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Tysiąc dzieci

Tysiąc młodych gdańszczan w
centrum 1000-letniego miasta taką wizję przedstawienia
Gdańska miała grupa czternastu
kanadyjskich fotografików. Na ich
zaproszenia zjawili się na Długim
Targu uczniowie kilku
śródmiejskich szkółNiemal wszyscy pojawili się z
chorągiewkami przygotowanymi
specjalnie na przyszłoroczne
obchody milenium. Sesja zdjęciowa trwała około 40 minut, a jej efekty
będą widoczne zarówno w kanadyjskiej prasie, jak tez specjalnym
albumie poświęconym m.in. milenium Gdańska.
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Mausz górą

W1995 r. „Mausz" i Gdańsk zawarły ugodę -miasto miało
zapłacić firmie 101 tys. zl, zainwestowane przez spółkę w ośrodek,
który firma zobowiązała się potem zwrócić miastu. Do dziś miasto nie
Zflplacilo, a spółka nie zwróciła ośrodka. W maju „Mausz" zwrócił się
do sądu o zasądzenie kwoty. Sąd wydał nakaz zapłaty, a gmina nie
odwołała się w terminie. Po czasie wystąpiła o przywrócenie terminu
do odwołania. Wczoraj Sąd Rejonowy w Gdańsku uznał, że nie ma
podstaw, by termin przywrócić.

Str. 4

[arby hitlerowców
szwajcarskich bankach

Czekamy w kolejce
po złoto

Polska, figuruje na liście krajów, które mają uczestniczyć w
podziale nie rozdysponowanej wciąż części tzw. złota nazistów,
zrabowanego przez hitlerowców w czasie 11 wojny światowej. Według
czwartkowego „Timesa", do rozdysponowania pozostało nadal ok. 80
min dolarów.Według raportu brytyjskiego Foreign Office z wtorku,
niemieccy naziści mieli zdeponować w szwajcarskich bankach złoto o
wartości ok. 4,6 mld dolarów, według dzisiejszych cen.
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Hlinika „Dziennika"

Oliwa

Najlepsza jest oliwa wyciskana
z pulpy oliwek w czasie pierwszego
wyciskania na zimno. Nadaje się
świetnie do sałatek.
W klinice „Dziennika" również
wiele innych porad na temat
odżywiania.
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iłoszenia
Słowa za grosze
dla miłośników motoryzacji
w rubryce

Superrabat* dla Klientów (osób prywatnych)
którzy chcq sprzedać - kupić samochód
1 sfowo - tylko 50 gr + VAT"
•oferta ważna do 14.09.96 ** np. w środy

14 września, sobota, imieniny Bernarda, Roksany,Cypriana
1321 r.-zm. Dante Ałighieri, poeta włoski
1821 r. - zm. Stanisław Kostka Połocki, pisarz, polityk mecenas
1927 r.-zm. Isadora Duncan, tancerka amerykańska
1939 r. - armia hitlerowska wkracza do Gdyni
1991 r.-zm. Mieczysław Czechowicz, aktor
Bohaterska obrona Gdyni okazała się wobec przewagi hitlerowskiej
niemożliwa. Dowódca Obrony Lądowej Wybrzeża wycofuje się na Kępę
Oksywską, do śródmieścia Gdyni wkraczają wojska hitlerowskie
15 września, niedziela, imieniny Albina,Nikodema, Marii
1777 r. - Kazimierz Pułaski generałem artylerii Amerykańskiej Armii
Rewolucyjnej
1881 r. - ur. Ettore Bugatti, konstruktor samochodowy
1887 r. - w Gdańsku otwarto tzw. Wielką Synagogę (rozebr. 1939)
1890 r. - ur. Agatha Christie, pisarka angielska
1935 r. - w Niemczech tzw. Ustawy Norymberskie (antysemickie)
W1463 r. zjednoczone siły morskie polsko-gdańsko-elbłąskie rozbiły
na Zalewie Wiślanym flotę krzyżacką, co stanowiło ważny moment
wojny 13-łetniej.
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OFERUJEMY:
• WSZYSTKIE TYTUŁY PRASOWE
• PŁATNOŚĆ PO SPRZEDAŻY
• WYSOKI RABAT
• WCZESNA DOSTAWA
Pruszcz Gdański, ul. Obr.

14,15 września 1996 r. Cena 60 gr (6000 zl)
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Byty prezydent: Nie dam ani grosza

milenium Gdańska

Zachmurzenie,
przeważnie duże
okresami opady
deszczu lokalnie in
tensywne. Temp. ra
no do 9°C w dzień
od 13°C. Wiatr
z kierunków północ
nych silny i bardzo
silny.
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ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

FISKUS ŁASKAWSZY
DLA WAŁĘSY
Do ponad 800 milionów starych złotych wraz z odsetkami
gdańska Izba Skarbowa zmniejszyła podatek wyrównawczy
Lecha Wałęsy. Poprzednio domagano się 8,5 miliarda sta
rych złotych. „Dziennik" dowiedział się nieoficjalnie, ie de
cyzję wydano w ostatni poniedziałek.

Poniedziałkowa decyzja
oznacza, że Izba Skarbowa
uchyliła w części decyzję II
Urzędu Skarbowego w Gdańsku
i zmniejszyła byłemu prezyden
towi podatek wyrównawczy. Po
przednio miał zapłacić 8,5 mld
starych złotych. Teraz fiskus do
maga się ponad 800 min starych
złotych wraz z odsetkami liczo
nymi. Oznacza to, że Lech Wa
łęsa będzie miał do zapłacenia
kilka miliardów mniej. Prawdo

Płonęła
„Kasztelanka"
w Borowie

podobnie będzie to kwota od 3,5
do 4,5 mld starych zł.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy
się, że decyzję podpisała Teresa
Wolańska, naczelnik wydziału
podatku dochodowego z upo
ważnienia dyrektora Izby Skar
bowej. Były prezydent ma 30
dni na złożenie skargi do Naj
wyższego Sądu Administracyj
nego.
Lech Wałęsa powiedział
„Dziennikowi", że nie zapłaci

ani grosza. Zaznaczył również,
że wszystkie sprawy podatkowe
już uregulował. Zdaniem Wałęsy
sprawa ta od początku stanowiła
część walki politycznej, której
celem było wysunięcie zarzutów
w stosunku do innego kandyda
ta.
„Dziennik" nieoficjalnie do
wiedział się, że aby przyśpieszyć
sprawę, na Izbę Skarbową naci
skało Ministerstwo Sprawiedli
wości.
Przypomnijmy, że w grudniu
1989 firma Warner Bros wypła
ciła byłemu prezydentowi RP
milion dolarów za prawo na na
kręcenia o nim filmu biograficz
nego. W lutym 1995 roku Jan

DZWOMt£ 7£C&TON, CZ?
m/ s/ę pgzrśMćo ?

Kubik, wiceminister finansów
powiedział w Sejmie, że w tej
sprawie Wałęsa nie ma żadnych
zaległości.
W sierpniu ub.r. II Urząd
Skarbowy w Gdańsku, na zlece
nie Waldemara Manugiewicza,
generalnego inspektora kontroli
skarbowej rozpoczął dochodze
nie w tej sprawie. Miesiąc póź
niej uznano, że pieniądze należy
traktować nie jako darowiznę,
ale jako honorarium.
Według polskiego prawa ho
norarium uznawane jest jako
wynagrodzenie i zadecydowano,
iż Lech Wałęsa powinien zapła
cić zaległy podatek.

Rys. Zbigniew Jujka

(MP)

Siła naszych
pieniędzy

Więzienni kapelani w Gdańsku

W pierwszym kwartale 1996
r. w przeciętnym-gospodar
stwie domowym, nie uwzględ
niając inflacji, jedna osoba mo
gła przeznaczyć na wydatki
oraz oszczędności 342,8 tys. zł,
czyli o 30,3 proc. więcej niż
rok temu. Jednak realnie, po
uwzględnieniu inflacji, kwota
ta wzrosła o 8,0 proc. - wynika
z najnowszych badań GUS.

Oblali
benzyną

palenie benzynq było przy
czyną pożaru kawiarni
„Kasztelanka" w Borowie
(gm. Kartuzy), do którego
doszło wczoraj nad ranem.
Ogień wewnątrz kawiarni
zauważył właściciel pobliskiej
posesji. Gdy na miejsce doje
chał pierwszy wóz strażacki,
ogień wydostawał się już na
zewnątrz przez popękane
w oknach szyby.
Doszczętnie spłonęło wypo
sażenie lokalu, zaplecze z ma
gazynem i częściowo konstruk
cja dachowa. Straty oszacowa
no na 100 tys. zł. Dokładną
przyczynę pożaru ustalą biegli
z kryminalistyki. Na miejscu
zabezpieczono dwa pojemniki
po paliwie. Zostały one poło
żone na dachu obiektu. Według
strażaków, podpalacze wybili
w dachu otwór, przez który
część paliwa wlali do środka
„Kasztelanki".
- Powody, dla których pod
palono lokal nie są znane - do
dał asp. Jarosław Paczoska.
Jak dowiedział się „Dzien
nik", kilka miesięcy temu do
właściciela, Andrzeja K.
z Gdańska przyjechała grupa
haraczowników i zażądała go
tówki w zamian za „ochronę
lokalu". Andrzej K. odmówił.

(TO)

(PAP)

Najstarszy
na Wybrzeżu

Wiek
jak wiek

Przy składaniu kwiatów pod pomnikiem Poległych Stoczniowców.
Od złożenia kwiatów pod
pomnikiem Poległych Stocz
niowców, rozpoczęła się
wczoraj gdańska i ostatnia
część 9. Międzynarodowego
Zjazdu Katolickich Kapela
nów Więziennictwa.
Zjazd odbywał się w dniach
od 9 do 13 września w Warsza
wie. Wzięło w nim udział bli
sko 120 kapelanów z 25 kra
jów Europy, Afryki, Azji i obu
Ameryk.

Tematem przewodnim ob
rad była reforma więziennic
twa przeprowadzona w 1989
roku oraz obecnie panujące
stosunki w zakładach karnych
na świecie.
O godzinie 10.40 w sali
konferencyjnej Stoczni Gdań
skiej, delegaci zjazdu spotkali
się z przedstawicielami gdań
skiego więziennictwa i kierow
nictwa stoczni.

- Od siedmiu lat prowadzi
my
politykę otwartości
i współpracy ze społeczeń
stwem, która przejawia się
m.in. we współpracy z kapela
nami - powiedział Henryk Biegalski, dyrektor Gdańskiego
Okręgu Więziennictwa.
Rolę gospodarzy pełnili ka
pelan Rejonowego Aresztu
Śledczego w Gdańsku ks. Ro
man Zdrój oraz ks. prałat Hen
ryk Jankowski.

Fol. Maciej Kostun

Prałat Jankowski zaapelo
wał do przybyłych z całego
świata kapelanów, aby w dal
szym ciągu pracowali nad
ludźmi zniewolonymi i przy
wracali im wolność osobistą,
którą z natury cieszy się czło
wiek. Stwierdził również, że
przy obecnej arogancji władzy,
kapłani polscy muszą krzy
czeć, aby nie dać się jej zastra-

yć-

(Scot)

sz

Marsz służby zdrowia w Warszawie

Koniec wizyty Chiraca

Lekarze ostrzegają

W piątek wieczorem trzydniową, oficjalną wizytę w Polsce za
kończył prezydent Francji Jacąues Chirac. Po oficjalnym poże
gnaniu przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego na podkra
kowskim lotnisku w Balicach Chirac odleciał do Francji.

ME juniorek
w piłce ręcznej

SStSm

Czoło manifestacji w drodze pod Sejm.
Zaległych wynagrodzeń
i dodatków za nocne dyżury
oraz zwiększenia nakładów
na służbę zdrowia domagali
się wczoraj w Warszawie le
karze z całej Polski.
Ogólnopolski marsz prote
stacyjny lekarzy, zorganizowa
ny przez Naczelną Radę Lekar
ską, zakończył się wręczeniem
petycji w Urzędzie Rady Mini
strów. Według organizatorów
uczestniczyło w nim 12 tys.
osób, zdaniem stołecznej poli
cji - 5 tysięcy. Około 200 osób
reprezentowało Okręgową Izbę
Lekarską w Gdańsku.
Protestujący domagali się
m.in. wypłacenia zaległych
wynagrodzeń i dodatków za
nocne dyżury, zwiększenia na
kładów na służbę zdrowia i do

celowo płac do wysokości co
najmniej trzech średnich krajo
wych.
- To czego żądamy teraz, to
kropla w morzu potrzeb. Zor
ganizowaliśmy tę manifestację,
ponieważ 24 września Sejm
debatować będzie nad budże
tem na przyszły rok - mówi
Adam Joryn ze Szpitala Miej
skiego w Wejherowie.
Ryszard Łopuch z NRL za
powiedział, że lekarski samo
rząd rozważy zaostrzenie pro
testu, jeżeli w ciągu miesiąca
nie dojdzie do debaty o ochro
nie zdrowia z udziałem przed
stawicieli rządu i parlamentu.
Manifestanci przekazali li
sty z podpisami pacjentów po
pierających protest NRL Oldze

Fot. Robert Kwiatek

Krzyżanowskiej, wicemarsza
łek Sejmu.
- Myślę, że ten krzyk rozpa
czy będzie usłyszany i będzie
z pożytkiem dla pacjentów powiedziała Krzyżanowska.
Lucyna Prendota z przy
chodni w Wejherowie powie
działa, że nie wierzy w powo
dzenie manifestacji.
- Mamy nadzieję, że manife
stacja otworzy oczy społeczeń
stwu, które nie wie, że lekarz
zarabia tyle, co pomocnik mu
rarza - mówi Danuta Kulak
z Wojskowej Przychodni
w Gdyni.
Jerzy Umiastowski ze Szpi
tala Miejskiego w GdańskuZaspie uważa, że manifestacja
powinna być ostrzeżeniem dla
rządu.

Małgorzata Suchocka (PAP)

Dania
i Ukraina
w finale
Zmagania wczorajszego
dnia rozgrywanych w hali COS
Cetniewo we Władysławowie
mistrzostw Europy w piłce
ręcznej juniorek zakończyły
wieczorne mecze półfinałowe.
W pierwszym z nich Dania
po niezwykle zaciętej, emocjo
nującej walce pokonała Rosję
21:20. Do przerwy prowadziły
Rosjanki 10:9. Najwięcej okla
sków zebrały bramkarki obu
zespołów, Dunka Hannę
Frandsen i Rosjanka Nigina
Sajdowa. Najwięcej bramek
zdobyły: dla Danii - Hansen
Roslyng i Charlotte Hojfeld po
5; dla Rosji - Świetlana Smirnowa i Ilwira Icenko także po
5. Kary: Dania - 10 min.; Rosja
- 6 min. W drugim półfinale
widzowie nie byli już świadka
mi tak zaciętej walki. Ukraina
pewnie pokonała Norwegię
31:21, prowadząc do przerwy
16:12. Przez cały czas Ukrain
ki kontrolowały wydarzenia na
parkiecie. Zatem w dzisiej
szym finale o godz. 17 Dania
zmierzy się z Ukrainą, a wcze
śniej - o godz. 15 o brązowy
medal zagrają szczypiornistki
Rosji i Norwegii.
^

Antoni Grasewicz z Rumi,
najstarszy mieszkaniec wo
jewództwa gdańskiego, ob
chodzi dziś 108 urodziny.
Z życzeniami i kwiatami do
jubilata wybiera się Witold
Redaf, burmistrz Rumi.
Pan Antoni urodził się 14
września 1888 r. w białostoc
kich Reszkowicach. Pochodzi
z długowiecznej rodziny, jego
dwie siostry dożyły 90 lat. Ca
łe życie ciężko pracowali na
roli, a po przeprowadzce wraz
z synami do Rumi w 1962 r.,
zajmował się stolarką i maj
sterkowaniem. 11 lat temu, po
ciężkiej operacji, nogi odmó
wiły mu posłuszeństwa i pan
Antoni nie może chodzić. Ni
gdy nie stosował żadnych lu
dowych i tradycyjnych specyfi
ków, uznawanych za sprzyjają
ce długowieczności.
Szacowny jubilat ma córkę
i dwóch synów, a także trójkę
wnuków. Prawnuków jeszcze
się nie doczekał. Wypada mu
życzyć już nie sto, ale dwieście
lat zdrowia i pogody ducha.

(PS)

KONKURS
120 milionów st. zł
za maskotkę „Dziennika"

Szukamy maskotki dla naszej gazety!
Wystarczy, że wypełnisz kupon!

Dzisiaj pomyśl o..
SSAKACH
Szczegóły na str. 3
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Polskg wśród pretendentów
do hitlerowskiego skarbu

Z GIEŁDY
Giełda Papierów Wartościowych
Notowania akcji 13 września
Akcje
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Czekamy
w kolejce po złoto
10 państw europejskich, w tym Polska, figuruje na liście
krajów, które majq uczestniczyć w podziale tzw. złota nazi
stów, zrabowanego przez hitlerowców w czasie II wojny
światowej i zdeponowanego w Szwajcarii
Według czwartkowego „Timesa", do rozdysponowania'
pozostało nadal ok. 80 min do
larów, a kraje, które będą
uczestniczyć w podziale to:
Polska, Czechy, Słowacja, kra
je b. Jugosławii, Grecja, Au
stria, Włochy, Belgia, Luksem
burg i Holandia.
Jak pisze „Times", o rozdy
sponowaniu sumy 80 min dola
rów miano zadecydować 14 lat
temu, lecz pieniędzy nie roz
dzielono, ponieważ Albania
zakwestionowała swój udział.
Rozstrzygnięcie roszczeń Al
banii ma nastąpić z końcem br.
Po rozdysponowaniu pieniędzy
trójstronna komisja, której sie
dziba mieści się w Brukseli,
a obecnie przewodniczy Fran
cja, zostanie rozwiązana. Ko
misja jest wysoce tajną instytu
cją, a jej ostatni tajny raport
ukazał się 25 lat temu.
Według raportu brytyjskie
go Foreign Office z wtorku,
niemieccy naziści mieli zdepo
nować w szwajcarskich ban
kach złoto o wartości ok. 4,6
mld dolarów, według dzisiej
szych cen. Po wojnie, w wyni
ku porozumień rządu Szwajca
rii z aliantami, szwajcarskie
banki wypłaciły złoto, którego
wartość według dzisiejszych
cen wynosi 350 min dolarów.
Trójstronna komisja wypłaciła
ponad trzy czwarte tej sumy.

Osiemdziesiąt milionów, we
dług „Timesa", nadal pozostaje
do podziału i jest przechowy
wane w banku Anglii w Lon
dynie i w Banku Rezerw Fede
ralnych w Nowym Jorku.
W myśl raportu brytyjskiego
Foreign Office, w 1946 r.
Szwajcarzy faktycznie przeka
zali część zrabowanego i prze
topionego przez Niemców zło
ta o dzisiejszej wartości 350
min dolarów. Było to mniej niż
przewidywała umowa z alian
tami, na mocy której zobowią
zali się oni do przekazania
aliantom połowy nazistowskie
go złota.
W ub. roku szwajcarskie
banki przyznały, że w okresie
II wojny światowej na ich kon
tach, często dzięki pośrednic
twu osób trzecich, zdeponowa
li pieniądze Żydzi. Wynikiem
presji organizacji żydowskich
było powołanie w maju br.
mieszanej szwajcarsko-żydowskiej komisji i odtajnienie do
kumentów z amerykańskich ar
chiwów.
W oparciu o amerykańskie
dokumenty, jeden z labourzystowskich posłów, przewodni
czący Fundacji Holocaustu,
zwrócił się do Foreign Office
o wyjaśnienie sprawy. Wyni
kiem jego interwencji jest ra
port Foreign Office.

(PAP)

Ruszyło krematorium
we Wrocławiu
Pierwsze w powojennej historii miasta kremacje zwłok odby
wają się od czwartku na nowym wrocławskim cmentarzu przy ul.
Kiełczowskiej. Paliwem jest specjalny ekologiczny olej opałowy.
Spopielanie zwłok odbywa się w temperaturze 800-900 st.C.
i trwa 1-1,5 godz. Następnie prochy umieszczone zostają w urnie.

(PAP)

POWSZECHNE
ŚWIADECTWA UDZIAŁOWE
Dane z 13.09
[ Ranki

BRh(Gd)
PKO (O. III, Gd.)
PKO (O.I. Gd-a)
Pekao SA (Gd.)
Kantory
"Max" (Gd.)
"Xamax" (Gd.)
"Monie" (Sop.)
"Merkury" (Gd-a)
"Silvaat" (Elb.)
"C. Remix" (Elb.)

Tam gdzie żyła Pocahontas

100
95
93

125
115

105
110
100
105
105
100

110
115
115
115
110
110

Od przyszłego roku bę
dziemy odliczać część ulg od
podatku, a nie od dochodu
jak obecnie - tak zdecydowali
posłowie połączonych komi
sji gospodarki, budżetu i fi
nansów oraz ustawodawczej.
Ulgi inwestycyjne związa
ne z budową domu, zakupem
działki oraz z wniesieniem
wkładu budowlanego łub
mieszkaniowego do spół
dzielni mieszkaniowej bę
dziemy odliczać od podatku,
a nie od dochodu.

Prasa zaniepokojona
Centrum Monitoringu
Wolności Prasy, utworzone
przy Stowarzyszeniu Dzien
nikarzy Polskich, jest zanie
pokojone „mnożącymi się
zjawiskami grożącymi wol
ności wykonywania zawodu
przez dziennikarzy". Zda
niem Centrum, obecne dzia
łania władz państwowych
wobec mediów mają wyraźne
aspekty polityczne i znajdują
swój wyraz w instrumentach
prawnych, czego dobitnym
przejawem są trudności
z uchwaleniem przez Sejm
nowego prawa prasowego.

(PAP)

Zdjęcie przedstawia archeologów i tury
stów nad grobem jednego z pierwszych
osadnikow na terenie Jamestown Ford.

Wynagrodzenie średnie

Fot.PAPICAF

Kryzys w koalicji wciął trwa

ły Sejm

Premier
Posłowie zdecydowali wczoraj, że na następnym posie
dzeniu, za dwa tygodnie, wysłuchajg informacji premiera
i prezesa NIK o wynikach kontroli w czterech resortach.
O realizacji wniosków pokontrolnych NIK w resortach:
zdrowia, przekształceń własno
ściowych, finansów oraz
współpracy gospodarczej z za
granicą miał mówić w Sejmie,
premier Włodzimierz Cimo
szewicz. Wniosek ten zgłosił
PSL. Był on następstwem
spektakularnego odwołania mi
nistra Jacka Buchacza.
Okazało się, że premier wy
znaczył do referowania szefów
kontrolowanych przez NIK re
sortów. Posłowie z opozycji

i PSL zarzucił premierowi
arogancję i lekceważenie parla
mentu.
Powołując się na anonimo
wą wypowiedź, jednego
z przywódców opozycji, pre
mier powiedział wczoraj, przed
odlotem do Słowacji, dzienni
karzom, że posłom opozycji
chodzi o polityczną debatę nad
rządem, a nie o informację
o kontroli NIK.
Mimo wcześniejszych zapo
wiedzi, nie doszło w czwartek

-
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USD
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1
GBP
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NBP
(kurs
średni)
278,50
184.10
53,92
164,32
224,87
41,66
432,99
18.22
34,30

Londyn
1 dolar
kurs średni
-

Po zjednoczeniu Niemiec w 1990joku pomysłów na to co można zrobić z NRDowskim samochdem marki Trabant było wiele - ale
ten chyba pobił wszelkie rekordy. Erhard Dannenberg mieszkaniec Holdorf z północnowschodnich Niemiec poszukując taniego
pojazdu, który służyłby mu jako środek transportu podczas podróży na zakupy do pobliskiego miasteczka, po prostu przepiłował
plastikowego Trabanta i z ieeo tylniej części zrobił bryczkę-

fot mm

p

Oznaczenia: USD - dolar amerykański. DEM - marka niemiecka, FRF- frank francu
ski. NLG - gulden holenderski. CHF - frank szwajcarski, SEK - korona szwedzka,
GBP - funt brytyjski, ITL - lir włoski,SUR - rubel rosyjski (notowania z Moskwy).
Złoto: w złotych za gram, z Londynu -za uncję.
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REKLAMY L OGŁOSZENIA
Dział Sprzedaży Reklam - „Dom Prasy", Targ Drzewny 3/7, 80-886
Gdańsk; Biuro dyrektora -telVfax 31 04 42;
Centralne Biuro Ogłoszeń - tel7fax 31 80 62, tel. 31 50 41 w. 210,215,
218. Biuro Reklamy - teUfax 31 20 94,31 14 74, 31 18 61,31 17 57,
centrala 31 50 41 w. od 232 do 243, fax 233,243. Biuro Ogi. w Gdyni
ul. Władysława IV 17 tel. 20 08 32, ul Świętojańska 141b, tel. 2004 79,
Biuro Ogł. w Sopocie, ul. Kościuszki 61, tel 51 54 55, Biuro Ogl. w El
blągu, ul. Łączności 3, telVfax 32 70 94,tel. 32 54 09. Za treść ogłoszeń
redakcja nie odpowiada.
SPRZEDAŻ I KOLPORTAŻ
Sprzedaż: tel./fax 3101 33; 31 5041 w. 172
Prenumerata z darmową dostawą do domu, biura, urzędu (zniżka do
20 proc.): tel. 31 96 14 tel, 31 50 41 w. 155.
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STUDIO GRAFICZNE BUM: 80 - 886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7,
szef studia Krzysztof Ignatowicz. tel 35 18 33.
DRUK: Drukarnia Offsetowa, Pruszcz Gdański, ul.
Obrońców Westerplatte 5, dyrektor Mirosław
Kowalski - tel. 82 30 68,fax 83 28 20.
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Wydawca
„Dziennika Bałtyckiego"
i „Wieczoru Wybrzeża"

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

Już od poniedziałku 16.09.1996 r.
w jednym z naszych Biur Ogłoszeń
czekajq na Ciebie bonifikaty (*):

80% (**) na ogłoszenia w rubryce szukani pracy
50% (**) na ogłoszenia w rubryce mieszkanie kupię, mieszkanie spizedam
50% (**) na ogłoszenia w rubryce spizedam samochód, kupię samochód

20% (**) na ogłoszenia w rubryce nauka (np. korepetycje, języki obce Hd.)

Przyjdź i skorzystaj! Zapraszamy!
' oferta ważna w dniach od 16 do 21.09.7996 i
nie dotyczy abonamentów

Stocznia
pod lupą NIK
Sejm podjął w piątek
uchwałę zobowiązującą Naj
wyższą Izbę Kontroli do usta
lenia w terminie do 15 paź
dziernika br. wykazu osób od
powiedzialnych za doprowa
dzenie do upadłości Stoczni
Gdańskiej. Sejm zwrócił się
także do NIK o zbadanie pra
widłowości wykonywania
przez ministra przekształceń
własnościowych nadzoru wła
ścicielskiego nad tym przedsię
biorstwem.

(PAP)

Akowcy chcę
śledztwa

$"

1.513
5,168
1,696
1,238
6,684
0,643
1529,2
5367
382,65

Gdańsk

Drugi Katyń

Wio trabancie!

Gd. - Gdańsk; Gd-a - Gdynia;
Sop. - Sopot;Elb. - Elbląg.

Dane z kantorów (13.09)
„Xamax" I „Silvant"
7 „Max"
Gdańsk
Elbląg
Gdańsk
Jagiellońska 10 Długa 81/83 1 Maja 41
278/278,5 277,5/278 |276,5/277,5
184/184.5 183,5/184.5
184/184.5
53,7/54,5
54/54,5
53,6/54,1
163/164
164/165
163/164
224/225
226/227
223/224
41/41.8
41.2/41.7
41/41,5
429/432
430/432
431/433
18.5/19
18.2/18.7
18,4/18,8
4,5/5,5
4/5
19/20,5
20/20,5
20/20,5

wieczorem do spotkania pre
miera z kierownictwem PSL.
- Twierdzenie, że premier
nie będzie burzył dla spotkania
z nami porządku dnia jest nie
zbyt grzeczne - powiedział,
Aleksander Bentkowski, wice
prezes PSL. Przypomniał, że
umowa koalicyjna przewiduje,
iż w kryzysowej sytuacji, prze
wodniczący klubu ma prawo
do spotkania w każdej chwili.
Podkreślił, że właśnie taka sy
tuacja jest w koalicji.
W przyszłym tygodniu mają
się spotkać kluby SLD i PSL,
by rozmawiać o kryzysie w ko
alicji.

(bmk; PAP)

NOTOWANIA
Kupno !
/sprzedaż

Ulgi odliczane od po
datku

Archeolodzy odkryli pozo
stałości po Jamestown Fort,
czyli pierwszym stałym osie
dlu zbudowanym przez
osadników angielskich w ro
ku 1607 w Ameryce Północ
nej - poinformował guberna
tor stanu Wirginia George
Allen.
Ogłoszone przez niego
oświadczenie stwierdza: od
kryliśmy miejsce narodzin
Ameryki.
Archeolodzy natrafili przy
tym na szczątki jednego
z pierwszych osadników. Po
szukiwania fortu trwały dwa
lata.
Założył go angielski kapitan
John Smith, który do historii
przeszedł m.in. dzięki związ
kowi 3 indiańską dziewczyną
0 imieniu Pocahontas. Fort był
zbudowany z drewna. W ostat
nich tygodniach odkryto pali
sadę.
Poza tym ok. tysiąc różnych
przedmiotów, rodem z Anglii,
Szkocji, Niemiec, Hiszpanii,
Portugalii, Holandii, Włoch
1 Chin.

Kupno/sprzed.

m

KRAJ

Odkryli początek nowożytnej Ameryki

O spowodowanie wszczę
cia dochodzenia w sprawie
zbrodni dokonanych na żoł
nierzach Armii Krajowej
przez sowieckich partyzan
tów na terenie obecnej Za
chodniej Białorusi, zwrócili
się do senatora Leszka Lackorzyńskiego byli żołnierze
z AK.
Zamordowanie 80 polskich
partyzantów z oddziału „Kmi
cica" w rejonie jeziora Narocz
na przełomie sierpnia i wrze
śnia w 1943 roku potwierdził
komisarz brygady im. Woroszyłowa płk Marków.
W meldunku dla dowódcy
Głównego Sztabu Ruchu Par
tyzanckiego towarzysza Ponomarienki, Marków opisuje jak
towarzysz Ber z NKWD pose
gregował aresztowanych ludzi
„Kmicica". 50 partyzantów ra
zem z dowództwem rozstrzela
no od razu, 80 - rozbrojono

Baltic Sea Partenariat

Rozmowy za
milion ECU

P

onad 600 firm z Europy
powiązanych z gospo
darką morską, bierze
udział w rozpoczynającej się
w czwartek gdyńskiej imprezie
Baltic Sea Partenariat. Organi
zatorzy przewidują przyjazd
ponad 3 tys. osób.
Baltic Sea Partenariat jest
drugą inicjatywą Komisji Eu
ropejskiej odbywającą się
w Polsce w ramach programu
Partenariat. Poprzednie spotka
nie - Europartenariat Polska
odbyła się w Gdyni, w czerwcu
1994 r.
Partenariat jest programem,
który ma na celu zachęcanie
małych i średnich przedsię
biorstw z państw Unii Europej
skiej do nawiązywania kontak
tów gospodarczych ze swoimi
odpowiednikami z mniej roz
winiętych państw basenu Mo
rza Bałtyckiego.
Współgospodarzami, oprócz
Polski, są Litwa, Łotwa i Esto
nia.
19 września do WTC Expo
Gdynia przyjadą przedstawi
ciele 324 firm z państw Unii
Europejskiej oraz 88 przedsię
biorstw z siedmiu państw spo
za Unii (w skład tej siódemki
wchodzi Słowacja, Czechy,

Węgry, Rosja, Norwegia, Is
landia i Malta).
Gospodarzy reprezentować
będzie 200 firm - w tym 120
polskich, 20 litewskich oraz po
25 łotewskich i estońskich. Or
ganizatorzy zaplanowali w cią
gu dwóch dni trwania imprez
5,5 tys. spotkań.
Dzień poprzedzający otwar
cie imprezy poświęcony został
na rozmowy między przedsta
wicielami przedsiębiorstw go
spodarzy.
Całe przedsięwzięcie kosz
tuje 1,2 min ECU, z czego 500
tys. wyasygnowała Komisja
Europejska, 300 tys. przezna
czyła strona polska, po 66 tys.
napłynęło od każdego ze
współgospodarzy, resztę wpła
cili sponsorzy. Organizatorzy
dysponują 70 procentami całej
sumy.
W sumie przez obiekty
WTC Expo Gdynia przewinie
się ok. 3 tys. osób.
- Spodziewamy się, że od
wiedzi nas prezydent Kwa
śniewski i prezydent Litwy
Brazauskas - zapowiedział An
drzej Ereciński, sekretarz gene
ralny BSP.

Małgorzata Guss-Gasińska

i puszczono wolno, 70 - skiero
wano do oddziału Mroczkow
skiego, który współpracował
z sowiecką partyzantką. Jednak
Mroczkowski, gdy dowiedział
się o rozstrzelanych partyzan
tach, przeszedł do polskiej
konspiracji razem z 60 żołnie
rzami. Wkrótce rozstrzelano
pozostałych 30 Polaków.
Marków przyznaje, że prze
kazanie Mroczkowskiemu :
„Ludzi było naszym błędem,
należało ich rozstrzelać, ale
obawialiśmy się, że obróci się
to przeciwko nam jako propa
ganda drugiego Katynia."
47 b. żołnierzy z oddziałów
„Kmicica" oraz 4 i 5 Brygady
Okręgu Wileńskiego prosi wła
dze Rzeczypospolitej także
o ustalenie miejsca spoczynku
pomordowanych.
Adresat apelu przedstawił
go w trakcie czwartkowych
obrad Senatu.

Przeciętne miesięczne wy
nagrodzenie brutto w przed
siębiorstwach w sierpniu
1996 r. wyniosło 947,56 zł.
i w porównaniu z lipcem br.
spadło o 2 proc., natomiast
w stosunku do sierpnia 1995
r", wzrosło o 25,5 proc. - in
formuje Główny Urząd Staty
styczny

Biskupi obradują

Około 80 hierarchów pol
skiego Kościoła katolickiego,
z prymasem Polski, kardyna
łem Józefem Glempem na
czele, bierze udział w rozpo
czętym w piątek w Rzeszo
wie dwudniowym 284. Ze
braniu Plenarnym Episkopatu
Polski. Tematem wiodącym
obrad są problemy dotyczące
Synodu Plenarnego i obrony
życia dzieci nie narodzonych.

Skradziono truciznę
Z pracowni chemicznej
Szkoły Podstawowej w Zapa
łowie (woj. przemyskie) nie
znany sprawca skradł w nocy
z czwartku na piątek metalo
wą kasetę zawierającą 33 sło
iki z silnie trującymi środka
mi

ŚWIAT
Niemcy będą leczyć
Jekyna
Kanclerz Helmut Kohł za
proponował prezydentowi
Jelcynowi, by przy czekają
cej go operacji serca asysto
wali dwaj wybitni niemieccy
kardiolodzy. Rosyjski prezy
dent z wdzięcznością przyjął
propozycję.

Oderwać Padanię
Przywódca separatystycz
nej Ligi Północnej Umberto
Bossi zainagurowatł serię de
monstracji, które mają po
trwać do planowanej na nie
dzielę w Wenecji proklamacji
„niepodległości" tzw. fede
ralnej republiki Padania. Zda
niem Bossiego w ciągu roku
powinno nastąpić całkowite
oderwanie się bogatej Półno
cy od reszty Włoch.

(bmk)

W

Hordość
biesów
W czwartek, czekając na
emisję „Psów totalitary
^pi&tlne.
zmu" oglądałam w Polonii
powtórkę „Czapy" Janusza
Krasińskiego. Usiłowania
dwóch skazańców, by przy
znaniem się do nieujawnio
nego w śledztwie morderstwa przedłużyć proces i jeszcze trochę pożyć, ujawni
ły nie tylko ich kompletny brak zasad moralnych, ale i przebiegłość w wykorzy
stywaniu prawa dla własnych celów. Obaj opryszkowie mieli historycznego pe
cha: gdyby urodzili się tylko troszeczkę wcześniej, mogliby zaciągnąć się do
UB, zrobić karierę, dożyć w spokoju i dostaku emerytury i jeszcze profitować
z obalenia systemu bezprawia.
W czasie procesu Humera i kompanów dla większości telewidzów równie
wstrząsające co zeznania świadków było zachowanie się oskarżonych: bezczel
ne, obrażliwe dla ofiar i sądu, bez cienia skruchy. „Sumienia ci ludzie nie mają
- mówiono. - Jakoni takmogą?".
Sumienia to oni faktycznie nie mieli, bo biesy (te z Dostojewskiego) z reguły
nie mają. A „jak mogli"?. Mogli, bo mogli. Po pierwsze: nie mieli się czego
bać. W państwie prawa nie groziło im ani pół minuty siedzenia na odwróconym
stołku, albo pół dnia stania w wodzie i gównie. Po drugie: skoro udało im się
wykaraskać w 1956 roku, to mogli liczyć, że i teraz towarzysze nie dadzą im
zrobić krzywdy. Od Października ustały wprawdzie orgie terroru i sadyzmu, ale
służby bezpieczeństwa nadal biły (Przemyk) i zabijały (ksiądz Popiełuszko), są
dy nadal w sprawach politycznych wydawały wyroki urągające prawu. Po trze
cie: przez całe życie, aż do 89 r., słyszeli, że „walczyli w słusznej sprawie". Po
89 r. też nie nastąpiło trzęsienie ziemi, nawet im emerytur nie zmniejszono. Mo
gli więc żywić ufność, ie „ nasi" i tak są ciągle dość mocni i pomocni. Toż i ad
wokaci się znaleźli, i lekarze, co zwolnieniami przeciągali proces, aż przecią
gnęli do momentu, kiedy „nasi" znowu górą. Cóż więc się dziwić pewności sie
bie i bucie negatywnych bohaterów czwarthwego dokumentu.

Janina Wieczerska

WYBRZEŻE

14,15 września 1996

„Cukrowy" rekord nq Żuławach

Powstaną
słodkie
nadwyżki

Rekordowych dostaw buraków cukrowych spodziewa się
prezes zarządu Cukrowni Nowy Sław, Edward Mqczkowski.
Wyniosą one 220 tys. ton, o 70 tys. ton więcej, niż rok teWięcej przyjmie Cukrownia
Malbork, jednak procentowy
przyrost będzie mniejszy niż
w Nowym Stawie. Średnia ce
na skupu, ustalona także dla
cukrowni Pruszcz i Pelplin,
wyniesie w br. 90 zł za tonę
buraków. Została ona wynego
cjowana w ubiegłym roku.
Zdaniem Tadeusza Plichty,
dyrektora Wydziału Rolnictwa
i Infrastruktury Wsi w gdań
skim Urzędzie Wojewódzkim,
wynegocjowana należność dla
plantatorów nie powinna wpły
nąć znacząco na podwyżkę cen
cukru.
Krajowa produkcja cukru
wyniesie - zdaniem prezesa
Edwarda Mączkowskiego około 2100 min ton. Limit
sprzedaży wyznaczono cu
krowniom na 1,5 miliona ton.
Powstanie więc nadwyżka.
Prezes Mączkowski uważa,
że musi ona istnieć, by poka
zać Unii Europejskiej, że po
trafimy produkować. Na Za

chodzie ten rodzaj produkcji
jest też limitowany. W per
spektywie wejścia Polski do
UE jest to ważne, by tamtejsi
wytwórcy nie próbowali
upchnąć nadwyżek na rynku
polskim.
Prezes Cukrowni Nowy
Staw zapewnia, że skupi buraki
od wszystkich plantatorów,
z którymi podpisano umowy
kontraktacyjne.
Znana jest już cena skupu
buraków w przyszłym roku średnio 100 zł za tonę. Na ten
temat dyskutowali niedawno
w Malborku przedstawiciele
związków zawodowych rolni
ków, dyrektorzy i prezesi cu
krowni.
Cukrownie przymierzają się
do eksportu cukru. Na razie
jednak nie wiadomo, ile pol
skiego cukru trafi za granicę
ani też ile wyniesie dopłata do
jego eksportu.

Kazimierz Netka, (SW)

Helskie
manewry
dla pokoju
Okręty polskie, belgijskie
i holenderskie uczestniczą
w ćwiczeniach taktycznych 9
Flotylli Obrony Wybrzeża na
poligonach morskich w rejonie
Półwyspu Helskiego.
W piątek od wczesnych godzin
rannych do godz.13 korweta ORP
„Kaszub" wraz z holenderską fre
gatą rakietową „Jan van Brakel"
manewrowały i ćwiczyły strzela
nie artyleryjskie do celów nawod
nych. Ćwiczono również wzajem
ne udzielanie pomocy na morzu.
Okręty posługiwały się systema
mi kodów EXTAC - swoistego
kodeksu ruchu drogowego na mo
rzu obowiązującego w programie
„Partnerstwo dla pokoju".
Po manewrach dowódca okrę
tu holenderskiego spotkał się
z władzami wojskowymi i samo
rządowymi Gdyni oraz z dowód
cą 9 Flotylli Obrony Wybrzeża
kontradmirałem Markiem Brągoszewskim.
Holenderski okręt można
zwiedzać w Gdyni dziś i jutro
między 14 a 16.
Kolejne ćwiczenia odbędą się
w poniedziałek. Uczestniczyć
w nich będą belgijskie, holender
skie i polskie jednostki przezna
czone do zwalczania min. Ćwi
czenia potwają 3 dni.
„ ,

(Jow)

Milenium młodości

Tysiqc młodych w centrum Gdańska

Wielkie porigdki od Elbląga do Gdańska

Sprzątanie świata w małym grenie

Akcja „Sprzątanie Świata" rozpoczęła się wczoraj i po
trwa do niedzieli. W piątek sprzątali głównie uczniowie,
którzy dzięki temu nie mieli lekcji. W Polsce akcja zorgani
zowana jest po raz trzeci. Zebrane śmieci, wkładane do fo
liowych worków, są wyrzucane do pojemników na odpady.
Udział w akcji może wziąć każdy.
Urząd Miejski w Gdańsku
kupił 40 tysięcy worków na
śmieci, z czego około 30 tysię
cy zostało rozdane szkołom.
Padający deszcz zniechęcił
mieszkańców Trójmiasta do
udziału w akcji. Wczoraj
sprzątali głównie uczniowie.
Większość z nich sprzątała pla
że oraz okolice swoich szkół-.
Worki z zebranymi śmieciami,
zamiast do kontenerów, trafia
ły często na trawniki.
Firmy zajmujące się w Trój
mieście wywożniem śmieci za
oferowały bezpłatne wystawie
nie kontenerów oraz bezpłatny
wywóz śmieci na wysypisko.
Kontenery na terenie Gdańska
miały być ustawione do godzi
ny 9 w piątek. Około 11 nie
ustawiono jeszcze kontenerów
m.in. na ulicy Polanki w Gdańsku-Oliwie, na Fortach
w Gdańsku ani przy Twierdzy
Wisłoujście.
Przedsiębiorstwa wywożące
śmieci dostały w Gdańsku spe
cjalne identyfikatory, które po
zwalają na bezpłatne składo
wanie zebranych odpadów na
wysypisku w Szadółkach.
Identyfikatory są ważne do po
niedziałku. Nieoficjalnie do

wiedzieliśmy się, że wczoraj
rano zdarzyły się próby wwie
zienia na wysypisko gruzu,
który miał pochodzić ze sprzą
tania.

Kaszuby
Wzorem lat ubiegłych także
na Kaszubach dzieci , młodzież
i dorośli aktywnie włączyli się
w porządkowanie lasów, skwe
rów, placów i obejść. W Kartu
zach organizatorem akcji jest
Referat Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy. W Krokowej
Gminna Samorządowa Inicja
tywa Kulturalno-Oświatowa
wspólnie z uczniami szkół
z Krokowej, Sławoszyna i Kłanina zadba dziś o otoczenie Je
ziora Dobrego i dzikie wysypi
sko w Ameryce.
W Wejherowie w „Sprząta
nie Świata" zaangażowali się
harcerze, werbując młodzież
i dzieci. O godz. 15 z placu
Wejhera wyruszą w stronę am
fiteatru, gdzie będą gry, kon
kursy i zabawy, orkiestra har
cerska.

Elbląskie
Akcja „Sprzątanie Świata"
w Elblągu stała się już trady-

Fot: Maciej Kom.

Niemal wszyscy pojawili się
z chorągiewkami przygotowa
nymi specjalnie na przyszło
roczne obchody milenium. Se
sja zdjęciowa trwała około 40
minut, a jej efekty będą wi

doczne zarówno w kanadyj
skiej prasie, jak też specjalnym
albumie poświęconym min.
milenium Gdańska.
Kanadyjscy fotograficy
związani są z agencją „Foto-

sensitive" Andrew Stawickie
go. Na co dzień pracują we
własnych pracowniach lub też
dla największych kanadyjskich
gazet, sprzedawanych w milio
nach egzemplarzy. Cała grupa
przyjechała do Gdańska na za
proszenie Tomasza Posadzkiego, prezydenta Gdańska.

(aks)

Mlodzi ludzie nielicznie uczestniczą w tegorocznej akcji „Sprzątania Świata"
cją. Zgłosiły się wszystkie el
bląskie szkoły. Większość
worków i rękawic została już
pobrana.
- Na pewno kilka tysięcy elblążan weźmie udział w sprzą
taniu - twierdzi Jolanta Warze
cha, kierownik Referatu
Ochrona Środowiska UM
w Elblągu.

Kiełbasa u ministra Jagielińskiego

Zdaniem przedstawicieli stowarzyszenia, zakupy wieprzo
winy za granicą bez opłat cel
nych mogłyby zahamować galopadę cen, spodowaną w tym
roku przedłużającym się „świń
skim dołkiem". Ich zdaniem
Agencja Rynku Rolnego nie
jest w stanie skutecznie inter
weniować. Agencja część pół
tusz wieprzowych ze swoich
rezerw - jak twierdzą producen
ci wędlin - wyprzedaje po ni
skich cenach do krajów
wschodnioeuropejskich.
- W najbliższym czasie ma
my spotkać się z Romanem Ja
gielińskim, wicepremierem
i ministrem rolnictwa - powie
dział „Dziennikowi" Marian
Szajewski, członek zarządu
głównego SRiW i starszy cechu
rzeźników i wędliniarzy Izby
Rzemieślniczej w Gdańsku. Będziemy rozmawiali o możli
wości szybkiego wprowadzenia
przez rząd, na jakiś chociaż

okres, ulg celnych na mięso
wieprzowe.
Zdaniem Szajewskiego po
zwoli to ustabilizować roz
chwiany rynek mięsny. Po od
jęciu 35-proc. cła i 5-proc.
opłaty granicznej, import su
rowca mięsnego zarówno
z Niemiec czy Danii będzie
w pełni opłacalny.
ARR nie analizuje, czy cena
półtuszy satysfakcjonuje produ
centów. Liczą się tylko zapasy,
a tych jest 100 tys. ton i wystar
czy ich - licząc, że utrzyma się
obecne tempo sprzedaży, 8 tys.
ton tygodniowo - na około 3
miesiące. Może i na dłużej, bo
jak zapewnia Stanisław Myśliński, rzecznik ARR tempo
sprzedaży półtuszy spada.
- Nic dziwnego, kiedy kosz
towały w czwartek już 5,8 zł
za kilogram - tłumaczy Szajewski.
Józef Gdaniec, kierownik
biura Związku Hodowców Pro-

Fot. Maciej Kom

Do udziału w akcji przygo
towane są także ekipy MPO.
Szybko uporają się z tym, co
znajdzie się w wielkich wor
kach na śmieci.
- W wielu punktach wysta
wione są pojemniki, a mimo to
wciąż spotyka się śmieci
w różnych miejscach - twierdzi
Tadeusz Letkowski, zastępca

dyrektora MPO w Elblągu do
spraw finansowych.
Akcja ma objąć głównie te
reny, które nie są regularnie
sprzątane przez miasta. Orga
nizatorzy proszą o niedotykanie igieł i strzykawek.

(SWJG.emil)

Czy olej napędowy będzie droższy?

Rzeźnicy chcą
mniejszych ceł

O zwolnienie z cła importowanego mięsa wieprzowego
zamierzają wystąpić do wicepremiera Romana Jagielińskie
go producenci przetworów mięsnych zrzeszeni w Stowarzy
szeniu Rzeźników i Wędliniarzy RP.

Tysiąc młodych gdańszczan w centrum 1000-letniego
miasta • takq wizję przedstawienia Gdańska miała grupa
czternastu kanadyjskich fotografików. Na ich zaproszenia
zjawili się na Długim Targu uczniowie kilku śródmiejskich
szkół.
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ducentów Trzody Chlewnej,
twierdzi, że to nie koniec pod
wyżek cen mięsa; drożejące pa
sze czynią hodowlę nieopłacal
ną. Uważa on, że będą drożeć
jeszcze w większym tempie,
ponieważ jednym z dodatków
do pasz jest śruta rzepakowa.
Będzie jej mało i będzie bardzo
droga; za sprawą katastrofalnie
niskich zbiorów rzepaku.
Skupy za jego tonę płacą
920 zł (w zeszłym roku - 547
zł). Problemu nie rozwiąże tak
że importowana z Brazylii śruta
sojowa, która od ubiegłego ro
ku na światowych rynkach po
drożała już o 7-8 proc.
Przetwórcom i klientom
sklepów mięsnych pozostaje
pełny wybór wołowiny, która
ma na rynku stabilną cenę. Nie
ma na nią jednak dużego popy
tu. Po pierwsze - przyczynił się
do tego strach przed „chorobą
szalonych krów". Po drugie,
nie można wyłącznie z wołowi
ny zrobić dobrej wędliny.

(JAS,IN)

Nie wyjeżdżajcie
daleko
Rafineria Gdańska SA rozważa możliwość importu oleju
napędowego, który byłby sprzedawany po podwyższonej ce
nie - 1,5 zł za litr (obecna cena wynosi 1,2 zł). Jednocze
śnie rzecznik firmy, Ewa Sielicka, zapewnia, że na Wybrze
żu nie zabraknie paliwa.
- Import oleju napędowego
i komponentów do jego pro
dukcji jest nieopłacalny i rząd
powinien uruchomić rezerwy
państwowe - mówi Marek
Mroczkowski, dyrektor ekono
miczny Petrochemii Płock SA,
największego polskiego produ
centa paliw. - Jeśli wysokie ce
ny utrzymają się przez dłuższy
czas, paliwo podrożeje.
W sierpniu Rafineria Gdań
ska sprzedała 120 tysięcy ton
oleju napędowego, we wrze
śniu paliwa tego będzie mniej.
RG produkuje 80 tys. ton oleju
- to produkcja własna, 40 tysię
cy ton - import, teraz nieopła
calny.
- Oleju w promieniu ok. 200
kilometrów od Wybrzeża nie
powinno jednak zabraknąć mówi E. Sielicka.- Firmy dalej

położone, które odbierają od
nas olej napędowy cysternami
kolejowymi, mogą odczuwać
jego niedobór.
Jak poinformował nas dy
rektor Mroczkowski polskie ra
finerie dostarczają na rynek
o 20-25 proc. mniej oleju napę
dowego niż potrzeba. Tak wy
nika z bilansu potrzeb rynko
wych i produkcyjnych możli
wości rafinerii.
- Można się w tej sytuacji
zdecydować na sprzedaż im
portowanego paliwa po wyż
szych cenach, ale wtedy nie
które stacje będą sprzedawały
olej droższy, inne - tańszy.
Różnice cen nie będą jednak
duże - twierdzi Mroczkowski.

(UL)

Gdański KIK do prokuratora

120 milionów st* zł
Posłowie
poświadczyli nieprawdę za maskotkę „Dziennika"

Gdański Klub Inteligencji Katolickiej zwrócił się do Prokura
tora Generalnego, Leszka Kubickiego o wszczęcie postępowania
przeciw posłom RP, którzy „poświadczyli nieprawdę, twierdząc,
że zakaz aborcji spowodował szereg zjawisk patologicznych.
Poinformowano o tym wczopowania karnego przeciw po
raj podczas konferencji zorgani
słom RP, którzy podpisując się
zowanej przez Polski^ Federację pod uzasadnieniem projektu no
Ruchów Obrony Życia. Jej welizacji, poświadczyli niepraw
przedstwiciele wypowiadali sią dę. Zdaniem przedstawicieli KIK
także przeciw nowelizacji ustawy
twierdzenie, że zakaz przerywa
„O planowaniu rodziny, ochronie nia ciąży spowodował szereg zja
płodu ludzkiego i warunkach do wisk patologicznych, że wzrosła
puszczalności przerywania cią liczba porzuconych noworodków
ży", przeciw dopłatom do prepa i dzieciobójstw oraz aborcji do
ratów
antykoncepcyjnych
konywanych przez same kobiety,
i wprowadzeniu do szkół nowego
jest nieprawdziwe. Z opracowań
przedmiotu - edukacji seksualnej.
Min. Zdrowia z 1994 roku wyni
Gdański KIK zwrócił się do
ka
co innego.
prokuratora generalnego, Leszka
(eza)
Kubickiego o wszczęcie postę-

OTWARCIE NOWEJ
PLACÓWKI
BANKU BPH W UDT NI
ul. T.Wendy 7/9
tel.: 286 308, fax: 286 309
Zapraszamy do korzystania
z naszych usług.

Bank, który myśli o Tobie

BANK BPH
BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY SA

bałtycka
Wydawca
„Dziennika Bałtyckiego"
i „Wieczoru Wybrzeża"

Zawsze
w soboty czekamy
na Ciebie
w jednym z naszych biur
ogłoszeń:
w Gdańsku, Targ Drzewny 3/7, w godz. 9.00-15.00
w Gdyni, ul. Władysława IV 17, w godz. 9.00-14.00

Przyjdź i przekonaj się sam.

Kupon konkursowy
Gdyby miał nim być ssak, to proponowałbym:
Uzasadnienie:

Imię i nazwisko:
Adres:

tel:

Zasady konkursu
1. Wytnij i wypełnij kupon podając propozycję maskotki "Dziennika Bałtyckiego"
oraz uzasadnij swój wybór.
2. W ciągu dwóch dni roboczych przynieś lub przyślij kupon pod adresem: "Prasa
Bałtycka", Biuro Konkursów, Gdańsk, Targ Drzewny 3/7 , pok. 201 b, lub Biuro
Ogłoszeń, Elbląg, ul. Łączności 3, z dopiskiem: "Dziennik Bałtycki" - Maskotka.
3. Rodzaj zaproponowanej maskotki musi dotyczyć wyłącznie takiej grupy przed
stawicieli fauny i flory, które zostaną określone na dany dzień konkursu
(np. 16.09. - ssaki, 17.09 - drapieżniki, itp.)
4. Hasła do konkursu "120 milionów st. złotych za MASKOTKĘ" podawane będą
codziennie od 13 do 20 września.
5. Wyboru najlepszej propozycji dokonywać będzie jury, a werdykt podamy na
łamach gazety w rubryce konkursowej.
6. Najlepsza propozycja w każdej grupie tematycznej nagrodzona będzie kwotą
1000 zł (10 milionów st. złotych).
7. W przypadku jeśli uczestnik konkursu stwierdzi wydrukowanie na łamach
"Dziennika Bałtyckiego" swojego nazwiska, powinien tego samego dnia, osobiście
lub telefonicznie pod nr 31-35-66, skontaktować się z Biurem Konkursów.
8. Spośród wszystkich laureatów wcześniej nagrodzonych, jury wyłoni głównego
zwycięzcę konkursu, który otrzyma dodatkowo kwotę 5000 zł (50 milionów st. zło
tych), a jego nazwisko opublikowane zostanie w "Dzienniku Bałtyckim" do dnia 26
września.
9. Szczegółowe zasady konkursu są do wglądu w Biurze Konkursów "Dziennika
Bałtyckiego", Gdańsk, Targ drzewny 3/7, pok. 201 b.

Zabaw się także z „Wieczorem Wybrzeża" w konkursie
na jego maskotkę.

14,15 września 1996
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INFORMATOR
TEATRY
GDAŃSK, Miniatura (ul.
Grunwaldzka 16): Fernando,
sob. i niedz. g. 12

KINA
GDAŃSK, Neptun ul. Długa:
Mission: Impossible, USA, 15
1., g. 9.30, 11.30, 13.45, 16,
18.15,20.30
Kameralne, ul. Długa: Feno
men, USA, 15 1., g. 13, 15.15,
17.30,20
Helikon, ul. Długa: Symfonia
życia, USA, 12 1., g. 15 i 20;
Rykszarz, wietn., 15 I.,g. 17.30
Żak, Wały Jagiellońskie: sob.:
Girl Guide, pol., 15 l.,g. 16.45;
Korytarz - przegląd filmów li
tewskich, g. 18.30; Lęk pier
wotny, USA, 15 1., g. 20;
niedz.: Girl Guide, g. 16.45;
Black Box; Kestas - przegląd
filmów litewskich - po projek
cji spotkanie z autorem, Algimantasem Maceina; g. 18.30
Watra-Syrena (ul. Za Murami
2-10): Małpa w hotelu, USA,
bo., dubbing, g. 14; Telemaniak, USA, 15 1., g. 16 i 20.30;
Twierdza, USA, 151.,g. 18
Zawisza (ul. Słowackiego 3):
Toy Story, USA, bo., g. 15.30;
Waleczne serce - Braveheart,
USA, 15 1., g. 17; Seven, USA,
18 l.,g. 20
Znicz, (ul. Szymanowskiego):
The Quest, USA, 15 1., g. 16:
Telemaniak, USA, 15 1., g. 18;
Namiętności. USA, 15 1.. g. 20
Bajka, ul. Jaśkowa Dolina:
Sztorm, USA, 15 1., g. 15;
Twierdza, USA, 15 1., g. 17.30
i 20
SOPOT, Bałtyk, ul. Boh. Mon
te Cassino 30: Namiętności,
USA, 15 l.,g. 14, 18.30; Feno
men, USA, 15 1., g. 16.15,
20.45
Polonia, ul. Boh. Monte Cassi
no 55: Mission: Impossible,
USA, 15 1., g. 15.30,17.45,20
GDYNIA, Warszawa, ul. Świę
tojańska: Mission: Impossible,
USA, 15 l.,g. 10,12,14,16.15.
18.30,20.45
Goplana, Skwer Kościuszki:
Telemaniak, USA, 15 1.. g.
16.30; Szamanka, pol., 18 1., g.
18; The Quest, USA, 15 1., g.
20

GRABÓWEK, Fala: Księżniczka
łabędzi, USA, bo., g. 15.30; Nic
śmiesznego, pol., 15 1., g. 17;
Przed egzekucją, USA, 15 1., g.
19
Ikar, ul. Powstańców Warsza
wy (Klub Garnizonowy): Wy
spa piratów, USA, od 15 1., sob.
g. 16, niedz. g. 16 i 18; Spacer
w chmurach, USA, od 15 1.,
sob. g. 18, niedz. g.20
Krakus - Zbyt wiele, USA, od
15 l.,g. 16.30 i 18.30

Apteki pracujące non stop:
GDAŃSK, ..Dworcowa" Dworzec Główny, Podwale
Grodzkie 1, tel. 31-28-41 do 45
wew. 210; Apteka w Pogoto
wiu Ratunkowym, al. Zwycię
stwa 49, tel. 32-47-01; ZASPA,
ul. Pilotów 21; tel. 56-92-71;
WRZESZCZ, ul. Grunwaldzka
52, tel. 45-43-01
SOPOT, „Zdrojowa", al. Nie
podległości 701, tel. 51-23-84
GDYNIA, apteka nr 19054, ul.
Armii Krajowej 42, tel. 21-0032 ; „Pod Gryfem", Gdynia, ul.
Starowiejska 34, tel. 20-19-82
PRUSZCZ GD., „Pod Lampio
nami", ul. Powstańców War
szawy 21, tel. 83-30-74
Apteki pracujące w niedzielę;
GDAŃSK, ul. Podwale Staro
miejskie 89, g. 10-14, teł. 31-

Gdańsk. Szukanie miliarda

Gdańsk Stogi

40-59; AM Gdańsk, al. Zwycię
stwa 41/42, godz. 10-15, tel.
47-82-22 wew.1671; PRZY
MORZE, ul. Opolska 3; tel. 5638-22; ZASPA, ul. Żwirki
i Wigury 4a, godz. 10-13; ŻABIAŃKA, ul. Subisława 24,
godz. 10-14, tel. 57-86-53;
MORENA, Nałkowskiej 3,
(niedz. i święta) godz. 9-13; tel.
47-99-30
RUMIA, ul. Starowiejska 4a,
wg. 8-15

POGOTOWIA
RATUNKOWE
i PRZYCHODNIE

GDAŃSK, ul. Aksamitna 1 lekarz ogólny, gabinet zabiego
wy dla dorosłych w wolne sob.,
niedz. i święta - całą dobę,
- poradnia dla dzieci chorych
i gabinet zabiegowy w wolne
sob., niedz. i święta - całą dobę
WRZESZCZ, al. Zwycięstwa 49
- czynne całą dobę
- wypadki - 999
- nagłe zachorowania: tel. 3229-29,41-10-00.
OGŁOSZENIA PŁATNE
* LEKARZ DOMOWY ALKMEDYK, 31-89-53, 2068-16

* WYJAZDOWA POMOC le
karzy specjalistów, 57-33-33
* WIZYTY lekarskie, EKG,
53-69-86,33-17-73
* ANALIZY lekarskie Nova
Medical Polska. Gdańsk-Zaspa,
Rzeczpospolitej 33; 46-36-42
* WETERYNARYJNE wizyty
całodobowe, Trójmiasto, 5689-56
* POGOTOWIE WETERY
NARYJNE - tel. 983 (całodo
bowo)
POGOTOWIE DLA ZWIE
RZĄT (bezpańskich, rannych
i podejrzanych o wściekliznę),
22-21-48 (czynne całą dobę)
Biuro Przewozów Sanitarnych 32-39-24 lub centr. 32-30-76,
32-36-14,32-39-44 w. 236
Ambulatorium chirurgiczne czynne całą dobę.
- Laryngolog przyjmuje w soboty
robocze 17.30-7.30, w wolne so
boty, niedziele i święta - całą do
bę,
- stomatolog w soboty robocze,
w g. 17.30-7.30, wolne soboty,
niedziele i święta - całą dobę.
ZASPA, ul. Pilotów 21, teł.
centr. 56-69-95, 47-82-51 - na
głe zachorowania, wypadki,
ambulatorium chirurgiczne
czynne całą dobę
Przychodnia Międzyrejonowa,
ul. Startowa 1 - w dni robocze
w g. 19-7.30; lekarz pediatra,
lekarz ogólny w wolne sob.,
niedz. i święta w g. 8-8 oraz
stomatolog w godz. 10-16; ga
binet zabiegowy dziecięcy
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 święta
w g. 8-18.
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 wejście od ul. Mieszka I. Tele
fony: 51-11-56, 51-24-55 i tel.
alarm. 999. Ambulatorium chi
rurgiczne czynne całą dobę.
GDYNIA, ul. Żwirki i Wigury
14, czynne całą dobę - nagłe za
chorowania i przewozy cho
rych, tel. 20-00-01, 20-00-02 ambulatorium stomatologiczne
czynne w g. 20-7
OBŁUŻE - Podstacja Działu
Pomocy Doraźnej, ul. Biało
wieska I (tel. 25-19-99), dla
mieszkańców dzielnic: Obłuże,
Pogórze, Oksywie, gm. Kosa
kowo - pediatra, lekarz ogólny,
gabinet chirurgiczny, czynne
wg. 15.30-7
RUMIA, ul. Derdowskiego 24,
teł. 710-811
PRUSZCZ GD , ul. Wojska
Polskiego 9, tel. 82-24-00, alar
mowy 999;

Nie ma rady
na UAZ-a

Postępowanie przygoto
wawcze w sprawie podpale
nia budynku przy ul. Jodło
wej 8 b w Gdańsku wszczęła
Prokuratura
Rejonowa
Gdańsk-Południe. W komór
ce obok zgliszcz policja zna
lazła 600 litrów kradzione
go paliwa.
Przypomnijmy, że budynek
w Gdańsku Stogach, który
spłonął 21 sierpnia, został, we
dług okolicznych mieszkań
ców, celowo podpalony. Powo
dem miały być porachunki
między gangami samochodo
wymi i złodziejami paliwa
z rurociągów Rafinerii Gdań
skiej.
Nikt oficjalnie nie potwier
dził podpalenia budynku, choć
mieszkańcy twierdzili, że wi
dzieli obcego mężczyznę, któ
ry wrzucił coś na werandę do
mu. W zgliszczach strażacy
znaleźli rozerwany kanister.
Tuż przed pożarem świadko
wie słyszeli odgłos wybuchu.
- Śledztwo może potrwać
bardzo długo. Dopiero wnikli
we badania laboratoryjne od
powiedzą, czy kanister mógł
być narzędziem podpalacza powiedział nam Zbigniew
Piepka, zastępca komendanta
KRP Gdańsk Stogi.
Policja znalazła w komórce,
należącej do rodziny G., za
mieszkującej na poddaszu, 600
litrów tzw. benzyny importo
wej. Właściciele komórki
twierdzą, że paliwo do nich nie
należało. Jak dowiedział się
„Dziennik" rodzinie G. ma zo
stać postawiony zarzut o udzie
lenie pomocy w ukrywaniu
przedmiotów pochodzących
z kradzieży. Jeden z członków
tej rodziny, Adam G. przebywa
w areszcie za kradzież samo
chodów. Śledztwo w tej spra
wie prowadzi Komisariat Poli
cji w Gdańsku Zaspie.

Gdańsk

posłuchali prognoz
Sezon grzewczy rozpoczgł się wczoraj w kilku dzielnicach
Gdańska i Sopocie. W poniedziałek będzie cieplej w Gdyni,
Gdańsku-Suchaninie, Morenie i Stogach.

Tajemniczy UAZ bez numerów rejestracyjnych do 21 sierpnia sial na posesji przy ul. Jodłowej. Teraz stoi przy ul. Szpaki

Fol. Maciej Kosycan.

Obok komórki z benzyną
stał samochód terenowy UAZ
bez tablic rejestracyjnych (na
zdjęciu). Jak dowiedzieliśmy
się nieoficjalnie, należy on do
gangu złodziei paliwa, prawdo
podobnie powiązanych z rodzi
ną G. Od dwóch tygodni UAZ
stoi na ul. Szpaki na Stogach,
w pobliżu ul. Jodłowej.
Mieszkańcy z ul. Jodłowej,
którzy twierdzili, że tym samo
chodem poruszali się złodzieje,
boją się zeznawać na policji,
która nie może ująć „nafciarzy", gdyż nie złapano ich na
gorącym uczynku.

- Nie możemy nic zrobić
bez zeznań świadków - twier
dzi komendant Piepka. - Nie
można się poruszać autem bez
numerów rejestracyjnych.
Można ukarać tylko prowadzą
cego taki samochód.
'
Policjanci ze Stogów w ub.r.
odkryli dwa inne magazyny
z kradzionym paliwem, tuż
obok spalonego budynku. Je
den był w garażu, a drugi koło
sklepu spożywczego, w starym
warsztacie ślusarskim.
Według policji ul. Jodłowa
jest dobrym miejscem na ukry
cie kradzionego paliwa, ze

31 razy
drożej

Lewe auta
na Oruni

(W0S)

Apteka przy ul. Jagiellońskiej na Przymorzu do wczoraj
sprzedawała lek o nazwie Cromogen za 24 zł. Nie dotarło
tam zalecenie inspektorów nadzoru farmaceutycznego, by
lek sprzedawać za 1,5 zł.
Interwencja nadzoru farma
ceutycznego spowodowała, że
lek Cromogen (stosowany przy
zmianach alergicznych i scho
rzeniach astmatycznych), który
do piątku kosztował w kilku
gdańskich aptekach 47 zł, moż
na kupić za 1,5 zł.
Halina Gomowska, kierow
niczka apteki „Bratek" przy ul.
Jaśkowa Dolina, uważa, że we
dług dotychczas obowiązują
cych przepisów Cromogen
(112 dawek) miał być sprzeda
wany za 47 zł (100 proc. od
płatności). Opakowanie zawie
rające 200 dawek kosztowało
25 złotych.

Za taką cenę można było do
niedawna nabyć lek np. w ap
tece „Pod Filarami" przy ul.
Grunwaldzkiej w Gdańsku
Wrzeszczu.
Apteki biorą lek z hurtowni,
w których obowiązuje pełna
odpłatność za lek. Różnicę po
między ceną detaliczną leku
a ryczałtem - albo ceną deta
liczną a limitem ceny leku dopłaca budżet państwa.
Dotychczas na Cromogen
wyznaczony był limit i pacjent
sam dopłacał różnicę pomiędzy
ceną detaliczną a ceną limitu.

(Jam)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Szczecińska 44, Koszalin,
tel. (094) 42 20 16, 42 20 17

oferuje po konkurencyjnych cenach firma C

• Wszystkie kształty, wymiary i kolory
• Przyjmujemy zamówienia na okna,
parapety, drzwi wewnętrzne i podłogi

na sprzedaż własnościowego prawa
do 2 lokali mieszkalnych
o pow. uż. 16 m kw. i 38 m kw.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TOYOTA CARINA II XLI
BMW 320i
PEUGEOT 305 GL
OPEL KADETT C
BMW 318
TALBOTT HORIZON LS
BMW 730
BMW 316
YAMAHA SR500 motocykl
SILNIK RENAULT 9 LUB 11

ROKPROD.

1991
1983
1983
1974
1979
1981
1977
1978
1981
1983-1985

Pmgi

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie opracowania

"Koncepcja utylizacji odpadów przemysłowych w gminie Gdańsk"
Zakres pracy:

2001249

Znaleziono
owczarka

Trzy dni temu, jedna
z mieszkanek Gdańska znala
zła na Żabiance jasnego
owczarka długowłosego. Pies
ma ciemny kark i mordę, jest
bardzo zadbany i dobrze wy
tresowany. Właściciela prosi
się o kontakt pod tel. 56 21 45.

Rozruch sieci w Gdańsku
potrwa kilka dni. Dziś cieplej
w mieszkaniach będą mieli
mieszkańcy Wrzeszcza, Śród
mieścia i Nowego Portu, a tak
że Przymorza, Żabianki i Za
spy. Dopiero w poniedziałek
ciepłe
kaloryfery
będą
w mieszkaniach na Suchaninie,
Morenie i Chełmie.
Sezon grzewczy zaczął się
w Sopocie. Decyzję, z powodu
dużej wilgotności powietrza
i interwencji mieszkańców,
podjął wczoraj Jan Kozłowski,
prezydent miasta. Od dzisiaj
działa 100 kotłowni podlegają
cych gdyńskiemu OPEC.

O uruchomieniu pozostałych
200 zadecydują właściciele spółdzielnie mieszkaniowe,
przedsiębiorstwa i prywatni
użytkownicy.
Decyzja o rozpoczęciu grza
nia w gdyńskich mieszkaniach
miała zapaść w poniedziałek,
jednak prognoza Instytutu Me
teorologii i Gospodarki Wod
nej w Gdyni przewidywała ni
skie temperatury przez cały ty
dzień. Dlatego Franciszka Ce
gielska, prezydent Gdyni, pod
jęła decyzję o rozpoczęciu
ogrzewania od poniedziałku.

(ald, mgg,Zocha)

Gdańsk. Nie wykorzystane dodatki

Magistrat kontra
kontrolerzy
Nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami na dodat
ki mieszkaniowe zarzucił Urzqd Kontroli Skarbowej gdań
skiemu magistratowi. Zdaniem gdańskich decydentów kon
trolerzy nie majq racji.
W raporcie poświęconym
gospodarowaniu pieniędzmi na
dodatki mieszkaniowe UKS
zarzucił miejskim urzędnikom
poważne nieprawidłowości.
Główny błąd magistratu miał
polegać na złożeniu u wojewo
dy zbyt wysokiego zapotrzebo
wania na pieniądze na dodatki.
Z tego powodu Gdańsk otrzy
mał za dużo środków. Osta
tecznie miasto musiało zwrócić
do budżetu wojewody ponad
200 tys. zł. Przez niemal cały
rok pieniądze te leżały nie wy
korzystane na koncie gminy.
Z zarzutami kontrolerów nie
zgadzają się miejscy urzędni
cy.
- W rozporządzeniu doty
czącym dodatków mieszkanio
wych znalazły się dwa wzory
na obliczenie zaliczek - mówi
Longin Mażewski, wiceprezy
dent Gdańska ds. finansowych.

- Po ich zastosowaniu wycho
dziły różne kwoty na dodatki.
Zwróciliśmy się z zapytaniem
do minister budownictwa, pani
Blidy, który wzór stosować.
W odpowiedzi, którą mamy
w urzędzie, wynika, że można
stosować wzór korzystniejszy,
trudno się więc dziwić, że sko
rzystaliśmy z tej możliwości.
Gdańsk odwoła się od wyni
ków kontroli do głównego in
spektora kontroli skarbowej.
Jeżeli to nie pomoże, odwoła
nie trafi na biurko ministra fi
nansów. Jeżeli także on nie
uzna racji gminy, ta skieruje
sprawę do Naczelnego Sądu
Administracyjnego.
Ustawa o najmie lokali i do
datkach mieszkaniowych obo
wiązuje od 1995 r. Wypłacano
najuboższym mieszkańcom do
datki na kwotę ponad 8 min zł.

(aks)

Polskie Linie Lotnicze „LOT" SA
okoto 400 m2 powierzchni użytkowej,
w piwnicach budynku
przy ul. Waty Jagiellońskie 2/4 w Gdańsku.
Oferowana powierzchnia spełnia wymogi do prowadzenia
działalności gastronomicznej lub wystawienniczo-handlowej.
Oferty prosimy składać w sekretariacie PLL "LOT" SA
w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 2/4.

-

ul. Nowe Ogrody 8/12, tel. 32-63-70, fax 32-39-41

WARTOŚĆ SZACUNKOWA

Oglądanie pojazdów na parkingu AUTO - KOM Gdynia, ul. Energetyków - 5
w dniu 17.09.96 r. w godz. 8.30-12.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.09.96 r. o godz. 15.00 w świetlicy Zakładu
Transportu Stoczni SA, ul. Gołębia /obok parkingu/.
Cenę wywotania stanowić będzie 75% wartości szacunkowej. Wadium w wy
sokości 10% wartości szacunkowej należy wpłacić w dniu przetargu w godz. 8.3012.00 na parkingu. II przetarg pojazdów nie sprzedanych odbędzie się po zebra
niu wadiów, po zakończeniu I przetargu.
Nabywca zobowiązany jest uiścić gotówką natychmiast po udzieleniu mu
przybicia, przynajmniej cenę wywołania.
Ww. pojazdy oprócz poz. nr 1 nie posiadają katalizatorów. Zastrzega się pra
wo wycofania pojazdów z przetargu bez podania przyczyn.

Z przyczyn technicznych,
niezależnych od redakcji,
w części wczorajszego nakładu
trójmiejskiego wydania „Rej
sów" nie ukazał się zapowiada
ny raport na temat maltretowa
nia i znęcania się nad uczniami
pierwszych klas szkół zawodo
wych i średnich pt. „Fala
w szkole".
Przepraszamy.

Warunki przetargu można odebrać w siedzibie Sp-ni
(informacje telefoniczne pod nr. 81-05-82 lub 81-23-60).

Zarząd Miasta Gdańska

15 000,00 ZŁ
6200,00 ZŁ
2800,00 ZŁ
1000,00 ZŁ
1000,00 ZŁ
1000,00 ZŁ
1500,00 ZŁ
2800,00 ZŁ
100,00 ZŁ
30,00 ZŁ

Fala
w szkole

informuje, że w Biuletynie Zamówień
Publicznych nr 128 z dn. 30.08.96 r.
ukazało się ogłoszenie Sp-ni o przetargu
nieograniczonym na roboty dociepleniowe.

PRZfWGL

OGŁASZA USTNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW
LP. MARKA POJAZDU

Maciej Duda

w Kartuzach, ul. Sędzickiego 30

Przetarg odbędzie się 20.09.96 r„ godz. 14.00
• siedzibie Sp-ni. Informacje tel. 51-29-21, 51-69-89.

URZĄD CELNY W GDYNI

względu na dużą ilość krze
wów i drzew.
Przez gdańskie Stogi bie
gnie siedem nitek rurociągu,
którym płynie paliwo z portu
do rafinerii. W dwóch płynie
olej napędowy. Paliwo, które
pochodzi z „odwiertów" zło
dzieje sprzedają, zazwyczaj za
połowę ceny rynkowej rolni
kom na Żuławach, którzy uży
wają go do ciągników. Benzy
nę jeszcze kilka lat temu sprze
dawano stacjom benzynowym.
Obecnie złodzieje zazwyczaj
używają jej do swoich potrzeb.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kaszuby"

ogłasza przetarg

wysokiej jakości z sosny i mahoniu

- Będziemy się odwoływać powiedział Longin Mażewski,
wiceprezydent Gdańska. - Je
żeli wyczerpiemy środki odwo
ławcze, zapłacimy. Przyznaję,
że w tegorocznym budżecie nie
ma pieniędzy na ten cel.
Za tydzień rozstrzygnięta
zostanie sprawa sądowa mię
dzy stronami w sprawie eksmi
sji przedsiębiorstwa z ośrodka.
- Wcześniej zapowiadałem,
że jeżeli dostaniemy pieniądze,
sami opuścimy ośrodek - przy
znaje Edward Stefaniak, przed
stawiciel „Mausza". - Skoro
miasto nie zapłaciło dobrowol
nie, a pieniądze dostaniemy
dzięki sądowi, nie ustąpimy.
Poczekamy na wyrok w spra
wie eksmisji.
^

Prezydenci

Różnice cen w gdańskich gpłekach

Pięć samochodów i części
trzech innych kradzionych
aut odkryła w kilku warszta
tach samochodowych na tere
nie Gdańska Oruni policja.
BMW 735, Volkswagena
Passata, dwa Audi 80, Forda
Scorpio oraz karoserię, silnik
i różne części samochodowe
z trzech innych kradzionych
pojazdów, zatrzymała gdańska
policja podczas obławy na
warsztaty
samochodowe
w Gdańsku Oruni.
Akcja została przeprowadzo
na dwa dni temu. Z policją pod
czas nalotu współpracowała
gdańska straż miejska i Pań
stwowa Straż Pożarna. W wy
niku obławy zatrzymano do
wyjaśnienia trzy osoby - dwóch
gdańszczan i jednego warsza
wiaka.

W 1995 r. „Mausz" i gmina
Gdańsk zawarły ugodę - mia
sto miało zapłacić firmie 101
tys. zł, które spółka zainwesto
wała w ośrodek, który potem
firma zobowiązała się zwrócić
miastu.
Do tej pory ani miasto nie
zapłaciło spółce, ani ta nie
zwróciła ośrodka. W maju
„Mausz" zwrócił się do sądu
o zasądzenie kwoty. Sąd wydał
nakaz zapłaty. Gmina nie od
wołała się w terminie. Gdy zo
rientowała się, wystąpiła
o przywrócenie terminu do od
wołania. Wczoraj Sąd Rejono
wy w Gdańsku uznał, że nie
ma podstaw, by termin przy
wrócić. Decyzję tę można jesz
cze zaskarżyć.

Sezon grzewczy w Trójmieście

SM "PRZYLESIE" Sopot

DREWEXiM»

Mausz" górą

II

Gdańsk przegrał pierwszg sqdowq potyczkę z przedsię
biorstwem „Mausz" dzierżawiącym od gminy ośrodek w Su
lęczynie. Najprawdopodobniej zapłaci ośrodkowi ponad
101 tys. zł. Pieniędzy łych nie ma w budżecie.

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych /Dz. U. Nr 76 z 1994 r J
1. Stan istniejący
2. Analiza bilansu odpadów w grupach materiałowych wg wykonanej inwentaryzacji w 1995 r. np.:
- z przemysłu rafineryjnego, stoczniowego, portowego, produkującego żywność
- z zakładów usługowych /warsztaty samochodowe, zakłady fotograficzne itp./
- oraz niektóre odpady domowe np. sprzęt mechaniczny
3. Koncepcja utylizacji odpadów przemysłowych /wariantowo/ z uwzględnieniem:
- obecnych możliwości,
- możliwości zainteresowania istniejących zakładów do poszerzenia działalności o utylizację odpadów,
- budowy nowych linii utylizacji odpadów
- inne
Należy uwzględnić powiązania między gospodarką i utylizacją odpadów przemysłowych z gospodarką i
utylizacją odpadów komunalnych.
4. Analiza ekonomiczna
5. Propozycja harmonogramu realizacji zadań
6. Wnioski

Termin zakończenia pracy
Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert

- 6.12.1996 r.
- 20.09.1996 r. dogodź. 15.00 w pokoju 268
- 23.09.1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Szczegółowe warunki zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 253.
Informacja telefoniczna 32-28-34 lub 32-63-70 w. 253.

PlsZfWRGI

ZAWIADOMIENIE

ZARZĄDU MIASTA GDAŃSKA
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr
89, poz. 415/ zawiadamia się, że projekt planu miejscowego BARNIEWICE WSCHODNIE - OWCZARNIA
wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 20.09.96 r. do 11.10.96 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Gdańsku, Wydział Rozwoju Miasta w godzinach 11.00-15.00.
Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.
Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, któtego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia
przyjęte w projekcie planu, może wnieść zarzut.
Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie dó Zarządu Miasta z podaniem oznaczenia
nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.
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Nie ma

O tempora! O mores!

Jest postęp: mniej chamstwa
psują się obyczaje, wiadomo było / O "O tempora! O mores.1" - już Rzymia£-J O nom, nawet starożytnym Grekom, co
niekiedy wiązano z gorszącym szerzeniem się wła
dzy ludu, czyli demokracji. Jeszcze bardziej oby
czaje popsuły się po Wielkiej Rewolucji Francu
skiej, która się źle obeszła z dworem i arystokracją,
filarami wyższej kultury. Wiadomo też, że o tych,
co pochodzili z ludu - choćby nie wiem jak mili byli
- mówiono „chamy", zwłaszcza w Polsce.
Czy aktualnie chamstwo bąbluje, rozprzestrze
nia się bardziej niż kiedykolwiek? Taką tezę ogłosił
w „Rzeczypospolitej"" Grzegorz Sieczkowski, w ob
szernym tekście „Chamstwo dla chamstwa", gęsto
cytując Sławomira Mrożka, Zdzisława Pietrasika,
a nawet Aleksandra Gieysztora. Podał też kilka
przykładów z własnej obserwacji. Że siarczyście
klną dziesięcioletni chłopcy; że na jakimś filmie sa
la zwijała się ze śmiechu, bo czyjaś roztrzaskana
głowa „zachlapała tylną szybę samochodu", że
opiekunka grupy kolonijnej ostrzegała dzieci, by
nie weszły „w g....".
Ja nie jestem aż tak wrażliwy, może dlatego, że
mógłbym przytoczyć bardziej drastyczne spostrze
żenia. A już na
wcale się nie oburzam, skoro
wśród Francuzów, którzy kojarzą się z savoir-vivre
i bon-ton, nikogo nie razi „merde". Oni nawet są
dumni z gen. Pierre Cambronne, który tym dosad
nym słowem odpowiedział Anglikom, gdy pod Waterłoo wzywali go do kapitulacji; dzięki temu jedne
mu ,jnerde" generał wszedł do historii. A już cał

kiem nie przekonują mnie uogólnienia Sieczkow
skiego, jak to: „Komunizm upadł, a po tym upadku
najbardziej wzmocniony wyszedł cham". No, no...
Znam wielu innych, wcale nie schamiałych benefi
cjentów upadku komunizmu, którego cechą wyróż
niającą - zwłaszcza w gabinetach Białego Domu było właśnie monstrualne chamstwo.
Oczywiście, chamów jest dużo, o wiele za dużo
w naszym życiu codziennym i publicznym, lecz
0 wiele mniej niż poprzednio. Ostatnio zdarzyły mi
się drobne scysje z urzędem dzielnicowym, agencją
turystyczną i bankiem, w którym trzymam pienią
dze. W każdym przypadku urzędnicy czuli, że coś
zawalili, więc nie tylko gorliwie naprawiali swe po
myłki bądź zaniedbania, ale wręcz rozpływali się
w przeprosinach, sumitowałi się wzorowo. Dzięku
ję; dawniej by mnie po chamsku obsobaczyłi i nie
załatwili nic po mojej myśli. Czego jak czego, ale
właśnie chamstwa ubyło.
Zgadzam się z Sieczkowskim, że zachowania
chamskie są szczególnie typowe w kręgach nowo
bogackich. Ale identycznie było w XIX wieku
1 w dwudziestoleciu. Nuworysze w wielkiej części
pochodzą z łumpenprołetariatu, który był i jest wy
lęgarnią chamstwa; trzeba odczekać jedno lub dwa
pokolenia, zanim pozbędą się tej przywary, żadna
edukacja kulturalna im nie pomoże, bo są na nią
impregnowani grubością portfeli. Natomiast cał
kiem się z nim nie zgadzam, gdy wytyka chamstwo
młodzieży. Rzecz jasna, są wśród niej chamiska,
nawet chuligani, nawet bandziory, ale oni wcale nie

dominują wśród młodych, choć bywają bardzo wi
doczni.
Od paru lat mam przyjemność - nawet frajdę! edukować kilkuset młodych ludzi w prywatnej
szkole wyższej, kształcącej różnych specjalistów
„komunikacji masowef'. I mam im niemało do wy
tknięcia. Po pierwsze to, że są mało przebojowi,
jakby mieli stępione ambicje. Po drugie, większość
ma znikome przygotowanie ze szkoły średniej; na
wet ci, co na świadectwach maturalnych zdobyli
mnóstwo ocen bardzo dobrych i celujących. Nato
miast ani razu w ich postawach czy zachowaniach
nie zauważyłem nawet cienia chamstwa; są kultu
ralni, grzeczni aż do przesady - czasem chciałoby
się, żeby zrobili jakąś młodzieżową drakę - bo wo
lą, żeby w życiu było im ,jniło i ciepło", co nazywa
ją postmodernizmem. Jedna ze studentek wyznała,
że najważniejsze to nie przemęczać się i mieć fajne
go chłopaka albo psa.
- A masz psa? - zapytałem. Oczywiście, śliczne
go wielorasowca. A chłopaka masz? Zdziwiła się:
przecież powiedziałam ałbo-ałbo"...
Mam taką własną teorię, że gdzie lubiane są psy
i inne zwierzaki, tam chamstwa nie ma. Na przy
kład, nie istnieje ono zupełnie w kręgu kultury bud
dyjskiej. Chamów jest wielu wśród białych, trochę
mniej wśród Arabów, jeszcze mniej w Czarnej
Afryce, a w Azji są rzadkością.

Wojciech Gielżyński

Zbiory ksigżek w komputerze

Biblioteki wirtualne
Rozmowa z Peterem Burnettem z Uniwersytetu w Oxfordzie

- Jest pan przewodniczącym
międynarodowej organizacji
wspomagającej rozwój biblio
tek europejskich. Czym do
kładnie zajmuje się ta organiza
cja?
- Organizacja, której prze
wodniczę, powstała przed dwo
ma laty w Oxfordzie. W swoim
gronie mamy specjalistów
z różnych krajów, nie tylko
z Wielkiej Brytanii. Realizuje
my program o nazwie „Regio
nalny Program Rozwoju Bi
bliotek". Współpracujemy z bi
bliotekami naukowymi w całej
Europie, choć staramy się na
wiązywać kontakty głównie
z biliotekami krajów Europy
środkowej i wschodniej. Kon
centrujemy się przede wszyst
kim na budowaniu nowych
struktur bibliotecznych oraz
szkoleniu bibliotekarzy. Uczy
my ich między innymi umiejęt
ności nowoczesnego zarządza
nia finansowego placówkami
oraz organizacji pracy. Jeśli
chodzi o współpracę z polskimi
bibliotekarzami, to na przykład
zaprosiliśmy ich na konferencję
naukową do Budapesztu i sfi
nansowaliśmy ich pobyt.
- Przyjechał pan na wrze
śniową uroczystość oraz sesję
naukową zorganizowaną z oka
zji 90-lecia Biblioteki Głównej
Politechniki Gdańskiej. Na
czym polega współpraca pań
skiej organizacji z tą uczelnią?
- Zajmujemy się finansowa
niem projektów dotyczących
usprawnienia działania biblio
tek. Współpracujemy z Funda
cją Batorego z Warszawy.
W zeszłym roku wybraliśmy za
proponowany przez Bibliotekę
Politechniki Gdańskiej projekt
dotyczący sieciowego udostęp
niania banków danych. Projekt
fen został bardzo wysoko oce
niony przez komisję rozdziela
jącą fundusze i przyznaliśmy na

INFORMATOR
ELBLĄG, Dramatyczny: Pan
Tadeusz, niedz. g. 18 (premiera)

KKNA
PUCK, Mewa: Chłopak na dwo
rze króla Artura, USA, bo.; Egze
kutor, USA, 15 1. Początek sean
sów: 16,18,20
JASTARNIA, Żeglarz: Tajemni
ca Syriusza, USA, 15 L; Siedem,
USA, 181.; Zbyt wiele, USA, 15 1.;
Wyspa piratów, USA, 151.
KOŚCIERZYNA, Rusałka: Eg
zekutor, USA, 15 1., g. 1'/' i 19
STAROGARD GD., SOKÓŁ. al.
Jana Pawła II2, tel. 221-03, stereo
dolby, Nagi peryskop, USA, 15 1.,
g. 15.30; Rozrabiaki w Waszyngto
nie, USA, 12 1., g. 18; Egzekutor,
USA, 151., g.16 i 20
TCZEW, WISŁA, Żyleta, USA,
151., g. 16; Jej wysokość Afrodyta,
USA, 15 1., g. 18; Twierdza, USA,
151., g. 19.45
ELBLĄG, Światowit, Spy Hard Szklanką po łapach, USA, 12 1., g.

Peter Burnett: Realizujemy Regionalny Program Rozwoju Bibliotek.

ten cel 50 tysięcy dolarów. Pani
Janina Ligman, dyrektor poli
technicznej biblioteki, poprosi
ła mnie, abym przez dwa dni
prowadził obrady podczas zor
16; The Quest, USA, 15 1., g. 18
i 20
Syrena, Rozrabiaki w Waszyngto
nie, USA, 12 1., g. 16; Krytyczna
decyzja, USA, 15 1., g. 18 i 20
NOWY DWÓR GDAŃSKI, Żu
ławy, Klatka dla ptaków, USA, 12
1.. niedz. g. 20
KWIDZYN, Kinoteatr, Krytycz
na decyzja, USA, 15 I., g. 17.30
i 20.15
MALBORK, Klubowe, Małpa
w hotelu, USA, bo.,.g. 17

MUZEA
i WYSTAWY
HEL: Rybołówstwa, w g. 9.3017.30
Sala Tradycji Garnizonu Mary
narki Wojennej, ul. Steyera, tel.
750-621, w. 40-72
JASTARNIA: Muzeum Rybac
kie, ul. Mickiewicza, czynne w g.
10-18

Chata Rybacka, ul. Rynkowa 10,
czynna w g. 13-18
WŁADYSŁAWOWO: Nadmor
ski Park Krajobrazowy, Izba Pa
mięci gen. J. Hallera, ul. Morska
8, czynna w g. 9-15
KROKOWA: Kaszubskie Cen
trum Spotkań Europejskich, Izba
Pamięci, tel. 73-77-06
PUCK. Ziemi Puckiej, nieczynne
ROZEWIE: Latarnia Morska
BĘDOMIN: Hymnu Narodowe
go, sob. w g. 9-16; niedz. 10-16
WIELE: Ziemi Zaborskiej, w g. 916

Fol Robert Kwiatek

ganizowanej przez mą sesji na
ukowej. Wygłosiłem referat na
temat nowoczesnych metod or
ganizacji udostępniania infor
macji naukowej, czyli tak zwa
WDZYDZE: Park Etnograficzny,
czynne sob., niedz. w g. 9-16
KARTUZY: Kaszubskie, tel. 8114-42, niedz. 11-15
TCZEW, Muzeum Wisły, ul. 30
Stycznia 4, w godz. 10 -16
GNIEW, Muzeum Archeologicz
ne (Zamek), w godz. 10 -17
PELPLIN, Muzeum Diecezjalne,
ul. ks. Dominika 11, czynne sob.
w godz. 11 -16, w niedz. 10 -17
PIASECZNO, Państwowe Mu
zeum Ruchu Ludowego, tel. 5314-29
CZARNA WODA. Wystawa Bo
rów Tucholskich i Doliny Rzeki
Wdy, ul. Starogardzka 5, w godz.
10-16, niedziele w godz. 12-16
ELBLĄG, bulwar Zygmunta Au
gusta. Czynne w sob. niedz. od g.
10 do 18 (kasa do g. 17)
KWIDZYN, Zamkowe, ul. Kate
dralna 1. Czynne wt. niedz. g. 9-15
MALBORK, Zamkowe, ul. Hib
nera 17. Czynne codz: g. 9-18,
oprócz pon. Wystawy w g. 9-16.30
FROMBORK, M. Kopernika.
Katedra - sob. w g. 9.30 -17, Pałac
- sob. niedz. w g. 9-16, Wieża sob. niedz. w g. 9.30-19.30, Szpital
św. Ducha sobota w g. 10-18, (ka
sa główna czynna w g. 9-16.20)
SZTUTOWO, Muzeum Stutthof,
g. 8-18

APTEKI
Apteki pracujące non stop:
KOŚCIERZYNA, pl. 1 Maja 19

nych bibliotek wirtualnych.
Wydaje mi się, że najważniej
sze są działania w kierunku po
łączenia bibliotek w konsorcja.
Przecież nie każda biblioteka
musi posiadać wszystkie książ
ki. Dążymy do tego, żeby sie
dząc przy komputerze w Gdań
sku, czytelnik mógł przeglądać
zbiory w bibliotekach w War
szawie, albo w Krakowie.
- Został pan wybrany na
przewodniczącego komitetu
budowy nowego gmachu Bi
blioteki Głównej Politechniki
Gdańskiej.
- Tak, uczestnicy konferencji
oraz dyrektor bilioteki uznali,
że z racji mojego doświadcze
nia nadaję się do pełnienia tej
funkcji. Z zawodu jestem bi
bliotekarzem, więc rozumiem
problemy i potrzeby moich ko
legów. Nowy budynek jest bi
bliotece bardzo potrzebny tym
bardziej, że ma też pełnić funk
cję centrum kongresowego.
Moim zadaniem, jako przewod
niczącego komitetu, jest głów
nie koordynacja działań. Oczy
wiście dołożę wszelkich starań,
by budynek powstał jak naj
szybciej.
- Jakie inwestycje zamierza
w tym roku sfinansować pańska
organizacja?
- Jak co roku do pierwszego
października czekamy na pro
pozycje i projekty od bibliotek.
Najlepsze i najciekawsze z nich
wesprzemy finansowo. W tym
roku do podziału mamy dwa
miliony dolarów. Może się wy
dawać, że to dużo, ale tak na
prawdę to niewiele. Jest to su
ma, którą musimy sprawiedli
wie rozdzielić pomiędzy biblio
teki całej Europy.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała:
Krystyna Romanowska, (emil)

STAROGARD GD., „Eskulap",
ul. Bilikiewicza 18, tel. 290-38
TCZEW, „Gryf", Jedn. Narodu,
tel. 31-44-61
KARTUZY, ul. Kościuszki 17,
tel. 81-32-13, w g. 8-20; ul. Gdań
ska 10, tel. 81-42-42; ul. Rynek 10,
tel. 81-04-84; os. Wybickiego 3,
tel. 81-45-60
STĘŻYCA, ul. Raduńska 26, tel.
84-33-46
SIERAKOWICE, ul. Słupska 2,
tel. 81-60-34; ul. Lęborska 27, tel.
81-68-88

PRZODKOWO, ul. Kartuska, tel.
81-96-16
ŻUKOWO, ul. Pożarna, tel. 8182-72
WEJHEROWO, Przy Rynku
ELBLĄG, „Regenium", ul. Myliusa 20
MALBORK, „Cefarm", ul. 17
Marca 1
PASŁĘK, „Leków Gotowych", pl.
Grunwaldzki 7

DYŻURY
GDAŃSK - sobota: Chirurgia,
Interna i Okulistyka: Akademia
Medyczna, ul. Dębinki 7; niedzie
la: Chirurgia, Interna i Okulisty
ka: Szpital Miejski Zaspa, ul. Jana
Pawła II nr 50
GDYNIA. Szpital Miejski, ul.
Wójta Radtkego 1, tel. 20-75-01
Morski, Redłowo, ul. Powstania
Styczniowego 1, tel. 22-00-51
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Normalnie jestem. Miesz
kam tu, w bloku. Żyję, taka
jest prawda.
Gazetę poczytam, a w niej
o prezydentach, ministrach,
posłach, protestujących związ
kowcach i sportowcach.
A o mnie nic.
Telewizor mam, trzydzieści
dwa kanały. Pełno tego, hero
sów, cudaków, bandytów, superglin, ketchupu i świecide
łek. Tylko mnie nie pokazują.
A przecież można mnie spo
tkać, do miasta codziennie wy
chodzę.
Na biurku mam komputer
podłączony do internetu. Tam
wszystko jest, kolekcjonerzy
kanarków, homoseksualiści,
naukowcy, sklepy, szkoły oraz
agencje. Wszystko jest tylko
mnie nie ma.
Wziąłem nożyce i poprzeci
nam te kable. Nie będzie prą
du, telewizji i internetu. Gazet
też nie będzie, bo kioski podpalę.
Nic nie będzie, ale będę ja.

ZMOotftCfOj
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Koniec niezależności, politycy gorg

Gra o telewizję publiczną
Ludzie z branży telewizyjnej opowiadają sobie anegdotę o przyjęciu, jakie pod koniec
czerwca urządził Jan Purzycki, dawny prezes telewizji. Rzecz dziać się miała na wsi, kilka
dziesiąt kilometrów na północ od Warszawy, gdzie Purzycki mieszka, pracuje nad scenariu
szami i uprawia maliny.
Oto obecny prezes zarządu TYP, Ryszard Miazek, proponuje Janowi Purzyckiemu: Wiesz
co Jasiu, może byś został moim doradcę od telewizji? Purzycki na to: Zgoda, ale pod wa
runkiem, że ty zostaniesz moim doradcę od prowadzenia gospodarstwa.
Dzisiejszy obraz zarządu te
lewizji, to według
jej
pracowników: prezes Miazek
z PSL zbyt prosty i mało kom
petentny; Daszczyński z UW
dbający przede wszystkim
o własną karierę; Walczak i Je
ziorański, dwaj ludzie SLD,
o mentalności partyjnych funk
cjonariuszy oraz Brodziak, czło
wiek wielkiej pobożności, mięk
ki i bezradny, ostatni sprzymie
rzeniec byłego prezesa Walen
dziaka.
Jeśli dodać do tego, że trady
cyjnie bogata firma zaczyna
mieć kłopoty finansowe i nie
jest w stanie skompletować kie
rownictwa programu pierwsze
go, a w weekend sprzed dwu ty
godni Polsat (37 proc. oglądal
ności) przegonił w Warszawie
pod względem oglądalności nie
tylko Program 2 TV (16 proc.),
ale także Jedynkę (26 proc.), to
mamy obraz całości.
Telewizja publiczna jest
w stanie głębokiego kryzysu,
kryzysu bez precedensu w hi
storii tej firmy.

Politycy rzqdzq telewizją
Jeszcze niedawno prezesa
Radiokomitetu mianował pre
mier. Władza nad telewizją wy
mknęła się politykom z rąk na
dwa lata w czasie prezesury
Wiesława Walendziaka. I do
prawdy nie chodziło tu o kon
serwatywne przekonania poli
tyczne prezesa. Kamieniem ob
razy stała się zasada, że decyzje
o tym, co i jak pokazywać, będą
zapadały w telewizji a nie
w czasie partyjnych narad. Nie
zależności telewizji znacznie
bardziej niechętni byli politycy
lewicy: PSL i SLD niż innych
ugrupowań, oni właśnie telewi
zję pojmują jako jeden z atry
butów władzy. Po co im taka te
lewizja, którą nie można stero
wać?
KARTUZY. Szpital Rejonowy,
ul. Ceynowy 7, tel. 81-10-73 wszystkie oddziały dyżurują całą
dobę
KOŚCIERZYNA. Szpital Rejo
nowy, ul. Kujacha 1, tel. 86-45-04,
lekarz dyżurny - tel. 86-34-52,
wszystkie oddziały dyżurują całą
dobę
STAROGARD GD. Szpital dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych,
ul. Skarszewska 7, tel. 234-21
(centrala); Rejonowy, ul. Ście
giennego 7 - wszystkie'oddziały
dyżurują całą dobę
TCZEW. Szpital Kolejowy, ul. 1
Maja 15, tel. 31-37-13; Miejski, ul.
30 Stycznia 57, tel. 31-10-46; Cho
rób Wewn., ul. Paderewskiego 11,
tel. 31-02-16
WEJHEROWO. Szpital Rejono
wy, 72-13-01, wszystkie oddziały
dyżurują całą dobę
PUCK, Szpital Rejonowy: 73-2071
HEL, Szpital Wojskowy: 750-609
ELBLĄG - wewnętrzny, chirur
gia, anestezjologia, położniczo-gi
nekologiczny, noworodki: sob.
Woj. Szpital Zespolony, ul. Króle
wiecka; niedz. SZOZ, ul. Żerom
skiego
- dziecięcy, okulistyka, psychia
tria, chemioterapia: sob., niedz.:
Woj. Szpital Zespolony, ul. Króle
wiecka
- stacja dializ, ul. Zw. Jaszczurczeg°
- zakaźny, ZOZ, ul. Żeromskiego

Myślenie tego rodzaju nie
jest jednak wynalazkiem obec
nej koalicji, Podobnie pojmuje
funkcję telewizji - Lech Wałęsa.
Politycy Unii Wolności są za
niezależnością telewizji na wzór
„Gazety Wyborczej", to znaczy
telewizja powinna w wolny i nie
skrępowany sposób promować
wartości i poglądy akceptowane
przez Unię. Wielu polityków
prawicy skłonnych jest nato
miast uważać, że wolność telewi
zji polegać powinna na swobo
dzie krytykowania Unii i post
komunistów.
Ostatecznie w takim klima
cie politycznym niezależna tele
wizja nie miała szans na długi
żywot. Jej grabarzem w ostat
nim czasie nie jest osobiście Ry
szard Miazek jak to na pierwszy
rzut oka wygląda, ale koalicja
SLD, UW i PSL. Porozumienie
tych trzech środowisk politycz
nych pozwoliło na zablokowa
nie Walendziaka i w konse
kwencji przejęcie kontroli nad
telewizją. Kluczem do urucho
mienia tego procesu było przej
ście Janusza Daszczyńskiego na
stronę przeciwników Walen
dziaka.
Obecny pat nie będzie trwał
wiecznie. W ciągu najbliższych
tygodni trzy wymienione środo
wiska muszą zawrzeć jakiś ro
dzaj nowego paktu. Pozwoli on
na ustabilizowanie sytuacji.
Co dalej? Rysują się trzy
główne rozwiązania możliwe
w najbliższym czasie.

Zarząd komisaryczny
W tym wariancie rada nad
zorcza odwołuje cały zarząd
i ustanawia zarząd komisarycz
ny. Jego prawdopodobny skład
to: Karol Jakubowicz (tzw. fa
chowiec, który od miesięcy śni
po nocach, że zostanie szefem
telewizji, spolegliwy wobec poli
tyków rządzącej koalicji i Unii;
Woj. Przychodnia Skórno-Wenerologiczna, ul. Żeromskiego 2, tel.
33-64-42, dyżury wenerologiczny
i AIDS w każdy poniedziałek
i czwartek oprócz dni świątecz
nych od g. 9 do 7

POGOTOWIA
RATUNKOWE
i PRZYCHODNIE

KOŚCIERZYNA,
ul.
Skłodowskiej 1, tel. 86-30-00
STAROGARD
GD.,
ul.
Ściegiennego, tel. 220-33,999
TCZEW, ul. Wojska Polskiego 5,
tel. 31-32-55, 999; Pogotowie
ratunkowe PKP, 31-37-94
WEJHEROWO, tel. 72-12-00
999
KARTUZY, os. Wybickiego 3a,
tel. 81-48-45, 81-48-44; ul.
Dworcowa, tel. 81-00-11; ul. 3
Maja (chirurgiczna), tel. 81-23-83
ŻUKOWO, ul. Pożarna, tel. 8183-03,81-85-74
ELBLĄG, ul. Bema (czynne całą
dobę); wypadki 999; Woj. Szp.
Zespolony ul. Królewiecka 146,
tel. 34-41-11, dz. pomocy
ambulatoryjnej - stomatolog, g.
19-7 (soboty robocze od g. 15-7,
niedziele i święta całą dobę),
chirurg w dni powszednie,
niedziele i święta całą dobę; Woj.
Przychodnia
SkórnoWenerologiczna, ul. Żeromskiego
2, tel. 33-64-42
* Hallo TAXI, 9197, 31-59-59, 20
proc. taniej + superkonkurs + na
grody!

Jacek Kozłowski z UW oraz
Henryk Góral (dawniej ZChN,
obecnie w znacznej mierze nie
zależny od tego środowiska,
w każdym razie nie bardzo chce
obecnych ZChN-owców słu
chać. Przy takim układzie moż
liwa i prawdopodobna jest no
minacja Jacka Snopkiewicza na
szefa Jedynki.
Powyższa konstrukcja ozna
cza zmarginalizowanie wpływu
PSL na telewizję i faktyczny so
jusz SLD i UW, obrazowany
czytelnie przez osobę Jacka
Snopkiewicza, który przyjaźni
się równie blisko z Aleksandrą
Jakubowską, co z ludźmi Unii.

Rekonstrukcja
bez dymisji Miazka

Wariant mało prawdopodob
ny. Miazek zostaje, rada nad
zorcza odwołuje człowieka
SLD, Jeziorańskiego. Na jego
miejsce wprowadza człowieka
dawnej ekipy Walendziaka np.
Krzysztofa Nowaka, związane
go ze środowiskiem ZChN.
W drugiej fazie zmian w zarzą
dzie - Daszczyńskiego zastępuje
Piskorski, do niedawna jeden
z czołowych działaczy KLD,
obecnie nadzieja Unii na zwięk
szenie wpływów w kierownic
twie TVP.
W tym wariancie najwięcej
zyskuje Unia, traci SLD, PSL
nie traci tak dużo jak w warian
cie pierwszym, ale musi dopil
nować, by Miazek nie wtrącał
się do spraw programowych i fi
nansów (może wręczać nagrody
i pełnić funkcje reprezentacyj
ne).

Cała ekipa z SLD
Według niektórych jest to
możliwy finał wariantu pierw
szego czyli zarządu komisarycz
nego. Taki zarząd z definicji jest
doraźny i przejściowy. Po opa

NA TELEFON
* CARO-MILANO TAXI, 96-27,
37-30-30, 370-800, na telefon 30
proc. taniej!
* NEPTUN-Taxi, 96-26; 41-93-93.
Jeździmy najtaniej na telefon karty konkursowe!
* DAJAN Taxi, tel. 370-360, 3600-00,96-28, Rabat do 30 proc.
* SUPER-Chronos Taxi, z nami
najkorzystniej - konkurs, tel. 9192,43-22-22
* CITY TAXI 91-93,46-46-46, fax
43-21-21. Wystawiamy firmom ra
chunki VAT.
PRUSZCZ GDAŃSKI
* EUROSCHOOL 833-333 - 20
proc. taniej, do Sopotu bez po
wrotu.
SOPOT * Hallo Taxi Sopot, 5108-08 zniżka.
GDYNIA * RADIO TAXI Gdy
nia; 25-21-21
* EUROSCHOOL, rabat 40
proc.; 290-780
ZKM GDYNIA - Mikrobusy dla
osób niepełnosprawnych, tel. 2350-78,wg. 7-21

nowaniu sytuacji SLD margina
lizuje Unię. Szefem zarządu zo
staje Sławomir Dąbrowski, były
szef Komitetu Kinematografii,
oskarżony najoględniej mówiąc,
0 prowadzenie niejasnej polityki
finansowej.
Cały zarząd zostaje podpo
rządkowany SLD. Unia dostaje
„ochłapy" w programie pierw
szym i drugim.

Polsat, czyli teoria
spiskowa...
Coraz głośniej rozważana jest
hipoteza, według której zamęt
w telewizji publicznej wytwarza
ny jest przez SLD celowo
1 z premedytacją. Nominacja
Miazka musiała zakończyć się
katastrofą, w porównaniu z któ
rą ostatnie premierostwo Pawla
ka było błyskotliwym sukcesem
politycznym. Zwolennicy tej
teorii uważają, że SLD dąży do
zniszczenia telewizji publicznej,
by jej kosztem zwiększyć rolę
Polsatu. Zwiększenie oglądalno
ści Polsatu pociąga za sobą prze
pływ do tej stacji reklam i kro
ciowych zysków. Taki obrót sy
tuacji dawałby możliwość kon
troli tego, co ludzie oglądają
w telewizji nawet w przypadku
przegranych wyborów. Polsat
jest bowiem łatwy do opanowa
nia: jego szef Zygmunt Solorz
jest człowiekiem bardzo ostroż
nym i wie, że ujawnienie wszyst
kich szczegółów jego przeszłości
nie przysporzyłoby mu chwały.
Nad poprawnością ideologiczną
Polsatu czuwają już dawni apa
ratczycy komunistyczni: Nurow
ski i Birka (pierwszy z nich od
powiadał za propagandę w daw
nym komitecie wojewódzkim
PZPR w Warszawie). 30 proc.
udziałów w Polsacie ma Uniwer
sał, uważany za jeden z filarów
finansowego zaplecza SLD.
Innych telewizji prywatnych
0 dużym zasięgu na razie nie ma
1 pewnie szybko nie będzie, zwa
żywszy, że Krajowa Rada Ra
diofonii i Telewizji opóźniła
drugi proces koncesyjny na tele
wizję już o dobre pół roku.

Mirosław Czaja
dyżurny Komendy Rejonowej Po
licji, tel. 38-62-22
Straż Pożarna • 998

TELEFONY

INFORMACYJNE

POMOC DROGOWA:
* HOLSERVICE, 52-29-87, 5664-98,090503910,24/h
USŁUGI POGRZEBOWE:
* ZIELEŃ, Partyzantów 76, 4120-71,41-73-35
* ROBMAR, Partyzantów 27A,
45-12-99,0-90-522-795
PRZESYŁKI KURIERSKIE 52-00-71 do 76
Telefon Zaufania - Anonimowy
Przyjaciel, tel. 988 (od godz. 16 do
6 rano); Bezpłatna telefoniczna
informacja o AIDS - tel. 958
USŁUGI POGRZEBOWE:
Przedsiębiorstwo Usług Pogrze
bowych Elbląg-Dębica, tel. 33-4566, (całą dobę)

POLICJA

POGOTOWIA

GDAŃSK, dyżury oficerów Ko
mendy Wojewódzkiej Policji, tel.
39-53-33; oficer dyżurny ruchu
drogowego, tel. 31-92-12; oficer

991 - energetyczne; 992 - gazo
we; 993 -ciepłownicze; 994 - wo
dociągów i kanalizacji; 995 techniczne

RELAKS
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śmiałam się ostatnio
znowu
okrutnie.
Utwierdziłam
się
w przekonaniu, że polityka
w wykonaniu niektórych partii
ma dużo wspólnego z komedią.
Na dodatek z moim ulubionym
rodzajem humoru - dowcipem
absurdalnym. Sprawa dotyczy
Ochotniczej Straży Pożarnej,
której klub PSL pragnie zafun
dować możliwość prowadzenia
działalności handlowej. Działal
ność ta nie dotyczy bynajmniej
sprzedaży sprzętu pożarnicze
go, gdyż nie miałoby to naj
mniejszego związku z ustawą
antyalkoholową I Chodzi oczy
wiście ó sprzedaż alkoholu na
festynach. Straż pożarna jest do
tego po prostu stworzona. Ma
sikawki, toporki, hełmy oraz
kombinezony azbestowe. Wy
marzone wprost akcesoria dla
sprzedawcy alkoholu. Partyjni
aktywiści z PSL zdają się być
zdeterminowani. Przecież nie
walczyliby o coś, co nie jest
istotne. Zwłaszcza po perype
tiach z odwołaniem najprzystoj
niejszego ministra koalicji - Jac
ka Buchacza. W swoim przeko
naniu o słuszności posunięć, po

KLINIKA DZIENNIKA
Po pierwszym dzwonku

Polityka niektórych partii ma dużo wspólnego z komedią

PSI, strażak i wódka
staruszka i moneta
czynania PSL przywodzą mi
jednak na myśl historyjkę o zramolałej staruszce, która space
rując pewnego dnia dostrzega
(w nadziei znalezienia czegoś
cennego) leżącą na chodniku
flegmę (za przeproszeniem).
- O, pieniążek... - mruczy
ukontentowana starowinka.
Schyla się nad chodnikiem,
chwyta znalezisko i ciągnąc
próbuje oderwać zdobycz od
płyty chodnika. Na twarzy ba
biny maluje się rozczarowanie Ojej... Przecież to łańcuszek szepcze zawiedziona.
Podobnie rzecz ma się
z działalnością partii chłop
skiej. Egzystuje, wypatrując bo
gactwa wśród detali nie rokują
cych zbytnich nadziei. To chy
ba ten chłopski upór...
Pozwólcie jednak, że uczepię
się wspomnianej wcześniej stra
ży pożarnej. Wszyscy wiemy, że
sytuacja tej organizacji nie wy
gląda najlepiej. Poseł Władysław
Medwid z PSL, argumentuje:
- PSL widząc mizerię finan
sową straży pożarnych, stara
się zabiegać o środki dla nich.
To wyeliminuje czarny rynek,
bo często na imprezy przyjeż

dżają różni ludzie i nielegalnie
sprzedają alkohol. Niech zaro-'
bią na tym strażacy.
Widać, dobrze poseł Me
dwid jest zorientowany w re
aliach zabaw w remizie... Już
wyobrażam sobie, jak straża
kom zależy, by przygotowywa
ne przez nich festyny upływały
pod znakiem trzeźwości i spo
koju, nie ma co... Od tej pory
motto Ochotniczej Straży Po
żarnej brzmi: Cała sala pije
z nami... i tak dalej.
Kiedy tak się ostatnio uba
wiłam serdecznie z powodu
absurdalnych pomysłów sena
torów z klubu PSL (notabene
pomysłów, których nie pows
tydziłby się Monty Python),
doszłam do wniosku, że nie
jest tak źle w kraju, w którym
jest się jeszcze z czego śmiać.
W takiej bowiem na przykład
Rumunii, parlament zgodnie
orzekł, iż za utrzymywanie
stosunków homoseksualnych
grozi kara pozbawienia wol
ności do lat trzech. W uzasad
nieniu swej decyzji parlamen
tarzyści stwierdzili, że proce
der ten przyczynia się do nisz
czenia moralności narodu

Franz Kal&t

BUDOWA
CHIŃSKIEGO MURU
i inne nowele

mmĄ
oddani idei, przestali dochodzić
sensu podejmowanych czynno
ści. Swoistą próżnię, tworzącą
podstawy egzystencji postaci,
warunkuje nakaz „próbuj, jak
tylko możesz, zgłębić zarządze
nia zwierzchników, ale tylko do
pewnej granicy, potem przestań
się zastanawiać".
Spokojną, rozleniwiającą at
mosferę miasta portowego prze

rywa niespodziewane pojawie
nie się barki (nowela „Myśliwy
Grakchus"). Przybysze, dwaj
mężczyźni w ciemnych surdu
tach ze srebrnymi guzikami,
dźwigają nosze, na których leży
człowiek. Tajemniczym umar
łym okazuje się myśliwy Grak
chus. Zginął on wiele lat temu
w Czarnym Lesie - w trakcie po
lowania na kozicę. Zaznaczone
na wstępie noweli realne praw
dopodobieństwo zdarzeń zosta
je, w dalszym ciągu opowieści,
podważone.
Bohater, na skutek zagadko
wego zbiegu okoliczności,
„w pewnej mierze" bowiem żyje.
Przyczyna metafizycznej omyłki
zdumiewa tu swoją banalnością:
wystarczył „fałszywy obrót ste
ru", „chwila nieuwagi przewoź
nika", by łódź zmarłych zeszła
z właściwego kierunku, skazując
tym samym myśliwego na wiecz
ną tułaczkę po wszystkich kra
jach świata.
W takiej niepokojącej rzeczy
wistości rozgrywa się akcja no
weli tytułowej, w której dążenie
do stanu wewnętrznego bezpie
czeństwa staje się wyłącznym ce
lem życia.
Marzeniom o idealnym spo
koju odpowiada dramatyczny
„Schron" - wyraz „łapczywych"
poszukiwań miejsca upragnionej
ciszy. Zwierzę - jest to bohater
noweli- żyje w panicznym lęku
przed nieznanym drapieżnikiem.
Wszechobecny strach sprawia, iż
dotkliwą potrzebą jest znalezie
nie azylu - w wykopanym głębo
ko w ziemi - schronie.
„Odmowa" przynosi z kolei
obraz mechanizmu społecznego
funkcjonowania, gdzie ślepe
podporządkowanie władzy ofia
rowuje odczucie ładu sensu po
czynań.
Udostępniony polskiemu czy
telnikowi ton nowel zasługuje
na uwagę. Książka, choć zwa
żywszy na właściwości Kafkowskiej prozy, miejscami niełatwa
w odbiorze, zachęca jednak do
pogłębionego spojrzenia na pro

blemy, które dotyczą - można
sądzić - każdego z nas.
William Wharton, Dom na
Sekwanie, przeł. z ang. Jacek
Wietecki, wyd. Rebis, Poznań
1996.

William Wharton (autor
m.in. „Ptaśka", „Taty") w auto
biograficznej powieści „Dom
na Sekwanie" podanym wyżej
oczekiwaniom nie stara się
sprostać. Oto pisarz, po roku
1960, przeprowadza się ż Los
Angeles do Paryża. Pewnego
dnia, za namową żony, decydu
je się na kupno barki, która od
tąd będzie stanowić dom Whar
tonów. Kupno barki, zacumo
wanej blisko ujścia Sekwany, to
- dla dobrze zarabiającego arty
sty - niewielki wydatek, zamia
na jednak „drewnianego ka
dłubka" w prawdziwe gniazdo
rodzinne kosztuje dużo więcej:
wysiłku, pomysłowości, zaanga
żowania i siły charakteru.
Materia, z której zbudował
Wharton swoją powieść, jest
ostentacyjnie monotonna, po
zbawiona błyskotliwych efektów
i fajerwerków stylu.
Bohater - wraz z rodziną uszczelnia przeciekającą burtę,
wybija kolejne okna, oświetla
pomieszczenie, buduje schody,
poleruje podłogi...

Jola Badowska

Spokojne tempo opowieści,
wyznaczone przez rytm „nocy
i dni" ma w sobie jednak nie
określoną siłę przyciągania. Sam
proces budowania - pokazany
w serii drobiazgowych opisów być może poprzez zamierzoną
nieefektowność, stopniowo za
czyna fascynować.
Whartonowie prowadzą więc
życie „ciche i spokojne", ujęte
w ramy stałych norm i zapew
niających bezpieczeńtwo przy
zwyczajeń. Na rodzinną codzien
ność - nie licząc kilku drama
tycznych wydarzeń - nie składa
się nic niezwykłego. Pomimo to
- w tej pozornie bezbarwnej, jed
nostajnej egzystencji, skupionej
wokół Domu i Rodziny, ujawnia
się „coś więcej" - prawda marze
nia, „wiara w trwanie", wiara
w sens pracy. Narrator bowiem jak sam powiedział o sobie - po
rwał się z motyką na słońce - za
marzył o czymś, co wymagało
odwagi, przezwyciężenia własnej
słabości, pokory. I udało mu się.
„Dom na Sekwanie" czyta się
z satysfakcją. Książkę, napisaną
jasnym, obrazowym językiem,
wspiera osobiste doświadczenie
twórcy, które sprawia, iż autor
ski światopogląd wzbudza zaufa
nie, choć - co oczywiste - nie
trzeba się z nim bezkrytycznie

Marzena Zych-Wasielewska
Nagrody

Ogłaszamy zwycięzców lo
sowania książkowych upomin
ków z ostatnich „Lektur na
weekend". Książkę „Elek
tryczna mgła" Jamesa Lee
Burkę a wylosowała pani Elż
bieta Krupsz-Leman, a właści
cielem „Operacji Schylock"
Philipa Rotha jest Ireneusz
Kukowski. Książki odbierać
można w sekretariacie redakcji
w Domu Prasy lub w pokoju
331. Gratulujemy i serdecznie
zapraszamy!

Freski na ciele
Korespondencja własna ze Sztokholmu
Tatuaż jest trwałym napi
sem lub rysunkiem wykona
nym na ciele człowieka za
pomocę nakłuwania lub na
cinania skóry i zapuszczania
nakłutych miejsc farbę.
Takowe „freski" mogą budzić
bardzo różne skojarzenia.
W Polsce zazwyczaj wiąże się je
z nieśmiertelną kotwicą na ra
mieniu marynarza, czy z recydy
wistami, którzy po każdym po
bycie w więzieniu mają o jeden
więcej rysunek na swoim ciele.
A jednak moda na tatuaże wła
śnie teraz przeżywa swój rene
sans, mając swój początek nie
gdzie indziej jak w Hollywood.
Z Ameryki moda przywędro
wała także i do Skandynawii. Nie
dawno odbyły się w Sztokholmie
pokazy tatuowania oraz piercingu.
Nie wtajemniczonych informuje
my, że drugi z terminów oznacza
ozdabianie ciała kolczykami
w najprzeróżniejszych, zwykle in
tymnych miejscach. Większość
amatorów tatuażu, chyba poprzez
skromność poprzestaje zwykle na
niewielkim jednokolorowym ob
razku. Powściągliwi percingowcy
natomiast zadowalają się złotym
kółkiem w nosie lub na języku. Są

jednak prawdziwi koneserzy tego
typu ozdób. Ci wybierają całe hi
storie malowane na plecach igłą
i kolorowym tuszem.
Skomplikowany tatuaż roz
poczyna się od naszkicowania

motywu w wybranym miejscu
na ciele. Następnie ranki po
ukłuciu igłą muszą się zagoić.
Dopiero wtedy można przystą
pić do drugiego etapu, czyli wy
pełniania rysunku farbą, w prze-

Mistrz tatuażu i piercingu jest żywą reklamq proponowanych przez siebie usług. Fot. hokcobi

Kanapki
petne witamin?

oraz prowadzi do spadku
przyrostu naturalnego. Dobre
sobie! A tu taki Polak idzie
sobie do pracy, mijając co
dziennie tony rumuńskich że
braków. Nie ma się co dziwić,
że patrząc na śpiące na zimnie
brudne, bose rumuńskie dzie
ciaki, w duszy życzy, by w ich
ojczystym kraju homoseksu
alizm rósł w siłę, a ludziom
żyło się dostatniej...
W naszej Polsce kochanej
PSL spełnia dyżurną rolę partii
niezmiernie rozrywkowej.
I proponuję, byście docenili te
atuty. Cieszmy się, że wraz
z nastaniem jesieni nie musimy
stać w kilometrowych kolej
kach, tak jak tysiące Bułgarów,
którzy ubiegają się o wyłącze
nie centralnego ogrzewania
w ich domach, gdyż nie mogą
pozwolić sobie na horrendalnie
wysokie opłaty.
Niech więc już ta straż po
żarna sprzedaje wódkę na fe
stynach w remizach i na wiej
skich zabawach. Byle nie było
gorzej. I cieszmy się, że nie je
steśmy w Bułgarii czy w Rumu
nii.

Lektury na weekend
Franz Kafka, Budowa Chiń
skiego Muru i inne nowele,
przeł. z niem. A. Kowalkowski
i R. Karst, wyd. Atext, Gdańsk
1996.
Franz Kafka - syn praskiego
kupca, z zawodu prawnik,
w swoich dziełach, m.in. w „Pro
cesie" i „Zamku" wypowiadał
się na temat uniwersalnych pra
widłowości ludzkiego losu. Bo
haterowie Kafki to ludzie wy
obcowani, samotni, uwikłani
w beznadziejną walkę z wrogim
światem zewnętrznym.
Prawdy o tragicznym błądze
niu każdego z nas w przestrzeni
lęku, pustki i chaosu odnajdzie
my w zbiorze nowel pt. „Budo
wa Chińskiego Muru". Chiński
Mur został pomyślany jako osło
na przed ludami z Północy. Jego
budowniczowie, bezgranicznie

14,15 września 1996

ciwnym razie organizm mógłby
zareagować gorączką. Ronnie
Beckman, który zajął na targach
I miejsce w konkursie na najlep
szy motyw japoński, poświęcił
aż 4 miesiące aby ozdobić swoje
plecy samurajem ze smokiem na
tle przyrody kraju kwitnącej wi
śni. Całe przedsięwzięcie kosz
towało* hobbistę 14 tys. nowych
zł. Mimo tego Ronnie nie jest
jeszcze w pełni zadowolony
z efektu. Chciałby skompleto
wać obraz rysunkami na bo
kach.
Trudno rozsądzić co jest lep
sze - tatuaż, czy piercing. Moda
modą ale wkładanie kolczyków
w brodawki piersi, nos lub pę
pek może nas przyprawić w najiepszym przypadku o mdłości.
Należy tu dodać, iż są to miej
sca, które przekłuwa się najczę
ściej, oczywiście nie licząc uszu,
ale akurat umieszczony tam kol
czyk, to już nie to samo co praw
dziwy piercing. Cóż, jak widać
Europejczycy coraz bardziej
zbliżają się w swych gustach do
plemion, zamieszkujących tere
ny, do których nie dotarła jesz
cze cywilizacja. Obyśmy się tyl
ko wkrótce nawzajem nie pozjadali.

Ivo Jacobi

Fol. Maciej Koston

Dzieci poszły do szkoły,
a matkom przybył jeszcze jeden
ważny obowiązek. Zadbać, by
w śniadaniu znalazło się wszyst
ko to, co niezbędne dla właści
wego rozwoju fizycznego i psy
chicznego młodego organizmu.
Tymczasem z badań Instytutu
Żywności i Żywienia wynika, że
podstawowe zasady prawidło
wego żywienia w wielu naszych
rodzinach nie są w ogóle prze
strzegane. Dzieci idą do szkoły
często bez pierwszego śniadania,
a blisko połowa sporadycznie
zabiera drugie śniadanie. Prze
rwa między śniadaniem a obia

dem też wydłuża się do 6-8 go
dzin. Dzieci tak odżywiane szyb
ko się męczą, mają mniejszą
koncentrację uwagi, nauka go
rzej wchodzi im do głowy itp.
- Grzech podstawowy nie
jednej matki to brak mleka, se
rów, ciemnego pieczywa w ja
dłospisie ucznia. Warzywa na
leżą do rzadkości i przeważnie
podawane są tylko do obiadu mówi prof. S. Ziemiański z In
stytutu Żywności i Żywienia. Nie starcza już wyobraźni na
kanapkę z pomidorem czy
szczypiorkiem. Konsekwencje
zaś nieprawidłowego żywienia

to przede wszystkim niedokrwi
stość dziecka (tak duże są nie
dobory witamin, zwłaszcza wit.
C i z grupy B), próchnica, niedowaga bądź odwrotnie - zbyt
dużo kilogramów nadwagi, wa
dy postawy, mniejsza odpor
ność na infekcje itp.
Nie można zapominać - prze
strzegają pediatrzy - że dziecko,
rozpoczynając naukę w szkole
wchodzi w okres wytężonej pra
cy , którą śmiało można porów
nać do pracy ludzi dorosłych.
Pożywienie powinno więc za
spokoić „zapotrzebowanie bu
dulcowe i regulujące". Np. nie

dobór białka w pożywieniu za
hamuje rozwój dziecka. Stąd
żywieniowcy apelują, by w co
dziennym jadłospisie ucznia
znalazły się ser, mleko, mięso,
jajaZ kolei źródłem energii są
węglowodany - pieczywo, kasze,
makarony i tłuszcze. - Przy czym
najbardziej wskazane dla dzieci
jest jednak masło - mówi prof.
Ziemiański - a nie żadne antycholesterolowe margaryny „Ka
ma", „Bona", „Rama" itp. Masło
ma najwięcej wit. A i E. Wita
min i soli mineralnych najwięcej
natomiast zawierają warzywa
i owoce.
Nie mniej ważny jest rozkład
posiłków dziecka w cią<»u dnia
i ich ilość. Uczeń powinien jeść
cztery posiłki, a przerwy między
nimi nie powinny przekraczać 34 godzin A więc co na pierwsze
śniadanie? Np. mleko w dowol
nej postaci, radzi prof. Ziemiań
ski, przygotowane kakao lub ka
wa zbożowa z mlekiem albo na
wet zupa mleczna. Do tego ka
wałek razowego chleba z ma
słem, twarożkiem i szczypior
kiem. Kanapki na drugie śniada
nie już z wędliną, żółtym serem
i kilkoma listkami sałaty bądź
natką pietruszki. Naprawdę wa
riantów zdrowego porannego
posiłku jest wiele. Można go też
urozmaicać pastami jajecznymi,
z utartego sera i posiekaną ziele
niną. I ważny dodatek: jakiś se
zonowy owoc lub warzywo.
Mówi się, że z domu wynosi
my nawyki żywieniowe, różne
przyzwyczajenia. Od najmłod
szych lat warto więc uczyć nasze
dzieci jeść zdrowo, natomiast
chipsy, coca-colę i różne czeko
ladowe batony zostawiamy na
deser, pod warunkiem: od czasu
do czasu i z umiarem. Czym sko
rupka za młodu nasiąknie...

Teresa Kwaśniewska

Łekgrz podpowiada

Oliwa - najzdrowszy tłuszcz
W dużym supersamie na pół
ce stało kilka rodzajów oliwy,
obok pani robiąca wrażenie do
świadczonej gospodyni. Niespo
dziewanie zwróciła się do mnie
z pytaniem:
- Który z tych rodzajów oliwy
jest najlepszy, którą kupić?
- Proszę pani, inna jest do
smażenia, a inna do przyrządza
nia surówek. Najlepsza jest oli
wa wyciśnięta z pulpy oliwek
w czasie pierwszego tłoczenia
na zimno. Na opakowaniach
oznacza się ją: extra vergine (to
po włosku), vi rge extra (po
francusku) i extra virgen (po
hiszpańsku). Nieco gorsza jako
ściowo jest oliwa z drugiego tło
czenia na zimno, oznaczana na
etykietach olio di oliva. Najniż
szą jakość ma oliwa z trzeciego
tłoczenia, które odbywa się na
gorąco nie tylko z pulpy, ale
również z pestek. Oznaczona
jest na opakowaniach wprowa
dzającym Polaków lekko
w błąd napisem pure olive oil
lub olio di sansa.

Do sałatek nadają się oliWy
tłoczone na zimno. Najlepszą
oliwę z oliwek produkują Fran
cja i Włochy. Gorszą jakościo
wo - Hiszpania, Grecja, Turcja,
Tunezja, Portugalia, Maroko
i stan Kalifornia w USA. Naj
lepsze marki oliwy włoskiej to:
Olitalia, Seidis, Condi, Lorenzo, Oleada, Santangelo. Najpo
pularniejszą marką hiszpańską
jest Carbonel, która nadaje się
do smażenia, bo jest tłoczona
na gorąco i tańsza.
- A co pan powie o kolorze?
- Kolor zależy od gatunku
oliwek. Z pierwszego tłocze
nia na zimno oliwa jest żółta
lub o „oliwkowym" kolorze,
a tłoczona na gorąco jest zie
lona. Powinno się ją przecho
wywać w temperaturze poko
jowej, ale nie stawiać na słoń
cu. Można przechowywać ją
w lodówce i wtedy mętnieje,
ale nie traci żadnych wartości.
Zmętnienie znika wkrótce po
wyjęciu z lodówki.

Oliwka jest przedstawicielem
rodziny znanych drzew i krze
wów ollwkowatych, takich jak
bez, jaśminowiec, ligustr czy je
sion. Spośród nich tylko ona jest
drzewem owocowym. Uprawia
się ją od ponad czterech tysięcy
lat. Żydzi uważali ją za królową
wszystkich drzew. W Biblii
w Księdze Sędziów jest taki frag
ment: Zebrały się drzewa, aby
obrały króla nad sobą. Rzekły
tedy do oliwki: króluj nad nami.

Była oliwka ważnym składni
kiem pożywienia dla ludów se
mickich. Oliwkowe piękne drze
wa o wiotkich zwieszających się
do ziemi gałązkach i wąskich,
długich liściach, nie opadających
na zimę, były symbolem pokoju.
Niektóre z drzew dorastały 12
metrów wysokości, ale zazwy
czaj nie przekraczały 5 metrów.
Pnie starych drzew oliwnych pę
kają i zrastają się ze sobą, co po
woduje, że przybierają niesamo
wite kształty. Do dzisiaj znanych

Jerzy Serafin

Fol Maciej Kostun

jest wiele drzew, które mają po
ponad 2 tysiące lat. Mówi się
więc, że drzewa oliwnego nie sa
dzi się ani dla siebie, ani dla
swoich synów, ale dla swoich
wnuków. Drzewo oliwne kwit
nie tylko raz w roku i to późno w maju lub czerwcu, co pozwala
uniknąć mu % przymrozków.
Owocuje naprzemiennie, a jego
plony nie są wielkie, bo wynoszą
od 1 do 2 ton z hektara w Euro
pie i aż do 5 ton w Kalifornii.
Owoc oliwki to w 10 do 30 proc.
najzdrowszy tłuszcz.

Jerzy Serafin

Witaminy jedz codziennie (odcinek 12)

Talenty witaminy C
Witamina C jest naszym na
turalnym sprzymierzeńcem, po
nieważ chroni przed różnymi
niebezpiecznymi sytuacjami: od
przeziębienia do raka. Wszech
stronność tej witaminy w proce
sie ochrony zdrowia może być
porównana do oleju konserwu
jącego maszynerię - w tym przy
padku - życiową.
Organizm iudzki nie jest
w stanie wyprodukować ani ma
gazynować więcej niż kilka gra
mów witaminy C, dlatego odpo
wiednie nasycenie komórek na
szego ciała tą witaminą wymaga
dużej codziennej dostawy.
Co się dzieje w organizmie,
gdy brakuje witaminy C?
Przede wszystkim zaczyna
szwankować produkcja kolage
nu (proteinowego „cementu",
który scala nasze komórki, po
maga w gojeniu się ran itp.), ma
leje zdolność trawienia pokar
mów, zdolność do przyswajania
lekarstw (co może wywołać
efekt ich przedawkowania) oraz
zmniejsza się ogólna odporność
organizmu na choroby.
A co może się zdarzyć, gdy
organizm jest przesycony wita
miną C? I jeśli to „przesycenie"
nie trwa kilka godzin, ale wiele
dni, aż do końca życia? Okazuje
się, że pełne nasycenie witaminą
C jest nieporównywalnie zdrow
sze, niż jej niedobór, nie zauwa
żono
ujemnych skutków
przedawkowania witaminą C.
Duży jej zapas w tkankach po
zwala lepiej zwalczać wysoki po

ziom cholesterolu, neutralizuje
toksyczne działanie różnych
związków chemicznych zawar
tych w pokarmach, przeciwdzia
ła alergiom.
Oprócz dawki dziennej - ile?
- Jakakolwiek jest to ilość,
wielu badaczy uważa, że nie ma
ona nic wspólnego z dawką
dzienną wynoszącą 60 mg. Nie
którzy uważają, że jest to być
może dawka wystarczająca, aby
żyć na poziomie zdrowotnego
minimum, ale jeśli chcemy
zmniejszyć ilość infekcji, być
zdrowszymi, podreperować nasz
system obronny, mieć normalny
poziom cholesterolu we krwi powinniśmy dostarczać organi
zmowi dawki witaminy C więk
sze niż dzienna norma.
Badając zawartość wit.
C w tkankach ludzkich odkryto,
że maksymalne zapasy tej wita
miny to ok. 5000 mg (= 5 g) - co
oznacza ok. 70 mg na 1 kg wagi
ciała człowieka. Okazuje się, że
jest to wartość zbliżona do zaso
bów wit. C zawartych w organi
zmach małp!
Podtrzymując zapasy naszego
organizmu na poziomie 5000
mg, potrzebujemy codziennie
spożyć 200 mg witaminy C, ale...
dotyczy to ludzi zdrowych.
Palacze tytoniu, ludzie starsi,
ludzie żyjący w ciągłym stresie,
alergicy, ludzie zażywający le
karstwa - wszyscy oni potrzebują
większych dawek wit. C.
Kiedy organizm znalazł się
pod obstrzałem chorób, wymaga

to dodatkowej porcji wit. C, aby
zwalczyć „wroga" i wyleczyć się.
Dieta bogata w świeże owoce
i warzywa zawsze dostarcza tej
witaminy.
Gotuj warzywa na parze - nie
stracą one witaminy C, ponie
waż jest ona rozpuszczalna
w wodzie i szybko do niej prze
chodzi podczas gotowania.
Jeżeli bierzesz dodatkowe
ilości wit. C w tabletkach - to
osiągniesz lepsze rezultaty zdro
wotne, gdy dawki te będą po
dzielone na tabletki brane kilka
razy w ciągu dnia po posiłkach.
Witamina C czterokrotnie
podnosi przyswajalność żelaza
w organizmie, tak więc jeśli sto
sujemy dietę bogatą w żelazo warto ją uzupełnić dawkami wi
taminy C.
Na witaminę C ujemnie dzia
ła alkohol. W Australii zrobiono
badanie porównawcze. Pięciu
zdrowym ochotnikom podano
bardzo dziwne śniadanie: bułkę
maślaną, kawę, 23 g witaminy
C i 35 g etanolu (2 martini lub 3
jasne piwa). Kilka dni później ci
sami ochotnicy zjedli normalne
śniadanie bez alkoholu. Rezul
tat? Koncentracja kwasu askor
binowego (witamina C) we krwi
była przez 24 godziny niższa po
posiłku zakrapianym alkoholem.
Wątroba produkuje enzym, któ
ry ułatwia usuwanie alkoholu
z krwią i jest zależna od ilości
witaminy G: im jej mnięj - tym
dłużej trwa zatrucie organizmu.

Jeśli wypala się paczkę papie
rosów dziennie, to już trzeba so
bie podnieść ilość dostarczanej
wit. C o 25 proc. w stosunku do
norm dla niepalących.

Opracowanie: M. K.U.Ł

Za tydzień - o tym jak wita
mina C chroni przed chorobami.
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Niebezpieczne łóżko

Obstrukcja
i palpitacje
Wiadomość ło straszna dla leniuchów, ale trzeba mężnie
stawić jej czoła: otóż okazuje się, że od leżenia w łóżku można
dostać zatwardzenia, zaburzeń umysłowych, kamicy nerkowej,
zakrzepów i osteoporozy. Zatem łóżko jest nie tylko niezwykle
niebezpieczne dla życia, bowiem • statystycznie rzecz ujmując •
najwięcej ludzi umiera w łóżku właśnie, a w wypadkach drogowych
zaledwie niewielki procent, ale jest również niesłychanie szkodliwe
dla zdrowia.
Przeciętnie spędzamy w łóżku każdą trzecią część doby. Nie tylko w nim
śpimy, ale również wykonujemy wiele innych czynności. Francuzi np.
przyznali, że 63 proc. z nich kocha się w łóżku, 55 proc - czyta, 30 - słucha
muzyki, 25 proc. ogląda telewizję,tyle samo je śniadania, a10 proc. rozmawia
przez telefon. Dane dotyczące Polaków są podobne, tyle że wyniki bardziej
konserwatywne, bowiem w łóżku uprawia miłość aż 90 proc. ankietowanych
(być może dlatego, że kuchenne stoły są u nas niewielkie, bo i przeciętna
kuchnia to klita),a 1proc. dzierga na drutach. Jemy zatem w łóżku, czytamu,
figlujemy - i czujemy się dobrze. Wystarczy jednak mała grypka, która zwali
nas z nóg na czas dłuższy niż 48 godzin, to po ozdrowieniu potrzebujemy
jeszcze tygodnia lub dwóch, by odzyskaćsiły wyssane przez łóżko, a nie wirusa.
Nierozsądni Rzymianie, którzy na leżąco jedli, przyjmowali gości i
podróżowali (w lektykach) - mieli podobno stałe kłopoty z trawieniem,
szczególnie z obstrukcją i wymiotami. Teraz już wiemy dlaczego. A niektórzy
naukowcy (np. prof. Tadeusz Mika, czy prof. Anthony Smith) i specjaliści od
rehabilitacji odkryli, że nadmierne wylegiwanie się w łóżku jest zabójcze także
dla innych naszych narządów. Po trzech tygodniach leżenia objętość serca
zmniejsza się o 17 proc, a przepustowość o 25 proc. O tyle samo zmniejsza się
wydolność płuc. Ponieważ zwalnia się również krążeniekrwi, wzrasta przez to jej
lepkość, a to z kolei sprzyja powstawaniu zakrzepów i zapaleniu żył. Jakby tego
było mało, mięśnie osłabiają się, stawy sztywnieją, kości zaczynają zanikać, a w
efekcie odwapnienia - tworzą się kamienie w nerkach. A na koniec buntuje się mózg,
osłabiając zmysł smaku i powodując zaburzenia pamięci.
Organizm nasz potrzebuje snu, mięśnie odpoczynku, a cały organizm odprężenia
- i aby to wszystko osiągnąć naraz, musimy się położyć. W miarę bezpiecznie
możemy to uczynić, ale trzeba pamiętać o czasie. Przeciętna długość człowieczego
snu wynosi 7godz. 20 minut i jest między 30 a 80 rokiem życia stała. Nie ma wpływu
na długość potrzebnego snu ani płeć,ani środowisko, ani inteligencja. Choć wyjątek
stanowią osoby o bardzoniskim ilorazie inteligencji - potrzebują snu więcej. Wysiłek
w ciągu dnia ani nie przedłuża, ani nie skraca snu, natomiast siedzący tryb życia może
sprawiać, że do zaśnięcia będziemy potrzebowali tabletki.
Trzeba również wiedzieć JAK leżeć i NA CZYM. Materac nie może być ani zbyt
miękki, ani zbyt twardy,a pozycja - obowiązkowo skulona,a~la płód w łonie. Spanie
na brzuchu pogłębia wygięcie kręgosłupa i niezdrowo wykręca szyję, na plecach sprzyja chrapaniu. Wprawdzie nie przeszkadza ono chrapiącemu, pod warunkiem
jednakże, że otoczenie nie zastosujeśrodków odwetowych. A środki te bywają wymyślne
i archiwa brytyjskiego urzędu patentowego zalegają stosy urządzeń prewencyjnych w
postaci szyn uniemożliwiających otwieranie ust w czasie snu, oraz wymyślnych knebli.
Po obudzeniu się trzeba szybko opuścić to niebezpieczne miejsce, bowiem natura
stworzyła nas do czynu,aktywności ruchowej - i to bezwarunkowo w pozycji pionowej.
Oto skutki ewolucji i bezrozumnego pędu do chodzenia na dwu tylnych łapach!

Ten

seksowny,
tweed

m
lasyczny angielski samodział wełniany - czyli właśnie tweed m
kojarzył się do tej pory z brytyjskim stylem, umiarkowanym
Aft
i tradycyjnym, przywodzącym na myśl raczej guwernantkę lub
M%
co najwyżej zagorzałą feministkę, nigdy natomiast kobietę pełM V
ną seksownego powabu. Ale ze obecna moda lubi żarty, więc
powrót, po latach, owej klasycznej ,joli z pieprzem" nie mógł być taki ot,
zwyczajny.

Małgorzata Sokołowska

I nie jest. Sq co prawda tweedowe kostiumiki, spokojne w Uniii bez szcze
gólnych ekstrawagancji, ale jak one są noszone! A to spod żakieciku wy
chyla się biustonosz na fiszbinach, a to wystaje koronkowe body, a to wreszcie - świeci goły biust. Mało tego - z wełnianego samodziału szyje
się małe sukienki w stylu lat 60.,spod których połyskują opalenizną od
słonięte ramiona i nogi, a nawet suknie wieczorowe! Tweed łączony
z koronką, tiulem i szyfonem, z piórami.

(Panna 24 VIII-23 IX)

Horoskop
partnerski

To jest ten nurt najbardziej in voque. Ale nosi się także tweedowe ko
stiumy, garnitury i płaszcze w sposób tradycyjny - z bluzką koszulową,
ze sweterkiem. Często samodział bywa łączony z dzianiną wełnianą,
ze skórą i zamszem. Pamiętać wszakże należy o jednym - wszystko jest
blisko ciała, chociaż nowością sąrozkloszowane spódnice o długości
oscylującej wokół kolana. Więc jeśli chcesz, Droga Czytelniczko,
odrobiny wytchnienia i spokoju po modowych szaleństwach - odpocznij w klasycz
nym samodziałowym kostiumie. Jeżeli zaś zapragniesz być w awangardzie - zafunduj sobie tweedową
suknię balową!

Alicja

Fot Marcio Madeira dla „Elle"

Jedno jest pewne - zmiany
• Myślę, że każdy emigrant w Stanach Zjednoczonych marzy, żeby nadarzyła mu się okazja zrobienia czegoś pożytecznego
dla kraju, w którym się urodził • mówi Ewa Kakiet-Springer. Ona miała to szczeście. Jako dyrektor regionalny Międzyitaro
dowego Biura do Spraw Rynku Pracy przy Departamencie Pracy USA koordynuje kilka programów pomocy Polsce i innym kra
jom Europy środkowowschodniej.
pobytu w Kanadzie przeznaczyła na szlifowanie znajomości języka an
gielskiego. Kiedy poczuła się pewna w tej materii, rozpoczęła naukę na
Uniwersytecie Albertańskim, na studiach indywidualnych dla emi
grantów z wyższym wykształceniem. I wtedy, można rzec, dopadło ją
pisane w gwiazdach przeznaczenie:kalifornijska fundacja dla osób spe
cjalnej troski ogłosiła konkurs nadziesięciotygodniową praktykę w jed
nym ze swych oddziałów w Santa Barbara. Ewa znalazła się pośród 80
kandydatów i na koniec - między dziesięcioma osobami wybranymi.
Mogła więc złożyć prośbę o zezwolenie na stały pobyt w Stanach
Zjednoczonych. Dostała. Po trzech latach pracy i dwu awansach na
wyższe stanowiska, wystartowała wkonkursie na naczelnego dyrekto
ra Fundacji dlaDzieci Specjalnej Troski w Ojaj. I stała się nim,na trzy
lata, podczas których fundacja otworzyła nowe internaty, rozpoczęła
prace nad indywidualnymi programami dla osób,które przez skłonność
do agresji mają kłopoty w porozumiewaniu się z innymi ludźmi.
W tym czasie rząd stanowy Kaliforni przystąpił do zmian ustawy
o szkolnictwie specjalnym. Ewa,stale jeszcze Kakiet, znalazła się po
śród 200 specjalistów, wybranych przez ustawodawcę do przygotowa
nia projektu zmian. Udział w konferencji tej grupy w Los Angeles od
mienił życie Ewy: poznała tam swego przyszłego męża, Lona, również
dyrektora fundacji dla ludzi niepełnosprawnych. Ślub więli w Woodland, rodzinnym mieście Lona i tam zamieszkali.
Kiedy główny Departament PracyStanów Zjednoczonych poszuki
wał specjalisty do spraw rynku pracy ze znajomością języka polskiego
oraz realiów w Polsce i w krajach Europy środkowowschodniej - wła
śnie Ewa odpowiadała wszystkim tym wymaganiom. Pozostało jej
uzgodnić z rodziną ten długi, bona dwa lata wyjazd do Polski.Mąż i dzie
ci Ewy uznali, że musi to po prostu zrobić. Od października 1995 r.
Ewa Kakiet-Springer urzęduje w Warszawie.
Twórcze łączenie doświadczeń oraz znajomości realiów z dwóch ojczyzn pasjonuje Ewę Kakiet-Springer zawodowo i emocjonalnie.
Fot. Agnieszka Lendziotl

Wśród tych programów, finansowanych przez USAID,jest tworzo
na w Gdańsku Agencja Promocji Zawodowej Kobiet.
Ewa uważa, że ma

wielkie szczęście w życiu:

kocha to, co robi, czuje się użyteczna, może pomóc krajowi swego
urodzenia. - Nie wiem, czym sobie zasłużyłam na tyle szczęścia - mó
wi - Może to po prostu zbieg okoliczności?
Ewa Kakiet-Springer pochodzi z Żyrardowa; jej ojciec był tam sto
larzem. Ewa pracowała jako technik elektronik w Warszawie, potem
skończyła studia na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu
Warszawskiego. W1980 roku26-letnia Ewa ruszyła w podróżdo: Am
sterdamu, Paryża, gdzie chodziła na kursy języka francuskiego, i na
dłuższy pobyt - do Londynu. Tam, pod koniec1981 r., złożyła w amba
sadzie kanadyjskiej wniosek i dostała pozwolenie na wyjazd, zamiesz
kanie i pracę w Kanadzie na statusie stałego emigranta.
Wszystko dalej poszło

jak po maśle,

tak przynajmniej wynika z jej opowieści. Spędziła w Kanadzie trzy
lata. Jako dyplomowany psycholog i pedagog angażowała się w orga
nizacjach społecznych, zajmujących się trudną młodzieżą w instytu
cjach podobnych do naszych domów poprawczych. Początek swego

Receptę no sukces

ma taką: pracowaćz pełnym poświęceniem,być aktywnym zawodo
wo i społecznie. Nie miała nawet czasu zauważyć, czy spotkały ją jakie
kolwiek oznaki dyskryminacji z powodu płci, czy miejsca urodzenia.
Konkurencja istnieje wszędzie i zawsze.Ludzie zbyt dużo uwagi poświę
cają wyszukiwaniu przeszkód w dojściu do celu. Panią Ewę mniej in
teresują powody, dla którychnie może czegoś osiągnąć, bardziej - spo
soby, dzięki którym uda się wszystko załatwić pomyślnie. Jeśli czegoś
nie potrafi, stara się to nadrobić, jeśli nie podoła sama -szuka skutecz
nych partnerów.
Teraz akurat sporo jeździ po Polsce, Departament Pracy USA pro
wadzi tu bowiem siedem programów pomocy w przekształcaniu ryn
ku pracy. W Gdańsku np.Ewa wspomaga Grażynę Zielińską, prezesa
jedynego w Polsce oddziału Międzynarodowegop StowarzyszeniaPra
cowników Urzędów Zatrudnienia i powoływaną przez to stowarzysze
nie nowatorską Agencję Promocji Zawodowej Kobiet. Polki potrzebu
ją wsparcia w ich staraniach o pracę, zachęty do aktywności w tym
względzie, dosamodzielności, zwłaszcza że ogólne zmiany na rynku pra
cy stawiają przed nimi nowe, wcale niełatwe wymagania.
Twórcze łączenie doświadczeń,znajomości realiów z dwóch ojczyzn
pasjonuje Ewę zawodowo i emocjonalnie. Jćst przekonana, że spo
strzeżenia z intensywnych przecież przekształceń w Polsce przydadzą
się wielu innym krajom. Na Zachodzie mówi się wszak, że jedyną rze
czą stałą w życiu są zmiany.
Anna Kościelecka

Prosto ze Szwajcarskiej
Akademii Win

z
referenc ami
Wybierać można spośród 160 gatun
ków win z całego świata, a przeszkolo
ny personel doradzi zarówno jakie pa
suje do pieczeni z cielęciny i bukietu
sałatek, a co i jak należy upichcić, gdy po
dajemy Riesling Hochaewachs - białe wy
trawne wino, łamane wczesnym miodem
akacjowym.
Naukowcy po latach badań i degustacji do
szli do wniosku, że najbardziej narażeni na
choroby są ludzie pijący w nadmiarze oraz...
abstynenci. Nic tak nie pomaga zdrowiu, jak
lampka wina dziennie. „Winosprawia, że czło
wiek o troskach zapomina, kiedy trzeźwym
doskwiera rzeczywistość ponura" - zapewnia
Jarosław Kalinowski, generalny przedstawi
ciel na Polskę niemieckiej firmy AMMO. Przesiębiorstwo to zajmuje się winiarstwem od 70
lat, zrzesza 2 tysiące winnic.Sklep i probiernia,
otwarte niedawno w Gdyni przy ul. Święto
jańskiej 15, to pierwsza tego typu inwestycja,
choć nie ostatnia - planowane jest jeszcze uru
chomienie kilkunastu takich placówek w kra
juCiekawostką jest kącik do degustacji,wyglą
da bowiem jak widownia - dwa rzędy ław jed
na nad drugą. A że na przeciwległej ścianie są
lustra, nikt nie będzie smakował wina zupełnie
sam, nawet jeżeli przyjdzie bez towarzystwa.
Każde wino jest absolwentem Szwajcarskiej
Akademii Win, gdzie otrzymują referencje:
smak, bukiet, korek, przejrzystość butelki, kla
rowność. A pochodzą z RPA,Francji, Tunezji,
Grecji, Chorwacji, Francji, Włoch, Hiszpanii,
Kaliforni, Niemiec. Pracownicy sklepu nie tyl
ko ponoć potrafią dobrać odpowiednie winoćlo
potrawy, ale równieżprzy okazji opowiedzieć
historię winnicy, z której pochodzi. Czy jest
na stoku dawno wygasłego wulkanu, czy też
może, przed wiekami, przydał jej jakości wy
gnany brutalnie ze swej diecezji biskup: wska
zał palcem, że tu się osiedli i zazieleniło się.

Małgorzata Sokołowska

Panna, kierująca się przede wszystkiminte
lektem, potrzebuje partnera umiejącego do
cenić w życiu racje rozumowe ponad uczucio
we. Rys intelektualny przejawia się uPanny nie
tylko w trzeźwości sądów,ale również w silnie
zaznaczonym krytycyzmie, analitycznym po
dejściu do rzeczywistości oraz lotności umy
słu. Inne najistotniejsze cechy Panny to obo
wiązkowość, oszczędność, umiłowanie
porządku oraz nierzadko drobiazgowość.
Większość wymienionych cech rozumiana jest
zwykle jako zalety, których często faktycznie
przedstawicielom Panny nie brakuje.Są to jed
nak predyspozycje, które (jak zresztą wszyst
kie inne cechy zodiakalne) mogą wystąpić za
równo w postaci pozytywnej, jak i negatywnej
(np. nadmierna oszczędność może przerodzić
się w skąpstwo) i dlatego winny być branepod
uwagę przy zamiarach podjęcia wspólnegoży
cia.
Najbardziej szczęśliwe bywają związki Pan
ny z Bykiem,Rakiem i Koziorożcem. W ukła
dach tych spontaniczność uczuć odgrywa
mniejszą rolę, zaś o sile wzajemnych więzów
stanowi wspólna dbałość odom oraz wzajem
ne zrozumienie dla działań praktycznych,
oszczędnych, często niestroniących od poświę
cenia.
W układzie Panna/Byk partnerów łączy
obopólna gospodarność, pracowitość oraz
praktyczne podejście do spraw życiowych, by
le Byk nie przeholował ze swoim uporem, zaś
Panna - ze swoim krytycyzmem. Panna i Rak

natomiast to typowi domatorzy, ceniący har
monię i spokojne życie rodzinne. Właśniete ce
chy charakteru stanowią podstawę wzajemne
go zrozumienia tak dobranych partnerów.
Z kolei harmonia w mariażu Panny z Kozioroż
cem wynika z realizmu i obopólnej praktyczności, a także z dążenia do dobrego rozumie
nia się.
Najmniej fortunne związki tworzy Panna
z Bliźniętami,Strzelcem i Panną płci przeciw
nej. Bliźnięta i Strzelec już samym tempera
mentem (żywość, żądza zmian i ruchu) bar
dzo różnią się od nieco chłodnej i powściągliwej
Panny. Fakt ten warunkuje słabe zrozumienie
się partnerów w wymienionych związkach.
Dysharmonię dodatkowo może spotęgować
tendencja Panny do nadmiernej krytyki, pew
na powierzchowność zainteresowań u Bliźniąt,
zaś u Strzelca przesadne poczucie samodziel
ności. W układzie Panna/Panna podobieństwa
mentalne partnerów (opierające się o trzeź
wą, analityczną umysłowość) zwykle nie wy
starczają do stworzenia harmonijnego związ
ku, gdyż silny krytycyzm oraz tendencja do
narzucania własnej woli przez obiestrony wy
bitnie utrudniają wzajemne zrozumienie. Do
dajmy, że w układzie tym, jak i w związku Pan
ny z Bliźniętami, atrakcyjność seksualna
partnerów jest niewielka (w związku z Bliź
niętami zaś dysharmonia może być nieco osła
biona przez niezłe zrozumienie na płaszczyź
. ,
nie intelektualnej).

Polecam

Anna Jurksztowicz
piosenkarka
Mam taką prywatną teorię, żeskoro kobie
ty są zmuszone malować się, a mężczyźni nie,
to znaczy,że kobiety są brzydsze od mężczyzn...
Makijaż jest pożyteczny, niestety, w moim
przypadku to zło konieczne. Właściwie malu
ję się tylko do TV ponieważ mam alergię. Mo
je ulubione kolory cieni to zielenie, fiolety
i biel; pomadek- odcienie marchewki. Najlepiej
się czuję, gdy pomaluje mnie stylista, ponieważ
zawsze jest to makijaż profesjonalny. Sama
podkreślam tylko usta i odrobinę oczy (zgod
nie z zaleceniami właśnie stylistów). Z powo
du alergii jestem skazana na jeden rodzaj ko
smetyków - są to specyfiki profesjonalne
angielskie, odpowiednie dlaludzi związanych
z telewizją i teatrem.

Do pielęgnacji używam kosmetyków na
wilżających. Makijaż zmywam mleczkiem, na
koniec wodą z mydłem i wklepuję krem na
wilżający, robiony na zamówienie w aptece,
ponieważ tylko na ten krem dobrze reaguje
moja skóra.
Jeżeli chodzi o pielęgnację włosów, to
przede wszystkim staram się,aby były one od
powiednio odżywione, tym bardziej, że po farbowaniach i różnych eksperymentach są bar
dzo wysuszone.
Perfumy lubię, szczególnie te klasyczne. Je
stem wierna Coco Chanel - jest to słodkideli
katny zapach. Poprawiają one moje samopo-
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POZIOMO: 1/ maty port nad brzegiem rzeki lub
jeziora, 51 wśród znaków Zodiaku, 11/ surogat ziem
niaczanej mączki lub kasza z manioku, 12/ coś strasz
nego, przerażającego, 13/ wat usypany z ziemi, 14/
swar, sprzeczka, 15/ nacja, 16/ paliwo do samochodów,
18/ stan prawny lub pozycja społeczna, 20/ drążek dla
linoskoczka, 22/ cecha dobrego mówcy, 23/ pociągowy
koń zimnokrwisty z tytułu, 26/ na czele wyższej uczel
ni, 28/ wegetarianin, 30/ działko wodne, 34/ kuna le
śna, 36/ kwiat ogrodowy, 37/ urojenie, iluzja, 38/ belka
w wiązaniu dachowym, 39/ ogół warunków zapewnia
jących wygodę życiową, także wysoki standard miesz
kania, 40/ obyczaje, poglądy itp. przekazywane z po
kolenia na pokolenie, 41/ dawniej: loch więzienny.
PIONOWO: 1/ sidła, pułapka, 21 murarska lub
sportowa, 3/ szaruga, plucha jesienna, 4/ zakładnik, 6/
rodzaj opatrunku, 7/ klasztorna społeczność, 8/ ubiór
lokaja, 91 ognisty taniec ludowy naszych bratanków,
10/ lennik, 16/ zespół taktyczny okrętów wojennych,
17/ proces niszczenia wysokich brzegów morskich
przez fale przybojowe, 19/ królewska droga, 21/ za
wodnik prowadzący wyścig kolarski, 24/ zmyślony po
wód, 25/ chroniony kwiat górski, 27/ szybko się ulat
nia, 29/ u ptaków drapieżnych: pazur wyrastający z ty
łu nóg i skierowany ku tyłowi, 31/ wszelkie zmiany za
chodzące w organizmach żywych powodujące ich
wzrost i dojrzewanie, 32/ kleryk, 33/ zdarza się w ru
chu samochodowym, 35/ jedne drugimi się wybija, 36/
wojsko.
KWADRAT MAGICZNY: 1/ rodzaj szkła używa
nego w jubilerstwie do wyrobu imitacji drogich ka
mieni, 21 trójstopniowa korona, 3/ czaple pióro jako
ozdoba kapelusza, 4/ palma kateszowa, 5/ włókno syn
tetyczne używane do wyrobu tkanin tapicerskich i sie
ci rybackich.
Czytelnicy, którzy w terminie do ... nadeślą prawi
dłowe rozwiązania pod adresem Dziennika Bałtyckie
go, 80-886 Gdańsk, skrytka pocztowa nr 419 - z dopi
skiem Krzyżówka z ardenem, wezmą udział w losowa
niu nagród.
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•paragon
•na metce
•z czubem na głowie
•Alain, franc. aktor
•choroba jak rzeka
•bohater „W pustyni i v
puszczy
•
oskard
•z ogoloną głową
•
znawca krajów
polarnych Henryk
(1871-1958)
•muśnięcie wiatru
•
suchy w stoczni
•indiański namiot
•
wysyła sygnały
•tysiąc jednostek
•
kawałek
•Tse-Tung
•duchowieństwo
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Rozwiązanie krzyżówki z okiem

POZIOMO: batonik, partacz, Ariel, honor, mątwa,
moralista, tusza, nakaz, trepang, rosa, tank, Spa, oko,
kosz, mózg, ala, ano, baon, blat, tymotka, kąsek,
klosz, prelekcja, ratki, skoki, ankra, trasant, staniol.
PIONOWO: bohater, tenis, norma, kadr, biel, plus,
Roman, antek, znaczek, ale, iwa, zraszanie, automo
bil, trabant, gromada, opora, nazwa, bakarat, trzmiel,
mol, tok, sitwa, kpina, kasta, opoki, etat, elka, czas.
KWADRAT MAGICZNY: stras, trawa, rabin,
awizo, Sanok.
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•
mata pleciona z sitowia
•porządek
•ugoda
•towarzyski nietakt
•proszek lub
gwiazdozbiór
•graniczy z Litwą
•bogactwo Iraku
•ramię drzewa
10 dni
10 •
•włok
•na początku alfabetu
greckiego
•zielona na wiosnę
•miasto w stupskiem
•
Stanisław, jazzman
•
dziura
•zając w domu
•niemiecki obóz dla
oficerów

JEZIORO W KANADZIE
kraje
wschodnie
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A

PLECIONY SPRZĘT
PLAŻOWY
NAPISAŁ
„WIŚNIOWY SAD"

AUGUST
PONIATOWSKI
ORNAMENT Z
LINII, WSTĘG, PASÓW

dawny
pielgrzym

A

A

10

metalowe
kleszcze

|

g

LIŚCIK

T

LIDER
BIG CYCA

JOLKA

ALISON. POPULARNA
PIOSENKARKA BRYTYJSKA

PANORAMA III
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TV

7.00 Program dnia
7.05 „Beniowski - jubileusz pięć
dziesięciolecia
PWST
w Krakowie" (1) (powt.)
8.05 „DanceMax"
8.30 Wiadomości
8.40 Szkoła tańca ludowego:
Tańcuj z nami - Przeworsk
8.55 „Hity satelity" - promocja naj
lepszych programów nadcho
dzącego tygodnia (powt.)
9.15 Uczmy się polskiego: lekcja
18 - „Świetny pomysł"
9.50 BRAWO! BIS! - przypo
mnienie najlepszych progra
mów mijającego tygodnia
12.00 Wiadomości
12.10 BRAWO! BIS! - przypo
mnienie najlepszych pr. mi
jającego tygodnia (2)
13.00 „Dolina nieujarzmionej rze
ki" - film przyrodniczy
14.00 KINO
FAMILIJNE:
Czarne Stopy - film dla
młodych widzów (1987,
99„), reż. Waldemar Pod
górski, wyst. Sasza Depczyński, Marcin Kowal
czyk, Bartosz Hajnicz, Se
bastian Iwanowski i inni
15.35 Telewizyjne Wiadomości li
terackie

Literki - G
Teleturniej „Znam Gdańsk"
Studio Trójki
Muzyczny quiz
Zamki i pałace, ode. 2 „Pa
łac w Łebuni"
Panorama
PANORAMA
Kronika Kulturalna
„Niegrzeczni panowie"
Cienie życia
Raport gospodarczy
„Doktor Kildare" - serial

16.05 „Filipinki i już" - reportaż
16.25 Mówi się. (2) - „O się"
16.40 „Dwaj ludzie z filmem" - pr.
poświęcony filmowi krótkiemu
17.00 SPORT Z SATELITY: Tour de
Pologne: Opole - Częstochowa
18.00 Teleexpress
18.30 „Czterdziestolatek dwadzie
ścia lat później" ode. 2 - (na
pisy w jęz. angielskim)
19.25 Listy od widzów
19.35 Program na wieczór
19.45 Dobranocka: Noddy

20.00 Studio sport: - Puchar Świata 20.00 „Rodzinna ucieczka" - film
sensacyjny prod. USA, reż.
w pięcioboju nowoczesnym
Richard Heffron
kobiet - Opoczno '96
Trzech kilkunastoletnich chłop
21.00 Panorama
ców postanawia pomóc
21.30 Słowo na niedzielę
w ucieczce ojcu odsiadujące
21.40 ,Jaś Fasola" „Straszne kło
mu w więzieniu stanowym ka
poty z Jasiem Fasolą" - pro
gram prod. ang.
rę dożywocia.
21.35
Sport: Mistrzostwa Europy
22.05 „Wybory w Bośni" - reportaż
Juniorek w Piłce Ręcznej
2225 „Księżyc Lakotów" [ Lako21.40
Cienie
życia
ta Moon] - film fab. prod.
USA /1991 r, 89 min. / reż. 21.45 Panorama
Christopher Cain, wyk. Ri 22.00 Słowo o Ewangelii
chard Tyson, Barbara Car- 22.05 Uśmiechnij się!
22.30 Czarne i białe
rera, John McClarnon
22.45 „Jules i Jim" - film fabular
0.00 Panorama
ny czarno-biały, panora
0.10 Sport telegram
miczny, prod. franc., 1961,
0.15 Pozytywka - informator roc
reż. Francoise Truffaut
kowy
0.30 Zakończenie programu
1.00 Zakończenie programu

20.00 Wiadomości
20.30 Prowokator - film historycz
no - sensacyjny prod. pol
skiej (89 min.), reż. Krzysz
tof Lang
22.05 Mrągowo '96
22.30 Panorama
23.00 „Mrągowo '96
23.50 „Magiczne ognie" - film
kryminalno - obyczajowy
prod. polskiej (1984,88"),
reż. Janusz Kidawa
1,15 FAMA '96
2.45 „Mówi się" (2) - „O się" program poradnikowy prof.
Jerzego Bralczyka (powt.)
3.00 Panorama
3.30 „Prowokator" - film histo
ryczno - sensacyjny prod.
polskiej

7.00 Panorama
7.10 Folkowe nuty - „ Suliko"
7.30 Tacy sami
8.00 „Taz - mania" [25/26]
„Słodki ptaszek kiwi" - se
rial anim. prod. USA
8.20 Powitanie
8.30 0'Key - mag.dla młodzieży
9.00 Panorama
9.10 Dzień dobry, tu Gdańsk
9.30 Malwy '96 - reportaż
10.00 Małe ojczyzny - Blizna
10.30 Kino bez rodziców - Spotka
nie z Hanną Barberą - Molly
[2/13]
11.35 „Życie obok nas" - „Nasza
wielka rodzina" [2/20] „Ptaki znikąd" - serial prod.
jap12.00 „Lalka" [2/9] „Pamiętnik
starego subiekta" - film
fab. prod.TVP/1977r./
13.15 Sprzątanie świata
13.30 Wynton Marsalis i muzyka
121 Marsalis o formie
14.30 KOC - Komiczny Odcinek
Cykliczny - program saty
ryczny
15.00 Familiada - teleturniej
15.30 „25 klatek na sekundę"
[2/14] - serial TVP reż. Ja
nusz Zaorski

16.05 „Bill Cosby show" [67/126] - se
rial komediowy prod. USA
16.35 Sąsiedzi - W Berlinie
16.50 Kartka z kalendarza
17.00 Teleexpress
17.20 Aleja gwiazd - Ryszard Ryn
kowski
18.00 „Słoneczny patrol" [14/21] „ Ob
ława" - serial prod. USA
19.00 Wieczorynka „Wesoły świat Ri
charda Scarry" ego,, - serial
anim. prod. kanadyjskiej
19.30 Wiadomości

16.00 Wielka gra - teleturniej
16.50 Bezpieczne wakacje
17.00 Studio sport: - Kolarstwo:
Tour de Pologne - Opole Częstochowa
18.00 Panorama
18.10 PANORAMA
18.15 Kronika Kulturalna
18.35 Va banąue - teleturniej
19.05 Wydarzenie tygodnia
19.35 Szalone liczby - program dla
dzieci i młodzieży

20.00 „Dwóch Jake 'ów" [ Two Jakes] - dramat sensacyjny prod.
USA /1990r, 132 min. / reż.
Jack Nicholson , wyk. Jack Nicholson, Harvey Keitel, Meg
Tilly, Madeleine Stowe/132„/
/teletext/
22.20 Sportowa sobota
22.55 Spotkania z gwiazdami - Bohdan
Łazuka
23.55 Echa Sopotu
030 „Oko za oko" [ An Eye for an
Eye ] - film sensacyjny prod.
USA /1981 r, 100 min. / reż.
Steve Carver, wyk. Chuck
Norris, Christopher Lee, Ri
chard Roundtree/99 mini
2.10 Film fab.
3.30 Zakończenie programu

9.05 Telezakupy
10.00 Atomie TV
14.00 Wizjer PeTeKa 2 - magazyn
nowości filmowych
14.25 „Kolumb odkrywca" - przy
goda, USA, 1992, reż. John
Glen
16.20 „Biały Kieł" - serial dla dzie
ci
16.50 „Beverly Hills Teenagers" serial dla dzieci
17.15 Program lokalny
17.30 Świat wokół nas - serial dok.
18.00 Dookoła sławy
19.00 KabelMan - magazyn mu
zyczny
19.30 Dance MAX - muzyka do
tańca i słuchania
20.00 „Święty z Fortu Washing
ton" - dramat, USA, 1992,
reż. Tim Hunter, wyk. Matt
Dillon, Danny Glover
21.45 Źródło - refleksyjny kwa
drans
22.00 Program lokalny
22.20 Sting - koncert w Warszawie

RTL
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9.50 „MovieMovie" - magazyn fil
mowy
10.20 „Bravo TV" - mag. muzyczny
12.15 „Hotzpotz" - za kulisami re
klam (powt.)
13.20 „Nieustraszony" - serial
(powt.)
14.15 „Radio Corbeau" - francuski
film obyczajowy, 1988, reż.
Yves Boisset (94 min) Spiker
rozgłośni radiowej w małym
francuskim miasteczku ujawnia
pewnego dnia pikantne tajem
nice dotyczące niektórych
mieszkańców...
15.55 „Dziewczyny w mundurach" niemiecki film obyczajowy,
1958 (powt.)
17.40 „Are You Being Served?" - kome
dia, W. Bryt. 1977, reż. Bon Kellett (90 min) Właściciel niewielkiej
firmy wysyła cały personel na krót
ki przymusowy urlop...
19.15 „Proszę o uśmiech" - show
(wydanie specjalne)
20.15 „Obcy wśród nas" - thriller,
USA 1992, reż. Sidney Lumet,
(105 min) W centrum Nowego
Jorku zostaje brutalnie zamor
dowany miejscowy jubiler...
22.25 „Ultimate Desire" - thriller,
USA 1994, reż. Rodney McDo
nald (90 min) Właścicielka fir
my kosmetycznej i była poli
cjantka usiłują schwytać mor
dercę kilku młodych kobiet
z Beverly Hills...
0.15 „Femme Fatale" - thriller,
USA 1991, reż. Andre Guttfreund (92 min) Młody męż
czyzna rozpoczyna poszukiwa
nia swojej żony, która wkrótce
po ślubie zaginęła w tajemni
czych okolicznościach...

POŁOWA
6.00 „Sol De Batey" - telenowela
6.50 Bliżej filmu, powt.
6.20 Kurs rysunku dla dzieci (19)
powt.
7.45 Teleshop
8.10 Filmy animowane, powt.
9.30 „Stellina" - telenowela,
powt.
10.50 „Zbuntowana" powt.
11.45 Teleshop
11.55 Muzyka
12.00 Muzyka w południe: koncert
A. Mozarta
13.00 Bliżej filmu, powt.
13.30 Sportsworld, powt.
14.00 Pełnym gazem - .mag. moto
ryzacyjny, powt.
14.30 Teleshop
15.00 „Ocean" - miniserial włoski
(6), powt.
16.50 Filmy animowane
17.45 „Stellina" - telenowela
19.15 „Zbuntowana" - telenowela
20.00 „Szczurołap z Hamelin" film fab. USA
21.50 „Porywacze" - film fab.
USA
23.30 Pokusy: Magazyn erotyczny

RTL
830 -10.40 „Team Disney":
10.40 „Gorgony"
11.05 „Power Rangers" - serial
11.30 „Nowe przygody Spidermana"
11.55 „Partnerzy" - serial
1220 „Pełna chata" - serial
12.50 „Moje życie" - serial
13.15 „Krok za krokiem" - serial
13.45 „Książę z Bel-Air" - serial
14.15 „Pomoc domowa" - serial
14.45 „Niezwykle miła rodzinka" serial
15.10 „Niezwykle miła rodzinka" serial
15.45 „Beverly Hills, 90210" - se
rial
16.45 „Melrose Płace" - serial
17.45 „Central Park West" (1/21) serial obyczajowy, USA
1995/96, reż. Alan Arkush
(60 min) Młoda dziennikarka
i jej mąż, znany pisarz prze
prowadzają się z Seattle do
Nowego Jorku...
18.45 Wiadomości
19.10 „Explosiv - Weekend" - ma
gazyn
20.15 „Gra o 100 000 marek" show
22.00 „Co, proszę!?" - show
23.00 „Sobota nocą" - show (wyda
nie specjalne)
0.00 „Terminal Choice" - thriller,
Kanada 1984, reż. Sheldon
Larry (93 min) Pozbawiony
skrupułów lekarz celowo mani
puluje szpitalnym kompute
rem, by doprowadzić do śmier
ci niektórych pacjentów
135 „Melrose Place" - serial
(powt.)
220 „Sobota nocą" - show (powt.)
3.10 „Beverly Hills, 90210" - se
rial (powt.)

8.25
8.30
9.00
9.10
9.35

T V
POLONIA

Program dnia
0'Key- mag. dla młodzieży
Panorama
Dzień dobry, tu Gdańsk
Poradnik weekendowy
(powt.)
Dziesięć minut dla kibica
Co, gdzie, kiedy w Trójmie
ście (powt.)
Kontury - mag. public.-kulturalny (powt.)
„Namiętność" - serial, ode.
115/250/(powt.)
Jazz na molo
Program o zdrowiu - Choro
ba wrzodowa (powt.)
„Niebezpieczna", ode.
149/162/ - serial (powt.)
Koncerty zatrzymane w cza
sie
Świat cyrku braci Ringling,
ode. 5, prod. USA
Kropla - magazyn ekolo
giczny
Gdańsk, jakiego nie zna
my: „Historia gdańskich pi
wowarów"
Program dnia
Panorama
Studio Trójki
„Animaniacy", ode. 2/65/ anim., reż. Steven Spielberg
Cyrk gwiazd, ode. 14/32/

7.00 Eko - echo
7.15 Z Polski - reportaż
7.30 Wszystko o działce i ogrodzie
8.00 Agrolinia
8.30 Wiadomości
8.40 Dla dzieci - „ Fasola " wyk.
Wiktor Zborowski, Barbara
i Maria Winiarskie
9.05 Ziarno - program red. katolic
kiej dla dzieci i rodziców
9.35 5 - 10 - 15 - program dla dzieci
i młodzieży
10.30 Rody fabrykanckie - Bieder
mann i synowie - film dok.
Leszka Skrzydło /powt. /
11.00 Współcześni wojownicy - Ame
rykańscy marines /teletext/
11.30 „Dom do końca" - reportaż Ja
dwigi Wileńskiej o utalentowa
nym poecie z wioski w woj. sie
radzkim
12.00 Wiadomości
12.10 „Tobruk Ghazala" - film dok.
13.00 Walt Disney przedstawia „Szmergiel" - Znowu w Hanni
bal,, /teletext/
14.20 „Człowiek i przyroda" [1/13] serial dok. prod. australijskiej
15.05 Skazani na blues - reportaż
15.35 Nowożeńcy - teleturniej

PTK
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TV

10.05
10.15
10.30
11.05
11.55
12.10
12.25
13.10
13.40
14.20
14.35
14.50
14.55
15.00
15.10
15.30
16.25
16.30
17.00
17.15
17.45
18.00
18.10
18.15
18.30
19.05
19.15
19.30

Film Net
8.00 „Derby" - film obyczajowy,
1995, wyst. David Chavret
9.30 „Trud życia" - dramat, wyst.
Linda Sorgini
11.00 American Chart Show
12.00 „Mroźny płomień" - thriller,
1995, wyst. Mosha Cotę
13.30 „Wzgórze tajemnic" - dra
mat, wyst. Sam Waterson
15.30 „Milioner mimo woli" - ko
media, wyst. Paul Rodriguez
17.05 Goldie Hawn i słonie indyj
skie - film dokumentalny,
1996
18.00 Bundesliga 1995/96
20.00 „Kolonia" - thriller, 1995,
wyst. Brian Bloom, Jennifer
Guthrie
21.35 Boks
22,45 „Stan laski" - film sensacyj
ny, 1990, wyst.S. Penn,Gary
Oldman

SAT
4.00 „Vera w południe" (powt.)
450 „Kerner" (powt.)
5.40 Sport w SAT 1: piłka nożna
(powt.)
630 „Dennis" - serial animowany
7.00 „Lassie" - serial
730 „Catweazle" - serial
8.00 „Tarzan" - serial
9.00 „Człowiek z Atlantydy" - se
rial
10.00 „UFO" - serial
11.00 „Star Trek: Voyager" - serial
(powt.)
12.00 „Heartbreak High" - serial
13.00 „Star Trek" - serial
14.00 „Star Trek: Następne pokole
nie" - serial
15.00 „Słoneczny patrol" - serial
16.00 „Drew Carey Show" - serial
1630 „Przyjaciele" - serial
17.00 „Lato szuka piegów" - show
17.50 Losowanie loterii SKL
17.55 Wiadomości
18.00 Sport w SAT 1: piłka nożna Bundesliga: 6. runda
20.00 „Wielki koncert życzeń" program rozrywkowy
22.00 „Tydzień" - show
22.30 „Najśmieszniejsze reklamów
ki świata"
„Malizia" - włoska komedia
erotyczna, reż. Salvatore Samperi, wyst.: Laura Antonelli,
Turi Ferro, Alessandro Momo,
Angela Luce i in. (93 min)
„Star Trek" - serial
„J.A.G" - serial (powt.)
Sport w SAT 1: piłka nożna
(powt.)
420 „Człowiek z Atlantydy" - se
rial (powt.)
„Heartbreak High" - serial
(powt.)

BBC
PRIME
14.15 Prognoza pogody
1420 „Ludzie ze wschodu" - serial
15.50 „Świstak Gordon" - serial
16.00 „Niebieski Piotruś" - pr. dla
dzieci
16.25 „Hrabia Kaczula" - serial
animowany
16.50 „Farma White Peak" - serial
17.15 „Szef kuchni poleca" - mag.
17.25 Prognoza pogody
17.30 „Safari z Davidem Bellamy"
18.00 „Doktor Who" - serial
18.30 Lista przebojów muzyki pop
19.00 Wiadomości BBC
19.20 „How To Be A Little S*d" serial
19.30 „Czy zostałeś obsłużony?" seria
20.00 Benny Hill - pr. rozrywkowy
21.00 „Nieszczęśliwy wypadek" serial
21.55 Prognoza pogody
22.00 „Okrutne morderstwo" - serial
22.30 „Źle wychowani ludzie" serial
23.00 „Garść śmiechu"
23.30 „Młodzi" - serial

PRO
6.35 -12.25 Seriale animowane:
1225 „Świat zwierząt" - serial do
kumentalny, USA 1993/94
12.50 „Shingalana, mała lwica" - se
rial dokumentalny, 1995
1320 „Zwariowałem dla ciebie" /
dramat, USA, reż. Harold Bec
ker (99 min) Osiemnastoletni
bokser zakochuje się w starszej
o kilka lat dziewczynie...
15.10 „Przypływ" - serial
16.00 „Pointman" - serial
16.55 „Tajna misja" - serial
17.50 „Powrót nawigatora przestrze
ni"- film sf, USA/Włochy
1993, reż. Camillo Tet (80
min) Dwunastoletni chłopak
spotyka przypadkowo statek
kosmiczny, który zabiera go
w pięcioletnią podróż...
19.30 Wiadomości
20.00 „Uprowadzenie" - film sf,
USA 1993, reż. Robert Lieberman, wyst.: D.B. Sweeney,
Robert Patrick, Craig Sheffer,
Peter Berg i in. (98 min)
Grupka robotników spotyka
w drodze do pracy tajemniczy
obiekt latający...
22.05 „Błob" - horror, USA 1988, reż.
Chuck Russell .(83 min) Tajem
nicza substancja z kosmosu za
graża mieszkańcom małego
miasteczka Aborville...
23.40 „Pro Movi Special" - maga
zyn filmowy
0.10 „Ciemna strona księżyca" film sf, USA 1990, reż. D.J.
Webster (85 min) Rok 2022:
załoga statku patrolowego od
najduje zaginiony trzydzieści
lat wcześniej w „Trójkącie Bermudzkim" prom kosmiczny...
1.40 Wiadomości

POL
S AT

CANAŁ
PLUS

7.00 do 8.00,14.00 do 16.00, 18.00
6.00 Program muzyczny
do 20.00 program nie ko
7.00 Disco Relax
dowany
7.50 Jesteśmy - mag. redakcji
7.00 Żukosoczek
programów religijnych
7.30 Diabelski Młyn
8.15 Smakosze i rozkosze
8.00 Zwierzątka ze sklepiku 8.30 Co jest grane? - pr. mu
anim
zyczny dla dzieci
8.25 .,.Zamszowy Johnny" - kome
dia, USA, Szwajcaria, 1991,
9.00 „Czarodziejka z księży
reż Tom DiCillo, wyk. Brad
ca" - serial animowany
Pitt, Catherine Keener, Car
dla dzieci
lvin
Levels
10.00 „Rajska plaża", ode.
10.00 Maradona - film dok.
199/200/ - serial obycza11.05 „Miś" - komedia polska,
- jow
1980, reż. Stanisław Bareja
11.00 „Muppety podbijają
13.00 Roboty - Ludzie są wśród
Broadway", USA, 1984,
nas - film dok.
reż. Frank Oz
13.30 .Akademia Policyjna 7 - Mi
sja do Moskwy" - komedia
12.45 „Trzy serca" Polska,
amerykańska
1939, reż. Michał Wa14.50 Trans World Sport
szyński. Hrabina Tyniec
15.45
Wstęp do meczu
ka i jej pokojówka tego
16.00 Liga polska: Legia Warsza
samego dnia rodzą sy
wa - Polonia Warszawa
nów. Aby zapewnić swe
18.00 Rozkodowany Bugs Bunny mu dziecku dostatnie ży
anim.
cie pokojówka zamienia
19.00 „Mściciel na harleyu" - serial
chłopców
19.45 Otchłań, Naprawa, Hit - fil
14.30 Oskar - mag. filmowy
my krótkometrażowe
15.00 „Stalin", ode. 2/3/ - bry 20.00 „Specjalista" - amerykań
ski film sensacyjny
tyjski miniserial dok.
21.45 „Tombstone" - western ame
rykański
23.55 „Rażące wykroczenie" - au
16.00 Informacje
stralijski film obyczajowy
1.30 „Jedenaście dni, jedenaście
16.15 Oto Polska - mag. repor
nocy" cz. 1 - włoski film ero
terów
tyczny
16.45 1000 pytań - teleturniej
3.00 „Petarda - Być kimś" - ang.
17.45 Tina Turner w Warsza
film sensacyjny
wie
at V
18.15 Konkurs Polsat - Sanyo
TR0JMIASTO
18.45 Informacje
19.00 Disco Polo Live
12.00 Powitanie + przebój tygodnia
19.50 Losowania Lotto
12.15 Magazyn południowy
12.30 Bajki dla dzieci
13.00 „Moto myszy z Marsa"
13.30 „Więźniarki" - serial
20.00 „Kojak", ode. 1,USA.
14.15 „Panna Dziedziczka" - serial
21.00 „Miasteczko Twin Pe- 14.45 „Dowód rzeczowy" - film
aks", ode. 1, USA 1989,
fab., prod. USA
reż David Lynch.
16.30 Bajki dla dzieci
Niepokojąca, chwilami onirycz16.55 „Moto myszy z Marsa" - se
na opowieść o mieszkańcach
rial
Podwieczorek z TV Trójmia
pozornie normalnego amery
sto
kańskiego miasteczka na pół
„Więźniarki" - serial prod.
nocy Stanów
USA, ode. 88
22.00 „Dzika orchidea 2"
„Madonna" - film fab. USA
18.45
23.55 „Życie jak sen", ode. 110
20.30 Koncert życzeń
0.25 Playboy
,,Panna Dziedziczka" - serial
21.00
1.20-2.55 „Zaszczuta", USA,
prod. braz.
1993, reż. David Carson
21.30 Informator
Maryanne, żyjąca w ciągłym
21.50 Program na niedzielę
strachu przed katującym ją
22.00 „Syreny" - serial prod. USA
i dzieci mężem, postanawia
22.50 „Dolina lalek" - serial USA
w końcu uciec i ukryć się w ja
23.20 Lista Leona - pr. muzyczny
kimś bezpiecznym miejscu...
0.00 Zakończenie programu

EUROSPORT

DISCOYERY

8.30 Magazyn żeglarski
17.00 -21.00 Sobotni blok progra
9.00 „Eurofan" - magazyn: Sky
mowy: Wulkany: Wyspy
surfing w Ferte Gaucher
Hawajskie
930 Narciarstwo wodne
18.00 Wulkany: Kilauea na Ha
10.00 Kolarstwo górskie- finały
wajach
11.00 (P) Tenis: Turniej ATP: Romanian Open w Bukareszcie 19.00 Wulkany: Podwodne erup
cje
wulkaniczne
- półfinały (na żywo)
15.00 Kolarstwo: Vuelta Espana - 20.00 Wulkany: Wulkan Kilauea
- bezustanne zagrożenie
7. etap: Malaga-Marbella
21.00 Punkty zwrotne w historii:
15.30 Kolarstwo (na żywo)
17.00 Rajdy: Rajd Mistrzów: PaKonsekwencje podboju
ryż-Moskwa-Pekin
Hiszpanii przez Maurów
1730 Wyścigi motocyklowe (na 2130 Katastrofy: Katastrofa kole
żywo)
jowa w Wielkiej Brytanii
1830 Wyścigi motocyklowe
(P)
19.30 Wyścigi ciężarówek: PE
22.00 „Związek Radziecki przed
w Most/Czechy
II wojną światową" - film
20.00 Fitness: Grand Prix w Rimi
dokumentalny (P)
ni/Włochy
23.00
Pola
bitwy : Wojna w Zato
21.00 (P) Sporty siłowe: „Najsil
ce Perskiej
niejsi ludzie świata"
22.00 (P) Boks: Saturday Night 23.30 Tajna broń: Marynarka wo
Super Fight
jenna
23.00 Golf
0.00 Tajne akta - magazyn praw
0.00 Wyścigi motocyklowe
niczy
130 Kolarstwo

CARTOON
10.00 „Jonny Quest" (A)
1030 „Premiery kreskówek"
(A/F/S/H)
10.45 „Tom i Jerry" (A)
11.15 „Nowe tajemnice Scooby
Doo" (A/F/H)
11.45 „Mały Dracula" (A)
12.15 „Głupi i głupszy" (A)
12.45 „Maska" (A)
13.15 „Królik Bugs" (A)
1330 „Między nami, jaskiniowca
mi" (A/F/S/H/Wł)
14.00 „Laboratorium Dextera" (A)
14.15 „Premiery
kreskówek"
(A/F/S/H)
14.30 „Jetsonowie" (A/F/S/H)
15.00 „Dwa niemądre psiaki"
(A/F/S/H)'
1530 „Globtroterzy" (A/H/Wł)
16.00 „Ed Grimley" (A)
1630 „Down wit Droppy D"' (A)
17.00 „Scooby Doo" (A/F/S/H/Wł)
1730 „Tom i Jerry" (A)
18.00 „Jonny Quest" (A)
1830 „Dwa niemądre psiaki"
(A/F/S/H)
19.00 „Jetsonowie" (A/F/S/H)
1930 „Między nami, jaskiniowca
mi" (A/F/S/H/Wł)
20.00 „Tom i Jerry" (A)
2030 „Głupi i głupszy" (A)
21.00 „Premiery
kreskówek"
(A/F/S/H)
21.30 „Między nami, jaskiniowca
mi" (A/F/S/H/Wł)
22.00 Wieczór filmowy TNT: „Viva Las Vegas" - musical,
USA (A/F/S/H/Hol)
0.00 Z cyklu: „Prawdziwe historie
w TNT": „Ostatni słoń" dramat, USA reż. Joseph
Sargent (100 min) .(A/S)
150 „Jeden przeciw wszystkim"
- western komediowy

PROPONUJEMY
Lalka (2)

TVP li

wieczorami, po zamknięciu sklepu, spi
suje wydarzenia, których był świadkiem. Z lektury pamięt
nika pana Ignacego poznajemy historię sklepu Mincla i losy
młodego, a później dorosłego Stanisława Wokulskiego. Sta
ry subiekt pisze o zesłaniu przyjaciela po powstaniu 1863,
jego małżeństwie z wdową po właścicielu sklepu Janie
Minclu i o początkach miłości do panny Izabeli Łęckiej.
Na zdjęciu: Jerzy Kamas, Włodzimierz Boruński

Kino familijne
WPOlONIł

wersje językowe: (P) - polska wersja językowa (PL) polski tekst na str 695 txt (A) - angielska, (Fin) - fińska, (F) - francuska,(H) - hiszpańska, (N) - norweska,(S) - szwedzka, (Hol) - holenderska ** 0 tym programie szerzej w piątkowym dodatku TV PILOT

Czarne Stopy

: Adaptacja znanej powieści Seweryny Szmaglewskiej pod tym samym tytułem. Główni bohaterowie
filmu to siedmiu chłopców. Są oni najmłodszymi uczestni
kami harcerskiego zastępu o brzmiącej z indiańska nazwie
„Czarne Stopy". Niewątpliwą wartością filmu jest wartka
akcja oraz barwne sceny z życia harcerskiego, takie jak
otrzęsiny, poszukiwanie tajemniczego Leśnego Oka czy
złodzieja, który okradł obozową spiżarnię.
g. 14.0U

Specjalista

CANAL

g. 20.00 Sylwester Stallone i Sharon Stone to najbardziej

wybuchowa para jaką można sobie wyobrazić. Szczególnie
wtedy gdy on jest ekspertem od materiałów wybuchowych,
a ona nosi w sobie obsesyjne pragnienie zemsty.
Ray Quick, specjalista od materiałów wybuchowych, prowa
dzi samotne życie, pełne koszmarnych wspomnień z prze
szłości. Nie udaje mu się jednak oprzeć czarowi pięknej May
Munro. May tylko z pozoru jest jedną z wielu beztroskich
piękności zaludniających plaże w Miami, w istocie jest ko
bietą pełną urazów z dzieciństwa. Od wielu lat żyje myślą
o zemście na rodzinie Leon.

Dwóch Jake'ów
TVP I

9. 20.00

obsypane
Oscarami „Chinatown"
Romana Polańskiego
było jednym z najgło
śniejszych wydarzeń ar
tystycznych 1974 roku.
Już wcześniej autor sce
nariusza, Robert Towne,
powziął decyzję o dopi
saniu dalszych losów
prywatnego detektywa
Jake'a Gittesa.
Akcja filmu Nicholsona rozgrywa się w powojennym Los
Angeles, pod koniec lat 40., czyli o przeszło dziesięć lat póź
niej. Prywatny detektyw Jake Gittes (Jack Nicholson) prowa
dzi kancelarię detektywistyczną. Nadal specjalizuje się
w sprawach matrymonialnych. Do jego biura zgłasza się bo
gaty przedsiębiorca budowlany, Jake Berman, który podej
rzewa swoją żonę o niewierność...

Jaś Fasola
TYP II

g. 21.40

Angielski

program rozrywkowy
z udziałem bardzo popu
larnego w Wielkiej Bry
tanii aktora komediowe
go, Rowana Atkinsona,
który także w Polsce
zdobył szerokie grono
wielbicieli.

Dzika orchidea 2
POLSAT
g. 22.00 g|ue

j_

s e

demnastego roku życia
towarzyszyła
ojcu
w licznych podróżach.
Gdy pozostała sama,
1 przyjęła opiekę ekscen| trycznej i bogatej damy
o imieniu Ellie...
Wyk.: Nina Siemaszko,
Wendy Hughes, Tom
Skerritt, Robert Davi

TRAVEŁ
CHANNE L
13.00 „Wokół Morza Śródziem
nego": Gibraltar
1330 „Tradycja": Włochy
14.00 „Podróże a la carte" - maga
zyn kulinarny
1430 „Planeta Dominiki" - serial
dokumentalny
15.00 „Travel Live" - magazyn
16.00 „Filmy dokumentalne Grega Graingera"
17.00 „Na rozstaju dróg": Zimba
bwe (Hol)
1730 „Niezwykłe wyprawy":
„Córka św. Mikołaja"
18.00 „Zagubieni w dzikiej Afry
ce": Rezerwat Dujma Game
1830 „Na horyzoncie": Północne
Indie
19.00 „Odkrywanie Indian" - se
rial dokumentalny
20.00 „Spotkania Wschodu z Za
chodem": Tajlandia
21.00 „Słynni podróżnicy" - serial
dokumentalny (S/Ros)
2130 „Gdzie się bawić" - magazyn;
22.00 „Świat według Whickera" serial dokumentalny
23.00 „Kulinarne podróże Floyda": Tajlandia (S)
2330 „Na północ od Neapolu, na
południe od Rzymu" - ma
gazyn
0.00 „Historia Irlandii zapisana
w kamieniu" - serial doku
mentalny
030 „Podwodne przygody": Au
stralia (2)

Pamiętnik starego subiekta

9. 12.00

Księżyc Lakotów

TVP II

o 22 25 Pełna nostalgii i zadumy opowieść o ostatnich

dniach świetności plemienia Lakotów. Film opowiada
0 przemijaniu, lecz także o obyczajach Indian i prawach
rządzących ich społecznością. W dzieje plemienia wplata
się romantyczny wątek miłosny. Akcja rozgrywa się na
Wielkich Równinach Północnej Ameryki w wiosce Lako
tów, położonej u podnóża Gór Skalistych. W latach 20.
ubiegłego stulecia indiańskie plemię Siuksów należało do
najpotężniejszych w okolicy. Ludność żyła w szczęściu
1 dostatku. Narrator filmu, młody wojownik, syn wielkiego
wodza, opowiada o dawnych czasach.

TYP i
g. 0.30

Oko za oko

kino akcji z Chuckiem Norrisem,
półkrwi Indianinem, byłym mistrzem świata karate wa
gi średniej. Tym razem popularny aktor, którego nazwi
sko kojarzy się właśnie z filmami tego gatunku, odtwa
rza Seana Kane'a, tajnego agenta do spraw narkotyko
wych z San Francisco. Linda Chan ma dowody prze
ciwko handlarzom heroiny. Kobieta zostaje jednak za
mordowana, zanim spotka się z agentem, by przekazać
kasetę z nagraniem. Kane postanawia sam wymierzyć
sprawiedliwość przestępcom. Przyłącza się do niego oj
ciec Lindy, mistrz wschodnich sztuk walk, James Chan
(Mako), który pragnie pomścić śmierć córki. Tymcza
sem wyszkoleni komandosi, będący na usługach narko
tykowych bonzów, napadają na dom Jamesa...
Redakcja nie odpowiada za zmiany programu
Typowe
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7.00 Rolnictwo na świecie - Rosja
7.15 Trombita - magazyn
7.35 Notowania
8.00 Agroliga
8.10 Poranek filmowy „Były sobie
odkrycia" /15/ „Darwin i ewolu
cja" - serial prod. franc. kanad.
8.35 Likwidator - Sztach
8.40 Teleranek
9.05 „Droga do Avonlea" [74/81]
„Wszystko się zmienia" - serial
prod. kanadyjskiej
10.00 W Starym Kinie - „Łuk Trium
falny" [2 - ost] - film fab. ang.
11.10 „Klan urwisów" - serial USA
11.45 Kwadrans dla muzyki staropol
skiej
12.00 Anioł Pański - transmisja modli
twy Ojca Świętego
12.20 Ludzki świat
13.00 Wiadomości
13.10 Tydzień
13.40 Swojskie klimaty
14.00 Seriale wszech czasów „Pogo
da dla bogaczy" [15/34] - serial
14.55 „Zwierzęta świata" [2/6] „Obce imperium" - „W mno
gości siła" - serial prod. ang.
/emisja z teletekstem/
15.25 Swojskie klimaty
15.35 Słowa i fakty - Jacąues Chirac w
Polsce

7.00 Echa tygodnia /dla niesłyszą8.25 Program dnia
8.30 Dzień dobry, tu Gdańsk
cych/
8.45 Rodno zemia - mag.
7.30 Film dla niesłyszących „Du
9.05 Gdański Magazyn Sportowy
ma i uprzedzenie" [4/6] - se
9.30 „Kaboom Kazoom" (3) rial prod. ang.
mag. sportowy
8.20 Słowo na niedzielę /dla nie
słyszących/
10.00 Kino familijne: „Zemsta
0 świcie" - western USA
8.25 Powitanie
. Akcja rozgrywa się w 1866 r. w po
8.30 Dzień dobry, tu Gdańsk
łudniowej Indianie. Jest autentyczna
8.45 Rodno zemią
9.05 Gdański Magazyn Sportowy historia czterech braci Reno, którzy
pierwsi w dziejach Stanów Zjedno
9.30 Retrospekcja
10.00 Ojczyzna polszczyzna - czonych napadali na pociągi.
11.25 „Animaniacy" (2) - anim.
Trudne mielenie i pielenie
10.15 „Zaginione cywilizacje" 11.45 Dozwolone od lat 40, czyli
przeboje starszych nastolat
[2/10] „Egipt . Poszukiwanie
ków
nieśmiertelności" - film
12.15 Zagadki przyszłości (8):
dok. prod. angielskiej
„Dzień zagłady" - pr. USA
11.15 Studio sport: - Mały Tour de
12.40 Wyspy (2): „Intruzi w raju" -,
Pologne
film prod. nowozelandzkiej
12.00 Świat się śmieje „Pogoń za li
sem" - komedia prod. włosko 13.40 Kolejowe przygody
- angielskiej/1966 r, 100 min. 14.00 Wydarzenia tygodnia
/ reż. Vittorio de Sica, wyk. 14.25 Dookoła świata: „Na Jawie
1 Sumatrze"
Peter Sellers, Britt Ekland
14.50 Program dnia
/100 miny
14.55 Panorama
13.40 Prosto z Hollywood
14.00 Studio sport: - mecz I ligi pił 15.00 Studio Trójki
15.10 Świat w oczach Allegry (3):
ki nożnej
„Idol"
14.55 Halo 2
15.35 Imperium
rosyjskiego
15.05 Studio sport Tour de Pologne
niedźwiedzia (4): „Arktycz15.55 Familiada - teleturniej
na granica" - serial

16.05 „Kochankowie z Morąga" - re
portaż
16.30 Swojskie klimaty
16.50 Kartka z kalendarza
17.00 Teleexpress
17.25 Śmiechu warte
17.50 DTV - program satyryczny Jacka
Fedorowicza
18.10 „Dr Quinn" - serial prod. USA
/emisja z teletekstem/
19.00 Wieczorynka „Myszka Miki
i przyjaciele"
19.30 Wiadomości

16.25 „Felek Zdankiewicz był. " film dok.
17.10 „Beverly Hills 90210" /43/ serial prod. USA
18.00 Panorama
18.10 PANORAMA
18.35 Va baque - teleturniej
19.05 7 dni świat
19.35 Paragon - quiz dla młodzieży

16.25 Literki-H
16.30 Pętla czasu
17.00 Studio Trójki
17.15 Archiwum morza
17.30 Portrety
18.00 Panorama
18.10 PANORAMA
18.30 „Wieczny włóczęga" (12):
„Hrabia" - serial komediowy
19.00 Prawo prawa
19.10 Żyć kolorowo: Leonard
Szmaglik - fotoreporter
19.30 Skarby Ermitażu (3)

20.00 „Duma i uprzedzenie" [4/6] serial prod. ang.
21.00 Decyzja należy do ciebie - Za
ufaj mi - 070055588/tak/
070055590 /nie/
21.35 W cieniu KGB - reportaż
22.05 Sportowa niedziela
22.50 „Miłosza portret poznański" film dok.
23.25 „Zabawa" /Fun/ - film fab.
prod. kanadyjsko - amerykań
skiej /1994 r, 98 min. / reż. Ra
fał Zieliński, wyk. Alicia Witt,
Renee Humphrey
1.00 Klub samotnych serc/ powt. /
1.20 Zakończenie programu

20.00 Godzina szczerości
21.00 Panorama
21.40 „Hazardzista" [2/3] - film
fab. prod. ang./teletekstem/
22.40 Odjazd 151
23.20 „Szkice piórkiem" - widowi
sko artystyczne
0.00 Panorama
0.10 Sport telegram
0.15 Art Farmer i Kuba Stankie
wicz
1.10 Zakończenie programu

20.00 „Pięć dni z życia Joyce Mattox" - film obyczajowy
USA, reż.Lou Antonio
21.35 Jarmark św. Bartłomieja
21.45 Panorama
22.00 Etos - magazyn katolicki
22.20 Sport: Mistrzostwa Europy
juniorek w piłce ręcznej - fi
nały
23.35 Przesiadka. Tomasz Ol
szewski
0.25 Zakończenie programu

PTK
2
9.05
10.00
14.00
14.30

Telezakupy
ATOMIC TV
Wizjer PeTeKa2
„Ostatni po Bogu" - dramat
społeczny, TVP, 1968, reż.
Paweł Komorowski, wyk. T.
Schmidt, J. Nowak
16.00 Łapa za łapą
16.20 Reporter - magazyn ProCable.
16.50 „Dinusie" - serial dla dzieci
17.15 Program lokalny
17.30 „Muminki" - kreskówki
18.00 „Video Soul" - muzyka
18.30 Kolejowe przygody wzdłuż
Europy - serial dok.
19.00 Video Vibration - muzyka
19.30 Bardzo Fajny Magazyn Mu
zyczny
20.00 „Śniegi Kilimandżaro" - film
przygodowy USA
22.00 Program lokalny
22.20 „Święty z Fortu Washington"
- dramat UŚA, 1992, reż. Tim
Hunter
0.00 Wieczór jazzowy
0.30 Video Soul - muzyka
1.00 Muzyczne dobranoc

RTŁ
2

10.10 „Danton" - pol.-fr. film histo
ryczny, 1983, reż. Andrzej
Wajda (130 min) Francja 1793.
Na krótko przed Rewolucją
Francuską Danton ogłasza pro
gram rozwiązania sytuacji
w kraju...
1235 „Boogies Diner" - serial
13.05 „Bravo TV" - magazyn mu
zyczny
15.20 „Hotzpotz" - za kulisami re
klam
16.15 „DJ BoBo Special" - program
muzyczny
1820 „Tak zwane prawdziwe życie"
- serial
1920 ,Policja wodna" - serial
20.15 „Południowa plaża" - serial
21.10 „Strażnik Teksasu" - serial
22.10 „Peep!" - show
23.15 „Nocne przygody" - serial ero
tyczny
23.45 „Guncrazy" - dramat sensacyj
ny, USA 1992, reż. Tamara
Davis, wyst.: Drew Barrymore,
James LeGros, Billy Drago,
Rodney Harvey i in. (92 min)
Młoda dziewczyna zabija przy
jaciela swojej matki, który usi
łował ją zgwałcić...
125 „The American Success Com
pany"- komedia, USA/Niemcy
1979, reż. William Richert,
wyst.: Jeff Bridges, Belinda
Bauer, Ned Beatty, Steven Keats i in. (87 min) Młody męż
czyzna, którego nikt nie traktu
je poważnie postanawia się
zmienić...
235 „Południowa plaża" - serial
(powt.)
3.40 „Guncrazy" - dramat sensacyj
ny, USA 1992 (powt.)
5.15 Wiadomości

POLONIA

Film Net

1
6.00
6.30
7.00
8.00
9.30

Sortsworld (powt.)
8.00 „Na wschód od Borneo" Pełnym gazem (powt.)
film muzyczny, 1931
Disco polo (powt.)
9.30 „Pułkownik Parker i Elvis
Filmy animowane (powt.)
Presley" - ramat, wyst. BeWędrówki Guliwera: Szwe
au Bridges
cja - film dok.(powt.)
11.00 „Módl się za nami" - kome
10.00 Bliżej filmu - magazyn fil
dia, 1993, wyst. Delphine
mowy (powt.)
RIch
10.45 Escape - pr. komputerowy
12.30 „Serce z żelaza" - film oby
(powt.)
czajowy, 1983, wyst. Peter
11.15 Disco polo
Strauss
12.15 Kurs rysunku dla dzieci (20)
13.00 UB-40 - koncert rockowy 14.15 Liga włoska
(powt.)
16.10 „Kredyt zaufania" - thriller,
14.00 Bliżej filmu (powt.)
wyst. Sam Bottom, K.
14.30 Teleshop
Black
15.00 „Szczurołap z Hamelin/" - 18.05 „Gdy śpiew był zbrodnią" film USA (powt.)
film familijny, wyst. Patti
16.50 Filmy animowane dla dzieci
Lupone, J.Neville
17.45 Kurs rysunku dla dzieci (20)
20.00 „Hot Shots" - komedia,
(powt.)
1991, wyst. Charlie Shee.
18.20 Reportaż z planu (powt.)
21.30 Liga włoska
18.50 Power Dance - pr. muzyczny
20.00 „Spartakus" - balet Teatru 23.30 „Gdy prawo śpi" - dramat,
1994, wyst. Cybill SheBolszoj
phard
22.20 Bliżej filmu - mag. filmowy
(powt.)

RTL
5.45 -11.05 Blok pr. dla dzieci:
11.05 „Danger Theatre" (1/7) - se
rial komediowy, USA 1993
11.30 „Sledge Hammer!" - serial
12.00 „Disney" - reportaż
1220 Filmy Waha Disneya: „Hero in
the Family"- film sf, USA
1986, reż. Mel Damski, wyst.:
Christopher Collet, Cliff De
Young, Darleen Carr, Annabeth Gish i in. (87 min) Kapi
tan statku kosmicznego wyru
sza w niebezpieczną podróż
mając za partnera małpę...
14.00 „Drużyna A" - serial
1435 „M.A.N.T.I.S." - serial
1530 „Kosmiczni policjanci" - se
rial
16.45 „Kosmiczni policjanci" - se
rial
17.45 „Ależ, oczywiście!" - maga
zyn przyjaciół zwierząt
18.45 Wiadomości
19.10 „Musical made in Germany"
- reportaż
20.15 „Career Oportunities" - komedia, USA 1991, reż. Bryan
Gordon, wyst.: Frank Whaley, Jennifer Connelly, Dermot Mulroney, Kieran Mulroney i in. (76 min) Para na
stolatków zostaje przypadko
wo zamknięta na całą noc
w supermarkecie...
21.55 „Spiegel TV" - magazyn
23.00 „Prime Time": „La Paloma" magazyn kulturalny
23.15 „Zwariowany komisariat" serial
0.05 „Kanał 4": „Dr Bens TeleTerror"
0.40 „Kanał 4": „Miłosne historie"
120 „Kosmiczni policjanci" - serial (powt.)

SAT
830 „Kung-fu" - serial
930 ,3ig Valley" - serial
1025 „Junior Bonner" - western,
USA 1965, reż. Sam Peckinpah (96 min)
1220 „Axel Munthe - Lekarz z San
Michele" - niem.-fr.-wł. film
biograficzny, 1962, reż. Ru
dolf Jugert (119 min) Histo
ria życia i twórczości znane
go filozofa Axela Munthe...
1435 „Mój kochanek demon" - ko
media grozy, USA 1987, reż.
Charles Loventhal (84 min)
Problemem młodego chłopa
ka jest przeistaczanie się
w monstrum w momencie in
tymnego zbliżenia...
16.15 „The Master of Ballantrae" film przygodowy, USA, reż.
William Keighley, (85 min)
18.00 „Słoneczny patrol II" - serial
1830 Magazyn informacyjny
19.00 Sport w SAT 1: Bundesliga 6. runda
20.00 „The Flood: Who Will Save
Our Children?" - dramat,
USA 1993, reż. Chris Thom
son . (93 min) Dwa autokary
wycieczkowe wiozące, dzieci
zostają uwięzione w korycie
rwącej rzeki...
22.00 „Dyskusja w wieży" - talk
show
23.00 „Spiegel TV" - reportaże
2330 „24 godziny" - magazyn re
porterów
0.00 „Widziane w ten sposób" rozważania nad czasem
„Opowieści z krypty" - serial
„Wetherby" - dramat, W.
Bryt. 1984, reż.David Hare
225 „The Master of Ballantrae" film przygodowy, USA 1953

T V
POLONIA

POL
S AT

PLUS

6.00 Program muzyczny
7.00 Program dnia
7.00 do 8.00, 19.00 do 20.00 pro
gram nie kodowany
7.00 Disco Polo Live
7.05 „Czterdziestolatek dwadzie
ścia lat później" ode. 2 (na7.00 Rozkoszny Bugs Bunny 7.50 Jesteśmy - mag. red. pro
' pisy w jęz. angielskim)
anim.
gramów religijnych
8.00 „Zwierzątka ze sklepiku" 8.00 Słowo na niedzielę
8.15 Smakosze i rozkosze
8.15 Informacje Studia Kontakt
anim.
8.30 Fashiontv
8.25 Pasożyty - film dok.
8.30 Tańce polskie
9.00 Klip Klaps - najmłodsza li
8.55 „Pan Niania" - komedia
8.55 Uczmy się polskiego
sta przebojów
10.15 Kaskaderzy - cykl dok.
9.30 „Kraina Łagodności" - naj
9.30 „Czarodziejka z księżyca"
10.45 „Hemingway" (4) - film bio
ciekawsze fragmenty kon
(3) - anim.
graficzny
certów pod tym tytułem
10.00 Disco Relax
10.00 „Granie na ekranie" - tele 11.00 „Pomoc domowa" (36) - 12.30 Szympansy po nowemu film dok. (prod. National
turniej komputerowy
serial
10.15 PORANEK MUZYCZNY
Geographic)
11.30 „Tajemnicza wyspa" (5, 6)
11.00 „Skarbiec" - magazyn histo
13.25 „Dopłynąć do brzegu" - film
- film prod. kanadyjskoobyczajowy USA
ryczno - kulturalny
nowozelandzki
14.55 Jeźdźcy na reniferach - film
11.30 „Mały Lord" - „Czterolistna
12.30 Wielkie filmy, wielkie
dok.
koniczyna" - serial
gwiaizdy: „Gilda" -USA,
15.25 „Roswell" - film sensacyjny
12.00 Szkoła na wesoło
reż. Charles Vidor, wyk.
12.30 TEATR FAMILIJNY: „Abi16.55 Liga angielska
Rita Hayworth, Glenn Ford, 19.00 „Przygody Brisco County Ju
gel" (2), autorka: Magda
George Macready, Joseph
Szabo, scen. i reż. Izabela
niora" - serial
Caleia.
Cywińska, wyst. Agnieszka
19.45 Boks Cheta - film krótkomeKrukówna, Antonina Choro- „Kultowy" melodramat na pograni
trażowy
szy, Piotr Fronczewski, Ja czu snu i jawy osnuty na losach ta 20.00 „Szósty zmysł" - komedia
jemniczego właściciela kasyna
nusz Michałowski i inni
obyczajowa prod. ang.
gdzieś w południowej Ameryce, je 21.40 Za ciosem - mag. boksu
13.30 Piraci w tawernie - teleturniej
go ochraniarza i niewiernej żony.
14.00 Spotkania z prof. Wiktorem
22.30 „Dzieciątko z Macon" - dra
14.30 Ręce, które leczą - pro
Zinem - „Półmieszkanie"
mat historyczny prod. ang.
gram Zbigniewa Nowaka
14.20 „Moja pożegnalna podróż" 0.30 „Przebudzenie" - film
15.00 Benny Hill - serial
film dokumentalny
obyczajowy
15,05 SPORT Z SATELITY: Tour
15.30 Dyżurny satyryk kraju
2.20 „Przemytnicy" - film oby
de Pologne
czajowy TVP, 1984, reż.
Włodzimierz Olszewski
16.00 Informacje
16.00 BIOGRAFIE: Znaki życia
3.50 ,Dotyk śmierci" - film sensac.
16.15
Klub
Polsatu
17.00 Teleexpress
16.45 „Działa Nawarony" 17.15 „Dog City" (26)-anim.
TV
USA, 1961, reż. Jack Lee
(
^17.40 WSPOMNIEŃ CZAR:
T R 0 J M I A S T O
Thompson,
wyk.:
Grego„Szpieg w masce" - film ar
10.00 Powitanie, przebój tygodnia
ry Peck, Anthony Quinn,
chiwalny prod. polskiej
James Danen, David Ni- 10.10 Bajki dla dzieci
18.55 Opole '96 - Kasia Kowalska
ven.
10.40 „Moto myszy z Marsa" - serial
19.15 „Czy nas jeszcze pamiętasz?"
19.35 Informacje
11.10 „Więźniarki" - serial
- program poświęcony zna
19.50 Wyścigi konne
12.00 „Syreny" - serial USA
nym i nieznanym piosenkom
12.50 Musie Box
polskim z lat sześćdziesiątych
13.10 „Panna Dziedziczka" - serial
i siedemdziesiątych
13.40 Lista Leona - pr. muzyczny
19.45 Dobranocka: „Dinobabies"
14.45 „Atak łodzi podwodnych" film prod. włoskiej.
20.00 „Wichry wojny" (3) 20.00 Wiadomości
Zza zamkniętej skorupy okrętu pod
USA, 1983, wyk.: Robert wodnego wojna ma charakter bez
9^"20.30 ,Ziemia obiecana" (3 i 4)
Mitchum, Ali MacGrow,
- serial prod. polskiej, reż.
osobowy. Przyjęci na pokład rozbit
Ralph Bellamy, Polly Ber
Andrzej Wajda, wyst. Daniel
kowie są rzeczywistością.
gen, Jan Michael Vincent,
1630 Bajki dla dzieci
Olbrychski, Wojciech Pszo
Victoria Tennant, John
16.55 „Moto myszy z Marsa" - serial
niak, Andrzej Seweryn, Kali
Houseman.
17.30 „Twoje auto"
na Jędrusik i inni (napisy
21.00 Kino satelitarne: „Córka
17.45
Z kamerą w Trójmieście
w jęz. angielskim)
górnika" - USA, 1980, reż.
18.00 „Więźniarki" - serial
22.30 Panorama
Michael Apted. Biografia
18.50 „Columbo" - serial
23.05 ,3iesiady Humoru i Satyry"
znanej piosenkarki coun
20.10 „Dolinalalek" - serial
- Lidzbark '96 (1)
try. Loretty Lynn (Spa20.40 Koncert życzń
23.45 Sportowy weekend
cek), która przebyła trudną
21.20 „Panna Dziedziczka" - serial
24.00 „Beniowski - jubileusz pięć
drogę z nędzy do sławy.
dziesięciolecia PWST
23.15 Na każdy temat - talk 21.50 Program na poniedziałek
22.00 „Nocny portier" - film USA.
1.00 Informacje Studia Kontakt
show Witolda Orzechow
To bulwersująca historia sadomaso1.15 „Moja pożegnalna podróż" skiego
chistycznego związku byłego nazi
film dokumentalny Krzysz
0.15 Program rozrywkowy
sty i jego ofiary.
tofa Bukowskiego (powt.)
1.20 Pożegnanie
23.40 Eden - magazyn z cyklu
2.00 SPORT Z SATELITY: I liga
„Playboy"
piłki nożnej

BBC
PRIME
11.40 „Poranek z Anne i Nickiem"
1325 „Pebble Mili" - magazyn
14.10 Prognoza pogody
14.15 „The Bill" - serial kryminalny
15.05 „Szymon i jego borsuk" - serial
15.20 „Tęcza" - serial
15.35 „Bitsa" - show
15JO „Ryzyko" - teleturniej
16.15 „Merlin z Kryształowej Gro
ty" - serial
16.45 „Pseudonim Ikar" - serial
17.15 „Polowanie na antyki"
18.00 ,Zycie i czasy lorda Mountbattena" - serial
19.00 Wiadomości BBC
19.20 „Opowieści przy kominku":
Paloma Picasso
1930 „French i Saunders" - serial
komediowy
20.00 „999" - magazyn
21.00 „Kuba Rozpruwacz" (2) film kryminalny, USA 1988,
reż. David Wickes (95 min)
22.35 „Stalin" - serial dok.
23.30 „Pieśni chwały"
0.05 „Bardzo dziwaczna prakty
ka" - serial komediowy

PRO
535 -11.50 Seriale animowane:
1130 „Niedźwiedzie" - serial
1220 „Parker Lewis" - serial
12.45 „Scorch" - serial
13.15 „Prawdziwe kolory" - serial
13.45 „Na własną rękę" - serial
14.15 „Alf' - serial
14.45 „Pro Movie Special" - maga
zyn filmowy
15.10 , jeszce raz Pearl Harbour" film sf, USA, reż. Don Taylor
(95 min) Amerykański lotni
skowiec zostaje w niewytłu
maczalny sposób przeniesiony
w czasy II wojny światowej...
17.00 „Viper" - serial
18.00 „Nowe przygody Supermana"
- serial
19.00 „Świat cudów" - serial doku
mentalny
19.30 Wiadomości
20.00 „Szpieg, który mnie kochał" angielski film sensacyjny,
1976, reż. Lewis Gilbert,
(119 min) Agent wywiadu
brytyjskiego 007 otrzymuje
zadanie wyjaśnienia tajemni
czych zniknięć okrętów pod
wodnych różnych mocarstw...
2225 „Policjanci z Nowego Jorku"
- serial
2325 „Inwazja na USA" - film sen
sacyjny, USA 1985, reż. Joseph
Zito (96 min) Bezwzględny
przywódca międzynarodowej
organizacji terrorystycznej pla
nuje doprowadzić do zagłady
Stany Zjednoczone...
120 „Dwóch na dwóch" - talk
show
130 Wiadomości
2.00 „Śledztwo skończone - proszę
zapomnieć" - włoski film kry
minalny

EUROSPORT

PISCOYERY

8.30 Wyścigi motocyklowe
17.00 Skrzydła: Lotnićtwo pod
9.30 Wyścigi motocyklowe
czas wojny w Wietnamie
10.00 Wyścigi motocyklowe (na 18.00 Wielkie bitwy: Bitwa
żywo)
o Berlin (1)
10.30 Wyścigi motocyklowe
19.00 Urodzeni mordercy: Park
1130 (P od 13.45) Wyścigi moto
Narodowy Kruger
cyklowe: Grand Prix Kata 20.00 Łowcy duchów: Rytuały
lonii - wyścig (na żywo)
voodoo (P)
15.00 Wyścigi motocyklowe: 2030 Tajemniczy wszechświat
Grand Prix Katalonii
Artura C. Clarke'a: Tajem
1530 Kolarstwo: Vuelta Espana nica śmierci (P)
9. etap: Jerez de la Frontera- 21.00 Laboratorium kryminali
Cordoba (na żywo)
styczne: Agenci FBI poszu
17.00 (P) Tenis: Turniej ATP finał
kują sprawców zamachów
1830 Golf: European PGA Tour:
bombowych
Trophee Lancome w Paryżu 22.00 Laboratorium kryminali
- ostatnia runda
styczne: Walka z podpala
20.00 Wyścigi motocyklowe:
czami
Grand Prix Katalonii
23.00 Laboratorium kryminali
22.00 Zawody traktorów: PE
styczne: Niezwykłe metody
w Herning/Dania
śledztwa (P)
23.00 Golf: European PGA Tour- 2330 „Nauka w walce z przestęp
ostatnia runda
czością" - film dokumental
0.00 (P) Tenis: Turniej ATP: In
ny
ternational Open w Bourne0.00 Profesjonaliści: Specjaliści
mouth/W. Bryt. - finał
od efektów specjalnych
130 Zakończenie programu

CARTOON
10.30 „Premiery
kreskówek"
(A/F/S/H)
10.45 „Tom i Jerry" (A)
11.15 „Nowe tajemnice Scooby
Doo" (A/F/H)
11.45 „Mały Dracula" (A)
12.15 „Głupi i głupszy" (A)
12.45 „Maska" (A)
13.15 „Królik Bugs" (A)
13.30 „Między nami, jaskiniowca
mi" (A/F/S/H/Wł)
14.00 „Laboratorium Dextera" (A)
14.15 „Premiery
kreskówek"
(A/F/S/H)
14.30 „Jetsonowie" (A/F/S/H)
15.00 „Dwa niemądre psiaki"
(A/F/S/H)
1530 „Globtroterzy" (A/H/Wł)
16.00 „Ed Grimley" (A)
1630 „Down wit Droppy D"' (A)
17.00 „Scooby Doo" (A/F/S/H/Wł)
17.30 „Tom i Jerry" (A)
18.00 „Jonny Quest" (A)
1830 „Dwa niemądre psiaki"
(A/F/S/H)
19.00 „Jetsonowie" (A/F/S/H)
1930 „Między nami, jaskiniowca
mi" (A/F/S/H/Wł)
20.00 „Tom i Jerry" (A)
2030 „Głupi i głupszy" (A)
kreskówek"
21.00 „Premiery
(A/F/S/H)
2130 „Między nami, jaskiniowca
mi" (A/F/S/H/Wł)
22.00 Wieczór filmowy TNT:
„Marlowe" - film kryminal
ny, USA 1969, reż. Paul Bogart (92 min) .(A/F/S/H/Hol)
0.00 „Dokładnie taka jaka jesteś" dramat, USA . (94 min) Niepeł
nosprawna muzyczka wyjeżdża
na wakacje w Alpy... (A)
1.45 „B.F.'s Daughter" - film oby
czajowy, USA

TRAVEL
CHANNE L
13.00 „Gdzie się bawić" - maga
zyn
1330 „Kulinarne podróże Floyda": Tajlandia (S)
14.00 „Na północ od Neapolu, na
południe od Rzymu" - ma
gazyn
14.30 „Zagubieni w dzikiej Afry
ce": Rezerwat Dujma Game
15.00 „Travel Live" - magazyn
16.00 „Świat według Whickera" serial dokumentalny
17.00 „Spotkania Wschodu z Za
chodem": Tajlandia
18.00 „Planeta Dominiki" - serial
dokumentalny
1830 „Wokół Morza Śródziem
nego": Sewilla
19.00 „Na horyzoncie": Północne
Indie (S)
1930 „Na rozstaju dróg": Zimba
bwe
20.00 „Australia z okien pociągu"
- serial dokumentalny
21.00 „Gdzie się bawić" - maga
zyn (powt.)
2130 „Niezwykłe wyprawy":
„Córka św. Mikołaja"
22.00 „Ekspedycja" - serial doku
mentalny (S)
23.00 „Podróże a la carte" - maga
zyn kulinarny
2330 „Planeta Dominiki" - serial
dokumentalny (Hol)
030 „Zagubieni w dzikiej Afry
ce" (powt.)

wersje językowe: (P) - polska wersja językowa (PL) polski tekst na str 695 txt (A) - angielska, (Fin)- fińska, (F) - francuska, (H) - hiszpańska, (N) - norweska,(S) - szwedzka,(Hol) - holenderska ** 0 tym programie szerzej w piątkowym dodatku TV PILOT

PROPONUJEMY
Świat się śmieje
Pogoń za lisem
TYP li

g. 12.00

.

Urządziw

szy się wygodnie w wię
zieniu, gdzie od 9 lat od
bywa kolejną karę, Aldo
Vanucci, zwany Lisem,
nie chce nawet słuchać
opowieści swych współ
towarzyszy - o ogrom
nym, wartym 32 min do
larów transporcie złota
skradzionym niedawno
w Kairze. Kiedy jednak
dowiaduje się, że jego
młodsza siostra Gina została prostytutką korzysta z najbliż
szej okazji i wydostaje się na wolność...
W postać Aldo Vanucciego - złodzieja recydywisty, ale za
razem człowieka gołębiego serca, niezwykłych pomysłów
i szalonej odwagi wcielił się znakomity angielski komik Pe
ter Sellers.
TVP l

9. 14.55

Zwierzęta świata
Qj ro j cu mieszkańcy

nadrzecznych miejscowo
ści nad Missisipi w Stanach Zjednoczonych zbierają siły,
by przetrwać dni nieuchronnej i nieodwracalnej plagi, jaka
nawiedza tę krainę w czerwcowe popołudnia. Znad wód
potężnej rzeki wzbijają się wówczas miliardy jętek i doko
nują istnej inwazji na miasta. Przez cały rok larwy owa
dów żerowały w gęstym mule na dnie, gromadząc energię
na swój jedyny lot, by wzbić się w powietrze, odbyć pod
niebny taniec godowy, złożyć jaja i zginąć przed świtem
następnego dnia. Jednak powstanie miast zakłóciło rytuał jaskrawe światła miast przyciągając jętki powodują, że
większość ginie nie złożywszy jaj.

Działa Nawarony

POLSAT
g. 16.45 Klasyk kina akcji wg powieści Alistaira MacLe-

ana. Grupa amerykańskich komandosów próbuje zniszczyć ba
terie niemieckich superdział na wyspie Morza Egejskiego.

Dr Ouinn
TVPr
g. 18.10

w

mia

steczku
Colorado
Sprins aż wrze. Jed'
nym tematem rozmć w
mieszkańców są pie
niądze, które stracili,
ulegając namowom
oszusta. Tylko Micha
ela i pastor należą do
szczęśliwców, którym
udaje się odzyskać go
tówkę. Tymczasem In
dianie próbują sprze
dać Lorenowi nadwyżkę plonów kukurydzy. Mają jed
nak spore kłopoty ze sfinalizowaniem transakcji...
(Emisja również w poniedziałek, 16.09 o godz. 10.05).
Występują: Jane Seymour, Joe Lando, Chad Allen
Shown Toovey, Erika Flores i inni.

Beverly Hills 9021C
I
I
i
I
I

TVP li
g. 17.10 serial obycza

jowy. Brandon i Steve sź
zaskoczeni wysokimi ocenami, jakie wystawił in
profesor Randall. Noto
ryczny obibok D'Shawn
który również wypad
w klasyfikacji wspaniale
daje do zrozumienia Bran
j donowi, że przekupił pro
1 fesora. Kiedy więc Randal
3
oskarża Walsha o to, że sy
pia z jego żoną Lucindą, Brandon ma skuteczną broń w r?
ku. Grozi, że ujawni skandal z łapówką...
Na zdjęciu: Lukę Perry.

Duma i uprzedzenie (4)

TVP I
g. 20.00 Eiizabeth, urażona wyniosłością Darcy e:

i jego pogardliwym stosunkiem do ludzi niższego stan
odrzuca jego oświadczyny. Wypomina mu też jego n'1
chęć do George'a Wickhama i fakt, że to za jego naino^'
Charles Bingley zrezygnował z małżeństwa z Jane.
Chcąc się zrehabilitować w jej oczach, Darcy pisze nie"
wem do Elizabeth długi list, w którym wyjaśnia przyczy'
swego postępowania...

Zabawa
g. 23.25 Bohaterki f
mu 14-letnia Bonnie(A
cia Vitta) i 15-letnia H'
ry (Renee Humphre.
przebywają w więziefl
oskarżone o morderst^
Ich resocjalizacją zajf11
się Jane, pani psychy
z urzędu. W zakład]
składa wizytę Johnporter „Tommorro^
gazine", który za015e
napisać artykuł i zlł ^
odpowiedź na pytanie „ dlaczego musiało dojść do (
sensownej zbrodni?" Zanim nastolatki popełniły
ohydny czyn, znały się zaledwie jeden dzień...

Zdjęcia: AFT, KAPA oraz Prasowa Agencja'
Redakcja nie odpowiada za zmiany progr0"1"

HALO: WEEKEND
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MUZEA

i WYSTAWY
MUZEA
GDAŃSK. Muzem Narodo
we, ul. Toruńska - Czynne sob.
w g. 10-17; niedz. w g. 10-16;
Narodowe (Pałac Opatów w Oli
wie, ul. Cystersów 15): Galeria
stała: Polska Sztuka Współcze
sna; Wystawa czasowa: Foto to
Foto II; Salon Mistrzów - Krysty
na Szalewska - grafika; Salon
Karykatury - Tomasz Rzeszutek
- rysunek; Galeria Pałacowa Aleksandra Jachtoma - malar
stwo; Galeria Promocyjna - Woj
ciech Sęczawa - rzeźba. Czynne
sob. 10-16, niedz. 10-17; Arche
ologiczne, wystawa stała: Pra
dzieje Pomorza Gdańskiego, cza
sowe: Magia bursztynu. Schorze
nia ludności w pradziejach; nu
mizmatyczna: Jubileuszowe me
dale miasta Gdyni; czynne sob.
i niedz. 10-16; Poczty i Teleko
munikacji: czynna sob. i niedz.
10.30-14; Etnograficzne w Oli
wie: „Dawne rybołówstwo ludo
we Pomorza Wschodniego";
„Łowiectwo wczoraj i dziś".
Czynne w sob. 10-17; niedz. 1016; Muzeum Historii Miasta
Gdańska - Ratusz Głównego
Miasta (ul. Długa 47). Czynne
codz. w g. 10-17; Dwór Artusa
z Sienią Gdańską - czynny w g.
10-17; Wartownia nr 1 na We
sterplatte - czynna codz. w g. 916; Centralne Muzeum Morskie
i jego oddziały - Żuraw, budynek
„B", statek-muzeum „Sołdek",
sob.-niedz. 10-16
GDYNIA: Marynarki Wojen
nej (bulwar Nadmorski), g. 1016; Oceanograficzne i Akwa
rium Morskie (al. Zjednoczenia
1), wt.-niedz. g. 10-17; Dar Po
morza. wt.-niedz. g. 10-16; Mu
zeum Miasta Gdyni, Pawilon
Wystawowy, ul. Waszyngtona
21 - Wystawa stała: Morski rodo-'
wód Gdyni. Wystawa czasowa:
XXI Ogólnopolska Poplenerowa
Wystawa Tkaniny Artystycznej „Inspiracje 95". Czynne g. 11-17,
Domek Abrahama, ul. Starowiejska 30: „Antoni Abraham - Gdynia-wieś". Czynna w g. 11-17
codz. oprócz pon.
WYSTAWY
GDAŃSK. Dwór Artusa - wy
stawa „Sień - w gdańskiej kamie
nicy mieszczańskiej". Czynna
codz. wg. 10-17
Galeria Sztuki - Sień Biała (ul.
Długi Targ 36): ceramika i rzeź
ba Janiny Koniecznej-Karczewskiej, malarstwo - Jerzego Wró
blewskiego. Czynna pon.-sob.
wg. 12-18
Nadbałtyckie Centrum Kultu
ry, Dom Aukcyjny - Ratusz Sta
romiejski (ul. Korzenna 33/35) Stała kolekcja malarstwa i grafi
ki, meble, zegary, rzemiosło arty
styczne oraz wydawnictwa arty
styczne, Czynne codz. g. 11.-19,
sob. g. 11-15
Gdańska Galeria Fotografii
(ul. Grobla I róg Św. Ducha):
wystawa Teda Lobacza pt. „Wę
drujący ludzie". Czynna sob.niedz. 11-16
Galeria „U Literatów" (ul.
Mariacka 50): Wystawa Ekslibri
sów Wojciecha Jakubowskiego.
Czynna codz. w godz. 11-18.
Rosyjski Ośrodek Nauki
i Kultury (ul. Długa 35) - wysta
wa „Malarstwo Surena Czangliana", St. Petersburg. Czynna codz.
w g. 11-17,oprócz niedziel.
Autorska Galeria Rzeźby,
Gdańsk, ul. Pomorska 68 d - Wy
stawa retrospektywna Józefa Sar
nowskiego. Czynna wt.-sob. g.
12-17
Zabytkowa Kuźnia Wodna
nad Potokiem Oliwskim (Oliwa,
ul. Bytowska la). Czynna g. 1015
SOPOT. Galeria „Triada"
(Boh. Monte Cassino 36) - wy
stawa zbiorowa twórców Wy
brzeża: malarstwo, grafika, cera
mika, rzeźba, unikatowa biżute
ria artystyczna. Czynna sob. 1116

Państwowa Galeria Sztuki (ul.
Powstańców W-wy 2-6): Jacek
Rykała „Podszepty Dzielnicy
Sielec" - malarstwo i instalacja.
Czynna codz. g. 11-18 (oprócz
pon.)

BYĆ

Elżbieta Sikora: gdańszczanka w Paryżu

ALBO NIE BYĆ

Milenijne

W Galerii „U Literatów"

Wystawa malarstwa Helgi
Land-Kistenich (Krefeld-Niemcy)
otwarta zostanie dziś o godz. 17
w Galerii „U Literetów" przy ul.
Mariackiej 50 w Gdańsku.

oratorium
Elżbieta Sikora, światowej
sławy
kompozytorka,
gdańszczanka, od 1981 ro
ku mieszka i tworzy w Pary

żu. Teraz pisze utwór na
gdańskie milenium.
Niedawno gościła w Gdań
sku, gdzie wraz z kompozyto-

W Krokowej

rem i wykładowcą Konserwa
torium Paryskiego, Paulem
Mefano, prowadziła w Akade
mii Muzycznej im. Stanisława
Moniuszki kurs współczesnej
muzyki kameralnej dla mło
dych kompozytorów i wyko
nawców. Zapytana o najbliższe
plany powiedziała:
- Jestem w dość dużym stre
sie. Muszę bowiem jak naj
szybciej skończyć pisać utwór
na 1000-lecie Gdańska. Kom
pozycja ta będzie wykonana
w czerwcu przyszłego roku
w Katedrze Oliwskiej na inau
gurację XL Międzynarodowe
go Festiwalu Organowego
w Oliwie. To jest oratorium na
głos altowy, chór i organy.
Wykonawcami będą Jadwiga
Rappe (alt), Schola Cantorum
Gedanensis i Henre Desarbes
(organy). Całość poprowadzi
Wojciech Michniewski. Piszę
ponadto utwór na orkiestrę na
zamówienie radia francuskie
go, którego prapremiera odbę
dzie się jesienią tego roku.
Tymczasem cieszę się, że
„Wyrywacz serc", opera z mo
ją muzyką, z librettem Borisa
Viana, która miała premierę
w ubiegłym roku na Warszaw
skiej Jesieni, wróci - w dwóch
wersjach - polskiej i francu
skiej - na warszawską scenę
wiosną przyszłego roku. Są
plany, by warszawską realiza
cję tego przedstawienia zapre
zentować w czerwcu przyszłe
go w paryskim Centrum Pompidou.

(KI.)

Elibieta Sikora

TOWARZYSKA SAŁATA

Morskie tajemnice

Galeria .Zamkowa" w Kroko
wej zaprasza na dwie ekspozycje „Na szkle malowane" Barbary
Letkiewicz i „Świat rzeźby" Sta
nisława Bąkowskiego.

(KK)

Na wernisażu w Gdyni

„13. piątek był wczoraj..." to
tytuł wystawy grafiki i rysunku
Jarosława Ginalskiego. Otwarcie
ekspozycji nastąpi w sobotę
o godz. 17 w galerii Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych w przy
ul. Derdowskiego 11 w Gdyni.

Na Festiwalu Mniejszości

W Gdańsku trwa III Festiwal
Mniejszości Narodowych. W jego
programie na uwagę zasługują
dwa sobotnie koncerty: folkowy
0 godz. 20.30 w Cotton Clubie
wystąpią: Channe Nussbaum
1 Spieilokeme z Danii oraz Anna
Antoszewicz i Julia Doszna. Na
Wyspie Spichrzów o godz. 21 koncert zespołów akustycznych.
W niedzielę o godz. 12 na Długim
Targu - finałowy koncert folklo
rystyczny.

Ńa festiwalu „Nowa Litwa"

Koncert litewskiej muzyki
współczesnej odbędzie się w nie
dzielę o godz. 16 w Kościele św.
Jana w Gdańsku. Miłośnicy teatru
o godz. 20 na scenie „Miniatury"
obejrzeć natomiast mogą spektakl
„Starucha 2" Akademickiego Te
atru Dramatycznego z Wilna.
W sobotę i niedzielę o godz.
18.30 w kinie „Żak" - projekcje
litewskich filmów. To tylko nie
które prpozycje z programu odby
wającego się w Gdańsku festiwa
lu „Nowa Litwa".

(aj)

Fot.MaciejKosycarz

Targi „Baltexpo" były im
prezą specjalistyczną i adreso
waną do osób z morskiej bran
ży. Problemy ze zrozumieniem
problematyki morskiej mieli
wojewoda Henryk Wojcie
chowski i prezydent Gdańska
Tomasz Posadzki. Z opresji
wybawiła ich szefowa targowej
recepcji, pani Hania (pośrod
ku).

(mk)

Mietek urokliwy

14 • 20 września
14 września jest 258 dniem
roku, Słońce wzejdzie o 6.09,
a zajdżie ó 18.53
20 września jest 264 dniem
roku, Słońce wzejdzie o 6.19,
a zajdzie o 18.39.
Przed nami 102 dni 1996 ro
ku.
Życzenia przyjmują:
14 września (sobota) - Elż
bieta, Irmina, Roksana, Ber
nard, Cyprian;
15 września (niedziela) Maria, Melita, Albin, Niko
dem;
16 września (poniedziałek) Edyta, Eufemia, Kama, Kornel,
Korneliusz;
17 września (wtorek) - Hildegarda, Justyna, Dawid, Fran
ciszek, Robert;
18 września (środa) - Ariad
na, Irena, Irma, Ryszard, Stefa
nia, Józef, Stanisław;
19 września (czwartek) Konstancja, Alfons, January,
Sydoniusz;
20 września (piątek) - Filipi
na, Zuzanna, Eustachy, Fausty
na, Helmut, Paweł.

Kilka dat z kalendarza:

14 września:
w 1321 r. żm. Dante Alighieri, poeta włoski; w 1821 r.
zm. Stanisław Kostka Potocki,
polityk, pisarz, mecenas sztuki;
w 1851 r. zm. James Fenimore
Cooper, pisarz amerykański;
w 1966 r. zm. Nikołaj Czerkasow, rosyjski aktor, odtwórca
ról w filmach Siergieja Eisen
steina: „Iwan Groźny" i „Alek

sander Newski"; w 1991 r. zm.
Mieczysław Czechowicz, ak
tor;
15 września
w 1916 r. podczas bitwy nad
Sommą Brytyjczycy wprowa
dzili czołgi po raz pierwszy do
działań wojennych; w 1941 r.
ur. się Mirosław Hermaszew
ski, pilot, generał, jako pierw
szy polski kosmonauta uczest
niczył w lpcie na radzieckim
statku kosmicznym „Sojusz"
(27.06.1978); w 1981 r. opubli
kowanie w Watykanie encykli
ki papieża Jana Pawła II „Laborem exercens"; w 1986 r. na
mocy ustawy z 17.07.1986
zwolniono z zakładów karnych
wszystkich więźniów politycz
nych;
16 września:
wl736 r. zm. Gabriel Daniel
Fahrenheit, mieszczanin gdań
ski, wynalazca termometru rtę
ciowego, zaprojektował skalę
temperatury nazwaną jego na
zwiskiem; w 1810 r. święto na
rodowe Meksyku, rocznica
proklamowania niepodległości;
w 1956 r. ur. się Mickey Rourke, aktor amerykański;
17 września:
w 1939 r. wkroczenie Armii
Czerwonej na wschodnie tery
torium Polski na mocy układu
radziecko-niemieckiego, pod
pisanego 23.08.1939 r. przez
ministrów spraw zagranicz
nych: Niemiec - Joachima von
Ribbentropa i ZSRR - Wiacze
sława Mołotowa; w 1939 r.

utworzenie Tajnej Organizacji
Wojskowej; w 1944 r. począ
tek operacji wojsk sprzymie
rzonych pod kryptonimem
„Market-Garden" w celu opa
nowania przepraw w rejonie
Einhoven, Nijmegen i Arhem
(Holandia) z udziałem polskiej
1 Samodzielnej Brygady Spa
dochronowej, dowodzonej
przez gen. Stanisława F. Sosabowskiego (do 26.09.);
18 września:
w 1810 r. święto narodowe
Chile, rocznica uzyskania nie
podległości; w 1931 r. wojska
japońskie zajęły Mandżurię,
okupacja trwała do 1945 r.;
w 1961 r. zg. w katastrofie lot
niczej w Rodezji Północnej
Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskojold, szwedzki polityk,
sekretarz generalny ONZ, lau
reat Pokojowej Nagrody Nobla
w 1961 r.;
19 września
w 1911 r. ur. się William
Gerard Golding, pisarz angiel
ski (zm. 19.06.1993); w 1931 r.
ur. się Marta Meszaros, wę
gierska reżyserka filmowa;
20 września:
w 1976 r. Rada Europejska
podjęła decyzję o Parlamencie
Europejskim wybieranym
przez obywateli państw człon
kowskich w bezpośrednich wy
borach (weszła w życie
1.07.1978); w 1991 r. utworze
nie w Gdańsku Związku Miast
Bałtyckich.

Horoskop
dla urodzonych między
14 a 20 września

Osoby urodzone w tych
dniach charakteryzują się
przede wszystkim rozwagą
i solidnością. Nie zrobią nigdy
nie przemyślanego kroku,
przed podjęciem decyzji za
wsze rozważają wszystkie „za"
i „przeciw". Postępują tak, aby
nie narazić swoich interesów
i zapewnić sobie stabilną pozy
cję w pracy. Wspaniali partne
rzy w małżeństwie, chyba że
trafią na kogoś, kto zawiedzie
ich zaufanie... Wtedy potrafią
być bezwzględne i walczyć
o swoje do upadłego. Mimo tej
zasadniczości, uwielbiają życie
towarzyskie, podróże, hotele,
restauracje, nawiązywanie no
wych znajomości - ale wszyst
ko do pewnej, zakreślonej
przez siebie granicy.

Robert
DE NIRO

Sharon
STONE

foe
PESCI

V

CASINO

względny Nicky ma swoje ambicje: nie
wystarcza mu nadzór nad jednym kasy
nem, chce podporządkować sobie cały
biznes Las Vegas z pomocą szantażu,
pałki, noża i rewolweru. Film składa się
z dwóch przeplatanych ze sobą wątków:
losy kasyna i jego kierownika Rothsteina oraz gangsterskie rozgrywki Santo

ro. W jednym i drugim trwa ekscytująca
akcja. „Ace" poznaje w kasynie piękną
hazardzistkę Ginger, marzącą wyłącz
nie o wielkich pieniądzach, z którą się
żeni, lecz nie zaznaje szczęścia, wręcz
przeciwnie - samych kłopotów. W wąt
ku Nicky'ego leje się krew i trup pada
gęsto, coraz gęściej, bo rozpasany gang
ster zaczyna prowadzić własną grę, lek
ceważąc polecenia mafijnych szefów.
Szaleńcze wybryki „femme fatale" Gin
ger (Sharon Stone otrzymała za tę rolę
nagrodę „Złotego Globu"), która dzięki
małżeństwu ma już te swoje wielkie
pieniądze, lecz nie jest zadowolona
z życia przy mężu, łączą na koniec oba
wątki filmu w jedną całość i wtedy na
stępuje gigantyczna tragedia na miarę
Szekspira. Znakomite aktorstwo i wiel
ka reżyseria. Mankamentem filmu są
natrętne monologi wewnętrzne bohate
rów, ułatwiające niewątpliwie zrozu
mienie intrygi, lecz w gruncie rzeczy
niepotrzebne, bo sam obraz - jeśli
uważnie się ogląda - mówi dobitnie
wszystko. Ot, taka łopatologia adreso
wana do przeciętnego amerykańskiego
widza.
*** „Młodzi gniewni". Podobne fil
my amerykańskie już były. Samotny
nauczyciel wobec zbuntowanej, wręcz
rozwydrzonej klasy wyrostków ze spo
łecznych nizin. Ale tu w rolę takiego
nauczyciela wciela się hollywoodzka

(Akaw)

Fot. Antoni Filipkowski

Wzięli ich na języki

W tym tygodniu

Czeka Cię niełatwa przepra
wa w pracy. Zostanie Ci zapro
ponowana zmiana zakresu obo
wiązków, co nie będzie Ci od
powiadać. Zastanów się jed
nak, bo od tego zależy najbliż
sza przyszłość. Atmosfera ner
wowa, wiele nowych wrażeń,
dyskusji, stresów. W domu za
to spokojnie, pełna harmonia
z partnerem. W końcu tygodnia
możliwe spotkanie w zaprzy
jaźnionym gronie, na które od
dawna czekałeś.
Fol. Maciej Kostun

Wideołydzie
Dobry tydzień dla miłośników oglą
dania filmów w zaciszu domowym. Do
wypożyczalni trafiło osiem nowych ty
tułów, z których większość to obrazy
interesujące i na przyzwoitym pozio
mie. Wśród tych nowości każdy znaj
dzie dla siebie pozycję godną uwagi.
Niewątpliwie najbardziej ciekawą ze
względu na treść i formę jest:
**** „Casino". Przeszło trzygodzin
ny film w gwiazdorskiej obsadzie z Ro
bertem De Niro, Sharon Stone i Joe Pescim, wyreżyserowany przez równie
sławnego Martina Scorsese (również
współautora scenariusza z Nicolasem
Pileggim). Akcja toczy się w stolicy ha
zardu, Las Vegas, a zwłaszcza w jed
nym z jej licznych kasyn gry, rządzo
nym zza kulis przez mafię. Obraz bar
dzo precyzyjnie pokazuje mechanizm
funkcjonowania całego interesu, po
szczególne jego tryby i trybiki, współ
zależności kierujących nim ludzi oraz
mafijne układy. Kasynem zarządza na
co dzień dawny wytrawny gracz i buk
macher, wybitny znawca hazardowych
przekrętów, Sam „Ace" Rothstein (De
Niro). Gdy objął kierownictwo z nada
nia mafii wkrótce dochody kasyna ule
gły podwojeniu. Zadowoleni bossowie
oczywiście mu ufają, ale tak na wszelki
wypadek przydzielają mu ochronę,
a zarazem kontrolę uosobioną w gang
sterze Nickym Santoro (Pesci). Ale bez-

Ze swego posępnego uroku
niewiele stracił były minister
Mieczysław Wachowski- Na
zdjęciu przy barze podczas nie
dawnego przyjęcia dla gości
Mariusza Olecha we „Wróblówce" pod Gdańskiem.

gwiazda - piękna Michelle Pfeiffer. Gra
kobietę po tzw. przejściach, która po
oficerskiej służbie w marines (piechota
morska USA) i rozejściu z mężem,
zgłasza się do szkoły średniej na przed
mieściach dużego miasta, by nauczać
języka angielskiego. I od razu zderza
się z tzw. trudną młodzieżą, która kom
pletnie lekceważy młodą belferkę. Więc
ta stara się na różne sposoby wzbudzić
zainteresowanie, pozyskać zaufanie kla
sy. A potem pomalutku przekonuje
młodzież do poezji, by wreszcie namó
wić ją do zmiany postaw wobec nauki
i życia w ogóle. I wszystko to przy nie
przychylnym stosunku do niekonwen
cjonalnych metod nowej nauczycielki
ze strony zbiurokratyzowanej dyrekcji
szkoły. Sympatyczny film, a byłby jesz
cze lepszy, gdyby nie pewna doza hol
lywoodzkiej ckliwości i cukierkowatości, które spłycają obraz.
Pozostałe tytuły: *** „Przetrwać
w Nowym Jorku" (obyczaj.), ***
„Śmiertelny poker" (kryminał), ** „Mr
Stitch" (thriller), ** „Samotny zwycięz
ca" (sensac.), *** „Dziewięć miesięcy"
(komedia), **„Spec" (komedia).

Na naukę nigdy nie jest za
późno - uważają zgodnie Mi
chał Bidas, wiceprezydent
Gdańska, Andrzej Drzycimski,
były rzecznik Lecha Wałęsy

i Waldemar Nocny, naczelnik
Wydziału Edukacji gdańskiego
magistratu. Na zdjęciu w trak
cie uroczystego otwarcia zmo
dernizowanej siedziby szkoły

•••strzela baba z tuku

Videoman

Ocena filmu: 5 gwiazdek - wybitny,
4 - bardzo dobry, 3 - dobry, 2 - przecięt
ny, 1 - słaby, szkoda czasu.

językowej EMPiK w Gdańsku.
Tajniki jakiego języka zdecy
dowali się poznać, pozostanie
ich tajemnicą.
(fi)

Fot. Piotr Kajmer

Wbrew porzekadłu, że
„sprawiedliwość jest ślepa" prezes Sądu Rejonowego
w Malborku - Irena Grochola
dowodzi, iż strzelać umie bar
dzo celnie. Na zdjęciu z łukiem
- pierwsze w życiu, udane za
wody na podzamczu warowni.

NASZE BIURA OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ

Zarząd Dróg i Zieleni
w Gdańsku
ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk
tel. 41-20-41, fax 41-67-58

w Wejherowie

na dostawy ziemiopłodów
na zaopatrzenie

na wykonanie prac związanych
z modernizację pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych
ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAPRASZA DO NEGOCJACJI
WARUNKÓW SPRZEDAŻY

jesienno-zimowe jednostki.

10011816

100,11788/181

MATKI

składa
Dyrekcja i Pracownicy Firmy DGT.

Termin realizacji: 15.12.1996 r.
Przedmiar robót można odebrać w sekretariacie zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 30.09.1996 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert dnia 30.09.1996 r. w godz. 10.30 w siedzibie zama
wiającego.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki
zawarte w Ustawie o zamówieniach publicznych.

OKRĘGOWA STACJA
CHEMICZNO-ROLNICZA

t

ul. Na Stoku 48,80-874 Gdańsk, tel./fax 32-38-15

ś.

W GDAŃSKU

p.

EDMUNDA WOŹNIAKA

Wyrazy serdecznego współczucia
Koleżance MAŁGORZACIE GROTHA
z powodu śmierci

Szanownemu Panu Prof.
BOLESŁAWOWI MAZURKIEWICZOWI
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI

ogłasza przetarg nieograniczony ustny

składa
Żona z Synem.

iooii667

MATKI

na sprzedaż samochodu dostawczego
"NYSA" rocznik 1988, stan dobry,
cena wywoławcza 2000,- zt.
Cena nie zawiera podatku VAT.
Samochód można oglądać w dniu przetargu w godz. 8.00-10.00 w ga
rażu przy ul. 3 Maja 9.
Przetarg odbędzie się 8 października 1996 r. o godz. 11.00, pok. 321.
W przypadku niesprzedania samochodu 11 przetarg odbędzie się na
stępnego dnia o tej samej porze.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyso
kości 10% ceny wywoławczej w kasie przedsiębiorstwa do godz. 11.00
w dniu przetargu.
Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania
przyczyny.

składają
Koleżanki i Koledzy z Instytutu
Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu
iooii888/i84
Gdańskiego.

składają
Współpracownicy z Katedry Budownictwa
2001256
Morskiego Politechniki Gdańskiej.

Wyrazy współczucia dla Rodziny
z powodu śmierci naszego
długoletniego Pracownika

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani ELŻBIECIE ZAWORSKIEJ
oraz Rodzinie z powodu śmierci

FRANCISZKA
MANIKOWSKIEGO

MĘŻA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10 września 1996 r.
odszedł od Nas ukochany Syn, Brat, Wujek

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 12 września 1996 r.
zmarła nasza kochana Matka, Teściowa, Prababcia

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 11 września 1996 r.
zmarła nasza Ukochana Mama, Teściowa i Babcia

ś. t p.

ELŻBIETA MOSA

składają
Członkowie „Solidarności"
oraz Koleżanki i Koledzy
ze Sp-ki Pol-Supply.

składają
Dyrekcja, Nauczyciele i Absolwenci II LO
w Gdyni.

Ł t p.

MARIUSZ ROBERT DIAMSKI

lat 22
Msza święta żałobna odprawiona zostanie 14 września 1996 r.
o godz. 9.00 w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni, ul. Rymarska.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się tego samego dnia
o godz. 10.00 na cmentarzu Witomińskim w Gdyni.
Pogrążeni w żalu i żałobie
Rodzice, Siostra, Siostrzeniec

iooi 1972

.oo,^

składają
Zarząd oraz Pracownicy Korporacji
Budowlanej "Doraco".

„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą"
Dnia 9 września 1996 roku odeszli i zostawili nas

IZA, MAREK i MACIEK
Pogrążeni w głębokim żalu i smutku składamy
Rodzinom i Wszystkim Bliskim najgłębsze
wyrazy współczucia.
10011830/80
Przyjaciele
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że w lipcu 1996 r. odszedł z naszego grona Kolega
ś. t p.
mgr JÓZEF

NIERODA

Rodzinie Zmarłego serdeczne wyrazy współczucia
składa
Zarząd Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich
,001,679
w Gdańsku.

składają
Koledzy z II Katedry
i Kliniki Chirurgii AMG.
fCA

Pogrążona w smutku
Żona z Rodziną

2001261

z domu KUSTUSZ
Msza św. w intencji Zmarłej odbędzie się
14 września 1996 r. o godz. 11.00 w kościele
św. Józefa i św. Judy Tadeusza w Rumi.
Pogrzeb tego samego dnia po mszy św.
na cmentarzu Komunalnym w Rumi.
Pogrążona w smutku Rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że zmarł nasz Kolega i Pracownik

MARIUSZ DIAMSKI
Pogrzeb odbędzie się 14 września 1996 r.
o godz. 10.30 (sobota)
na cmentarzu Witomińskim.

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 16 września 1996 r.
o godz. 13.00 w kościele w Pierwoszynie.
Pogrzeb tego samego dnia.

10011864

Właściciele i Pracownicy "Onufry" s.c.

Naszemu kochanemu Koledze
Profesorowi JERZEMU RUCKIEMU
najserdeczniejsze wyrazy współczucia
z powodu odejścia

Portowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdyni
z głębokim żalem zawiadamia,
że dnia 7 września 1996 r.
zmarła emerytowana lekarz stomatolog

MAMY

BOGDA RUDOMIIUO

,00,,802

składają
Koleżanki i Koledzy z Zespołu Szkół
Handlowych w Sopocie.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie
Zmarłej
składają Pracownicy.
200123,

Serdeczne podziękowania Księdzu
z parafii św. Michała w Sopocie, Kolegom Kadetom
z Gdańskiego Koła AK oraz Wszystkim Przyjaciołom,
Znajomym, Sąsiadom, którzy towarzyszyli
w ostatniej drodze Ukochanego Taty

Kol. WIESI WARSZAWSKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

EUGENIUSZA
IGLEWSKIEGO
100U714/184

BRATA
składają
Zarząd, Koleżanki i Koledzy
z Pomorskiego Towarzystwa
Leasingowego.

Kierownikowi
DARIUSZOWI WROCŁAWSKIEMU
oraz jego Żonie MARZENIE
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu nagłej śmierci

Pogrzeb odbędzie się
14 września 1996 r.
o godz. 10.30, cmentarz Witomińskim.

TEŚCIA i OJCA
,oon562

-

R 5225

10011987

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy w Żukowie

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 12 września 1996 r. zmarł
ś. ł p.

TEODOR MEUS
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek
16 września 1996 r. o godz. 13.30
na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku-Wrzeszczu.
iooii986
Rodzina

Pani Dyrektor mgr ELŻBIECIE AUGUST
oraz całej Rodzinie wyrazy głębokiego
żalu oraz szczerego współczucia
z powodu śmierci

MATKI

składają
Pracownicy Przedszkola Samorządowego
Nr 15 w Gdyni.

Panu ANDRZEJOWI ONYCHOWI
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składają
Pracownicy Departamentu Administracji
„ 5563
Centrali Banku Gdańskiego SA.

BOŻENIE WlNKLEWSKIEJ-PIĘTOWSKIEJ
i ANDRZEJOWI PIĘTOWSKIEMU
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci Matki i Teściowej
ś. # p.
JADWIGI GASPARSKIEJWINKLEWSKIEJ

iooii744/i84

składają
Koleżanki i Koledzy z pracy.

W dniu 9 września 1996 roku
po długich zmaganiach z tym,
co nieuchronne odszedł na zawsze
nasz Szwagier i Wujek

BERNARD

Był Człowiekiem otwartego serca i umysłu,
zawsze pogodnym, życzliwym i skromnym.
Był Człowiekiem, którego nie sposób zapomnieć.
Wszyscy, którzy Go znali,
wiedzą jak dotkliwa to strata.
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się
16 września 1996 r. o godzinie 12.00
w kaplicy cmentarza Srebrzysko.

O czym ze smutkiem zawiadamiają
Rysiowie, Adasiowie i Kazikowie Goworowscy
iooii885/i64
z Dziećmi.

Gdańsk, Targ Drzemy 3/7, pon. godz. 8.00-20.00, wt. -pt. 8.00-18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, pon.-pt 8.00-16.00; Gdynia, świętojańska 141, pon.-pt 8.00-16.00, Władysława IV17, pon.-pt. 8.00-18.00, wsob. 9.00-14.00; Elbląg, Łączności 3, pon. -pt. 8.00-16.00;
8.00-16.00

\—Pruszcz Gdańs/d, Tysiąclecia 8, pon.- pt 8.00-16.00; Tczew, 1 Maja 4, pon.- pt. 8.00-16.00; Starogard Gdańsk!, Basztowa 3, pon.-pt

III

Zgodnie z art. 44 ust. 1 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzen
nym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 z 1994 r.) zawiadamiam zain
teresowanych, że w dniu 20 września 1996 r. w Urzędzie Gminy Żuko
wo, pok. nr 7, odbędzie się rozprawa administracyjna poprzedzająca
wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
dla inwestycji polegającej na realizacji kabli elektrycznych i trafostacji
dla zasilania ujęcia wody "Osowa" w Chwaszczynie.
Rozprawa odbędzie się o godz. 9.30 w Zukowie.

WĘGRZYNOWICZ

Bóg zapłać
składa Rodzina.

przesyła
Dyrekcja i Pracownicy
Spółki z o.o. „Rogalik".

Zarząd

ś. f p.

ś. t p.

OJCA

nnntcjiiiu n/i uteiv*u nnio /immku,

r-5567

ś. t p.

Doktorowi
ANTONIEMU URBANOWICZOWI
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ,

ś. t p.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 10 września 1996 r.
zmarł nasz kochany Mąż, Ojciec i Dziadek

Członek Honorowy Towarzystwa Urbanistów Polskich

,oo„628

lat 44
Msza święta odprawiona zostanie 14 września 1996 r.
o godz. 14.00 w kościele Podwyższenia Krzyża
w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia po mszy świętej
na cmentarzu w Pruszczu Gdańskim.
Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia
składają
10011958 Zarząd i Współpracownicy ze Stoczni Północnej S.A. w Gdańsku.

JERZY ŻEBROWSKI

SYNA

Oferty z ceną należy składać Zarządowi Spółdzielni
w Wejherowie, ul. Sobieskiego nr 241 w terminie do dnia
30 września 1996 roku.
Oferta winna zawierać także warunki płatności oraz
podstawowe informacje o statusie prawnym składającego
ofertę. Złożona oferta stanowić będzie podstawę do rozpo
częcia rokowań.
Zarząd zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
oferenta oraz unieważnienia procedury sprzedaży bez po
dania przyczyn.
Bliższych informacji udziela się pod nr. tel. 72 41 55.

WOJCIECH WYSMYK

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 16 września 1996 r.
w kościele parafialnym w Sierakowicach o godz. 10.30.
Pogrzeb tego samego dnia po mszy św. na cmentarzu w Sierakowicach.

Pani RENACIE HOŁÓWKO-DĄBROWSKIEJ
serdeczne wyrazy głębokiego
współczucia z powodu śmierci

- działki o pow. 200 m2 położonej w Bychowie gmina Gniewino
zabudowanej obiektem handlowym o pow. 64 m2,

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 11 września 1996 roku
zmarł nagle nasz długoletni Pracownik

lat 74

12001270

- działki o pow. 0,76 ha położonej w Gniewinie zabudowanej bu
dynkiem mieszkalno-handlowym, budynkiem magazynowym,
wiatą, placem utwardzonym,

imii84i

Pfmci

HELENA GRONOWSKA

Pogrążeni w nieutulonym żalu
Córki, Synowie, Zięciowie, Synowe, Wnuki i Prawnuki

prawa użytkowania wieczystego gruntu
i własności budynków
i budowli nieruchomości:

- działki o pow. 2900 m2 położonej w Donimierzu gmina Szemud
zabudowanej obiektem handlowym pow. 64 m2.

Najserdeczniejsze podziękowanie Hospicjum
Ks. EUGENIUSZOWI DUDKIEWICZOWI, Siostrze IZABELI,
Doktorowi LECHOWI GARGULEWSKIEMU, Siostrze
MARIOLI ŁĄCZKOWSKIEJ za długotrwałą opiekę, troskę
i poświęcenie w czasie ciężkiej choroby mojego Męża

naszej Pracownicy MARII CYBULSKIEJ

"Samopomoc Chłopska"

ogłasza przetarg nieograniczony

Zakres remontu stanowią roboty drogowe (ok. 10 000 m2
nawierzchni kamiennych) oraz budowa wodociągu, kanaliza
cji sanitarnej, deszczowej, roboty teletechniczne oraz roboty
elektryczne i oświetlenie uliczne.
Termin składania ofert upływa z dniem 4.10.96 r. Treść
ogłoszenia opublikowanego w ww. Biuletynie została
umieszczona na tablicy ogłoszeń tut. Zarządu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Inwe
stycji i Remontów Kapitalnych, p. nr 20. Materiały przetargo
we można nabyć w sekretariacie w cenie 21,00 zł za 1 egz.

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Pelplin

ZARZĄD
Gminnej Spółdzielni

©ętesza pirzatairg ntao^raniczony

1. Termin realizacji zamówienia - do końca października 1996 r.
2. Zamawiający preferował będzie dostawców krajowych, będących jednocześnie produ
centami.
3. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia będą wysyfane zainteresowanym na
podstawie zgłoszenia, bądź można odbierać je osobiście w kancelarii sluźby żywno
ściowej Jednostki Wojskowej 1300, w dni robocze od godz. 8.00 do 14.00.
4. Zgłoszenia należy kierować pod adresem jednostki z dopiskiem na kopercie "WA
RZYWA" do dnia 30.09.1996 r.
5. W zgłoszeniu do przetargu należy podać swój dokładny adres, oferowane produkty ilość, typ, odmianę oraz wstępną cenę.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 3.10.1996 r. o godz. 10.00 w Garnizonowym Klubie Ofi
cerskim w PRUSZCZU GDAŃSKIM przy ulicy Powstańców Warszawy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

10011715/184

83-121 Rudno 21, gmina

ul. Powstańców Warszawy, 83-001PRUSZCZ GDAŃSKI

Remont kapitalny ulicy Szafarnia
i ode. ulic Angielska Grobla,
Na Stępce w Gdańsku.

*VFrm

DOM POMOCY
SPOŁECZNEJ

JEDNOSTKA
WOJSKOWA 1300

zawiadamia zainteresowane przedsiębiorstwa,
że w nr. 124 Biuletynu Zamówień Publicznych (poz. 21792)
zostat ogłoszony przetarg nieograniczony na:

14,15 września 1996
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• Kolarstwo. Wczorajszy 6.
etap Tour de Pologne wygrał...
Japończyk Yoshiyuki Abe. Żół
tą koszulkę lidera zachował Ro
sjanin Wiaczesław Dżawanjan.
Zwycięzcą 7. etapu wyścigu
Vuelta a Espana został Włoch
Fabio Baldato i umocnił się na
prowadzeniu w klasyfikacji ge
neralnej.
• Hokej na lodzie. W drugim
finałowym meczu o Puchar
Świata USA pokonały Kanadę
5:2. Trzeci decydujący mecz
tych drużyn dziś w nocy czasu
polskiego w Montrealu.
• Siatkówka. Na mistrzo
stwach Europy juniorek w An
karze Polki pokonały w ostat
nim meczu eliminacyjnym Tur
cję 3:0 (15:3,15:5, 15:7) i dziś
spotkają się w półfinale
z Włoszkami. W drugim półfi
nale Rosjanki zagrają z Fran
cuzkami.
,

Piłka ręczna

Otwarcie
sezonu

Juniorzy starsi MKS Spójni
Gdańsk uczestniczyli w turnieju
otwarcia sezonu w Warszawie.
Podopieczni Jana Prześlakiewicza
zajęli 1. miejsce. Pokonali Petro
chemię II Płock 22:11, Agrykolę
Warszawa 17:7, Petrochemię
I 20:16, Warszawiankę 13:12
i zremisowali z reprezentacją ma
kroregionu mazursko-warszawskiego 13:13. Najlepszym zawod
nikiem turnieju uznano Andrzeja
Gryczkę (Spójnia).
Wcześniej trener Prześlakiewicz, na co dzień opiekun repre
zentacji Polski juniorów, uczest
niczył z zespołem narodowym
w turnieju „Nadziei olimpij
skich". Odbył się on w Dubnicy
na Słowacji. Polacy zajęli 3. loka

tę-

lnri\

Oferta dla
niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe zaprasza na
treningi siłowe i nie tylko, oso
by niepełnosprawne. Jeżeli
chcesz poćwiczć czy nawet po
grać w bilarda zgłoś na ul. Bia
łą 11 a w Gdańsku Wrzeszczu,
teł. 41-53-47. Bliższych infor
macji udziela Czesław Tar
kowski - nr teł. 48-57-94. fnnl)

„Uroda"
zaprasza
do siłowni
i na pływalnię
Ognisko TKKF „Uroda"
w Gdańsku Wrzeszczu wznawia
zajęcia po wakacyjno-urlopowej
przerwie. Chętni mogą korzystać
codziennie w godz. 14.30 - 21
z zajęć kulturystycznych na si
łowni, ul. Daliowa 40 oraz z pły
walni. Karnety na baseny (duży
i mały) Politechniki Gdańskiej
przy al. Zwycięstwa są do naby
cia od 16 bm. w godz. 13-16. Za
jęcia pływania na owych base
nach rozpoczną się 28 bm.
Szczegółowe informacje - pod
nr. telefonu 47-19-97 oraz 47-

~24'

(Paw)

22

Zuiel

Hokej: Stoczniowiec • KKH Katowice 2:4

TELEGRAMY

Multilotek
1,6,7/10,12,14,17,23,
26,34,36,45,46,48,54,
61,65,76,78,80

Sensacja wisiała
w powietrzu

Pierwszoligowcy
na podium
Na torze gdańskiego Wy
brzeża odbył się żużlowy
turniej kwalifikacyjny kadry
narodowej juniorów.
Głównym faworytem wyda
wał się być zawodnik Unii Tar
nów, Tomasz Rempała. Ten
utalentowany żużlowiec nie
odegrał w Gdańsku wielkiej
roli. Zajął dopiero jedenaste
miejsce.
Po 20 biegach czterech naj
lepszych zawodników stanęło
do wyścigu finałowego, który
wyłonił ostatecznego zwycięz
cę. Pod taśmę podjechali Mar
cin Ryczek z Polonii Byd
goszcz, Rafał Haj z Atlasu, Pa
weł Nizioł ze Stali Gorzów
oraz Mariusz Węgrzyk z RKM.
Od startu do mety prowadził
Ryczek i on został triumfato
rem gdańskiego turnieju. Tuż
za nim na mecie zameldował
się Haj, trzeci był Nizioł,
a czwarty Węgrzyk.
Jedyny zawodnik gospoda
rzy, Paweł Stormowski jeździł
nierówno. Zdobył siedem
punktów i ostatecznie uplaso
wał się na 10 pozycji.
Wyniki: I. Marcin Ryczek
(Polonia Bydgoszcz) 11+5
(2,3,2,1,3); 2. Rafał Haj (Atlas
PolSat
Wrocław)
11+3
(2,1,2,3,3); 3. Paweł Nizioł
(Stal Pergo) 10+2 (3,2,3,2,w);
4. Mariusz Węgrzyk (RKM
Rybnik) 9+1 (3,3,2,u, 1); 5. To
masz Cieślewicz (Start Gnie
zno) 8 (3,d,3,w,2)...;10. Paweł
Stormowski (Wybrzeże Rafi
neria) 7 (3,0,1,0,3).
NCD w wyścigu IX uzyskał
Tomasz Cieślewicz - 67,60.
Sędziował bardzo słabo - Józef
Rzepa (Kraków). Widzów 100.

W pierwszym z dwóch meczów, decydujących o awansie nać. Drugi atak wzorowo roze
do pierwszej szóstki rozgrywek ligowych hokeiści. Stocz grał krążek w sytuacji 3-2.
W końcówce gospodarzom za
niowca Gdańsk ulegli na własnym lodowisku KKH Katowice
2:4 (0:0, 1:0, 1:4). Jeszcze na dwie minuty przed końcem brakło jednak zimnej krwi. Po
meczu gdańszczanie utrzymywali remis. Spotkanie rewanżo szli do przodu, odkryli się i na
tychmiast zostali skarceni. Mi
we odbędzie się w niedzielę w Katowicach.
mo to należy im się uznanie za
Bramki: 1:0 Andrzej Waw- zaczęła popełniać coraz więcej
rzonkowski (34 min.), 1:1, Ja błędów, wynikających ze zmę wolę walki, jaką przeciwstawi
nusz Hajnos (43), 1:2, Jacek czenia (grali tylko dwiema pa li w tym meczu naszpikowanej
Szopiński (49), 2:2 Sebastian
rami obrońców). Dopingowani reprezentantami Polski druży
Łada (51), 2:3 Wojciech Tkacz gorąco przez własną widownię nie Katowic.
(58), 2:4 Marek Trybuś (60).
Stoczniowiec: Szczebłanow
stoczniowcy po stracie dwóch
Sędziowali: Waldemar Ma bramek zdołali jeszcze wyrów - Leśniak, Magiera - Wysocki,
tuszak oraz Paweł Nowakow
ski (obaj Bydgoszcz) i Grze
gorz Szczepański (Gdańsk).
Kary: Stoczniowiec 10 min.,
Katowice 16 min. Widzów ok.
1000.
Z ogromną wolą zwycięstwa
przystąpili stoczniowcy do te
go spotkania. W pierwszej ter
cji gra była w miarę wyrówna
na, a najlepsze sytuacje strze
leckie zaprzepaścili Mirosław
Bartnik (KKH) w 13 min.
i Adam Wróbel (Stoczniowiec)
w 19 min. Obaj nie trafili krąż
kiem do pustej bramki.
W drugiej odsłonie grający
pełnymi czterema piątkami go
ście przystąpili do generalnego
szturmu. Gdańszczanie na to
jakby czekali. Umiejętnie wy
bijali katowiczan z uderzenia,
a kiedy tylko nadarzała się spo
sobność wyprowadzali szybkie
kontry z własnej tercji. Po ta
kiej właśnie akcji do odbitego
przez bramkarza KKH, Mariu
sza Kiecę krążka po strzale
Bartosza Leśniaka dopadł An
drzej Wawrzonkowski i stocz
niowcy objęli prowadzenie.
W ostatniej tercji drużyna
Mimo ambitnej walki hokeiści Stoczniowca przegrali z KKH Katowice 2:4.
trenera Henryka Zabrockiego

Dolny - Czerczes, Justka,
Wawrzonkowski - A. Wróbel,
Rytlewski, Łada - Dobrowol
ski, Błażowski, Heltman.
Katowice: Kieca - Niedź
wiedź, Garbocz - Strzempek,
Gołda - Syposz, Szymański Gurazda, Szopiński, Hajnos Jóźwik, Trybuś, Tkacz - Niekurzak, Goliński, Zdunek Langner, Grabarczyk, Bartnik.

Mistrzostwa Europy juniorek w piłce ręcznej

Piłka nożna; Puchar Zdobywców Pucharów

Adam Suska

(pol)

Polkom zabrakło sił? Ruch do kompletu

Na mistrzostwa Europy juniorek w piłce ręcznej we Wła
dysławowie rozstrzygała się wczoraj kolejność na miejscach
od 5 do 12. Rozegrano także dwa mecze półfinałowe.
O tym, kto zdobędzie tytuł mistrzyń Europy zadecyduje dzi
siejszy finał.
Zacznijmy po kolei. W me
czu o miejsce 11 Turcja poko
nała Słowenię 31:19 (16:8).
Najwięcej bramek dla .zwycięż
czyń zdobyła Halan Ciliz 7,
a dla pokonanych Tanja Dajcman 8.
O 9 miejsce toczył się mecz
pomiędzy Bułgarię i Niemca
mi. Zwyciężyła Bułgaria 26:18
(13:8). Bardzo skuteczna była
zdobywczyni 14 bramek Mari
na Wraczowa (Bułgaria).
My czekaliśmy jednak na
mecz o miejsce 7 pomiędzy
Polską a Białorusią. Niestety
obserwatorów tego meczu spo
tkał zawód. Polki przegrały
wysoko 25:34 (7:16).

Polska: Kowalczyk, Majew
ska - Pieniążek 2 bramki, Rymarczyk 2, Damięcka 10, Jur
kiewicz 1, Gmyrek, Wójcik 6,
Konopka, Sojka, Rymarz 2,
Szymczyk 2.
Wśród Białorusinek najsku
teczniejsze były Tatiana Korowina 13 oraz Weronika Grazowskąja i Tatiana Silich po 6
bramek.
Od początku meczu Polki
sprawiały wrażenie, jakby dla
nich mistrzostwa skończyły się
po środowym meczu z Niem
kami, albo jakby nie miały sił.
Po pierwszych minutach
Białoruś prowadziła 5:0,
a pierwsza bramka dla naszej

reprezentacji padła dopiero
w 10 min. gry. Po przerwie za
powiadało się na katastrofę,
gdyż w 37 min. Białoruś pro
wadziła aż 21:9. Wtedy biało
ruski trener zaczął wpuszczać
na parkiet zawodniczki rezer
wowe, a nieco lepiej zagrały
Polki. W naszej drużynie na
wyróżnienie zasłużyła prak
tycznie tylko Ewa Damięcka.
Po meczu trener Leszek Bier
nacki nie krył rozgoryczenia
z postawy swoich podopiecz
nych.
W meczu o 5 miejsce Ru
munia spotkała się z Francją.
Wygrały Francuzki 25:17
(14:11). Aż 10 bramek zdobyła
dla Francji Myriam Korfanty.
Wyniki spotkań półfinało
wych oraz informacje o tym,
kto zagra o złoty medal na strome 1
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Janusz Woźniak

Niezłe wyniki młodych lekkoatletów
Informowaliśmy już o re
kordowych skokach o tyczce
gdynianek, Moniki Pyrek i An
ny Wielgus w trakcie zawodów
II rzutu wojewódzkiej ligi lek
koatletycznej młodzików. Pod
czas tychże zawodów na sta
dionie SKLA w Sopocie także
inni młodzi lekkoatleci uzyska
li szereg godnych uwagi wyni
ków. Oto te rezultaty.
Dziewczęta: oszczep Moni
ka Czenska (LKS Ziemia Puc
ka) 43,58; 100 m Monika Szlas
(Z. Pucka) 13,10; 600 m Joan
na Muttke (Gryf Wejherowo)
1.40,45; wzwyż Adriana Balmas (SKLA Sopot) 160; kula
Anna Wielgus (Klub Lekko

atletyczny Gdynia) 11,98; dysk
Aleksandra Zawada (SKLA)
31,14; 4 x 100 m Lechia
Gdańsk (K. Kubicka, I. Czatrowska, M. Turzyńska, K.
Kleinschmidt) 51,41.
Chłopcy: 1000 m Krzysztof
Hatalski (Gryf) 2.40,47; 200
m ppł. Przemysław Machol
(AZS AWF Gdańsk) 28,75;
wzwyż Michał Bachórz (AZS
AWF) 175; w dal Paweł Dzie
dzic (AZS AWF) 5,82; oszczep
Tomasz Kwiatkowski (Sambor
Tczew) 49,26; chód Tomasz
Ogrodowczyk
(Lechia)
25.55,33; 4 x 100 m AZS
AWF (M. Wawryniuk, R. Bu-

liński, A. Wierzba, P. Dąbrow
ski) 48,56.
Kolejność po dwóch rzutach
ligi młodzików: 1. AZS AWF
4163 pkt.; 2. SKLA 3986; 3.
Lechia 3862; 4. Sambor 3706;
5. Ziemia Pucka 3634; 6. AZS
AWF II 3446 pkt.
W niedzielę 15 bm. młodzi
cy woj gdańskiego wystąpią
w zawodach makroregionalnych w Bydgoszczy i z tam
tych zawodów najlepsi zapew
nią sobie udział w nieoficjal
nych mistrzostwach Polski
młodzików 28 bm w Krakowie
(tzw. Mały Memoriał Kusocińskiego).

(Paw)

Tyczkarski ożenek
Organizowany przez „Kgpielisko Morskie Sopot" trady
cyjny konkurs tyczki na molu drugg dziesiątkę tej imprezy
rozpoezgł razem z paniami. Ożenek okazał się bardzo uda
ny. Istnieją duże szanse, aby zwigzek męskiej i żeńskiej
tyczki pozostał trwały.
Wszystko rozpoczęło się
w 1984 roku - wspomina, od
początku związany z tą impre
zą, trener Edward Szymczak. Zwyciężył wtedy Władek Ko
zakiewicz z rezultatem 5.60.
Podczas jedenastu edycji tycz
ka na molu gromadziła wielu
wspaniałych zawodników oraz
czołówkę wykonawców pol
skiej estrady. Skakali tu między
innymi: Wasyl Bubka, Władi
mir Poliakow, Scott Haffman,
Piotr Boczkariow i Istvan Bagiula. Rekord należy jednak do
Polaka. W 1988 roku Mirosław
Chmara uzyskał w Sopocie
5.80.
Z finansami bywało różnie wspomina Szymczak - Niekie
dy „Kąpielisko" musiało trochę
dopłacać, innym razem impreza
przynosiła niewielki dochód.
W sumie ogólny bilans wycho
dzi chyba na zero. Z założenia
jednak tyczka na molu nie mia
ła być komercyjna. Chcemy
dać ludziom rozrywkę i przy
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okazji promować miasto, molo
i sport.
Dotychczas warunki tech
niczne konkursu skazywały wi
dzów na długie przerwy mię
dzy skokami. Dlatego w tym
roku postanowiliśmy przepro
wadzić go na dwóch skocz
niach włączając do rywalizacji
panie. Ożenek okazał się uda
ny. Przyjechały najlepsze za
wodniczki Europy, a zwycięż
czyni Czeszka Daniela Bartova,
wkrótce po Sopocie ustanowiła
rekord kontynentu. Dopisała
też publiczność. W tym roku
konkurs oglądało 6 tys. wi
dzów. O tyle bowiem więcej
biletów wstępu na molo rozpro
wadzono podczas tej niedzieli.
Po konkursie do mojego klu
bu (LK Gdynia, przyp. red) za
częły zgłaszać się nastolatki.
Wszystkie koniecznie chciały
uprawiać skok o tyczce. Nie
które przychodziły z rodzicami
Błagały żeby je przyjąć do sek
cji, a ja nie miałem serca odma
wiać, choć na pierwszy rzut

Przemysław Babiarz i Edward Szymczak podczc tegorocznego konkursu tyczki na
molu.
Fol. Danuta Symctak
oka wiedziałem, że większość
z nich nigdy nie osiągnie zna
czącego rezultatu. One były
jednak bardzo uparte i przeko
nywały, że skakanie o tyczce
jest ich największym marze
niem. Mówiły, iż dopiero pod
czas lotu nad poprzeczką po
czują się prawdziwie wolne. Po
kilku treningach same rezygno
wały, choć nie wszystkie.
Co roku po konkursie mówię
sobie, że to już po raz ostatni.
Po co mi to. Trzy miesiące
przed konkursem, zamiast leżeć

jak inni na plaży, haruję sypia
jąc po 2-3 godziny na dobę.
Dzięki moim osobistym kon
taktom zawodnicy zgadzają się
tu skakać za honoraria, których
gdzie indziej nawet nie śmianoby im zaproponować. Zawsze
jednak dyrektorom „Kąpieli
ska", Jerzemu Kulwasowi
i Henrykowi Kurowskiemu
udaje się namówić mnie na ko
lejny konkurs - zakończył swo
ją refleksję trener Szymczak,
którego wysłuchał:

Adam Suska

Zapowiadając pucharowy serial na europejskich boiskach
pisaliśmy, iż zapowiada się też komplet porażek polskich
piłkarzy. Niestety mieliśmy rację. Po przegranych Hutnika
i Legii w Pucharze UEFA oraz Widzewa w Lidze Mistrzów
także Ruch Chorzów w Pucharze Zdobywców Pucharów prze
grał w Lizbonie z Benficg 1:5 (0:3).

Piłkarze Ruchu mecz z renomowaną Benficą zaczęli dobrze
i przez ponad 20 minut trwała wyrównana gra. Niestety Domiędzy
25' 3" 32 min. mćfcżOTtólejno Doriizefcf(25), JaoS Pintó'f25) i Jamir
(32) pokonali chorzowskiego bramkarza i Bcnfica prowadziła 3:0.
W II połowie dwa gole dorzucił jeszcze Valdo (70,90) a honorową
bramkę dla Ruchu uzyskał przy stanie 0:4 Gęsior w 73 min. gry. Po
nad 20 tys. portugalskich widzów miało więc powody do zadowole
nia. Ten rezultat przesądza już praktycznie sprawa awansu do II run
dy, bo trudno przypuszczać, aby w chorzowskim rewanżu Ruch był
w stanie odrobić straty.
Los chorzowian podzieli pewnie w Pucharze UEFA krakowski
Hutnik, który przegra! 0:1 u siebie z AS Monaco i trudno się spo
dziewać, aby na boisku rywala mógł się pokusić o sukces. O takim
marzą piłkarze Legii Warszawa, którzy przegrali 2:4 z Panathinaikosem Ateny, a w rewanżu muszą wygrać 2:0, aby awansować da
lej. Grecy są jednak tego awansu bliżsi.
W Lidze Mistrzów Widzew Łódź przegrał 1:2 z Borussią Dort
mund, ale z całej czwórki polskich zespołów właśnie łodzianie ze
brali najwięcej pochwal.
Oto komplet wyników pierwszych meczów I rundy Pucharu Zdo
bywców Pucharów: Olympiąue Nimes - Kispest Honved Budapeszt
3:1 (0:0); Sturm Graz - Sparta Praga 2:2 (1:0); FC Constructorul Kiszyniów - Galatasaray Stambuł 0:1 (0:0); FC Kaiserslautern - Crvena Zvezda Belgrad 1:0 (0:0); MyPa-47 Anjalankoski - FC Liverpo
ol 0:1 (0:0); FC Sion - Niwa Winnica 2:0 (0:0); AGF Aarhus Olimpija Lubiana 1:1 (1:0); Cercie Bruges - FK Brann Bergen 3:2
(3:1); Lokomotiw Moskwa - FC Varteks Varazdin 1:0 (1:0); FC
ReykjavikAIK Solana Sztokholm 0:1 (0:0); AEK ATeny - Chelmlon Humenne 1:0 (1:0); Gloria Bistrita - AC Fiorentina 1:1 (1:0);
Dynamo Batumi - PSV Eindhoven 1:1 (1:1); FC Vaduz - Paris St.
Germain 0:4 (0:3); FC Barcelona - AEK Larnaca 2:0 (1:0): Benfica
Lizbona - Ruch Chorzów 5:1 (3:0). Mecze rewanżowe - 26 bm.

(jaw)

Imprezy sportowe
PŁKA RĘCZNA
Władysławowo, hala COS
Cetniewo, sobota godz. 15 (o 3.
miejsce) i godz. 17 (finał) - decy
dujące spotkania mistrzostw Eu
ropy juniorek do lat 19.
Gdańsk, hala GKS Wybrzeże,
sobota godz. 18 - mecz I ligi
mężczyzn Wybrzeże Gdańsk Warszawianka Warszawa.
Kartuzy, hala SP 5, osiedle
Wybickiego, sobota godz. 10,
niedziela godz. 10 - okręgowy
turniej otwarcia sezonu juniorów
i juniorów młodszych.
Gdynia, hala SP 31 w Chylo
ni, sobota godz. 10, niedziela
godz. 10 - okręgowy turniej
otwarcia sezonu młodziczek.
PIŁKA NOŻNA
Gdańsk, stadion Lechii, sobo
ta godz. 17 - mecz II ligi Lechia/Olimpia Gdańsk - Chrobry
Głogów.
Mecze III ligi w sobotę: Wisła
Tczew - Legia Chełmża (godz.
16), Kaszubia Kościerzyna - Po
lonia Elbląg (16), Stołem Gnie
wino - Gryf Wejherowo (16),
Zatoka Braniewo - Polonia Rogum (16); w niedzielę: Arka
Gdynia - Goplania Inowrocław
(12).
Mecze gdańskiej klasy okrę
gowej w sobotę: Kolbudy - Cartusia (16); w niedzielę: Bałtyk II
- MOSiR Pruszcz (10), Wierzyca
St. - Gedania (11); Orzeł Cho

czewo - Gryf II Wejh. (14), Radunia Stężyca - Motława S. Dąb
(13), MRKS Gdańsk - Pogoń
Smętowo (11), Potok Pszczółki Wietcisa Skarszewy (11); MO
SiR Sopot - Hydrolek Pelplin
(15, na stadionie Bałtyku).
Mecze makroregionalnej ligi
juniorów starszych w sobotę:
Gedania - Polonia Gdańsk (12);
w niedzielę: Wisła Tczew - Le
chia Gdańsk (11), Polonia Elbląg
- Żuławy N. Dwór (12).
KOSZYKÓWKA
Sopot, hala SKT,sobota godz.
17 - mecz II ligi mężczyzn Trefl
Sopot - Kotwica Kołobrzeg.
Starogard Gd., hale Agro-Kociewia i SP 6 , sobota godz. 10,
niedziela godz. 10- dalszy ciąg
międzynarodowego turnieju ka
detów i młodzików.
BIEGI NA ORIENTACJĘ
Rumia, Stara Piła, sobota
godz. 10.30 (biegi indywidual
ne), niedziela godz. 10.30 (szta
fety) - mistrzostwa Polski.
SIATKÓWKA
Puck, sala ZSZ, ul. Kolejowa,
sobota godz. 9.30, niedziela
godz. 9.30 - dalszy ciąg między
narodowego turnieju juniorów.
LEKKOATLETYKA
Trąbki Wielkie, stadion
GOKSiR, sobota godz. 11.30 mistrzostwa Wybrzeża wetera
nów.

Dziękujemy

istów Stoczniowca Gdańsk
z ich obozu sportowego
w Spisskiej Novej Vsi w Sło
wacji.

... za kartkę z pozdrowienia
mi, jaka wpłynęła do działu
sportowego „DB" od hoke

(Paw)
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RADIO

A RN E T
UKF 71.09 i 90.70 MH

SOBOTA
Serwisy lok.: 1035,1235,1435.
6.00-11.00 Przebudzenie na życze
nie; 6.05 Piosenka dla solenizanta;
6.15 Rock&roll na dziś; 620 Pio
senka z uśmiechem; 655 Trójmia
sto na żywo; 8.15 Radio ARnet za
prasza; 9.40 Randka z Radiem AR
net; 955 Zapowiedzi programowe;
10.40 Konkurs dla dzieci; 1050 In
formacje kulturalne; 11.05-16.00
Długie śniadanie; 11.15 Sportowe
zapowiedzi weekendowe; 12.10
Horoskop; 13.05 Konkurs familij
ny; 15.15 Przegląd prasy przetermi
nowanej; 16.05-18.00 Wokół
X Muzy; 18.05-20.00 Lista przebo
jów z Trójmiasta; 20.05-2.00 Pry
watka z Radiem ARnet; 2.00-9.00
Muzyka non stop
NIEDZIELA
10.00-14.00 Złamigłówka - Jacek
Górski; 14.00-18.00 Rockarolla;
18.00-20.00 Szkolna Liga; 20.0021.00 Otwarta scena poetycka;
21.00-24.00 Słuchaj razem z nami;
0.05-6.00 Muzyka non stop

RADIO
BIS
FM-1023 Mhz;
Vectra - 72.00 MHz

SOBOTA
studio teiyfax 33-44-16
5JOO do 0.00 co godzinę Serwis in
formacyjny; 6.05,8.05,9.05,11.05,
12.05,14.05,15.05,17.05,18.05
Lokalna prognoza pogody; od
10.40 do 17.40 co godzinę Komu

nikaty reklamowe i ogłoszenia
drobne; 10.40,15.40 Giełda pracy;
7.05,10.05,13.05,16.05,; 19.05

Power Play
5.05-9.00 Budzik Radia Bis; 620
Kronika policyjna; 6.30 Konkurs
AXEL-TAX1; 7.10 Patron dnia;
720 Przegląd prasy;7.40 Przed na
mi dzień; 8.10,18.10 Kalendarium
muzyczne; 8.45,17.15 Serwis spor
towy; 930,17.15 Notowania walut;10.15,17.15 Informacje kultu
ralne; 12.15 Kalendarium histo
ryczne; 16.05 Płyty Bis Hity - au
dycja pod red. Tadeusza Piotrow
skiego; 17.00-19.00 Popołudnie
z Radiem Bis; 20.05 -21.05 Stawka
większa niż życie - konkurs inter
dyscyplinarny Michała Weissa;
21.05 Mój dzień - koncert życzeń;
22.15 Ewangelia z komentarzem;
0.00 Noc z Radiem Bis
NIEDZIELA
5.00 do 0.00 co godzinę Serwis in
formacyjny
6.05,8.05,9.05, 11.05, 12.05,
14.05,15.05,17.05,18.05 Lokalna
prognoza pogody; 620 Kronika po
licyjna; 6.30 Konkurs AXEL-TAXI; 7.10 Patron dnia; 720 Przegląd
prasy; 8.10, 18.10 Kalendarium
muzyczne; 10.05 Lista pokornych magazyn muzyki religijnej pod red.
Teresy Szopkówny; 12.15 Kalen
darium historyczne; 1520 Biblia
i Ty - słuchowisko radiowe; 16.05
Konkurs biblijny; 1730 Transmisja
Mszy Św.; 22.15 Ewangelia z ko
mentarzem; 0.00 Noc z Radiem Bis

RADIO
UKF 72,74 i 92,60 MHz stereo
SOBOTA
5.00-10.00 Radio El na dzień do
bry; 10.10-12.00 „Pół żartem, pół
serio"; 12.10-14.00 Południe z Ra
diem El; 12.15 Finał konkursu
CPN; 1230 Informacje sportowe;
1320 Kalendarium dnia; 1330 In
formacje kulturalne; 1420 Infor
macje drogowe; 14.40 Giełda pra
cy; 15.10 „Nie strzelać do piani
sty" - magazyn muzyki country;
16.10-17.00 „Niebieski balonik" program dla dzieci; 17.10-18.00
„Czarna godzina" ; 18.10 „Fruwa
stara marynara" - przeboje .sprzed
lat; 20.1CM3.00 Lista przebojów Ra
dia EL; 0.00-6.00 Balanga z Ra
diem El

RADIO

ESKA NORD
Gdańsk - UKF68.63 i 96.4
Gdynia - UKF 72.92 i 106.7

SOBOTA
630-1930 Wiadomości - co godzi
nę; 0.00 - 23.00 Pogoda - co godzi
nę; 7.15, 8.15,13.15,15.15,16.15
Wiadomości drogowe; 0.00,7.05
Horoskop; 6.40 Para w gwizdek konkurs; 735; 2135 Wyniki Loso
wania Totalizatora Sportowego;
7.45 Przegląd prasy; 9.15 Pól pacz
ki z rana - konkurs; 1050 Kalenda
rium muzyczne; 1135 Złoty kwa
drans Eski; 1150 Twoja szansa konkurs 45 sekund; 13.00 Gorący
tuzin Eski; 1720,1820 Konkurs
20 pytań; 1830 Muzyka, którą ko
chacie; 19.45 Wiadomości sporto
we; 20.00 Radiowy Teatr Sensacji;
2020-1.00 Impreska
NIEDZIELA
630-2330 Wiadomości - co godzi
nę; 0.00-23.00 Pogoda - co godzi
nę; 1.05 Muzyka, którą kochacie;
0.00, 7.05 Horoskop; 6.40 Para
w gwizdek - konkurs; 7.15,11.15
Wiadomości drogowe; 735,2135
Wyniki losowania Totalizatora
Sportowego; 9.05 Wiadomości
sportowe; 10.00 Bajkowy Kącik
Eski; 10.10 Paczuszka z rana - kon
kurs; 1050 Kalendarium muzycz

ne; 11.35 Złoty kwadrans Eski;
1150 Twoja szansa - konkurs 45
sekund; 13.00 Trzynastka - mag.
satyryczno-literacki; 17.05 Serwis
muzyczno-filmowy; 1720, 18.20
Konkurs 20 pytań; 18.45 Magazyn
sportowy; 2035-21.10 Poezje, któ
re lubisz - audycja Adrianny Niec
ko i Marzeny Szymańskiej; 22352330 Muzyczna godzina miłości

RADIO
G D A Ń S K
UKF 67.85,103.7 MHz stereo
SOBOTA
Wiadomości co godzinę; 7.10,
12.10, 16.10, 19.10 Wiadomości
sportowe; 5.15, 5.45, 6.15, 6.45,
7.15,7.45,8.15,8.45 Inf. miejskie;
8.08,10.10,12.12, 14.14, i7.17
Serwis turystyczny; 5.00-9.00 Stu
dio Bałtyk; 621 Kronika policyjna:
9.00 Zabawa ze sponsorem; 930
Mag. motoryzacyjny; 1030 Video
relaks; 12.15 Ranking Radia
Gdańsk; 13.15 Babskie gadanie;
14.15 Magazyn turystyczny ; 15.05
Lista przebojów; 18.05 Sobotnie
studio sport; 20.05 Prywatka z Ra
diem Gdańsk; 0j05 Radio nocą
NfF.n7TF.T.A

Wiadomości co godzinę; 4.05 Play
lista Radia Gdańsk; 6j05 Puls ziemi
- między polem a stołem; 7.05
Gdański magazyn katolicki; 720
Piosenki na życzenie; 9.05 Na
twardo, na miękko; 10j05 Nieustra
szeni łowcy nagród - zabawy, kon
kursy z telef. udziałem słuchaczy;
12.05 Minął tydzień - wydarzenia
mijającego tygodnia komentują
wybrzeżowi dziennikarze; 13.30
Z polskiej fonoteki; 13.40 Mag. sa
tyryczny; 14.10 Ulica Kwietna serial radiowy; 15.05 Smak życia;
16.05 Z boisk i stadionów; 17.05
Salon radiowy; 18.05 Na początku
była ballada; 19.05 Magazyn fil
mowy; 2005 Niedzielny koncert;
21.05 Z boisk i stadionów: 2130
Mag. kaszubski; 22.00 Radio BBC:
23.05 Prywatne rozmowy; 0j05 Ra
dio nocą

RADIO
M

A

R

Y

J

A

RAMÓWKA
NA SOBOTĘ I NIEDZIELĘ
630 Rozpoczęcie programu; 650
Jutrznia; 7.15 Różaniec Św.; 750
Godzinki ku czci Niepokalanego
Poczęcia NMP; 8.15 Katecheza liturg.; 9.00 Msza święta Niedzielna;
10.00 Z życia Kośćióta;'10^ Roz
mowy nie dokończone; 12.00
Anioł Pański z Ojcem Świętym;
12.10 Różaniec Św.; 13.00 Audycja
dla chorych; 14.00 Modlitwa Popo
łudniowa z Liturgii Godzin; 14.15
Fascynacje muzyczne; 15.00 Ko
ronka do Bożego Miłosierdzia;
15.30 Audycja literacka; 16.00
W Rodzinie RADIA MARYJA;
16.15 Serwis informacyjny Radia
Watykańskiego; 1630 Telefonicz
ny koncert życzeń; 17.00 Aktualne
sprawy Kościoła; 18.00 Anioł Pań
ski, Nieszpory; 1820 Piosenki na
życzenie; 19.00 Audycja dla mło
dzieży; 1925 Wiadomości; 1930
Audycja dla dzieci; 19.45 Modli
twy dla dzieci; 20.00 Audycja Ra
dia Watykańskiego; 20.20 Róża
niec Św.; 21.00 Apel Jasnogórski;
21.15 Rozmowy nie dokończone;
2330 Kompleta; 23.45 Medytacja;
OJOO Rozpoczęcie programu nocne
go; WIADOMOŚCI NOCNE:
2.00, 4.00, 6.00; I sobota m-ca,
godz. 20.30 - Różaniec z Ojcem
Św., po łacinie; III sobota m-ca,
godz. 20.30 - Różaniec z włoskim
Radiem Maryja, po włosku

RADIO

P L U S
UKF 67.07 MHz 101.7 MHz
PTK1064,69.9 MHz
SOBOTA
Wiadomości: od 5JOO do 24.00 (co
godzinę); Skróty wiadomości: 530,
7.30,9.30, 11.30, 13.30, 15.30,
1830; Wiadomości lokalne: 630,
8.30,10.30,12.30,14.30,16.30,
17.30, 20.30; Sport: 6.04, 7.04,
18J05
6.43 Ewangelia z komentarzem:
7.15 ,Życie" w Plusie - komentarz
polityczny; 725 Patron dnia; 8.10
Przegląd prasy; 11.40 Wideokino
13.40 Propozycje kulturalne; 1435
Konkurs: „Turniej książkowy":
16.05 Nowości PLUS Płyty - Edi
Frenkler i Piotr Felgentreu; 18.40
Wiadomości z życia Kościoła;
19.40 „Pluszowy kącik" - dobra
nocka; 2035 Lista Przebojów Ra
dia PLUS; 22.15 Ewangelia z ko
mentarzem
NIEDZIELA
Wiadomości: od 7.00 do 17.00 i od
19.00 do 0.00 (co godzinę)
7.43 Ewangelia z komentarzem;
8.10 „Uczta miłości" - audycja ks.
Jerzego Kownackiego i Andrzeja
Urbańskiego; 14.10 Głośne myśle
nie - ks. abp. Tadeusz Goclowski;
1430 Konkurs religijny; 15.15 Go
ście redakcji religijnej; 17.30
Transmisja mszy świętej; 18.40
Wiadomości z życia Kościoła;
19.05 Auto Plus Radio; 19.40 „Plu
szowy kącik" - dobranocka; 20.10
Sport; 20.30 Jazz Pizza - Tomasz
Brajer i Przemek Dyakowski; 22.15
Ewangelia z komentarzem; 23.05
„Wstydy Polskie" - audycja

września
otworzymy |
drzwi
do nowej
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