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Rys. Zbigniew Jujka

Elbląskie

Promem

przez Wisłę
Po zimowej przerwie uruchomione
zostały przeprawy
promowe ne Wiśle pod Ruilaynem w Reszeniewie | dane-

"

4

DY

Purpurowy orszak królewski miał symbolizować lata świetności Gdańska.

Fot. Robert Kwiatek

sukniach i kwietnych wiankach,
prowadziły wykonaną z płótna
figurę św. Wojciecha. Największe owacje zebrali aktorzy „Temiasto ma być miejscem kilkuset imprez.
atru Snów” paradujący na wysokich szczudłach. Przed Dwośw. uczestniczyło około 12 tys.
Uroczyste otwarcie obchowiernych.
:
Ro /rem-Artusa dzieci wykrzykują-dów milenium Gdańska rozpoce „Niech żyje Gdańsk” wypuZaplanowana na godz. 12.
częła msza św. w Bazylice Maściły w niebo setki białych i niemilenijna parada rozpoczęła się
riackiej. Liturgii w intencji
bieskich balonów. Z łopotem
z 40 min. opóźnieniem. Spod
gdańszczan przewodniczył karwzleciało w górę stado gołębi.
wrót Kościoła Mariackiego wydynał Józef Glemp, prymas
Gdański Dwór Artusa pękał
ruszył pochód
przybranych
Polski.
w szwach - w największej sali
w odświętne togi gdańskich rajUczestniczyli w niej duchowzjawiła się cała plejada oficjeli.
ców, członków Zarządu Miasta
ni innych wyznań - m.in. biskup
Nie zabrakło także gości z całei oficjalnych gości. Tuż za nimi
protestancki,
prawosławny,
go kraju - w pierwszych rzędach
podążały
„pszenne
panny”
przedstawiciel gminy żydowzasiedli m.in. marszałkowie Sej(mocno zziębnięte) w żółtych
skiej i muzułmanin. We mszy

i Fras s uk św o
czoraj
obchody Aki ee
najbliższe tka

mu i Senatu, ministrowie.

Lech

Wałęsa w swoim przemówieniu
stwierdził,
a nawet

iż nie docenia się,
zapomina,
że
to

gdańszczanie pomogli zburzyć
mur berliński. Marszałek Sejmu

Jóżet Zych podkreślał znacze-

nie Gdańska jako miejsca silnie
związanego z procesem integracji europejskiej.
Wczorajszym
uroczystościom, także tym na otwartym
powietrzu, dzielnie towarzyszyły zziębnięte tłumy mieszkanców Trójmiasta.
(aks ald)
Szerzej czytaj BA.siT. 3

Wymieniono promowe windy i zakupiono nowe liny.
Promy w Korzeniewie i Janowie kursują od ponad 50 lat.
Wisła na 878 kilometrze w Korzeniewie i 888 kilometrze w Janowie ma około 300 metrów
szerokości.
* Przed rokiem obydwa promy
pływały ponad 180 dni i przepłynęły rzekę ponad 8000 razy,
na dystansie około 2600 kilometrów! W tym czasie przewiozły kilkanaście tysięcy osób
i kilka tysięcy pojazdów.
Skracają drogę z Kwidzyna
na Kociewie, Kaszuby i do za-

chodniej części Polski o około
100 km.

Święty Gaj

Wokół

Nocne atrakcje na Długiej

Modlitwa
za cierpiących

Bałtyku

Podniebna walka
olbrzymów

Mszą w intencji chorych
i oczęły
się wczoraj
Gaju milenijne
W ocnysku. Poświęcony też
został nowy, wzniesiony
w tej miejscowości Dom

Pielgrzyma.
Przed oftarzem polowym odbyła się msza koncelebrowana
pod przewodnictwem biskupa
elbląskiego, Andrzeja Śliwińskiego.
W otoczeniu ołtarza miejscowa ludność ustawiła choinki, by
- jak mówi

ks. Jacek Neuman,

kustosz sanktuarium w Świętym Gaju - stworzyć wrażenie
naturalnego gaju, w którym
prawdopodobnie zamordowany
został zakonnik. Na ołtarzu

Czernobyl
„na niby”

znalazł się m.in. relikwiarz św.
. Wojciecha, podarowany parafii
przed czterema laty przez katedrę gnieźnieńską.
Biskup A. Śliwiński mówił
o cierpieniu św. Wojciecha
i cierpieniu ludzkim. Przekonywał, jak uzdrawiająca jest
w chorobie wiara i nadzieja.

Dziś w Świętym Gaju dzień

Zakończyły się wczoraj
pozorowane ćwiczenia służb
ratowniczych krajów skandynawskich, Niemiec i Polski na wypadek zagrożenia
opadem radioaktywnym.
Jan Kręczkowski, szef Wojewódzkiego Inspektoratu OC

apostolstwa świeckich. Msza św.

w Gdańsku,

rozpoczyna

ganizatorzy ćwiczeń założyli
awarię
elektrowni jądrowej
w Finlandii.
Symulacja działań obronnych trwała od popołudnia
w czwartek do ok. godz. 9 dnia
wczorajszego.
W ćwiczeniach brały udział
polskie służby w kilku województwach północnej Polski.
Akcję przeprowadziła międzynarodowa
Agencja
Energii Atomowej OECD.
(RP)

się

o

godz.

12.

O godz. 13.30 przy ołtarzu polowym wystawione zostanie misterium drogi św. Wojciecha
w wykonaniu aktorów z Polski
i Czech.
W niedzielę - dzień pieszych
pielgrzymek
i uroczystość
o godz. 15.
,
(p)

powiedział, że or-

Mimo dotkliwego zimna i nie sprzyjających warunków
sferycznych ostatni punkt programu otwarcia obcho, odbyła
dów milenium Gdańska - „Parada
się. Niestety z ponad godzinnym
opóźn ieniem. Uliczny

spektak

I przygotował
francuski teatr „Plasticiens Volants”.
:

Przedstawienie rozpoczęło
się około godz. 21.30 pod Zieloną Bramą wspaniałą iluminacją
ogni bengalskich. Na ogromnej
tablicy zapłonął ogromny napis
„Gdańsk 1000*.

Nagle zgasły wszystkie światła. Z ciemności wyłonił się gigantyczny smok w oparach dymu. W otoczeniu aktorów na
szczudłach stwór ruszył w stronę Długiego Targu.
Pomiędzy tłumami młodzieży przemykali artyści z pomalowanymi na czarno twarzami,
raz po raz podpalając świece
dymne. Widzowie uciekali z piskiem.

Parada odbywała się w strumieniach iskier i snopach kolorowego światła. Barwny korowód zatrzymał się zatrzymał się
przy Neptunie, który stanął
w snopach iskier.
Na skrzyżowaniu z ulicą
Tkacką na smoczysko naparł
drugi gigant - ośmiornica. Olbrzymy rozpoczęły podniebną
walkę, w strumieniach wystrzeliwanego w górę konfetti i piór.
W finale widowiska na Targu
Węglowym pojawiły się jeszcze
inne tajemnicze olbrzymy. Widowisko zakończyło się fascynującym pokazem różnobarwnych fajerwerków.

Czy stadion Lechii będzie zamknięty?

Po ostatnim meczu piłkarzy Lechii z
na obiekcie i w jego pobliżu doszło do zajść >

skich na stadionie Lechii wyrażonej w Pańskim wniosku o zamknięcie stadionu KS Lechia
Gdańsk,

Zachmurzenie 0
charakterze.
zmiennym z

możliwością

przelotnego opadu
deszczu ze śniegiem
- lub śniegu. Temp.
rano do OC w

(N.)

Tak wyobraża sobie św. Wojciecha jeden z uczestników konkursu plastycznego
ogłoszonego w diecezji elbląskiej.
Fot Henryk Myśliński

W miniony wtorek - o czym
już pisaliśmy - do wojewody
gdańskiego trafiło pismo od ko-.
mendanta wojewódzkiego policji, insp. Stanisława Białasa
z wnioskiem o zamknięcie
obiektu przy ul. Traugutta.
W piśmie wymienionych jest
dwanaście punktów, ujawniających, zdaniem policji, nie przestrzeganie przez organizatorów
przepisów, co w konsekwencji
doprowadziło do poważnych
uchybień organizacyjno-technicznych.
Władzom Lechii zarzuca się
bezczynność oraz brak oznak

współpracy z ich strony w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku na meczach organizowanych przez
klub.
Na owe zarzuty ripostę wystosował Pełnomocnik Rady
Nadzorczej w Ośrodku Szkolenia Piłkarskiego Klubu Sportowego Lechii, Mariusz Popielarz.
W piśmie, skierowanym na
ręce komendanta Białasa czytamy m.in. Wyrażam zdecydowany protest przeciw ocenie organizacji i współpracy z policją organizatorów meczów piłkar-

skierowanym

Do napełnienia latających
olbrzymów aktorzy wykorzystali 14 butli z helem. Jako balast posłużyło kilkaset worków
z piaskiem.
zMiejsca, w których odbywał
się spektakl (zgodnie z umową
pomiędzy teatrem a miastem)
obowiązywał zakaz parkowania
samochodów.
Francuski

teatr

„Plasticiens

Volants” realizuje gigantyczne
plenerowe widowiska od 20 lat.
Grupa dopasowuje widowiska
do możliwości technicznych
i miejsc, w których występuje.
Do Polski przyjechali po raz
drugi.
W ubiegłym roku wystąpili
podczas Festiwalu Teatrów
Ulicznych w Jeleniej Górze.
Spektakl „Parada Olbrzymów”

powstał w 1984 r.

(ald)

Statek
jak nowy

Decyzja w przyszłym
tygodniu

- umiarkowany.

Dzięki promom _. kierowcy
oszczędzają około godziny jazdy i 10 litrów paliwa.
Promy będą kursować w zależności od stanu wody w rzece
i aury do połowy grudnia.
Z początkiem maja przy nabrzeżu w pobliżu malborskiego
zamku zacumuje statek pasażerski Żeglugi Gdańskiej. Będzie woził pasażerów po Nogacie przez cały sezon, aż do września. Statek liczy ok. 270 miejsc.
Żegluga wydzierżawiia nabrzeże od miasta i 1 lub 2 maja
statek wyrusza na wodę. Jeżeli
będzie miał powodzenie, planuje się zakupić statek o napędzie
kołowym.
(0 CHAM)

do Wo-

jewody Gdańskiego.
Obawiam się, że Pan Komendant nie otrzymał rzetelnej
i faktycznej informacji od swoich podległych funkcjonariuszy
KWP i KRP w Gdańsku o odbywających się meczach II ligi
piłki nożnej wiosną tego roku ”.
Tymczasem jak poinformowała nas rzecznik prasowy wojewody gdańskiego, Mieczysława Szczepkowska, sprawa stadionu Lechii ma być rozpatrzona przez wojewodę Henryka
Wojciechowskiego na początku
przyszłego tygodnia.

(kast)

Po próbach morskich do
Gdańskiej Stoczni Remontowej powrócił wczoraj prom
„Pomerania”, należący do

Polskiej| Żeglugi Bałtyckiej.
zbudowany w 1978

bi przez Stocznię Szczecińską, gruntownie przebudowano.
Obecnie „Pomerania” odpo-

wiada nowym, zaostrzonym wymogom konwencji międzynarodowych dotyczących bezpieczeństwa żeglugi. Do 414 zwiększono liczbę kabin. Funkcjonalniej urządzono restauracje i baPrzebudowa
objęła m.in.
przeróbkę kadłuba i wymianę 2
z 4 silników.
Armator ma przejąć prom 22
kwietnia.
(JAS)
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Konstytucja dla wszystkich

Prezydent
do polskich rodzin

Giełda Papierów Wartościowych
Notowania akcji 18 kwietnia
ZEP

20,00

„Pogromca SdRP” posłem?

nk 63 -2,0

Do 15 maja do polskich rodzin dotrze 11,5 min egzem-

Aleksandra
lm.uje on o udział w referen ”

w
.
ez

dum k onstytucyjnym.
Krzysztof Janik, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta,

FARMFOOD

powiedział,

że zgodnie

z ustawą o referendum, prezydent - jako zarządzający referendum - ma obowiązek uczestniczenia w kampanii przedreferendalnej. Prezydent będzie
wyjaśniał istotę konstytucji, ale
też nie będzie ukrywał, że jest
za ustawą zasadniczą uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe.

ELEKTRIM
5550

List o normach
e

KRUSZWICA

sji konstytucyjnej

tym dzisiejszym i tym przy-

szłym, które dopiero przed
nami", a Polacy odnajdą
w niej swoje nadzieje i oczekiwania.

Do dyplomatów
i żołnierzy
..

.

W ramach kampanii przedreferendalnej Kancelaria Prezydenta zamierza także skierować tekst konstytucji do maturzystów,

ludzi

na lokomotywę

za przyjęciem 25 maja konstytucji. Na dwa dni przed referendum prezydent wygłosi orędzie
do narodu.

Konstytucja
za 21 groszy

w ramach

czasu antenowego w telewizji
i radiu publicznym, przyznanego przez Państwową Komisję
Wyborczą.

Mariusz Roman, lider Prawi-

cy Narodowej, która zgłosiła jego kandydaturę, ma nadzieję,

Do końca kwietnia Kwaśniewski zamierza odwiedzić 6

w najbardziej konsekwentny
sposób dąży do rozliczenia
peerelowskiej przeszłości - uza-

województw.

mówieniach

sadnia Mariusz Roman, jedno-

Zamierza

także, od 5 maja,

uruchomić bezpłatną infolinię,
W której eksperci, członkowie
Komisji Konstytucyjnej odpowiadać będą na pytania związane z nową ustawą zasadniczą.

Przekonać

publicznych,

kan-

celaria
wynegocjonowała
z dziewięcioma drukarniami cenę druku jednego egzemplarza
w wysokości od 16 do 21 groszy.
Do tego dojdzie jeszcze koszt
papieru i wysyłki.
*

,

lokalnych polityków
Podczas spotkań z mieszkańcami oraz lokalnymi politykami
będzie przedstawiał argumenty

(PAP)

Kłopotliwe propozycje

BAŁ:
LN

38-letni Marek Biernacki, likwidator majątku b.
PZPR, został zgłoszony jako
kandydat na kandydata na
listę
wyborczą gdańskie
Akcji Wyborczej „Solidarność”.

Koszty kampanii Kancelaria
Prezydenta pokryje z pieniędzy
przeznaczonych w tegorocznym
budżecie na referendum konstytucyjne i wybory parlamentarne.
Na koszty druku i wysyłania
egzemplarzy konstytucji przeznaczono 6 mln zł. Janik wyjaśniał, że zgodnie z ustawą o za-

niewidomych

(w tym przypadku ma to być
tekst pismem Braille'a), głuchoniemych, pracowników placówek dyplomatycznych. Będzie również chciał zainteresować ustawą zasadniczą żołnie-

W liście do polskich rodzin
Kwaśniewski wyraża przekonanie, że normy nowej konstytucji. „sprostają wymaganiom polskiej rzeczywistości,

rzy służby zasadniczej, tak aby
aktywnie uczestniczyli w referendum.
Ponadto - jak zapowiedział
Janik - weźmie udział w dysku-

Szansa

Amerykanie proponują
ZaAMIoZIĆ
PPABANK | —

że Marek

Biernacki może

stać

się, oprócz Franciszki Cegielskiej, prezydent Gdyni, jedną

z'„lokomotyw” gdańskiego AW
„S.

- Jest

to

człowiek,

który

cześnie wiceprzewodniczący regionalnego Porozumienia Prawicy.
Biernacki potwierdził nam,
że został wytypowany przez
Prawicę Narodową jako pretendent na listę parlamentarną
gdańskiego AW „S”. Odmówił
jednak jakichkolwiek komentarzy na ten temat. Tłumaczył, że
nie może wypowiadać się w tej
sprawie, dopóki lista kandydatów nie zostanie ostatecznie potwierdzona przez władze Akcji.
Jacek Rybicki, szef gdańskiej
Akcji
Wyborczej
„Solidarność”, któremu wszystkie partie
przekazują propozycje nazwisk,
nie chciał oficjalnie potwierdzić, że kandydatura Marka
"Biernackiego wpłynęła na jego
Tęce.
- Taka kandydatura byłaby
bardzo dobra - dodał Rybicki. Potrzebujemy ludzi, którzy wy-

Marek Biernacki

Fot. Robert Kwiatek

kazali się profesjonalizmem
w różnych dziedzinach, a Biernacki na pewno sprawdził się
w tym, co robił.
Przypomnijmy, że w październiku ub. roku Henryk
Wojciechowski,

wojewoda

gdański,
odebrał
Markowi
Biernackiemu pełnomocnictwo
do reprezentowania Skarbu
Państwa w procesach sądowych
o odzyskanie majątku
po b.
PZPR.
Do tego czasu uzyskał on 10
prawomocnych wyroków przeciwko SdRP, które nałożyły na
spadkobierczynię „partii 'nieboszczki” obowiązek spłaty
długu w wysokości 400 tysięcy
złotych. Z kolei dwa miesiące
temu,

na

wniosek

Biernackie-

go, złożony w sierpniu ub. roku,
sąd nakazał Socjaldemokracji
publiczne ujawnienie majątku.

Robert Pietrzak

Rolnicy bez ministra

Przepychanki

Na razie nie jest znana odpowiedź Netanjahu, ale do tej pory izraelski premier wielokrotnie

57 -2,

St

SAS

JUTRZENKA

WN

SSA:

FS

79,00 nk 64 -1,3

—

Ss

mówił,

że

„nie

ma

mowy

o przerwaniu kolonizacji.
Tymczasem prokurator Edna Arbel oświadczyła, że podjęła decyzję w sprawie afery Benjamina Netanjahu. Ujawni ją
jednak dopiero wniedzielę wieczorem.
Przed kilkoma dniami policja, która prowadziła śledztwo

"Waldemar Pawlak, prezes lu-

W sprawie „największego skan-

dowców,

dalu politycznego w historii
Izraela”, zaleciła, aby postawić
szefa rządu w stan oskarżenia,
gdyż są dostateczne dowody
potwierdzające udział Netanjahu we wspomnianym skandalu.
Chodzi o nominację kontrowersyjnego adwokata Roniego
Bar-Ona na stanowisko prokuratora generalnego.
Przypomnijmy, że postawienie Netanjahu w stan oskarżenia zmusi premiera do podania
się do dymisji. Rozpisane zostaną także nowe wybory parla-

wycofa się z kandydatury Jarosława Kalinowskiego na wicepremiera i ministra rolnictwa.
Dodał, że do czasu jego powo-

mentarne.

(PAP)

W łodzi z trzciny zamierza
wyruszyć w podróż dookoła
świata Hiszpan Kitin Munoz.
łódź

„Mata-Rangi”*

Andrzej

Netanjahu sprzeciwia się zamrożeniu osadnictwa żydowskiego na Zachodnim Brzegu Jordanu.
Fot. PAPICAF

Prokuratura

Ż TzaIn
zro-

biona wyłącznie z trzcin powiązanych konopnym sznurem ma
30 metrów długości.
(PAP)
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Wobec „braku cech przestępstwa” prokuratura umorzy-

Broń podarował Leszkowi
Millerowi ówczesny szef MSW
Andrzej Milczanowski.

podstaw do przyjęcia, iż istotnie
przestępstwo
bezprawnego
przekazania i posiadania broni
palnej miało miejsce - poinformował rzecznik prasowy prokuratury Ryszard Kuciński.

Rzecznik nie wyjaśnił, na jakiej
podstawie prokuratura doszła
do takiego wniosku.
Stwierdził jedynie, że wyjaśniono wszystkie okoliczności
związane zarówno z przekazaniem pistoletu przez Andrzeja
Milczanowskiego, jak i jego
przyjęciem przez Leszka Millera.

Przypomnijmy, że warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie 10 kwietnia
br.
Za posiadanie broni bez zezwolenia grozi kara od roku do
10 lat więzienia.
Milczanowski mówił w ub.
tygodniu, że postępowanie powinno zakończyć się umorzeniem po stwierdzeniu faktu, że
Miller uzyskał już pozwolenie
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Redaktor wydania - Michał Rzepiak

z Czytelnikami „Śmiało i Szczerze” - Anna Jaszowska, tel. 46 22

25, Wejherowo - 72-23-51 wew 22
s
Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania
nadsyłanych materiałów oraz nie zwraca tekstów nie
zamówionych.

REKLAMY I OGŁOSZENIA
Dział
ży Reklam - „Dom Prasy”, Targ Drzewny 3/7, 80-886
Gdańsk; Biuro dyrektora - tel./fax 31 04 42;

Centralne Biuro Ogłoszeń - tel./fax 31 80 62, tel. 31 50 41 w. 210,
215, 218. Biuro Reklamy - tel./fax 31 20 94, 31 14 74, 31 18 61, 31 17
57, centrala 31 50 41 w. od 232 do 243, fax 233, 243. Biura Ogłoszeń
1 Reklamy w Gdyni ul. Władysława IV 17 tel. 20 08 32; ul

Świętojańska 141b, tel. 20 04 79, ul. Starowiejska 17/3 tel. 61 43 14,

__

rzecz-

dziennikarz

Żaryn.

publicystyki

„Jedynki”,

Szczepan

- Dziennikarze będą rozpoczynać spotkania
oraz każdą sekwencję tematyczną. Jeśli panowie
będą odbiegać od tematu albo przedłużać swą
wypowiedź, prowadzący będą dyscyplinować
przebieg debaty - wyjaśniła Joanna Bancerowska
z biura Zarządu Telewizji Polskiej SA.

(PAP)

Fabryka
w
Hildersheim
(RFN) wykonała dla przemysłowej pralni w Holandii pralnicę tunelową, która w ciągu godziny może wyprać 2,8 tys. kg
bielizny.
Jest to równowartość np. 7
tys. prześcieradeł, 7,5 tys. koszul
lub 28 tys. par skarpetek.
Brudy wkłada się do tunelu
o długości 25 m i wadze 17 ton.
Pralka zużywa tylko 7 litrów
wody na kilogram ładunku.

AP)

POWSZECHNE
Dane z 18.04

NBP
(kurs

średni)

55, Biuro Ogł. w Elblągu, ul. Łączności 3, tel./fax 32 70 94, tel. 33
54 09. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

SPRZEDAŻ I KOLPORTAŻ

Dane z kantorów (18.04)
„Petrus”
„Green” Gdańsk

„Max”

„Xamax”

Gdańsk
Jagiellońska 10

Gdańsk
Długa 81/83

„Gdańsk
Grunwaldzka 92
Piwna 67/68 | Dw. PKP Wrzeszcz

„Silvant”

Londyn
1 dolar

Elbląg

kurs średni

1 Majaj 41

+5

Sprzedaż: tel./fax 31 01 33; 31 50 41 w. 172
Prenumerata z darmową dostawą do domu, biura, urzędu (zniżka
do 15 proc.): tel. 31 96 14 tel, 31 50 41. w. 155.
Gazeta
do domu: 0 800 500 26 bezpłatna infolinia
Promocja: tel/ fax 31 39 16, 31 50 41 w. 175.
Biuro konkursów: tel: 31 35 66, 31 50 41 w. 176
STUDIO GRAFICZNE BUM: 80 - 886 Gdańsk, Targ Drzewny
3/1, szef studia Krzysztof Ignatowicz. tel 35 18 33.
DRUK
Drukarnia Offsetowa, Pruszcz
Gdański, ul. Obrońców Westerplatte 5,

dyrektor Mirosław Kowalski - tel. 82 30 Ją tt TY 1 R

TAN

A. Wielkopolski

I

*Xamax” (Gd.)

140

«C. Remix” (Elb.)

140

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

34,10

Pęk,

członek

Komitetu

Na-

Wykonaw-

czego PSL, powiedział nam, że

w tej chwili odpowiedzialność
za sytuację w rolnictwie ponosi
SLD.

Nie

chciał komentować,

czy brak decyzji premiera
w sprawie nominacji Kalinowskiego grozi rozpadem koalicji.
- Nie zbadane.są wyroki Boskie - ironizuje Pęk. - Jest jednak więcej symptomów, że dotrwamy razem do końca kadencji.
Premier Cimoszewicz zadeklarował, że spotka się w przyszłym tygodniu z Jarosławem

20/21

dawski i jechał na Ukrainę.
Wszystko to razem jest i tak bez
większego znaczenia, bo okazało się albo kradzione, albo sfałszowane. Poza polskimi pogranicznikami, oczywiście.

k

20/21

.

20/20,8

0
195205 | 3426

Oznaczenia: USD — dolar amerykański, DEM - marka niemiecka, FRF - frank francuski, 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.
Podajemy ceny za 100 jednostek danej waluty (w przypadku lira i rubla - za 10 000)

Multilotek
3, 4,5, 12, 13, 16, 23, 27, 29,
33, 36, 38, 44, 48, 53, 60, 67, 72,
77, 79

(PAP)

Telewizję docenia się
w pełni w takie dni jak
wczorajszy, kiedy to zimno,
mglisto i lada chwila może
po
czymś z nieba sypnąć. Nie
miałabym sił iść na Długi
Targ i oglądać milenijną paradę, a jednak ją widziałam. I myślę, że nawet dokładniej, niż ktokolwiek w tłumnie
przybyłych przed Dwór Artusa gdańszczan.
Prezydent Posadzki powiedział, że wręcz wzruszył się, widząc jakie tłumy zjawiły się na inauguracji i że uważa to za dobry znak dla dalszych imprez milenijnych.
Ma słuszność - najwyraźniej polubiliśmy to milenium i chce nam się w nim uczestniczyć, mimo że nie wszystko idzie jak w zegarku.
To niestety było widać w obu relacjach na żywo, tej o 12.40, „Artusowej” i drugiej o 16.40. Reporterzy jakby zapomnieli, że uczestnicy mogą wejść na wizję
z opóźnieniem i ratowali się tak zwaną w żargonie fachowym architekturą - bezradne i bezrobotne chwilami kamery obracały zrozpaczone spojrzenie na ratusz, fron- |
tony kamienic itp. Gdyby nie było na miejscu nieocenionego, niezawodnego Januszajfisa, który zawsze ma coś ciekawego do powiedzenia, to nawet fotelowy uczestnik uroczystości mógłby zacząć się niecierpliwić. Później zaś, gdy wydarzenia nabrały tempa, kamery dostały oczopląsu, fonia swoje, wizja swoje, z trzystu (podobno!) VIP-ów dobrze, jeśli pokazano trzydziestu, w Dworze Artusa też zdarzały się
„rozjazdy” i pominięcia.

Pekao SA (Gd.)
Kantory

"Merkury" (Gd-a)|

Bogdan

czelnego

się od

paradę?

ŚWIADECTWA UDZIAŁOWE
Kupno
| /sprzedaż

na ciągłym odcinaniu
SLD w koalicji.

Jak filmować

Pralka
gigani

(PAP)

Wybrano redaktorów debat
Telewizyjną debatę między liderem AW,„S*
Marianem Krzaklewskim a przewodniczącym UP
Ryszardem Bugajem poprowadzi 24 kwietnia
Adam Pawłowicz, dziennikarz redakcji publicystyki Programu 1 TVP.
8 maja, podobną dyskusję „na żywo” między
przywódcami Polskiego Stronnictwa Ludowego
i Ruchu Odbudowy Polski: Waldemarem Pawlakiem i Janem Olszewskim, poprowadzi także

Urbańczyk,

Na przejściu w Medyce
Straż Graniczna zatrzymała
pewnego kierowcę. Straż była
polska, samochód japoński, dowód rejestracyjny holenderski,
obywatel miał paszport moł-

na broń, co świadczy o „napra-

Telewizja

tel/fax 61 43 06. Biuro Ogł. w Sopocie, ul. Kościuszki 61, tel 51 54

AGA

będzie

nik prasowy klubu parlamentarnego SLD, jest zdziwiony decyzją lidera ludowców.
Ma jednak nadzieję, że sprawa nominacji następcy Jagielińskiego zostanie niebawem rozwiązana.
- Postępowanie PSL potwierdza ich ostatnią taktykę dodaje Urbańczyk. - Polega ona

wieniu stanu rzeczy”.

18 97; Dodatków - Włodzimierz Szymański, tel. 31 73 15; Łączności

44,
Oddziały: Elbląg - 32 44 86, Gdynia - 21 05 11, Sopot - 50 42 38,
Tczew - 31 63 26, Starogard Gd. -16 268 33, Pruszcz Gdański - 82 23

nie

nie

umorzyła

ła śledztwo
w sprawie n ielegal
posiadania broni
palnej przez Leszka Millera. ed
oto
go
Ja
dwa lata bez zezwolenia
posiadał pistolet.

- Śledztwo nie dostarczyło

50 41- 49, fax 31 35 60. Korespondencje: 80-958 Gdańsk skr.pocz.

stronnictwo

że PSL

uczestniczyć w spotkaniach koalicyjnych z SLD.

Pistolet Millera

W łodzi

Jego

łania,

zapewnił,

W ogóle mam wrażenie, że kamer było jednak za mało

i brak było generalnego dyrygenta.
Nie tylko po stronie telewizji. W drugim odcinku relacja urwała się w pół nuty
„Bogurodzicy” i pojawiłsię pan przypominający o PITach. Zgroza, ale tak być musiało - piętnastominutowe spóźnienie orszaku sprawiło, że kulminacyjny punkt uroczystości - poświęcenie Łodzi Wojciechowej - zobaczymy kiedy indziej, w spokojnie
montowanym reportażu. Z tego, cośmy widzieli wczoraj, można tylko wyciągnąć
wniosek na następne fety milenijne: żeby dobrze wypadły w telewizji, muszą odbywać się ze szczegółowym scenariuszem w rękach organizatorów i filmowców i pod
bezlitosne, tyrańskie dyktando zegarka.
Janina Wieczerska

19, 20 kwietnia 1997

Str. 3

W Gdańsku uroczysta inauguracja milenijnych obchodów

Wielka

sesja

W udekorowanej girlandami i sztucznymi owocami,
świeżo oddanej do użytku
sali Dworu Artusa, odbyła
się wczoraj uroczysta sesja
Rady Miasta Gdańska. Była
ona oficjalnym początkiem
obchodów
1000-lecia
Gdańska.

DZISIAJ KAŻDY egzemplarz
„Wieczoru Wybrzeża” JEST OZNACZONY

Gdański Dwór Artusa pękał
wczoraj w szwach. Z niewielkim opóźnieniem w największej
jego sali zjawiła się cała plejada
gdańskich oficjeli. Nie zabrakło
także gości z całego kraju w pierwszych rzędach zasiedli
m.in. marszałek Sejmu Józef
Zych i Senatu Adam Struzik.
Obok
nich kardynał Józef
Glemp, prymas Polski. Nie zabrakło także Mariana Krzaklewskiego, przewodniczącego
„Solidarności”.

na stronie 1 NUMEREM.
ZACHOWAJ DZISIEJSZY egzemplarz

PORÓWNAJ z nim TWÓJ DZISIEJSZY
NUMER ze strony 1 „Wieczoru Wybrzeża”.
JEŚLI NUMERY BĘDĄ TAKIE SAME,

ZADZWOŃ LUB PRZYJDŹ DZIŚ ALBO

Największe

brawa uzyskał jednak były prezydent Polski Lech Wałęsa.
Wśród gości znajdowali się
ponadto honorowi gdańszczanie,

burmistrzowie

miast

JUTRO
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, Biuro Konkursów,
pok. 201B, tel. 31-35-66 w godz. 9.00 - 16.30
OTRZYMASZ 2500 nowych złotych!
TO JEST PROSTE!
|

i re-

gionów
zaprzyjaźnionych
z Gdańskiem, osoby z kręgów
artystycznych, bankowcy. Był
także
Julian
Dworakowski,
ostatni mieszkający w Gdańsku
obrońca Westerplatte z 1939 r.

Zasady udziału w projekcie „Złote Numery 1” do wglądu
W Biurze Konkursów „Prasy Bałtyckiej” ul. Targ Drzewny 3/7,
pok. 201 b, w godz. 9.00-16.30

Odświętni
radni

Uwagę wszystkich koncentrowała na sobie Rada Miasta
Gdańska. Zdecydowana większość rajców wystąpiła w togach
i beretach nawiązujących do
tradycyjnych wzorców sprzed
kilkuset lat. Granatowe togi
miały ciemno czerwone wypustki. Tylko klub radnych
SLD zaprezentował fraki z muchami. Panie radne w większości przywdziały gustowne garsonki, chociaż i wśród

radnych

kobiet zdarzały się miłośniczki
tóg.
Sesja rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego,

po którym Paweł Adamowicz,
przewodniczący rady, rozpoczął
serię przemówień.
- Miasto nieraz było niepokorne wobec Rzeczypospolitej,

nawet,prowadziło z nią wojny.

Ale
w
chwilach.. trudnych.
Gdańsk zawsze wspierał Rzeczpospolitą i jej prawowitych
władców - mówił przewodniczący Rady.

Chrzest

Po

nim

Gdańska

wystąpił

prezydent

'Tomasz

Posadzki,

który odczytał list od prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Oprócz kurtuazyjnych komplementów dla Gdańska i jego
mieszkańców
prezydent RP
przesłał życzenia „przezwyciężenia tego, co jeszcze przeszkadza w dalszym rozwoju Gdańska”. List spotkał się raczej
z chłodnym przyjęciem.
Po odczytaniu listu od prezydenta RP w swoim wystąpieniu
Tomasz Posadzki, prezydent
Gdańska, skoncentrował się na

historii miasta i jego stosunkach z Polską. Posadzki przy„pomnial;; że: bez. antykomuniwyglądałaby tak jak teraz.
Po Posadzkim na mównicę
zaproszono Lecha Wałęsę - tytułowanego najbardziej zna-

„Sanctus Adalbertus” pożegluje szlakiem biskupa praskiego

Przypominano o korzeniach
miasta będącego „małą ojczyzną” dla wielu nacji. - Wszyscy
gdańszczanie byli wolni i przed-

nym gdańszczaninem na świecie.

Gdańszczanin z wyboru

- Jestem gdańszczaninem
z wyboru - stwierdził Wałęsa. Ci, którzy coś wybrali są mocniej przywiązani do swojej małej ojczyzny. Muszę powiedzieć,
że jestem dumny z faktu, że jestem gdańszczaninem.
Lech Wałęsa przypomniał
wkład miasta w przemiany
ustrojowe w Europie. Wezwał
też do dokończenia reformy samorządowej państwa i aktywności samorządowców na arenie publicznej.
W kolejnych wystąpieniach

siębiorczy, niezależnie od tego,
czy byli Polakami, Niemcami,

Żydami, Holendrami, czy też
Szkotami - mówił marszałek
Sejmu J. Zych.
Ciągnącym się przez trzy godziny przemowom towarzyszyło obdarowywanie miasta drobnymi upominkami. Józef Zych
podarował miastu rycinę Gdańska z XVII wieku, Adam Struzik medal Senatu oraz wydanie
Konstytucji 3 maja. Oryginalny
był Marcin Święcicki, prezydent Warszawy. Podarował on

Józefa Zycha, Adama Struzika,.

„„stycznegowztywu ; w. Gdańsku | Wojciecha Szczęsnego-Ka
wy4980': „obecna Europa nie-

św. Wojciecha

"marka, prezydenta
oznal
i zarazem przewodniczącego
Związku Miast Polskich, przypominano o historycznej roli
Gdańska w ostatnich latach.

miastu

*

medal

„400-lecia

sto-

rem 1000 - wydano ich właśnie

tyle. Medal z nr 1 posiada papież Jan Paweł II.
Nie zabrakło niespodzianek
- delegacja z angielskiego Se-

brzeżu Motławy jednostce za-

okrętowana była drużyna wojów w polskich, historycznych
zbrojach z X wieku, dowodzona przez Aleksandra Celarka,

jej budowniczego.

- Błogosławimy tę łódź, aby
poniosła wizerunek-rzeźbę św.
Wojciecha, aby dalej podjęte
zostało dzieło jednoczenia ludzi
na fundamencie tej prawdy,
którą przyniósł nam Chrystus,
a za którą św. Wojciech oddał
życie - powiedział ks. prymas
Józef Glemp.
Prof. Andrzej Zbierski, dyrektor Centralnego Muzeum
Morskiego w Gdańsku, przypomniał dzieje misji biskupa pra-

wrak odnaleźli Niemcy, a doku-

mentację naukową sporządził
prof. Otto Lienau.
Próba
zrekonstruowania
jednostki tylko w oparciu o niedokładny wizerunek z Drzwi
Gnieźnieńskich, nie gwarantowała jej dokładnego odtworzenia.
Inicjatorami i organizatorami budowy łodzi byli m. in. nasi
redakcyjni koledzy: Tadeusz Jabłoński i Jan Jakubowski.

Jak po-

wszechnie zauważono i wesoło
komentowano - rzeźba była
nadzwyczaj krucha.

Artur Kiełbasiński

z dnia 18 kwietnia (PIĄTEK)
porównaj z numerem ze strony 1
piątkowego „Wieczoru z Rozrywką”

Muzyka

na milenium

W odrestaurowanym wnętrzu Dworu Artusa z udziałem dostojnych gości odbył się wczoraj uroczysty koncert symfoniczny inaugurujący obchody 1000-lecia Gdańska. Solistą wieczoru był koncertmistrz Filharmoników Berlińskich Daniel Stobrawa. Grała Orkiestra Państwowej Filharmonii Bałtyckiej. Dyrygował Wojciech
Michniewski. Na program złożyły się I Koncert skrzypcowy Karola Szymanowskiego i II Symfonia D-dur op. 73 Johannesa Brahmsa. Także wczoraj w sali przy,al. Zwycięstwa we Wrzeszczu odbył
się Koncert „Inauguracyjny,., IX Międzynarodowego Festiwalu

„Gdańskie Spotkania Gitarzystów”. Wystąpili Marcin Dyla - gitara, Trio Gitarowe
i Piotr Tyborski,
i Adam Matysek.
sława Moniuszki.

w składzie: Dorota Hryniewicz, Paweł Robak
duet gitarowy w składzie: Jarosław Wiśniewski
Grała Orkiestra Akademii Muzycznej im. StaniDyrygował Janusz Przybylski.
(KK)

Pszenne panny

wieków
wierności
miasta

| CZari rycerze

Gdańszczanie
dziękują
:
.

"Chrzest łodzi nad Motławą
obserwowały rzesze ludzi, ale
tylko nieliczni mogli ją zobaczyć z bliska. Łódź nie przepłynęła niestety wzdłuż Długiego
Pobrzeża.
Na zacumowanej przy na-

przyjaźni

036484

Dziesięć

Uroczyste otwarcie obchodów milenium Gdańska rozpoczęła msza św. w Bazylice Mariackiej. Liturgii w intencji
gdańszczan przewodniczył kardynał Józef Glemp, prymas Polski. Wzięło w niej udział ok. 12
tys. wiernych, m.in. goście zaproszeni na uroczystą sesję Rady Miasta.

skiego, która rozpoczęła się
w Gdańsku.
Łódź
Świętowojciechowa
jest kopią, nieznacznie zmienioną, konkretnej jednostki słowiańskiej z okresu pobytu
w Gdańsku św. Wojciecha. Jej

ku minutach konsternacji podarki się znalazły.
:
Innym zaskoczeniem była
wydłużająca się lista mówców,
chętnych do składania życzeń.
Gdy w pewnej chwili okazało
się, że impreza trwa za długo
i wydawało się, że organizatorzy przestali panować nad sytuacją, przewodniczący rady Paweł Adamowicz zaprosił do
kontynuowania przemów na
cocktailu w podziemiach Dworu Artusa. Gdańsk otrzymał
tam m.in. prezent od. Gdyni.
Jak powiedziała jeszcze przed
jego wręczeniem prezydent
Franciszka Cegielska podarowana rzeźba - o tematyce mor-

Zziębnięta parada

Gdańszczanie przed ołtarzem

Uroczysta
św. w in=
tencji gdańszczan otworzyła
wczoraj obchody milenium
Gdańska. Wzięło w niej
udział ok. 12 tys. wiernych.
Msza św. była ofiarą dziękczynną za dotychczasowe
łaski z prośbą o dalszą
opiekę Boga nad Gdańskiem.

ŻE
konkretnej jednostki słowiańskiej z okresu pobytu w GdańŁódź Świętowojciechowa jest kopią, nieznacznie zmienioną,
Fot. Robert Kwiatek
sku św. Wojciecha.

Fot. Robert Kwiatek

fton „zgubiła prezenty”. Po kil-

;łeczności Warszawy”z nume- "Gdańska
| iej - była i symbolem
Gdyni.

R%

Parada milenijna zaplanowana na godzinę 12 rozpoczęła się z 40-minutoopóźnieniem. Spod Bazyliki Mariackiej wyruszyli
rajcowie i tłumnie przybyli
goście. Tuż za nimi przemaszerowali aktorzy i szkolne
dzieci przebrane w stroje
z różnych epok.

List od Jana Pawła Il

ka

szczęśliwy
CYWA TLE

Zdecydowana większość gdańskich rajców wystąpiła w togach i beretach nawiązujących do tradycyjnych wzorców sprzed kilkuset lat.

todzi

i poświęcenia repliki łodzi św. Wojciecha
Chrztu
dokonał wczoraj w starym porcie nad Motławą, w cieniu
as Józef Glemp. Nadano jej
, ks.
szlakiem
l
”. Łódź pożegluje
eklaj
e ertus
„SanctusżarowAdalb
piańs
m kiego
Na jej
w.
wiekó
ęciu
dziesi
d
sprze
go
sakie
im
misji
figura
a
drewn
z
a
źbion
ładzie popłynie też wyrze

|

„Wieczoru Wybrzeża” DO PONIEDZIAŁKU.
W PONIEDZIAŁEK w „Dzienniku Bałtyckim”
na stronie 3 podany będzie wylosowany
SREBRNY NUMER.

opatrzności
Liturgię poprzedziło wystąpienie
Pawła
Adamowicza,
przewodniczącego Rady Miasta, który powiedział, że zbierając się wokół ołtarza gdańszczanie pragną dziękować Opatrzności Bożej i św. Wojciechowi
za dziesięciowiekową opiekę
nad miastem.
- W czasie tej mszy świętej
chcemy
prosić Pana Boga
Wszechmogącego, za wstawien-

nictwem

Świętego Wojciecha,

o pokój i dobrobyt dla naszego
miasta, o zdrowie i mądrość dla
gdańszczan, oraz o miłość i wza-

jemne zrozumienie w naszych
rodzinach. Aby życie następnych pokoleń gdańszczan upływało w pokoju i pomyślności powiedział Paweł Adamowicz.
Ks. Zygmunt Pawłowicz, biskup pomocniczy archidiecezji
gdańskiej, odczytał list, który
na ręce abp. Tadeusza Gocłowskiego, przysłał Jan Paweł II,

zapewniając o swojej pamięci
i modlitwie. „...Z owoców męczeńskiej śmierci św. Wojciecha
czerpali mieszkańcy tego grodu
przez wieki, aż do naszych cza-

sów, siłę i natchnienie do chrześcijańskiego
postępowania.
Gdańsk zachował zawsze wierność Chrystusowi i Jego nauce,
wychodząc
zwycięsko
ze
wszystkich burz dziejowych
i katastrof, jakie go nawiedzały.
Włączam się w obchody miłlenijne poprzez modlitwę...” - na-

pisał Ojciec Święty.

Jana Pawła II udzielił mieszkańcom Gdańska apostolskiego
błogosławieństwa.
Prymas polski, kardynał Józef Glemp, przypominając podczas kazania znaczenie misji św.
Wojciecha odwoływał się do historii narodu.
- Trzeba bardzo chcieć i trzeba bardzo poruszyć umysły
i serca, aby nie zwątpiły, aby potrafiły tak zharmonizować wysiłek woli, aby ta wola był słyszana, żeby kapitał nie stanowił
bariery w dążeniu do dobra, bo
kapitał ma służyć człowiekowi,
a nie człowiek kapitałowi - mówił kardynał J ózef Glemp.

kt zawierzenia

Na zakończenie liturgii abp.
Tadeusz Gocłowski odczytał
Akt Zawierzenia Gdańska Bogu w 1000-lecie chrztu jego
mieszkańców.
W telegramie wysłanym do

Ojca Świętego, a podpisanym

przez kardynała Józefa Glempa, abp. Tadeusza Gocłowskiego i Paweła Adamowicza napisano

- „...Przyrzekamy,

że nie

zapomnimy niczego, coś nam
przekazał przed dziesięciu laty”.

Katarzyna Żelazek

Przemarznięte
dzieciaki,
w oczekiwaniu na początek
uroczystości próbowały rozgrzewać się pocierając dłonie
i robiąc przysiady.
Niepokój zasiał młody konik, który na chwilę wymknął
się spod kontroli. Niewzruszony strażnik chwycił megafon
i krzyknął do zgromadzonych „Uciekajcie, szybko!”.

Zamierzeniem
reżyserów
spektaklu było stworzenie opowieści o Gdańsku w czterech
odsłonach. Jako pierwsze po-

szły pszenne panny ze szkoły
odzieżowej, niosące płody ziemi - poprzedziły ciągniętą przez
samochód (z napisem pomoc
drogowa), figurę św. Wojciecha.
- Brzydki ten Wojciech.
Szmaciany. Mogli zrobić ładniejszego - powiedział starszy

mężczyzna.
Tuż za panami szły królewskie orszaki Jana III Sobieskiego i Jana Kazimierza przyodziane w purpurę, przypominające
czasy największej świetności
Gdańska. Następnie ogromny
okręt ze słynącymi z waleczności kaprami i muszkieterami.
Na koniec dzieci na łyżworolkach ubrane w futurystyczne
kostiumy przypominające fale.
Bogatej wizualnie oprawie
zabrakło
chyba
podkładu
dźwiękowego.
Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie parada miała wyglądać bardziej okazale. Organizatorzy nie otrzymali jednak potrzebnych funduszy. Stąd gigantyczny zamysł trzeba było ogołocić z kilku pomysłów.
Nie dopisała również pogoda. Dopisali natomiast nasi ko-

chani gdańszczanie.

(ald)

Oprawę plastyczną parady przygotowali: Marcel Kochańczyk oraz Łucja i Bru-

no Sobczakowie. Na zdjęciu postać św. Wojciecha i gdańska młodzież.
Fot. Robert Kwiatek

St. 4

Gdańsk. Najnowsza historia pewnego domu

SOPOT, Kameralny (ul. Boh.
Monte Cassino): Droga do Mekki,
sob. i niedz. g. 18
GDYNIA, Miejski, Scena duża
(ul. Bema 26): Spotkanie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, sob.
g. 18; Scena Foyer: Nie przerywajcie zabawy, sob. g. 21 i niedz. g. 18
Muzyczny, Duża Scena (pl. Grunwaldzki): Les Miserables (w głów19

GDAŃSK,

Państwowa

Opera

Bałtycka (al. Zwycięstwa 15): Gala Komitetu Obchodów 1000-lecia
Miasta Gdańska, sob. g. 19; Weso-"
ła Wdówka - operetka F. Lehara,

dyr. Andrzej Knap; wystąpią: soliści, chór, balet i orkiestra Opery
Bałtyckiej, niedz. g. 17
SOPOT, Sala Posiedzeń UM (ul.
Kościuszki 25/27): Wieczorny koncert gitarowy, sob. i niedz. g. 19
GDANSK. Hala „Olivia” (ul. Bażyńskiego 1): ostatnia w tym sezonie ślizgawka, niedz. g. 17, 18.30
i 20

KINA

Niebezpieczny
sąsia

W. Bryt./Japonia, 15 1., g. 20.15;
niedz.: Projekcja DKF, g. 15.15
Watra-Syrena (ul. Za Murami 210): Gwiezdne wojny. Wersja specjalna, USA; 15 I., g. 13.45; Imperium kontratakuje. Wersja specjalna, USA, 12 1., g. 16 i 18.15; Jerry

Maguire, USA, 15 I., g. 20.30
smiczny mecz, USA,

bo., g. 12 +
i 13.30; Ścigani, USA, 15 L., g. 15; wi „0 Jk

for
włos nie wylecieliśmyww powietrze” - mó-

ańcy budynku

Dym, USA, 15 I., g. 16.30; Portret
ieróe
Damy, USA, 15I., g. 18.15; Pulp || pozłyć
Fiction, USA, 18 I., g. 20.30

Znicz, (ul. Szymanowskiego): Im |

perium kontratakuje. Wersja
cjalna, USA, 12 I., g. 14.30
Angielski pacjent, USA, 15
19.30
Bajka, ul. Jaśkowa Dolina:

spei 17;
I., g.

Ok.

101

godz.

15

lokatorzy

dalmatyńczyków, USA, bo., dub- | Wał” zrobił im sąsiad z drugie-

bing, g. 13; Gwiezdne wojny. Wer- s go AZ

sja specjalna, USA; 12 1., g. 15 | Zapowiadał

gtd ANĄ AE

ze wysadzi

dom

117.30; Jerry
Maguire. USA 151
w powietrze. Zanim jednak
5 20 : Soy
MagnITe,
*
7” IE ustalili, czy to rzeczywiście on

”
SOPOT,

- odkręcił gaz, okazało się, że
Stefana K. leje się jeszcze

Bałtyk,ul. Boh. Monte

Cassino 30: Imperium kontrataku- : woda.
je, USA, 12 I., g. 13.30, 15.45 i 18;
Wod az sufitu
Jerry Maguire, USA, 15 I., g. 20.15
Polonia, ul. Boh. Monte Cassino
Tymczasem w mieszkaniu
oniżej;: tynk odpadał z:z sufitu
55: Góra Dantego, USA, 15 I., g.

15.30 i 20; Portret damy, USA, 15

całymi płatami. Na ścianach

:: potworzyły się żółte zacieki.

GDAŃSK, Neptun ul. Długa 57:

GDYNIA, Warszawa, ul. Święto- | — - Wodę musieliśmy wybie-

sob.: Mikrokosmos, fr.,

jańska: Powrót Jedi. Wersja spe- ;
cjalna, USA, 12 I., g. 13 i 18; Góra |

Powrót Jedi. Wersja specjalna,
USA, 12 1., g. 10.30, 13, 17.45; Góra Dantego, USA, 15 L., g. 15.30
i 20.15; niedz.: Mikrokosmos, g. 9;
Powrót Jedi, g. 10.30 i 17.45; Rycerz Króla Artura, USA, 15 I., g.

13 (seans specjalny - wstęp wolny);

T3C szufelką, szmata nie wystarczała - opowiada lokator-

Dantego, USA, 15 1, g. 15.30 | a:
Mieszkanie
|
i 20.15

Goplana, Skwer Kościuszki: Jagu- |_ scy sąsiedzi.

ar, fr., 15 L., g. 14.30; Mikrokosmos,

|

a

fr., 12 l. (dokument), g. 16.15;

ratowali wszyNosili ścierki

R

Lokatorzy

Gwiezdne wojny. Wersja specjal-

Góra Dantego, g. 15.30, 20.15
Kameralne, ul. Długa: Mikroko-

na, USA, 12 I., g. 17.45; Sekrety : minał” zakręcić wodę.

smos, fr., bo., g. 12.45; Przełamując
fale, dun., 15 I., g. 14.15, 17 i 19.45
Helikon, ul. Długa: Mikrokosmos,
fr., bo., g. 14.15, 17.30, 19; Historia
Liliany, austr., 15 L., g. 15.45; Pogrzeb, USA, 18 I., g. 20.30

GRABÓWEK, Fala: Przygoda na -

Żak (Wały Jagiellońskie): sob.
i niedz.: Odwiedź mnie we śnie,
pol. 154, g.17; Lisbon Story,
niem., 15 I., g. 18.30; Pillow Book,

APTEKI
Apteki pracujące non stop:
GDAŃSK,

„Dworcowa”

- Dwo-

rzec Główny, Podwale Grodżkie 1,
tel. 31-28-41 do 45 wew. 210; Apteka w Pogotowiu

Ratunkowym,

al. Zwycięstwa 49, tel. 32-47-01;
ZASPA, ul. Pilotów 21; tel. 56-92-

71; PRZYMORZE, ul. Opolska 3,
tel. 56-38-22; WRZESZCZ, ul.
Grunwaldzka 52, tel. 45-43-01
SOPOT, „Kuracyjna”, al. Niepod-

ległości 715, tel. 51-22-76
GDYNIA,

apteka

nr 19054,

ul.

Armii Krajowej 42, tel. 21-00-32;
„Pod Gryfem”, Gdynia, ul. Staro-

wiejska 34, tel. 20-19-82
PRUSZCZ GD., „Zachodnia”, ul.
Obrońców Pokoju 28, tel. 83-30-73
Apteki pracujące w niedzielę:

- Obudziłam się w. środku

Alasce, USA, bo., g. 15.30; Cza- | szłam do niego i zapytałam, co

Evita, USA, 15.1., g. 19

|

odpowiedział,

dziele i święta - całą dobę. :

| nowi 18-miesięcznej Sandry

ZASPA, ul. Pilotów 21, tel. centr.
56-69-95, 47-82-51 - nagłe zachorowania, wypadki, ambulatorium

: prokuratura postawiła zarzuł
| zamordowania dziecka. Mężczyzna został aresztowany

chirurgiczne czynne całą dobę
Przychodnie
Międzyrejonowe
i Nocna Obsługa Chorych: ul. Ak-

na trzy
Sekcja zwłok 18-miesięcznej
andry wykazała, że dziecko
zo: stało brutalnie pobite m.in. wą: troba dziewczynki była pęknięta.

samitna 1, tel. 31-81-41 (Śródmieście, Nowy

Port, Stogi, Letniewo,

Brzeźno,

Orunia,

Suchanino

- Kwalifikacja czynu może się

i Chełm)
w wolne soboty, niedziele
i święta lekarz ogólny, poradniadla

jeszcze zmienić, ale mężczyzna
| Został aresztowany pod zarzutem

dzieci chorych, gab. zabiegowy, pe-

zabójstwa

diatryczny i dla dorosłych - czynne

rzecznik Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku,
Przypomnijmy, że do tragedii
dószk
od
dań-

dziele i święta: gab. pediatryczny | skim Ry

godz.

wew.1671;

10-15,

tel.

41/42,

47-82-22

ZASPA, ul. Żwirki

ze

5

i

gab.

ta) godz. 9-13; tel. 47-99-30

g. 19-7, w dni wolne od pracy - całą

RUMIA, ul. Starowiejska 4a, w g.
8-15

dobę; pediatra - w dni wolne od pracy Morena, ul. Jaśkowa Dolina 105,
g. 8-20,

DYŻURY

zabiegowy
- w dni po

e:

niedziela: Chirurgia i Interna:
Szpital im. Kopernika, ul. Nowe
Ogrody 1/6; Okulistyka: Klinika
Chorób Oczu AM, ul. Dębinki 7
GDYNIA. Szpital Miejski, ul.
Wójta Radtkego 1, tel. 20-75-01
Morski,

rych, tel. 251-998; 251-999

Zaspa,

ul. Jana Pawła

Redłowo,

II nr 50;

ul. Powstania

Styczniowego I, tel. 22-00-51

ś | dytaJ. wyszła tego dnia do agen-

e.

Przez siedem lat sąsiedzi zdążyli dobrze poznać Stefana K.
Mężczyzna zachowywał się
według nich dość dziwnie. Swojego psa wyrzucił przez okno, bo
„nie mógł się z nim dogadać”.
Regularnie niszczył drzwi do
swojego mieszkania. Czasami
biegał po korytarzu i krzyczał.
Tydzień po świętach wielkanocnych odwiedził wczesnym rankiem wszystkich sąsiadów. Walił
w drzwi i obwieszczał ludziom
nowinę:

„Jezus

-zmartwych-

wstał”.
- W 1993 r. mężczyzna trafił
do szpitala psychiatrycznego,
był tam dwa lata - opowiada
dzielnicowy z pobliskiego komisariatu policji. - Lekarze stwierdzili, że K. jest chory, ale nie
stwarza niebezpieczeństwa publicznego. Wrócił więc do domu.

mieszkań,

POGOTOWIA

RATUNKOWE

i PRZYCHODNIE
GDAŃSK, ul. Aksamitna 1 - lekarz ogólny, gabinet zabiegowy 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. 32-2929, 41-10-00.
Biuro Przewozów Sanitarnych 32-39-24 lub centr. 32-30-76, 32-3614, 32-39-44 w. 236

Komisariatu

cji towarzyskiej, gdzie pracowała. Z Sandrą został 35-letni Kazimierz K. Około godz. 22 sąsiedzi
słyszeli płacz dziewczynki. Opiekun zeznał później, że Sandra się
przewróciła. Jej zgon ok. godz. 2
w nocy stwierdził lekarz, wezwany przez mężczyznę.
- Wcześniej Kazimierza K. zatrzymaliśmy,
gdy
próbował
ukraść skrzynkę z piwem - mówi
kom. Robert Ratajczyk komendant komisariatu w Gdańsku
Przymorzu.
Pozostała trójka dzieci Judyty
J. przebywa w domu dziecka,
gdzie czekają na adopcję.

- Z tą panią nie utrzymywali-

śmy żadnych kontaktów - mówi
niechętnie jedna z sąsiadek. W jej mieszkaniu nie było żad' nych głośnych imprez, czy awantur.

(WOS, DAJ)

Brała i się
przyznała
pówek. Była
I US przyznała się do winy.
Śledztwo
wszczęto
przed
ośmioma miesiącami. Doniesienie o dokonaniu przestępstwa
złożyła jedna z petentek, od której urzędniczka zażądała w sumie
14 tys. zł. w zamian za korzystne
rozliczenie podatku.
Początkowo prokuratura podejrzewała dwie osoby. Obok zastępcy naczelnika I Urzędu Skarbowego w Gdańsku łapówki miała wymuszać również szeregowa
pracownica „skarbówki”.

W stosunku do niej dochodzenie zostało jednak umorzone. Podobną decyzję prokuratura podjęła w stosunku do poszkodowanej petentki - w dawaniu łapówek
dopatrzono się znikomego stopnia szkodliwości społecznej.
Urzędniczce grozi kara od 6
miesięcy do 5 lat więzienia. Fakt,
że przyznała się do winy, może
mieć wpływ na ostateczną decyzję sądu.
:

(oli)

POLICJA - 997
Straż Pożarna - 998
Telefon Interwencji Kryzysowej -

karscy.

:

22-22-22; Telefon Zaufania - Ano-

nimowy Przyjaciel, tel. 988 (od
godz. 16 do 6 rano
po

Sierż. Leszek Włodarczyk
64-98, 090- 50-39-10, 24/h

Fot. Maciej Kostun

Leszek Włodarczyk jest
dzielnicowym w Gdańsku

całodobowo,

tel. 51-11-77, 0-602255684

Letnicy.
Do pracy w policji
namówił
go ojciec.

* ZIELEŃ, Partyzantów 76, 41-20-

Od 1995 roku w policji pracuje 25-letni sierż. Leszek Włodarczyk. Dzielnicowym w Gdańsku

248-095, 823-196
—

Letnicy jest od dwóch miesięcy.

"NA TELEFON
GDAŃSK * Hallo TAXI, 9197,
31-59-59, 20 proc. taniej + superkonkurs + nagrody!
* CARO-MILANO TAXI, 96-27,
37-30-30, 370-800, na telefon 30
proc. taniej!
GDYNIA ZKM Gdynia - Mikrobusy dla osób niepełnosprawnych,
tel. 23-50-78, w g. 7-21

szpitalnego oraz domu dziennego pobytu i zaplecza rehabilitacyjnego.
- Nasz dom nie będzie jednak
ośrodkiem pomocy społecznej,
do jakich przyzwyczailiśmy się
w Polsce - twierdzi ksiądz Ireneusz Bradtke, dyrektor Caritas. -

W dwupokojowych mieszkaniach z kuchnią i łazienką będzie
mogło zamieszkać 50 stałych
pensjonariuszy.
30 proc. mieszkań przeznaczonych zostanie dla osób, które

będą mogły finansować je według zasad komercyjnych. Odpłatność za pozostałe będzie taka
sama, jak w przypadku gminnych
domów pomocy społecznej i wyniesie 70 proc. renty czy emery-

tury.

Zachowanie Stefana K. mogło spowodować tragedię podobną do tej sprzed
dwóch lat, gdy wybuch gazu zniszczył wieżowiec przy al. Wojska Polskim.

NE

TN

ojciec - mówi sierżant. - Zresztą
kiedyś też był mundurowym.
W jego rejonie mieszka ponad trzy tysiące ludzi. Najwięcej
|| Problemów sprawiają mu nieletni, którzy zakłócają spokój i do_ konują włamań do samochodów.
Kłopoty dzielnicowy ma także z
| ludźmi, którzy mieszkają w Let| nicy bez zameldowania.
s

Marzeniem sierż. Włodarczyka jest własne mieszkanie.
Chciałby także założyć rodzinę.
Policjant do tej pory jest kwalerem, a jego pasją jest sport, głównie żużel i piłka nożna.
- Ostatnio skończyłem szkołę
podoficerską i chcę dalej się
uczyć - mówi zadowolony dzielnicowy.
Zdaniem kom. Andrzeja Rydlewskiego komendanta komisariatu w Nowym Porcie, Włodarczyk jest dyspozycyjny i zanagażowany w swoją pracę.
Mieszkańcy do dzielnicowego
ze swoimi problemami mogą się
zwracać pod nr telefonu 43 10 01
wew. 433.
(WOS)

Pierwsi pensjonariusze centrum wprowadzą się do niego
prawdopodobnie już w połowie
1998 r.
Dom zbudowany zostanie na
działce przy ul. Fromborskiej.
Zamieszkają w nim tylko ci starsi mieszkańcy Gdańska, którzy
. nie powinni pozostawać bez
opieki, a jednocześnie nie mogą
liczyć na pomoc najbliższych.

Przy drzewku
na ławce, pod lampą
» Nowe lampy, ławki i drzewa
na Trakcie Królewskim dwa miesiące wcześniej niż planowano. W najbliższym czasie wymienione zostaną kosze na śmieci.
Pracownicy
„Drogometu”
ustawili 18 lamp na Długim Targu i 24 na ul. Długiej. 30 dodatkowych słupów umieścili na
bocznych ulicach Traktu Królewskiego.

Lampy wyglądają jak te, które były tu w latach trzydziestych.
Podobnie jest z 33 drewnianymi ławkami, na żeliwnym szkielecie.

Prace związane z zamontowaniem oświetlenia kosztowały
gminną kasę ponad pół miliona
złotych.
Za jedną lampę zapłacono
prawie 3 tys. zł. Wszystkie są
energooszczędne.
Lampy fasadowe, stojące przy
samych kamienicach, które dotychczas jako jedyne oświetlały
' Trakt, pozostaną na swoim miej-

Komitet Organizacyjny Obchodów Tysiąclecia Gdańska
przygotował 1200 flag milenijnych i herbowych. Wywieszono
je przy głównych arteriach komunikacyjnych miasta.
Wczoraj rano nasz reporter
zauważył, jak jedną z flag ściąga
dość krótko obcięty młodzieniec.
- Gdańsk jest nasz, więc i flagi
są nasze - stwierdził butnie, ściągając ze słupa przy skrzyżowaniu
ulic Słowackiego i' Grunwaldzkiej flagę z herbem Gdańska.
2429
Przeczuwając „popularność
milenijnych symboli Komitet
Obchodów Tysiąclecia przygotował ich drugi komplet. Do uzupełniania ubywających dekoracji
obok Komitetu, zobowiązany
jest Wydział Obsługi Urzędu
Miasta.
Jedna milenijna flaga kosztuje
od 53 do 65 złotych.
( ASG)

scu. W ub. roku: odrestaurowano
je. Są również energooszczędne.
Pracownicy Zakładu Dróg
i Zieleni posadzili ponadto 11
drzew, m.in. lip srebrzystych.
Wszystkie zabezpieczyli metalowymi płotkami. W maju zamierzają postawić nowe, estetyczniejsze niż dotychczasowe, kosze
na śmieci.
Roboty związane z wymianą
ławek i instalowaniem nowego
oświetlenia miały zakończyć się
20 czerwca. Zrealizowano je dwa
miesiące wcześniej.
(Jul)

Znikoma szkodliwość prywatnego aresztu ”

Do kozy za śnieżki
Prokuratura Gdańsk Południe umorzyła
postępowanie
wobec Arkadiusza P., oskarżoA
to postanowienie.

yk

ego

Z. relacji matki wynika, że Arkadiusz P., właściciel warsztatu samochodowego w Gdańsku Morenie, postanowił sam wymierzyć sprawiedliwość,
gdy został wyprowadzony z równowagi przez bawiące się dzieci. Po krótkim pościgu udało mu się
złapać jedynie Piotrka B.
Obezwładnił dziecko i uwięził w pobliskim barakowozie. Dziecko, po ponad kwadransie, uwolniła matka.
Wcześniej dzieci, uczniowie pierwszej i trzeciej
klasy szkoły podstawowej wrzucały kulki śniegowe
na teren budowy prowadzonej przez Arkadiusza P.

W warsztacie prowadzonym przez P. często wybijane są szyby. Zdaniem jego żony, dzieci pozbawione opieki rodziców, upatrzyły sobie za cel ich
posesję.
Piotrek B . jest od 1991 r. pod opieką Poradni
Nerwic przy Specjalistycznym Zespole Opieki
Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku
Wrzeszczu. Cierpi na zaburzenia nerwicowe.
W trakcie postępowania przygotowawczego dzieci
były przesłuchiwane w obecności psychologa.
- Piotr jest nadpobudliwym i wrażliwym dziec-

kiem - stwierdza Teresa Nitka, specjalista psychiatrii dziecięcej.
Matka dziecka złożyła zażalenie na postanowienie prokuratury.

(ASG)

Imię i inicjał nazwiska obwinionego zostały
zmienione.

Gdańsk

Wyrok
na przemytnika

świąteczne w g. 7-7; amb. chirur-

giczne, w sob. i święta 15-7; pediatryczne, w święta 9-7; gab. RTG w sob. i święta w g. 15-7

YAXI

osób starszych, małego oddziału

Milenijne
zdobycze Gdańsk

(tel. 25-19-99), (Obłuże, Pogórze,
Oksywie, gm. Kosakowo) - lekarz
ogólny, gabinet zabiegowy, dni

71.41-73.35
R
* SLEEP TIME

Centrum zostanie zorganizowane na wzór ośrodków istniejących w zachodniej Europie. Inicjatorami jego powołania są: Caritas Archidiecezji Gdańskiej
i AWO, niemiecka organizacja
samopomocowa z Bremy.
Będzie się składać z domu dla

Gdańsk. Po remoncie Traktu

Gdańsk

OBŁUŻE - Podstacja Działu Po-

* PLATFORMA,

maónycm |

Policji,

Oskarżona
urzędniczka

Wszystko przez ojc

AA

niedz. 10.00-21.00
* WIZYTY LEKARSKIE, EKG,
53-69-86, 56-27-40
* WYJAZDOWA POMOC lekarzy specjalistów, 57-33-33
* WETERYNARYJNE wizyty całodobowe, Trójmiasto, 56-89-56
* POGOTOWIE WETERYNARYJNE - 983; 0601/62-36-70 (całodobowo)
POGOTOWIE
DLA
ZWIERZĄT (bezpańskich, rannych
i podejrzanych o wściekliznę), 2221-48 (czynne całą dobę)

mendant

Maria Sobieszczańska

drzwi

nie w Gdańsku. Zamieszka

w nim kilkadziesiąt
osób, nie

Zagrożenie istniało

drzwi

ściany,

Poznaj swojego dzielnicowego

m

EKA „Aksamitna”, Ła52, tel. 35-15-22, sob.-

Centrum Pomocy CzłowieKoi w Jesieni Życia powałe

Zdaniem fachowców z pogotowia gazowego, odkręcenie zaWorów w piecyku gazowym zawsze wiąże się z pewnym niebezpieczeństwem. Poinformowali
nas, że odcięli panu K. dopływ
gazu.
- W tej sprawie na pewno zostanie wszczęte postępowanie
przygotowawcze - twierdzi ko-

windy. Powtarzał, że tylko on
w tym domu dba o porządek.

"budynku
Ponownie zachowanie mężczyzny wzbudziło zaniepokojenie sąsiadów kilka dni temu.
W niedzielę Stefan K. zaczął
w bloku „sprzątać”. Lucyna Bazylewicz, mieszkająca tuż obok
niego, opowiada, że metalową
szpachelką szorował cementową
podłogę na korytarzu. Potem
brudną szmatą wycierał schody,

mocy Doraźnej, ul. Białowieska 1
giewniki

domu

W środę rano powitał sąsiadki okrzykami: „Wy stare k...,
z wami trzeba skończyć”.
Później odkręcił kurki w piecyku gazowym. Puścił także wodę i uciekł z domu.
- Pisaliśmy już wszędzie, nawet do wojewody, ale nam odpowiedział, że takim sprawami
się nie zajmuje - żalą się zdenerwowani mieszkańcy.- Dorwiemy
tego lekarza, który stwierdził, że
pan Stefan nie jest niebezpieczny. Przecież mogliśmy się przez
niego znaleźć na tamtym świecie.

obsługującego Suchanino. - Materiały dotyczące tego pana trafity już do Prokuratury Rejonowej
Gdańsk- Południe.
Zdaniem funkcjonariusza, zachowanie Stefana K. mogło
stworzyć poważne zagrożenie,
zwłaszcza, że w podobny sposób
doszło do tragedii we Wrzeszczu.
W czwartek minęła druga rocznica wybuchu gazu w wieżowcu
przy al. Wojska Polskiego. Według prokuratora, zawór gazowy
odkręcił wtedy jeden z mieszkańców budynku.

:

SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 - wej-

ście od ul. Mieszka I. Telefony: 5111-56, 51-24-55 i tel. alarm. 999.
Ambulatorium chirurgiczne czynne całą dobę.
GDYNIA, ul. Żwirki i Wigury 14,
czynne całą dobę, ambulatorium
stomatologiczne czynne w sob.
w g. 15-7, święta w g. 10-7. Nagłe
zachorowania i wypadki, tel. 2000-01, 20-00-02. Przewozy cho-

GDAŃSK - sobota: Chirurgia, Interna i Okulistyka: Szpital Miejski

EA

ymie
p . bo 5-2U,wioo. 8 | zoo
z obiło
towskiej
16; ul. Jesionowa, tel. 41-02-60
Matka dziecka 30-letnia Ju-

i Wigury 4a, godz. 10-13; MORENA, Nałkowskiej 3, (niedz. i świę-

OSTRE

- powiedziała

* nam Maria Kamirska-Jeżowska,

całą dobę; ul. Startowa 1, tel. 56-66-

.

dziecko

skie 89, g. 10-14, tel. 31-40-59; AM
Zwycięstwa

tylko

ich

Skatowane

Ambulatorium chirurgiczne czynne całą dobę.
- Laryngolog przyjmuje w soboty :
robocze 17.30-7.30, w wolne sobo- :
ty, niedziele i święta - całą dobę,
- stomatolog w soboty robocze,
:
w g: 17.30-7.30, wolne soboty, nie- |

GDAŃSK, ul. Podwale Staromiejal.

że

: się kąpie. W jego przedpokoju
PRUSZCZ GD. Ikar, ul. Powstańwoda sięgała po kostki ców Warszawy
: Wyspa dr Moreau, : wspomina jedna z jego sąsiaUSA.15 1., sob. g. 16 i 18; niedz. g. ; dek. - Pomagałam mu potem
16, 18120
wycierać podłogę. Było to tuż
Krakus - Marsjanie atakują, USA,
12 L., g. 16.30 i 18.30
:

81 (Zaspa, Przymorze, Żabianka,
Oliwa, Wrzeszcz) - w soboty, nie-

Gdańsk,

że

nocy i usłyszałam plusk. Po-

rownice z Salem, USA, 151., g. 17; Be : robi,

14.

Miał dziwne nawyki
e.

EE

opowiadają,

Stefan K. już wcześniej „zapo-

i kłamstwa, ang., 15L., g. 20

l. Zakopiańskiej

*że w środę con

- mieszkań w bloku na gdańskim Suchaninie, poczuli gaz
na korytarzu. Zawiadomili natychmiast pogotowie gazowe..
ZE
podejrzewać, że „ka-

L, g. 17.30
bo., g. 9;

W nowym

Zawisza (ul. Słowackiego 3): Ko-

z

TEATRY

Gdańsk
Jesień życia

Na trzy lata więzienia i 10 tys zł
Sąd Wojewódzki przemytnik
A: chciał na sobie pzewieść 3,5 kg

go gdańscy celnicy.

Ryszard A. twierdził, że do
przemytu zmusili go trzej obywatele rosyjscy. Opowiadał, że poznał ich w gdańskiej restauracji
„Jantar”. Wypił z mężczyznami
„dwie setki do obiadu”, a potem

przegrał w karty 1500 marek.
W ramach odpracowania długu
miał przewieźć do Szwecji woreczki z jakimś towarem. Był
przekonany, że to środki dopingujące dla sportowców. Rosjanie
zapowiadali, że „połamią mu ręce i nogi”, jeśli się z zadania nie
ąże.
Sad nie dał wiary tym wyjaśnieniom. Uznał, że Ryszard A.
chciał przemycić narkotyki, ponieważ spodziewał się za to zapłaty. Wziął pod uwagę wiek
oskarżonego, niekaralność i ska-

ez

zn

W służbie
petenta

ec
emłetominy.

e

Zatrymai

zał na trzy lata więzienia. Zaliczył na poczet kary ponad roczny
okres tymczasowego aresztowania. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
Przypomnijmy, że 14 listopada 1995 r. celnicy zatrzymali Ryszarda A. w gdańskiej bazie promowej. Okazało się, że miał na
sobie osiem woreczków z amfetaminą. Torebki przymocowane
były bandażem
elastycznym
i plastrem do jego nóg, brzucha
i ramion. Celnicy sprawdzili
mężczyznę, ponieważ zachowywał się bardzo nerwowo. Ich
uwagę zwrócił już trzy dni wcześniej, kiedy próbował się dostać
na prom do Szwecji. Wtedy
spóźnił się o kilka minut .

(SOB)

śe ia RK
|

| załatwiać
to ponad metrowej
wysokości budka z dużym ekranem. W środku jest komputer
zawierający informacje dotyczące Urzędu i Rady Miasta. Petent po naciśnięciu specjalnego
punktu na ekranie może uzyskać potrzebne mu informacje.
- Postaraliśmy się, by obsługa
tego urządzenia była możliwie
prosta - powiedział nam Krzysztof Zielonkowski, administrator

urządzeń
komputerowych
w UM. - Na początku mogą być
z tym jednak pewne problemy.
Liczymy na wszelkie uwagi.
Urządzenie kosztowało 40
tys. zł. W przyszłości ma być ich
w Gdańsku więcej.

(Cee)

Str. 5

„Park Kiloński” w Chyloni

Karwiny. Program „Zielone Dzieciaki”

|
Przesłanie
indiańskiego wodza

Dąbrowa. Będą huśtawki
ULICĄ NAGIETKOWA 21-41. Być może już niedługo przy tej
ulicy powstanie plac zabaw. W środę Rada Dzielnicy przekazała pismo do zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej, właściciela terenu przy ul. Nagietkowej. Rada Proponuje w nim utworzenie na tym obszarze, zajmującym ok. 30 metrów kwadratowych placu zabaw. Byłby to pierwszy plac zabaw na Dąbrowie.
- Dzieci nareszcie będą miały gdzie się bawić - mówi Ewa Milewska, przewodnicząca Rady Dzielnicy. - A dorośli będą mogli
zrobić sobie tam grilla.

Karwiny. Dużo pijanych, mało koni
ULICA BRZECHWY 9. Mieszkańcy mówią, że przy tej ulicy
szczególnie często można spotkać pijanych mężczyzn.
- Nie wiem dlaczego upodobali sobie to miejsce - mówi Ryszard
U., mieszkaniec Karwin. - Czasami strach jest tędy przejść.
Mieszkaniec mówi, że latem „całe towarzystwo” przenosi się na

pobliską polankę. Służby porządkowe nie potrafią sobie poradzić
z tym problemem.
Jeszcze dwa lata temu można było spotkać na Karwinach konną
straż miejską. Jak twierdzi mieszkaniec, teraz taki widok to już
wielka rzadkość.
Ryszard U. proponuje, żeby tych wszystkich pijaków, co „cierpią
na nadmiar wolnego czasu, zagonić do pracy”.
- Zamiast pić, mogliby trochę popracować - uważa mieszkaniec.
-Przydałoby się na przykład położyć w kilku miejscach chodnik.

"Karwiny. Strach po rekolekcjach
W tej dzielnicy, jak twierdzą mieszkańcy coraz większym problemem jest przestępczość wśród młodzieży. Jolanta Marecik mówi, że
zaczynają się już tworzyć gangi osiedlowe. Na przykład podczas
ostatnich rekolekcji wielkopostnych, które odbywały się w godzinach wieczornych, przed kościołem stały grupki młodzieży. Jak
twierdzi mieszkanka, strach było koło nich przejść.

Wielki Kack. Piaszczyste drogi
ULICA GÓRNICZA. Pani Anna Dębniak skarży się, że przy
tej ulicy nie ma utwardzonej drogi. Podczas deszczu jest tam takie
błoto, że nie ma którędy przejść.
- Poza tym jeździ tamtędy dużo ciężarówek - uważa pani Dębniak. - Robią dużo hałasu i dużo kurzu.
Piaszczyste drogi są też przy ul. Gryfa Pomorskiego oraz przy ul.
Myśliwskiej.
|

Karwiny. Mało budek
Mieszkańcy Karwin twierdzą, że w ich dzielnicy mogłoby być
więcej budek telefonicznych. Estera Pokrzywicka, uczennica SP nr
42 mówi, że telefony przydałyby się zwłaszcza w okolicy poczty.
Dodaje, że oprócz telefonów brakuje też klubów młodzieżowych.
- Nie ma w tej dzielnicy gdzie spędzać wolnego czasu - uważa Estera Pokrzywicka.

Dąbrowa. Jazda za kościołem
LAS ZA KOŚCIOŁEM. Mieszkańcy chcą w tym miejscu utworzyć trasę dla tych, co jeżdżą na deskorolkach. Rada Dzielnicy zamierza w najbliższych dniach rozmawiać o tym z administracją
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.
|
Rada Dzielnicy chciałaby też w najbliższym czasie, zająć się ułożeniem chodników. Głównie na ul. Nagietkowej i ul. Piołunowej.
- Na razie jest jeszcze jasne, kto tę pracę będzie finansował - mówi Ewa Milewska, przewodnicząca Rady Dzielnicy. - Chcemy w tej

sprawie rozmapyiać
e przyszłym tygodnie
z jięrownic rem MSM
sa?

Fm

Informacje z Karwin, Dąbrowy i Wielkiego Kacka zebrał Tomasz Gos, który czeka na sygnały od czytelników pod numerem telefonu 21 05 11.

Poszukiwani
świadkowie
Oddział Żandarmerii Wojskowej w Gdyni poszukuje
świadków wypadku drogowego, do którego doszło 18
marca br. ok. godz. 17.50 na ul. Kacperskiej.
Zderzyły się pojazdy marki
Star 200 (nr rej. GNV 3685)
i biały samochód Ford Fiesta
(nr rej. GAC 8087).
Świadkowie
są
proszeni
o kontakt osobisty z Oddziałem

Żandarmerii

w Gdyni

(teren

Portu Wojennego Oksywie) lub
telefoniczny pod nr tel. 26-24-

85, 20-56-66 (całą dobę) i 26-2479 (godz. 7.30 - 15.30)

Za dwa podnie „zielone” dzieciaki ze Szkoły
Podstawowej nr 46 na Karwinach zaczną liczyć bociany. Rok temu zaczęli namawiać okolicznych mieszkańców do używania bawełnianych chusteczek zamiast papierowych.

TYT:

Już niedługo mieszkańcy Gdyni Chyloni odpoczywać
będą w cieniu roślin przywiezionych z Niemiec. W sierpniu br.
zakończą się prace nad projektem części „Parku Kilońskiego”.

Na tablicy przy wejściu do
sali od biologii w gdyńskiej
Szkole Podstawowej nr 46 wisi
kilkanaście kartek. Przypięli je
uczniowie. Na jednej z nich
można

przeczytać:

„Widziałem

pana, który bił psa takim średnim kijem i przywiązał go do
drzewa.” Tablica jest efektem
programu „Zielone Dzieciaki”.
Jego celem jest zwrócenie uwagi dzieci na problemy związane
z ochroną środowiska.
- Uczniowie myślą nad tym,
co chcieliby zrobić dla środowiska naturalnego w swojej okolicy. Potem wprowadzają to w życie - mówi Elżbieta Mazurek,
nauczycielka biologii w gdyńskiej szkole.

Bawełniane chusteczki
zamiast papierowych
Hasłem programu jest zasada: „Myśl globalnie, działaj lo-

kalnie”. Zielone dzieciaki kładą
nacisk na prezentowanie swoich inicjatyw lokalnej społeczności. Na przykład podczas akcji ograniczania ilości śmieci były w, okolicy szkoły rozdawane
ulotki. Informowały one mieszkańców co można zrobić, aby
zmniejszyć w Polsce ilość śmieci. Na przykład: „Papierowe
chusteczki mogą leżeć na wysypisku całe miesiące. Zamiast
nich używaj chusteczek bawełnianych”.

Obserwacja plaży
Daria Stefanowska,
ny” dzieciak w klasie

„zieloVIIIb,

mówi, że ostatnio była organi-

o

Dzieci przynoszą do szkolnej pracowni biologicznej „fragmenty przyrody”. Sprawdzają jak bardzo są skażone.
Fot. Ewa Sipowska

zowana akcja obserwacji wybrzeży Bałtyku.
- Chodziliśmy po plaży
i sprawdzaliśmy jak bardzo jest
zanieczyszczona - mówi Daria. Trafiliśmy na wiele plastykowych butelek, papierów i innych odpadów.
Dzieci do szkolnej pracowni
biologicznej przynoszą później
„fragmenty przyrody” i sprawdzają jak bardzo są one skażone.
Małgorzata. Kumpiel, koleżanka z klasy Darii tłumaczy, że

takim akcjom towarzyszą czasami zrobione przez uczniów
transparenty.
Małgosia wskazuje na drewnianą tablicę leżącą w sali od
biologii. Widnieje na niej napis:
„Nim 450 lat długich minie, po
plastykowej butelce dopiero
ślad zaginie.”

"Niebieska
latryna
kn

AJ

i

"pakowany

(PS)

(AT)

skiem sklepów.

e

ła

Ruiny wypalonego domu
znajdują się przy skrzyżowaniu
ul. Zielonej i Bosmańskiej.
Straszą mieszkańców Oksywia
od ponad roku. Ich zdaniem
nikt przez cały ten czas nie interesował się budynkiem.
- Ten dom przeraża samym
widokiem - twierdzi Irmina Andrzejczak, mieszkanka pobliskiego osiedla. - Trzeba zresztą
uporządkować cały ten teren.
Przy spalonym domu walają
się zwęglone resztki drzwi, wewnątrz powyrywano przewody
instalacji elektrycznej. Obok leżą kupy gruzu. Zdaniem mieszkańców dom w każdej chwili

rzutowca

„MIG

bis”.

En-

próbo

-

grozi zawaleniem. Często widuje się tam bawiące się dzieci.
Zdaniem właścicielki jednego z sąsiadujących z budynkiem
sklepów, jest to podwójnie niebezpieczne, bo w ruinach często
zbierają się pijacy. Dzieje się to
nawet w dzień.
- Zdarzało się, że przychodzili do nas po pieniądze - mówi
zbulwersowana. - Trudno ich
było potem wypędzić.
Dom spalił się w styczniu
ub.r. Dawniej mieścił, się tam
klub nocny.
Zapytane o sprawę Straż
Miejska i Urząd Miasta nic
o niej nie wiedzą.
(TEF)

W

Admirał Engelmann ze swoimi polskimi kolegami.

towcach

„Tornado”.

Dowódca

lotnictwa morskiego Niemiec
powiedział, że jest zaskoczony
różnorodnością sprzętu, który
jest na wyposażeniu brygady.

Fot Ewa Sipowska.

- Samoloty nie są dla mnie
nowością. Zadziwia mnie jedże są

tutaj

tak

dzie-

Brzmi ono: „Ziemia nie należy

do człowieka, człowiek należy
do ziemi.”

Tomasz Gos

ogrodnik

miasta

Gdyni, jego budowa potrwa kilka
lat, a koszta nie są w tej chwili
Pomysł powstania w Chyloni
parku narodził się w latach siedemdziesiątych. Na początku lat
dziewięćdziesiątych zainteresował się nim ogrodnik z

Kilonii,

siostrzanego
miasta
Gdyni.
Niemcy zaproponowali pomoc.
W styczniu tego roku uchwałą
Rady Miasta mający powstać
park

nazwano

kiem Kilońskim”.

oficjalnie

„Par-

(TEF)

Harcerze

w Gdyni
Po raz siódmy w Gdyni rozpoczął się wczoraj dla członków
wszystkich polskich organizacji
harcerskich zlot Baden-Powella. Ma on tradycyjnie uczcić pobyt naczelnego skauta świata
w Gdyni w 1933 roku.
Zlot po raz drugi firmowany
jest przez Federację Harcer-

stwa Polskiego. Impreza potrwa
do niedzieli. W programie przewidziany jest między innymi festiwal piosenki harcerskiej i zuchowej „Złoty Róg '97”. Zakończenie zlotu odbędzie się
w niedzielę na Polance Redłowskiej. O godz. 9 odprawiona
zostanie tam msza święt
:

*(Gosbi)

syokasakdóy

starannie

- stwierdził En-

Kontradmirał wypowiedział
się także z uznaniem o umiejętnościach polskich pilotów. Miał

Trzeci konkurs „Bezpieczni w Ruchu
” odbył się na terenie
WTC EXPO
w Gdyni.
Uczestniczyło
w nim prawie 100 uczniów
z gdyńskich szkół podstawowych. Uczestnicy najbardziej narzekali na pogodę.
Organizatorem
konkursu
był sierż. Piotr Semmerling
z Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Rejonowej Policji

w

Gdyni

oraz

Żandarmeria

- Wojskowa. Jak powiedział nam
sierż. Semmerling,

celem kon-

kursu jest to, aby dzieci nauczyły się bezpiecznie poruszać po
drogach Gdyni. Ubolewa nad
tym, że w mieście jest tak mało
ścieżek dla rowerów. Dzieci same opowiadały, że boją się jeździć po ulicach, choć mają karty
rowerowe, ponieważ kierowcy
zajeżdżają im drogę.
- Musimy jeździć po chodnikach, choć karty pozwalają nam
na poruszanie się po ulicach -

Konkurs „Bezpieczni w Ru-

chu Drogowym” rozpoczął się
testem sprawdzającym znajomość przepisów i znaków drogowych. Zdaniem dzieci i prowadzących, testy nie były trud-

dziela, kierownik filii.

pielęgnowane
gelmann.

„Zielone

przeczytać myśl
wodza Seattle.

Jak nas poinformował Michał
Machnikowski,

kl. VII d ze SP nr 46 na Karwinach.

W październiku ub.r. Bank
Komunalny wygrał przetarg
na dzierżawę parteru budynku
komunalnego leżącego naprzeciw Urzędu Miasta.
Przed kilkoma dniami rozpoczęto przebudowę budynku. Adaptacja potrwa ok.
ośmiu tygodni i już w połowie
czerwca nowa filia BK zostanie otwarta.
- Wystrojem wnętrz i kolorystyką nawiązujemy do innych obiektów Banku Komunalnego, czyli do stylu dominującego w Gdyni w latach 20.
- powiedział nam Marek Ką-

nak,

w

ciaki” można
indiańskiego

znane.

Niemcy pomogą w wykonawstwie, dostarczą elementy roślinne i część urządzeń rekreacyjnych. Na projektowanym fragmencie parku przewiduje się powstanie dwóch placów gier i zabaw dla dzieci, placu wypoczynkowego dla dorosłych i toalety.
Całość ozdabiać będą nie tylko
rośliny, ale i elementy małej architektury. Projektowana część
parku ma pełnić funkcję lokalnego punktu widokowego.

Chylońską, Lubawską i Wiejską.
W całości zajmować będzie powierzchnię ok. 4 hektarów.

Musimy jeździć po chodniku

i

Razyosako przebudowę
budynku
leżącego na
ciw Urzędu Miasta. Bedzie
się tam mieścił Bank Komunalny.

Kontradmirał lata na odrzu-

gażowanych

terenów zielonych, zapowiada, że

gdzie mieszkańcy mogliby wypoczywać, nie licząc skąpej zieleni
przy budynkach mieszkalnych.
Park powstanie nad brzegami
Chylonki, ograniczony będzie ul.

powiedział nam Marcin, uczeń

„Anakondy”,

- 21

i

CZETWCU

- To tyle samo co ja! - ucieszył się Engelmann.

Obecnie
w akcji bierze
udział 11 gdyńskich podstawówek. Szkoły z innych miast zaczynają się już nią interesować.
Jak twierdzi Wolniakowska nie
wykluczone, że w najbliższym
czasie przyłączą się do programu.
W jednym z przewodników
dla uczniów i nauczycieli zaan-

Y. wienia

Na bank

Wolfgang Engelmann przyjechał dwa dni temu na zaproszenie kmdr Zbigniewa Smolarka, dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej
z Babich Dołów.
- Chcemy wspólnie uporządkować systemy ratownictwa
morskiego. Dążymy do sytuacji, żeby ratownicy ze wszyst- kich krajów działali tak samo
sprawnie - powiedział kmdr
Smolarek.
Na lotnisku w Babich Dołach, Engelmann obejrzał m.in.
śmigłowiec i sprzęt ratowniczy

gelmann zapytał por. pilota Mirosława Krupskiego, który pokazywał mu odrzutowiec, z jaką
największą prędkością latał.
Okazało się, że jest to podwójna prędkość dźwięku (2230
km/h).

ay ies Wstań.
SE
Ee
8

z de Boney sposo

pilotów.

Usiadł także za sterami od-

Człowiek należy
do ziemi

„Park Kiloński” będzie pierwszym tego rodzaju terenem zielonym w Gdyni Chyloni. Ta część
miasta nigdy nie miała miejsca,

W grożacym znajaniem wypelanym domu na sku
bawią

nego z jednym z polskich

towniczego PZL W 3 „Sokół”.

gii w SP nr 31 w Gdyni.
- Na początku ubiegłego roku wysłałam projekt programu
do Polskiego Biura Regionalnego Centrum Ekologicznego
na Europę Środkowo-Wschodnią - mówi Wolniakowska. -

Spodobał im się i zgodzili się go
finansować.
Szkoła Podstawowa nr 46 realizuje program „Zielone dzieciaki” od czerwca ub. roku.

Projekt
zagospodarowania
fragmentu placu przeznaczonego
na „Park” przygotowuje ogrodnik z niemieckiej Kilonii.
W pierwszym etapie powstanie część parku o powierzchni ok.
1 hektara. Strona niemiecka
przewiduje zakończenie prac
projektowych na koniec sierpnia
bieżącego roku. Po uzyskaniu pozwolenia miasto, jako główny inwestor, rozpocznie prace budowlane. Potrwają one prawdopodobnie do lata następnego roku.
Anna Stępniewska, kierownik
zespołu do spraw projektowania

Bezpieczni w Ruchu Drogowym

li Lotnictwa Niemiec, oglądał dzisiaj śmigłowce i samoloty MW na Babich Dołach. Podczas wizyty okazało się, że ma wiele wspól:

W-3MR

niakowska, nauczycielka biolo-

o

Kontradmirał Wolfgang
mann, dowódca Flotyl-

myśliwskiego
uzbrojenie
„MIG-a”. Zapoznał się z działaniem innego śmigłowca Ta-

Rafał Lach jest uczniem klasy VIIj. Mówi, że w programie
„Zielone dzieciaki” uczestniczy
od samego początku. Opowiada, że co roku jest organizowana akcja liczenia bocianów.
Trwa ona od maja do czerwca.
Każdy wyjeżdżając poza miasto, na przykład na wakacje, liczy napotkane bociany. Wyniki
są wysyłane do wrocławskiego
koordynatora Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt.
Pomysłodawcą programu Zielone Dzieci jest Grażyna Wol-

:

Przy ulicy Dąbrowskiego
w Rumi w pobliżu skrzyżowania
ze Starowiejską pojawiła się
uliczna ubikacja. Przenośny jednokabinowy sanitariat ustawiła
na okres 5 miesięcy firma Toi
Toi, której gmina za opróżnianie i sprzątanie ubikacji zapłaci
2,5 tys. zł.
Sanitariat przywieziono na
prośby mieszkańców, którzy bawiąc się w centrum, musieli chodzić „za potrzebą” w krzaczki.
Korzystanie z kabiny jest darmowe, lecz na razie przechodnie są tak zaskoczeni jej widokiem, iż niewielu z niej korzysta.

Akcje liczenia bocianów

Oksywie

W Rumi

" Prędkość admirała
i porucznika

PZL

Odpoczynek
oo niemieckimi
drzewami

okazję
obserwować
ich
w Niemczech.
Na Babich Dołach przebywają także w tej chwili piloci
z Holandii. Ćwiczą oni z Polakami elementy ratownictwa
morskiego. Niedługo przewidywane są odwiedziny większej
liczby Holendrów.
(KRY)

Od strony ul. Sabata powstanie wielka, przeszklona
tafla z głównym wejściem,
przez którą prześwitywać będzie wnętrze banku.
Nad wejściem zawiśnie daszek z chorągiewkami charakterystycznymi
dla
starych
gdyńskich gmachów. Owalna
sala główna planowana będzie
w tonacji beżu i brązu.

(PS)

ne, ale trzeba było uważać

na

podchwytliwe pytania.
Potem dzieci przeszły z ciepłego pomieszczenia za halę
WTC, gdzie padał śnieg na
przemian z deszczem. Przygotowano tam dla nich małe miasteczko drogowe, na którym
znajdowały się znaki drogowe
i trasa do pokonania. Nie liczył
się czas, ale technika jazdy.

SOSÓŚ

=

z

Dzieci opowiadały, że boją się jeździć po ulicach, choć mają karty rowerowe.
Fot Ewa Sipowska
- To jest znacznie trudniejsze
- krzyczą młodzi zawodnicy. Nie można wyjechać za linię,
przed zakrętem trzeba się rozejrzeć i dać sygnał ręką.
Najlepszą szkołą okazała się
SP 47 z Dąbrowy. Zespół otrzymał dwa puchary. Jeden od

kmdr. Franciszka Rosłońca, komendanta ŻW, a drugi ufundo-

wany przez Auto-Mobil z Wejherowa. Najlepszy rowerzysta,
Grzegorz Foltynowicz z VIII
kl., również pochodził z tej
szkoły.

(Atu)

Zwycięzcy konkursu łódzkiego biura podróży

Wodospady
z Cavadonga
Klasa IV b z VI LO w Gdyni wygrała konkurs zorganizowany przez biuro podróży
z Łodzi. Młodzież pojedzie na wycieczkę do
Prace
spośród
go biura
IV b

klas III b i IV b okazały się najlepsze
400, jakie przysłano na konkurs łódzkiepodróży RAT.
przygotowała plan wycieczki do Hiszpa-

nu.

- Każdy w klasie miał do opracowania fragment trasy - mówi Maciej Jopyk.
Licealiści powiedzieli, że wygrali ponieważ
plan ich wycieczki był niekonwencjonalny
- Biura podróży oferują najczęściej wylegiwanie się na hiszpańskiej plaży i zwiedzanie okolicz-

nych zabytków. Chcieliśmy pokazać piękne i mało znane miejsca Hiszpanii np. Park Narodowy
Cavadonga, w którym są fantastyczne wodospady
- mówią uczniowie.
Pomysłowa młodzież pozyskała zdjęcia do
pracy nawet z Internetu. Podczas finału, który
odbył się w Łodzi, trzech przedstawicieli IV b
wygrało wycieczkę do Włoch dla całej klasy.
- Na dworcu były kwiaty, szampan i konfetti,
a dziewczyny rzucały się na szyję - dodał Łukasz
Magadur, który przyczynił się do zwycięstwa swojej klasy.
Uczniowie podkreślają, że sukces zawdzięczają nauczycielce pani Krystynie Tomczyk.

(AM)

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

R-1556

OGŁOSZENIE
Zarząd Rafinerii Gdańskiej SA działając
w imieniu Ministra Skarbu Państwa wzywa:

18 TARGI
WYROBÓW

1) osoby, które zatrudnione były w Gdańskich Zakładach
Rafineryjnych dnia 26 września 1991 r.
oraz

2) osoby, które przepracowały w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych co najmniej 10 lat, a rozwiązanie z nimi stosun' ku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub
rentę albo z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 ustawy
z 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz.U. z 1990 r. nr 4, poz. 19 z późn. zm.)

TEKSTYLNYCH
23 - 26 kwietnia 1997

do składania oświadczeń o zamiarze nieodpłatnego
nabycia akcji Rafinerii Gdańskiej SA

v

i równocześnie informuje o przystąpieniu
przez Ministra Skarbu Państwa do nieodpłatnego

Sujem U9| oMJ1uzsozou0d omMiSJEIMaIZp Ś

Następne 19 TWT 15 - 17 października 1997

OPTYCZNYCH

uwzględniane (obowiązująca jest data doręczenia do RG SA).

Do składanego oświadczenia należy dołączyć zaświadczenie o łącznym
okresie zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym Gdańskie Zakłady
Rafineryjne i w Rafinerii Gdańskiej SA.
Druki oświadczenia wydawane będą przez Zespół Organizacyjno-Prawny
w pokoju nr 119. Zaświadczenia o łącznym okresie zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym Gdańskie Zakłady Rafineryjne i Rafinerii Gdańskiej SA wydawane będą w Dziale Zatrudnienia, Spraw Osobowych
i Szkolenia w pokoju nr 126, po 15 maja 1997 r.
Lista uprawnionych wywieszona będzie w siedzibie Spółki dnia 22 lipca
1997 r. Reklamacje dotyczące pominięcia uprawnionego. na liście lub

Qa BEZPŁATNE BADANIE WZROKU
przy zakupie okularów lub soczewek o

Q 10-20% ZNIŻKI
NA WSZYSTKIE

sprostowania danych dotyczących łącznego okresu zatrudnienia w przed-

siębiorstwie państwowym Gdańskie Zakłady Rafineryjne i w Rafinerii
Gdańskiej SA będzie można składać w formie pisemnej w terminie 14 dni

ARTYKUŁY

od daty wywieszenia listy w siedzibie Spółki. Wszystkie reklamacje będą
rozpatrzone w terminie 14 dni od ich złożenia. Rozpatrzenie reklamacji

wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego.Do nieodpłatnego zbycia akcji uprawnionym pracownikom Skarb Państwa
przeznacza 1 180 500 akcji zwykłych imiennych Rafinerii Gdańskiej SA
o wartości nominalnej 10 zł każda.
Ostateczna lista pracowników uprawnionych do nieodpłatnego nabycia
akcji będzie wywieszona w siedzibie Spółki dnia 22 sierpnia 1997 r.

TYLKO W:
- PIĄTEK 18.04.97 w godz. 10-18
SOBOTĘ 19.04.97 w godz. 10-16

Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji będzie mogło być realizowane do

Ki:
.Qo 18

dziewiarstwo i pończosznietwo
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pończosznicz,
dziewiarstwo

tkaniny i dzianiny:
bawełniane, jedwabne, Iniane,
wełniane odzieżowe
i dekoracyjne,
dodatki krawieckie,
galanteria i pasmanteria,
firanki, konfekcja

SALONACH

Oświadczenia o zamiarze nabycia akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki w Zespole Organizacyjno-Prawnym, pok. nr 119 lub drogą
pocztową pod wskazany powyżej adres, do 8 lipca 1997 r.
Niezłożenie oświadczenia w powyższym terminie skutkuje utratą prawa
do nieodpłatnego nabycia akcji, w związku z czym oświadczenia doręczone RG SA drogą pocztową lub osobiście po 8 lipca 1997 r. nie będą

o len wełna bawełna jedwab dziewiars,

pełny zakres asortymentowy

W

zbywania akcji uprawnionym pracownikom.

Hala Łódzkiego Ośrodka Sportu
ŁODŹ, ul. Ks. Skorupki 21

bawełna jedwab

|TEK £ SOBOTA
PROMOCJA
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8 stycznia 1998 r.
Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa.
Akcje wydawane będą w siedzibie Spółki w okresie do 8 stycznia 1998r.
w terminie, który wyznaczony zostanie przez Ministra Skarbu Państwa.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Zespołem Organizacyjno-Prawnym pod nr. tel. (058) 38-72-10.

R-1873
R-1773

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 10 w Sopocie im. Fryderyka Chopina
81-780 SOPOT, ul. Kazimierza Wielkiego 14, tel. 51-15-01
ogłasza przetarg nieograniczony. o wartości szacunkowej poniżej
20 000 ECU (zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych)
z dnia 10.06.94r. z późniejszymi zmianami

- na wykonanie docieplenia i wymianę

pokrycia stropodachu budynku szkoły.
(częściowo z materiałów powierzonych)
I. Zakres prac wyszczególniony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Il. Termin realizacji zamówienia 12.05.97 - 31.07.97 r.
- Ill. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją,
W. Formularz warunków szczegółowych zamówienia można odebraćw siedzibie Zamawiającego
'w godz. 9.00-14.00 (cena 10,00).
V. Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną *Przetarg” należy złożyć w Sekretariacie szkoły
do dnia 5.05.97 r., godz. 14.00.
V.. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.05.97 r. w siedzibie Zamawiającego
o godzinie 10.00.
VII. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy dostarczą Zamawiającemu oświadczenia
i potwierdzenia wymienione w art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych z 10.06.94 r.
VIII. Warunkiem udziału w przetargu
jest wpłacenie wadium w wysokości 2000 zł.
IX. Uprawnionym do kontaktów
z oferentami jest p. Kazimierz Lisowski, tel. 51-15-01.
X. Postępowanie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem obowiązujących preferencji
krajowych.

10025853/184/55

PRZETARGI

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. I. Kraszewskiego
w Sopocie, ul. Tatrzańska 19

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy
na wykonanie robót remontowych:
1) Przegląd instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych

2) Czyszczenie pionów kanalizacyjnych 9 80 w budynkach
XI-kondygnacyjnych
3) Roboty dekarsko-blacharskie
Dopuszcza się składanie ofert na część lub całość ww. robót.

Wymagany termin realizacji ad. 1) 30.08.97 r., ad. 2) 30.05.97 r.,
ad. 3) 31.07.97 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać
w Dziale Techn.-Administr. spółdzielni, pok. nr 2 w cenie 10 zł.

Oferty należy składać w sekretariacie sp-ni (pok. nr 5)
w zapieczętowanych kopertach do dnia 28.04.1997 r.
Wadium w wysokości 200 zł dla każdego rodzaju robót należy
wpłacić w kasie spółdzielni do dnia 28.04.1997 r. do godz. 16.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.1997 r.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty
oraz unieważnienia lub odwołania przetargu w części
lub całości bez podania przyczyn.
10026001/184/S5

ZARZĄD

Zarząd Miasta i Gminy w Gniewie
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie
robót ogólnobudowlanych w Strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewie.

W księdze wieczystej nr 11013, oznaczonej w
- działka nr 105/14 o pow. 500
cena wywoławcza: 5750,00
słownie złotych: pięć tysięcy siedemset
Przetarg odbędzie się w dniu 25.04.1997

1. Wykonanie kanału naprawczego w pomieszczeniu
stanowiska obsługi naprawczej.
2; Wykonanie posadzek w pomieszczeniu naprawczym.
.3. Tynki ścian. i stropów.
4. Roboty malarskie.
Termin realizacji zadania: 31 r. 1997 r.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 30
kwietnia 1997 r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Gniewie przy pl. Grunwaldzkim 1, w pokoju nr 1.
W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy:
1. Prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą.
2. Zatrudniają osoby posiadające odpowiednie

w sali OSP *Żukowo” w Żukowie, ul. Gdańska 50.

L pom

10026087/1130/51

Zawiadomienie

Zarządu Gminy Kościerzyna
Stosownie
do art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415)

zawiadamia się, że projekt

miejscowego
planu zagospodarowania
cz. dz. 127, cz. dz. 128, cz. dz. 135/5, dz. 133/1,
dz. 131/1, dz. 134 na terenie wsi Gostomie (zmiana
do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Kościerzyna) przeznaczonych
pod eksploatację

przygotowanie zaw.

potencjał ekonomiczny i techniczny oraz referencje.
Informacji udzielają pracownicy referatu budownictwa,
pokój 21, tel. 135-22-55 wew. 14.

rez

10025736/1309/23 ż$

eMo

o będa

Sy AG

OAI

go Wyk

w dniach
od 27.04.1997 r. do 18.05.1997r. w siedzibie Urzędu Gminy
wKościerzynie
w godzinach pracy Urzędu.
W okresie wytożenia planu w każdy poniedziałek w godz. od 8.00
do 10.00 będzie można uzyskać informacje, bezpośrednio od
projektantów planu.
Zgodnie z art. 23 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie zmiany planu może wnieść protesf.
Zgodnie z art. 24 ustawy, każdy którego interes prawny lub
uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu może wnieść zarzuf.
Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do
Zarządu Gminy z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.
Za Zarząd Przewodniczący Zarządu
mgr Waldemar Tkaczyk
10025829/418/17

Nadleśnictwo Wejherowo
ogłasza przetarg nieograniczony
na modernizację obiektu
Nadleśnictwa w Muzie.
Dane dotyczące zakresu prac do wglądu
w siedzibie Nadleśnictwa.
Oferty powinny zawierać
kosztorys wstępny.
Składanie ofert do 5.05.1997 r.
w Nadleśnictwie Wejherowo
- Wejherowo, ul. Sobieskiego 247 B.
Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo
Wyboru oferenta oraz możliwość
odwołania przetargu
bez podania przyczyny. 10025899/A/55

ZARZĄD GMINY ŻUKOWO
ogłasza II przetarg na sprzedaż działek
budowlanych położonych we wsi Czaple,
. stanowiących własność Gminy Zukowo,
zapisanych w KW - 31257,
oznaczonych w ewidencji gruntów:

2. Lokalizacji siedliska rolnego (budynek mieszkalny
i budynek gospodarczy z przeznaczeniem
na uprawę pieczarek) na działce nr 15/2 położonej
W Chwaszczynie.
Rozpr
dzie
się o godz. 9.
3. Lokalizacji budynku mieszkalnego i garażu
na działce nr 744/3 położonej w Chwaszczynie.
Rozprawa odbędzie się o godz. 10.00
10026088/1 131/51

Burmistrz Gminy Żukowo

w Starogardzie Gd.
zaprasza
osoby fizyczne i prawne do podjęcia
rokowań w sprawie zawarcia umowy
na wykonanie analizy dotyczącej:
[ 1) Ustalenia sytuacji prawnej majątku spółki b
2) Sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki
3) Wyceny majątku przedsiębiorstwa spółki
PPUH *Starmex” Spółka z o.o. w Starogardzie
Gdańskim, ul. Lubichowska 176
Analiza winna obejmować wymogi wynikające
z art. 32 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.

o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych. (Dz. U. nr 118, poz. 561)
oraz Rozporządzenia Ministra Przekształceń
Własnościowych z dnia 20 listopada 1990 r.
w sprawie sposobu przeprowadzenia analiz

prawnych i ekonomiczno-finansowych
przedsiębiorstwa spółki ich finansowania
oraz kwalifikacji wymaganych od osób
dokonujących analiz (Dz. U. nr 2, poz. 10).
Zainteresowani podjęciem rokowań proszeni są
do składania pisemnych ofert w zamkniętych
kopertach w Urzędzie Miejskim w Starogardzie Gd.,
ul. Gdańska 6 w terminie 15 dni od daty ukazania
się niniejszego ogłoszenia.
Koperta powinna być oznaczona napisem "Oferta
PPUH „Starmex” Spółka z o.o”.

- działka
nr 208 o pow. 1700 m*
cena wywoławcza: 8840,00 zł

- działka
nr 209 o pow. 1700 m*
.

1) 'mię, nazwisko, adres albo nazwę firmy
i siedzibę zainteresowanego (aktualny wypis
z rejestru działalności gospodarczej),
2) Ogólne informacje o prowadzonej działalności
objętej zakresem oferty, .
3) Przewidywana cena i termin wykonania analizy.
Zapraszający zastrzega sobie prawo do
przedłużenia terminu składania ofert oraz
odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny.

słownie złotych: osiem tysięcy osiemset czterdzieści

zawiadamiam zainteresowanych,
że w dniu 28 kwietnia 1997 r. w Urzędzie Gminy
w Żukowie, pok. nr 7, odbędzie się rozprawa
administracyjna poprzedzająca wydanie decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu dla inwestycji polegającej na:
1. Lokalizacji siedliska rolnego (budynek mieszkalny
i budynki gospodarcze) na działce nr 38/2 położonej
W Chwaszczynie.
Roz
będzie
się o godz. 9.00

Zarząd Gminy Miejskiej

Oferta winna zawierać:

_ PRZETRG

z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89 poz. 415 z 1994 r.)

ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: CZ

w Żukowie w dniu przetargu.
z

OBWIESZCZENIE

w DZIENNIKU BAŁTY

ewidencji gruntów:
m”
zł
pięćdziesiąt.
r. o godz. 13.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 10% ceny. wywoławczej w kasie Urzędu Gminy.

3. Posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie,

Zgodnie z art. 44 ust. 1 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

10026109/1376/23

ŻUKOWO

Tuchom, stanowiącej własność Gminy Żukowo, zapisanej

Zakres robót obejmuje:

„ PRZETARGI

GMINY

ogłasza Ill przetarg na sprzedaż działki budowlanej położonej we wsi

U JPRZRGI

R-1843/A/868

ZARZĄD

cena wywoławcza: 8840,00 zł

GMINY ZUKOWO

słownie złotych: osiem tysięcy osiemset czterdzieści

ogłasza przetarg na sprzedaż działki położonej

- działka
nr 213 o pow. 1600 m*

w m. Żukowo przy ul. Dworcowej, stanowiącej
własność Gminy Żukowo, zapisanej w KW -

cena wywoławcza: 8320,00 zł
słownie złotych: osiem tysięcy trzysta dwadzieścia

oraz sprzedaż działek bez prawa zabudowy:
- działka nr 210 o pow. 800 m”
cena wywoławcza: 3360,00 zł
słownie złotych: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt

(na poszerzenie działki nr 209)
- działka nr 211 o pow. 900 m”
cena wywoławcza: 4680,00 zł
słownie złotych: cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej w kasie Urzędu Gminy Żukowo
w dniu przetargu do godz. 13.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.04.1997 r.

21811, oznaczonej w ewidencji gruntów:

nr 957 o pow. 2960 m'
cena wywoławcza: 42 300,00 zł
słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące trzysta.
Zgodnie z miejscowym planem szczegółowym
zagospodarowania przestrzennego miasta i wsi
Żukowo, zatw. uchwałąNr XXIII/121/92 Rady Gminy
z dnia 11 czerwca 1992 r. ww. działka posiada
przeznaczenie pod usługi nieuciążliwe.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej

w kasie Urzędu Gminy Żukowo w dniu przetargu
do godz. 13.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.04.1997 r.

o godz. 13.45 w sali OSP *Żukowo”

o godz. 13.20 w sali OSP *Żukowo”
w Żukowie, ul. Gdańska 50.

w Żukowie, ul. Gdańska 50.

PRZECI

10026085/1128/S1

ss PRZETARGI

10026086/1129/51

Gdańsk, tel/fax 31-80-62, 46-35-68, tel. centr. 31-50-41 w. 210, 215, 218, faxw. 213, 214 w pon. w godz. 8. 00-20.00, wt.-pt. 8.00-18.00, soboty 9.00-15.00, fax 46-35-68
całą dobę; Gdynia, tel./fax 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00, tel./fax 20-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;
Elbląg, tel./fax (055) 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel./fax 82-23-25 w godz. 8.00 - 16.00; Tczew, tel./fax (069) 31-63-26
w godz. 8.00 - 16.00; Starogard Gdański, tel./fax (069) 220-80 w godz. 8.00 - 16.00
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Na zmianę

WIEM, ?E To

O pierwszego wśród równych w rządzie

PAMSIKU REWIR

Do trzech ministrów sztuka
inister
zawsze
nych w
rem, a w USA
nawet zamiast
dyplomacji jak
nich,

a

w

spraw zagranicznych był
pierwszym Wśród rówrządzie, tuż za premie- jako sekretarz stanu premiera. Tacy szefowie
Talleyrand czy Metter-

bliższych

nam

czasach

wszystkie pisma wychodzące z MSZ.
Nosił się z wyszukaną elegancją czasó
wbelle

epoque,

choć

nie

bez

odrobiny

stylu późnych lat 20. Miałem przyjemność poznać go osobiście przy okazji wywiadu, jakiego mi udzielił z własnej inicjatywy w 1990 roku do „Tygodnika So2299
lidarność . Jedyną wadą Skubiszewskiego był nadmierny europocentryzm.

Eden

czy Genscher, rzeźbili historię. Co prawda, przy dzisiejszym poziomie łączności
rola ministra spraw zagranicznych kurczy się, bo najważniejsze sprawy z kontrpartnerami załatwiają prezydenci i premierzy, co prawda dzisiejsze ambasady
są raczej reklamowymi witrynami aniżeli kuźniami politycznych decyzji, ale - jeśli ich szef jest osobistością nietuzinkową - bardzo pomagają w tworzeniu
„Iimage” całego państwa; a to nadal ma

Andrzej Olechowski imponował nie
tylko wzrostem, także swobodą poruszania się po stolicach świata w roli przedstawiciela rządu postsolidarnościowego,
choć parę lat wcześniej zasiadał przy stołach dyskusyjnych po przeciwległej stronie. Na każde pytanie potrafił odpowiedzieć precyzyjnie i jasno, a przy tym
dowcipnie - przed kamerą; w jednymdwóch zdaniach. Lubiany był w najświetniejszych salonach Waszyngtonu,

duże znaczenie.

A już dobry szef dyplomacji to wielki
atut reklamowy.

Bonn, Londynu.

Trzecia Rzeczpospolita miała zadziwiające szczęście do ministrów spraw zagranicznych, co już o premierach powiedzieć byłoby trudno. Najpierw był
Krzysztof Skubiszewski: minister w typie
dostojno-profesorskim, co nieco starej
daty, imponujący wiedzą i pedanterią;
osobiście korygował, aż do przecinków,

Władysław Bartoszewski - dla odmiany - to spiżowy pomnik. Przejść przez cele więzienne Hitlera i Stalina, zachować
nieskazitelną cnotę przez całe fatalne
półwiecze to życiorys, że drugiego takiego, choćby w przybliżeniu, szukać by
nadaremnie, nie tylko w Polsce. Kogóż
więcej z takim skupieniem słuchaliby

niemieccy parlamentarzyści?
spraw zagranicznych byłby
gdyby nie jedyna słabostka:
gadatliwość, ocierająca się o

NiE M9 PPAIĘMSI
D/A URZĘDU OCH?
PAŃSTWĄ..

Ministrem
idealnym,
przesadna
słowotok.

Poprzedni szefowie MSZ mieli więc
olbrzymie zalety i, bywało, malutkie
śmiesznostki. Dopiero u ministra obecnego, Dariusza Rosatiego, zalet dopatrzyć się trudno. W swoim stylu i w horyzontach myślowych jest klasycznym
„międzynarodowcem”: jednym z paru
milionów identycznych we wszystkich
państwach funkcjonariuszy organizacji
typu ONZ, UNESCO, UNIDO, OBWE,
IMF, FAO czy NGO. Zdaje się, że jedyne co potrafi w MSZ, to sekować tych
swoich urzędników, którzy są od niego
lepsi i opracowują raporty cenne dla polskiej polityki zagranicznej. I jeszcze potrafi nagradzać tych, którzy wynoszą
z MSZ dyskretne informacje, żeby ogłaszać je drukiem.

W Świętym Gaju

Rosati nie powinien zatem robić nic
innego, tylko spijać cocktaile, nawet jeśli
jest - tego nie wiem - zakamieniałym
abstynentem.

Gdy

klimat tego miejsca. Duchowni - aby złożyć cześć patronć
ce skansenu, św. Barbarze. Twórcy ludowi - aby
p czego - jak twierdzą - nigdzie indziej nie zrealizuWdzydzki skansen nie jest
oazą martwych chat i znajdujących się w nich przedmiotów
czuje się tu życie i zapewne
dlatego muzeum etnograficzne
przyciąga wciąż nowych turystów.
Teraz przybyła tu kolejna
budowla - kuźnia z Lini, wsi
położonej nieopodal Wejherowa.
- Obiekt ten o tyle jest dla
nas istotny, bo bodaj był ostatnim tego typu o konstrukcji
szkieletowej
powiedział
„Dziennikowi”
dr Tadeusz
Sadkowski, etnograf i starszy
kustosz wdzydzkiego muzeum.
-

Oczywiście,

na

Kaszubach

jest jeszcze wiele starych kuźni,
jednak budynki te są kamienne. Dodatkową ciekawostką
kuźni z Lini jest jej drewniany
komin.
Rozbiórka tej kuźni wykonana przez specjalistów, podobnie jak w przypadku każdego tego starego obiektu, należała do mozolnych i pracochłonnych zajęć. Etnografom,
zależało, żeby jak najwięcej autentycznego

materiału

prze-

wieźć do muzeum, by następnie odbudować budynek.
- Zależy nam na pozyskaniu
jeszcze jednej kuźni - dodał dr
Sadkowski. - O odmiennej
konstrukcji, kamiennej, bardziej nowoczesnej i bogatszej.
Ta z Lini, pochodząca z XIX
wieku,

należała

skromnych.

W

do

bardzo

ten

sposób

utworzymy konkretną kolekcję obiektów przemysłowych.
Pracownicy skansenu w tym
roku zdążyli już kupić od państwa Miotk, rozebrać i przywieźć na teren parku XIXwieczną chatę ze Starej Huty
koło Sianowa.
Spośród
wielu
pięknych

- Cierpliwie czekamy na
rozpatrzenie wniosku - stwierdziła Teresa Lasowa, dyrektorka skansenu. - Jeżeli otrzymamy pieniądze, całość możemy
ukończyć jeszcze w listopadzie.

Prawie każdy, kto odwiedza
skansen

odnosi

wrażenie,

że

do

strony

Dzierzgonia, zapewne zauważy
na niewielkim, trójkątnym placu pozostałość jakiegoś obelisku. Właśnie o tej porze roku
jest on dobrze widoczny, bo
w zimie zakrywa go śnieg,
a w lecie pokrzywy... Obok leży
spory, obrobiony głaz, ozdobiony niezrozumiałymi napisami.

cze zostało. Może więc przyszedł czas, aby zebrać jego
szczątki i poskładać? Kamień
z napisem postawić można na
zachowanym postumencie, obu-

zwycięską reklamę
każdego
kwartału.
Spośród czterech zwycięzców

cy z „Dziennikiem.

wyłoniono reklamodawcę, który, zdaniem kapituły, zamieścił

„Wygoda”,

bo odbierał część klienteli tego

pierwszego i „Zazdrość”, któ-

s

broni

szen

Obecnie pracuje w porcie
gdyńskim. Uważa, iż kiedy już
złapie się „militarnego bakcyla” nie wystarszy chodzenie na
lotnisko, oglądanie filmów wojennych, czytanie książek - pragnie się mieć replikę sprzętu
w domu. Pooglądać, pokręcić
śmigłem, przesunąć lufę, coś

domalować...

Macki propagandy

Przed laty, kiedy pan Bogdan stawiał pierwsze kroki
w modelarstwie - modele lotnicze (produkcji czeskiej lub polskiej) były dostępne jedynie
w składnicach harcerskich. Bardzo trudno było kupić czołgi.
Pod koniec lat 80 zaczęły pojawiać się modele firm zachodnich (wcześniej były dostępne
tylko na bazarach po cenie
dziesięciokrotnie wyższej).
- Co roku ukazują się nowości. Czasem ulegam pokusie
i skleję duży nowoczesny samolot, jednak genaralnie preferuję czołgi.
Cena zależna jest od firmy,
model
który wprodukowała
i od skali. Można kupić model
już za 12 zł. Najdroższe kosztują około 300 zł.

Militarny omnibus

Modelarstwo jest pasją, SPOsobem wypełnienia wolnego

czasu, a także formą realizacji
nie spełnionych marzeń. Modelarz
zazwyczaj
dysponuje
ogromną wiedzą na temat parametrów broni, historii wojen.
Pasjonaci zazwyczaj specjalizują się w jednym okresie i koncentrują się na jednym rodzaju
broni (począwszy od samolotów, przez statki, łodzie podwodne i czołgi, a skończywszy
na kolejkach). Pan Marek wybrał współczesną broń pancerną. Prawdziwą gratką były dla
telewizyjne
relacje
niego
z amerykańskiej operacji Pustynna Burza.
- Kiedy oglądam filmy wojenne, zauważam tyle niedoróbek. Niestety sprzęt wojskowy,
zwłaszcza jeżeli film dotyczy II
wojny światowej, jest przerabiany ze współczesnego 1 my,
modelarze, to zauważamy. Laik
nie zauważy,

że filmowy

czołg

to nie niemiecki tygrys czy pantera ale przerobiony T-34, czy
amerykański M 41.

Błoto jest wyzwaniem

Jak twierdzi pan Bogdan
model powinien być wierną kopią oryginału w pomniejszonej
skali.
- Można wykonać model
czysty, ale prawdziwym wyzwaniem dla modelarza jest zrobie-

w „Prasie Bałtyckiej” najciekawszą pod względem graficznym
i najbogatszą w treści reklamę.
- Zależy nam, by reklama
prasowa miała coraz lepszą jakość graficzną, aby była estetyczna i przyciągała wzrok. Przynosi to korzyści nie tylko reklamodawcy, ale także gazecie - powiedział Krzysztof Krupa.

Statuetka „Reklama Roku '96”, autor-

stwa Jana Szczypki z gdańskiej ASP

Póki co, ze świętogajskiego

kilkunastoma

cegłami,

ca,

Skrzydła wiatraka we wdzydzkim skansenie czekają na remoni, ale brakuje pie-

głosząca,

iż to „Krzewsk”,

a przy wyjeździe - „Kszewsk” zauważa jeden z miejscowych
księży. Czy nie należałoby powrócić do tradycyjnej nazwy?
„Szanujmy przeszłości ołtarze”
- mówią ludzie mądrzy - my też
nie jesteśmy wieczni.

Fot. Tadeusz Gruchalla

niędzy.

Yann Gontard - prezes „Prasy Bałtyckiej” wręcza statuetkę przedstawicielce zwycięskiej firmy.

Tylko
dla panów

(12), (pub)

Idea jest prosta. Wyjść poza kręgi domoi zawodowe, ugrupowania polityczne
| i spotykać się, wymieniać informacje, bawiąc się przy tym znakomicie, a przy okazji uczynić coś dobrego. Idea jest prosta,
ale Round Table - Klub Okrągłego Stołu zrzesza tylko wybranych.

nie modelu w akcji - zabłoconego, zardzewiałego, a nawet
uszkodzonego podczas walki.
Uzupełnieniem modelu jest
diorama - makieta (może to być

we

kawałek lotniska, stacji, plene-

ru), postacie ludzi. Są to kolejne etapy wtajemniczenia. Zrobienie czołgu podczas pracy
wymaga
specjalnej techniki
wielokrotnego suszenia i nakładania farby, płynnego łączenia
dwóch kolorów. Wymaga też
więcej czasu. Model baz kamuflażu składa się kilka godzin.
Model w akcji - kilka tygodni.
Modelarz musi być przede
wszystkim cierpliwy, a poza tym
precyzyjny i dokładny.

- Naszymi członkami mogą być tylko osoby,
które nie ukończyły czterdziestego roku życia mówi Adam Gosiewski, prezes sopockiego oddziału klubu. - Dlaczego? Zwykle, gdy mamy
coś do zrobienia w życiu, odkładamy to na później. A przecież kiedyś nadchodzi kres... Stąd
wzbudzająca kontrowersje nawet wśród naszych
członków zasada: kończysz czterdzieści lat i...

Round Table powstał w Anglii blisko 70 lat
temu, do Polski przybył w roku 1991.
Zapraszają gości (nawet kobiety!) i słuchają
ich wykładów. O sztuce niemieckiej i demokracji szwajcarskiej. O rzeczach ciekawych i ważnych, o których warto wiedzieć więcej. Wymieniają się poglądami, dyskutują, uczą się od siebie
i wspólnie organizują najróżniejsze eskapady na
przykład do Indii czy Południowej Afryki. Albo
do Polski, do Warszawy i Gdańska, gdzie 3 maja
w Dworze Artusa uroczyście otworzą swój doroczny zjazd.

Alina Geniusz

do widzenia. Masz coś do zrobienia, zrób to dziś.

Dojrzała młodość to jeszcze nie wszystko. Do
Round Table nie zaprasza się kobiet. Antyfeminizm? Skądże! Damy rozpraszałyby uwagę
dżentelmenów dyskutujących o problemach tego świata i zamiast skupić się na problemie sądownictwa w Polsce lub głodu w Afryce, panowie komplementowaliby panie... Notabene, żony rycerzy założyły własny klub - Ladies Circle do którego panowie wstępu nie mają.

Pracownia na strychu
Pan Bogdan zaadaptował
część strychu i tam zorganizował pracownię. Tam znajduje
się stanowisko pracy - krzesło
i stół z koniecznym sprzętem:
klej, pędzelek, aerograf - pistolet natryskowy i reszta „sprzętu”. Gdy ma zły humor, przychodzi na strych.
- Początkowo narzeczona
nie bardzo mogła pogodzić się
z faktem, że tyle czasu poświęcam modelarstwu. Teraz sama
przychodzi na strych. Korzystam chętnie z jej ocen - jako
osoba nie zaangażowana potrafi powiedzieć, czy model wygląda realistycznie.

Aldona Kaszubska

Fot. Robert Kwiatek

Rycerze nowej ery zjadą do Gdańska

Pokręcić śmigłem, przesunąć lufę

głównie czołgach - mówi Bogdan
zdawał do lotniczej Szkoły Orląt w Dęblinie.

Bałtyckim”

i
„Wieczorem
Wybrzeża”
w ubiegłym roku. Kapituła konkursowa, w której zasiadają Teresa Zarębska - Nata, Krzysztof
Kwiatkowski - NBP, Grzegorz
Waluszewski - Big Autohandel,
Grzegorz Furgo - Agencja Artystyczna „Kontakt”, Ryszard Banach - Amberfilm oraz Yann
Gontard i Krzysztof Krupa
z „Prasy Bałtyckiej”, wybierała

Inną osobliwością tej okolicy,
godną odnotowania przy okazji
obchodów milenijnych, jest nazwa jednej z wsi. Od średniowiecza zwana Wojciechowo, po
ostatniej wojnie zaistniała na
mapach, jako Krzewsk. - Nie
dość na tym: przy wjeździe do
tej miejscowości widnieje tabli-

no w Wiatraku, niż obracać
ciężkie ziarna, „Przeszkoda”,

Skoncentrowałem

roku, zamieszczo-

W konkursie na najlepszą reklamę roku brali udział wszyscy
ogłoszeniodawcy, współpracują-

Modelarska pasja

z samolotami.

łego

które, jakby specjalnie przygotowane, leżą obok pomnika.
Wystarczy kilka osób i kilka godzin pracy... Może, jak proponuje ksiądz Jacek Neuman - kustosz sanktuarium w Świętym
Gaju - na szczycie obelisku należałoby umieścić krzyż?

bo wygodniej było mielić ziar-

Po porażce w szkole lotniczej definitywnie rozstałem się

powy

im”
siano Wybrzeża” oka:
ną w „Dzienniku
zała się reklama sklepu „Dressmann” firmy Vamer Polska.

obelisku stosunkowo dużo jesz-

-dować

skim konkursie za „najciekaw-

rego wybudowanie było skutkiem zazdrości wobec dwóch
pozostałych wiatraków, przynoszących zyski. Wyposażenie
wiatraka nie pozwala na zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, stąd jego wnętrze
można zwiedzać tylko i wyłącznie pod czujnym okiem kustoszy.

od

Tadeusz Gruchalla

sze wydarzenie muzealne roku
1994”
i za którego uruchomienie wdzydzkie muzeum otrzymało trzecią nagrodę ministra
kultury i sztuki. Ciekawostką
jest fakt istnienia w Brusach aż
trzech wiatraków. Każdy z nich
nazwę:

dociera

Do roku 1945 był to pomnik
poświęcony mieszkańcom wsi,
którzy zginęli „za cesarza i ojczyznę” w I wojnie światowej wówczas
stawiano takie właśnie obeliski. Po II wojnie ich
los był jednakowy: były dewastowane, rozbierane i metodycznie niszczone.

obiektów skansenu, trzy zasłu-

swoją

Gaju

Najlepszą

niemal wszystkie obiekty stały
w tych miejscach od początku
swego
istnienia
- prawie
wszystkie prastare kaszubskie
chaty tak silnie wrosły już
w pejzaż. Prawie w każdej
z tych budowli kryje się cząstka
ludzkiej przeszłości - dlatego
oprócz tłumów zwiedzających
wciąż przyjeżdżają tu także
osoby, które odnejdują w skansenie swoje rodzinne korzenie.

gują na szczególną uwagę zwiedzających. Są to kościół z 1700
roku, przywieziony tu ze $wornegaci, i XVIII-wieczny dwór
z Luzina, który jest jeszcze
w trakcie budowy, a wreczcie
wiatrak z Brus z 1876 r., który
został uznany w ogólnopol-

miał

przybysz

Świętego

Żyć w skansenie
Dyrekcja muzeum zabiega
u generalnego konserwatora
zabytków
o pieniądze
na
ochronę zabytkowego budownictwa drewnianego. Wniosek
ten uzyskał pozytywne opinie
służb wojewódzkich. Z funduszy tych zamierza dokończyć
budowę luzińskiego dworu.

yduje

Przeszłości
okarze

Wojciech Giełżyński

Nowe obiekty wdzydzkiego muzeum

RE ROEE

Superkonkurs „Dziennika” i „Wieczoru”

Trzecim warunkiem,

jaki musi

spełnić czło-

nek klubu jest profesjonalizm. By zostać zaproszonym do uczestnictwa w Round Table należy
być wybitnym w swej działalności zawodowej.
- O uczestnictwie w Round Table nie decyduje zasobność, ale - jeżeli tak można powiedzieć -

Bogdan Klatka - modelarz z powołania przy swoich pracach.

Fot. Maciej Kostun

jakość kandydata - podkreśla prezes Gosiewski.
- Przy czym w jednym klubie nie może być więcej niż dwóch przedstawicieli tej samej profesji. .
Liczący 60 tysięcy osób na całym świecie Round Table zrzesza takie osobistości jak książę
Edynburga Filip, małżonek brytyjskiej królowej
Elżbiety II, prezesów znanych firm konsultingowych, lecz także wybitnych nauczycieli akademickich i artystów. Wśród polskich członków
jest na
przykład Tadeusz Wolański, anglista,
twórca Maybe Theater Company.

Adam Gosiewski z sopockiego oddziału Klubu Okrągłego Stołu
Fot. Maciej Kostun
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Telewizja jak narkotyk

Siedem pokus Agnieszki
są zaplanowane od a do zet.
Tak to sobie wymyśliliśmy.
- A kto jest twórcą tytułu
„Siedem pokus”?

- To bardzo skomplikowana
historia... W każdym razie w tytule obowiązkowo miała być
„siódemka” - swego rodzaju nawiązanie do nazwy stacji RTL 7.
Rozważaliśmy więc „Siedem
grzechów”

i właśnie

„Siedem

pokus”. To była praca zespołowa.
- Wieść niesie, że obecnie pani program będzie modyfikowany.
- Tak, teraz to już jest talk

- Owszem, została nieco roz-

kazywanie teledysków, które
zapowiadałyby znane osoby.
Początkowo więc przewidziano
dla mnie rolę osoby zapowiadającej wideoklipy...
- Pani jednak nie bardzo ona
odpowiadała?
- Rzeczywiście, niespecjalnie
interesowała mnie rola spikerki. Dlatego bardzo się cieszę, że
trafiłam na Studio A, które jest
producentem tego programu, '

bo jego

szef, Maciej

Strzem-

bosz, zobaczył we mnie kogoś,

kto może również zapraszać gości do studia i prowadzić z nimi
rozmowy. Zależało mi na tym,
żeby to były rozmowy -prowadzone na luzie, żeby to nie były
wywiady na tzw. kanapie i żeby
były one naturalne, młodzieżowe, nie do końca wyreżyserowane. Oczywiście, program jest
reżyserowany, ale rozmowy nie

budowana, ale ja wraz z moimi
gośćmi wciąż siedzę na poduszkach. Widownia natomiast została umiejscowiona na schodach. W przyszłości, kiedy program się rozwinie, publiczność
również chciałabym usadowić
na poduchach.
Nowością jest zespół muzyczny, składający się z młodych
chłopców, którzy grają accidjazzową muzykę. Teraz do. programu zapraszam więcej gości
i nie pokazuję teledysków,
ewentualnie jeden. Największą
atrakcją jest to, że śpiewają
gwiazdy zaproszone do studia.
Zdradzę, że w pierwszym odcinku nowej wersji „Siedmiu pokus” będzie śpiewała Anita Lipnicka.

- Słowem, siedem pokus, któ-

rym ja ulegam?.. Hm... Ja
w ogóle bardzo lubię pokusy, ale
staram się jakoś sobie z nimi radzić. Mam tzw. silną wolę, chociaż z drugiej strony... Jestem
bardzo łakoma. Na wszystko.
Nie jedzenie. Na życie w ogóle...
Teraz dopiero zdaję sobie
sprawę, jak trudne jest to pytanie...
- Siedem pokus Agnieszki
Maciąg to...

bardzo

Jorku, byłam

coś

to

jestem zupełnie bezmyślna.
Zresztą w ogóle nie jestem poukładaną osobą. Nie ma u mnie
czegoś takiego, że śniadanie
o tej, obiad o tej, a kolacja
o tamtej godzinie. Całe szczęście
więc, że mój syn chodzi do
przedszkola, gdzie regularnie
dostaje posiłki. W domu wspólnie zasiadamy jedynie do kolacji. Ja sama z reguły w ogóle zapominam o jedzeniu. Dopiero
gdzieś o czwartej po południu
przypominam sobie, że jeszcze
nic nie jadłam i rzucam się na tabliczkę czekolady, którą natychmiast pochłaniam. W ten sposób
uzupełniam niedobór energii.
Muszę przyznać, że kiedyś jedzenie było dla mnie niesamo-

- ..na pewno miłość, wolność,

bo wiek już nie ten, by

w ten sposób się zachowywać...
Jednak niejednokrotnie mam

codziennie ważo-

na

zasadzie,

że

księdzem-kobietą.

I ko-

5.30”, mówiła pani, że rozsię z pracą modelki, bo
być kimś więcej aniżeli ładopakowaniem...

- Faktycznie,

zakazany

owoc smakuje najlepiej.
- Mówiłyśmy już, że pełni pani jednocześnie wiele ról. Jak je
pani godzi?
- Prawda jest taka, że ja
w ogóle ich nie godzę. Mam
w życiu kompletny chaos. Dlatego cieszę się, że w lutym mogłam wyrwać się z moim synem
na dwa tygodnie na wakacje.
Byliśmy razem na Wyspach Kanaryjskich.
- Skąd bierze się tyle wcieleń
Agnieszki Maciąg?
- Ja myślę, że to jeszcze nie
koniec... To nie kwestia tego, że
ja chcę być tym czy tamtym albo
zamierzam komuś coś udowodnić... Po prostu staram się przez
cały czas mieć otwarte oczy i robić to, co w danym momencie
czuję. Tak naprawdę, to ja przechodzę kolejne etapy, sprawdzam się. Nie mam jeszcze konkretnego planu na przyszłość, na
życie. Myślę zresztą, że wszystkiego nie da się zaplanować,
stąd stale czegoś próbuję...
- A kim chciała pani być jako
mała dziewczynka?
- Piosenkarką... Choć w zasadzie chciałam zostać wieloma
osobami... Na przykład... księdzem. Jako dziecko kładłam sobie na szyję długi szal i uparcie
odprawiałam msze. Moja mama
była przerażona. Mówiła mi:
Agnieszko, ty nie możesz być
księdzem, bo dziewczynki nie
zostają księżmi. Ja nie chciałam
przyjąć tego do wiadomości
i twierdziłam, że będę pierw-

się.
- Wprawdzie wymieniła pani
już siedem swoich pokus, ale
chciałabym zapytać jeszcze o jedzenie... Jest pani łakomczuchem?
- Jeśli chodzi o jedzenie,

kesz
staje
chce
nym

na. Na przekór wszystkiemu
właśnie wtedy zaczęłam jeść. To

poznawania, dotykania, uczenia

podróże... Kolejna moja pokusa,
z którą mam największe problemy, to ucieczka. Bo ja jestem
strasznie narwana i impulsywna.
Jeśli tylko coś mi się nie podoba,
jeśli widzę, że znalazłam się
w sytuacji nie fair, zawsze mam
ochotę odwrócić się na pięcie
i wyjść. W rozmowach często
tak właśnie reaguję. Po prostu
uciekam. Teraz robię, co mogę,
by na wszystko reagować z rozsądkiem. Staram się być opanowana,

malować,

mnie to odpręża, relaksuje.
Następna pokusa - pieniądze.
Są mi potrzebne po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo mojemu
dziecku.
Straszną pokusą są dla mnie
perfumy, po prostu nie umiem
się im oprzeć. Zawsze mam duży problem z wyjściem ze sklepu
perfumeryjnego. Czasami natychmiast decyduję się na jakiś
zapach, a po powrocie do domu
- okazuje się, że w ogóle mi się
on nie podoba. W ogóle z perfum najczęściej robię prezenty.
Mojej mamie, teściowej czy
przyjaciółkom.
Bardzo chcę się uczyć i poznawać. Nazwałabym to pokusą

generalnie ludzi, którzy coś ciekawego i dobrego robią. Marzy
mi się kącik promowania młodych ludzi, młodych talentów,
mających trudności z przebiciem się na rynku.
„Siedem pokus” wciąż będzie nadawany raz w tygodniu,
właśnie w niedzielę.
- Proszę teraz wymienić siepanią najbardziej.

programu?

Uwielbiam

szym
niec.

witą pokusą. Ba, uważałam nawet, że to najprzyjemniejsza
rzecz w życiu. Wszystko dlatego,
że miałam absolutny zakaz jedzenia.
Gdy
pracowałam
w agencji modelek w Nowym

ochotę, by uciec od niewygodnych dla mnie spraw.
- Uciec - gdzie, w co?
- Na przykład w malowanie.

sportowców,

niedzielę, 20 kwietnia, o godzi-

Od razu zastrzegam, że nadal

- Raz po raz daje się pani poznać w nowej roli: najpierw jako modelka, później jako piosenkarka, a teraz - jako prowadząca program „Siedem pokus”
w stacji RTL 7...
- Pomysł powierzenia mi
programu wyszedł bezpośrednio od Telewizji RTL 7. Oni
wymyślili sobie, że na ich antenie konieczny jest blok muzyczny. Chodziło im głównie o po-

aktorów,

dem rzeczy, zjawisk, które kuszą

staraliśmy się zachować swego
rodzaju intymność rozmów...
- Czy zmieniła się sceneria

Fot. Wojciech Glinka

praszali

show. Emisja pierwszego odcinka nowej wersji „Siedmiu pokus” nastąpi już w najbliższą
nie 16.50, oczywiście w Telewizji
RTL 7.

; Okazało się, że koncerty to nie mój świat” - twierdzi Agnieszka Maciąg zaszyta w domowym zaciszu.

- Czy goście „Siedmiu pokus”
zawsze są związani z branżą muzyczną?
- Na początku, faktycznie,
prawie wyłącznie zapraszaliśmy
ludzi ze świata muzyki. Teraz
natomiast chcemy, by to był talk
show poruszający się po różnych
dziedzinach. Będziemy więc za-

mówiłam,

że

chcę być kimś więcej aniżeli ładnym opakowaniem, ale jednocześnie twierdziłam, że nie palę
za sobą wszystkich mostów. Gdy
nagrywałam płytę, zrobiłam sobie przerwę w pracy modelki.
Obecnie
znów
uczestniczę
w zdjęciach i pokazach, ale już
nie na taką skalę, jak kiedyś.
- Swego czasu mówiła też pa-

| ni, że modelką nie można być

wiecznie.
- To się teraz bardzo zmieniło. W ubiegłym tygodniu robiłam pokaz z Lindą Evangelistą,
która ma 32 lata. Obecnie granica wieku modelek bardzo się
wydłużyła. Pracują i 14-latki,
i kobiety po czterdziestce. Choć,
oczywiście,

zawód

modelki

nie

jest wieczny. Poza tym w pewnym momencie trzeba z niego
zrezygnować po to, żeby robić
coś innego, coś nowego.
- A co ześpiewaniem? Zrezygnowała pani z niego?
- Nie. Mam nawet nadzieję,
że wkrótce uda mi się nagrać no-

wą, drugą juź, płytę.

- Czy ma pani w planach trasę koncertową?
|
- Okazało się, że koncerty to
nie mój świat. Na razie nie potrafię się w tym znaleźć. Na estradzie czuję się tak jakoś nago.
Żeby wyjść na scenę, trzeba
mieć maskę, a ja jej nie mam.
Ale może to się zmieni? Chociaż muzyka, którą wykonuję,
jest taka kameralna... Zupełnie
nie dla wielkich sal koncertowych.

Rozmawiała Anna Wiejowska

Druga płyta Ahimsy
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Uważam,

zbliżyły - mówi dziś Andrzej „Mazi” Mazurowski - wo-

- Gdańsk jest dla mnie
szczególnym miastem - twierdzi „Mazi”. - Kiedy byłem mały, każde wakacje spędzałem
u cioci w Brzeźnie. Tam na początku lat 80. po raz pierwszy
zobaczyłem punków. Powie-

poświęcony wegetarianizmowi
i poszanowaniu praw zwierząt.
Uważamy, że za pomocą muzyki i uczestnictwa w pewnych
imprezach można bardzo wiele zdziałać. Cały czas jesteśmy

działem

my teraz mniej aktywnie, ale
niebawem mamy w centrum
Warszawy zagrać koncert poświęcony ochronie lasów.

wtedy

mamie,

żeby

ostrzygła mnie na bardzo krótkiego jeża - później miałem irokeza...

Zespół założyli
perkusista

Grewiński

Tomek

„Tomik”

i gitarzysta Tomek

ka”, który zaczął grać na basie.
Wreszcie pojawił się Paweł
„Gruby” Krawczyk - najpierw
zajął się śpiewaniem, obecnie
gra na gitarze.

Śladem tamtego okresu jest
certu w

nagrana

podczas

Szwajcarii

kon-

- „Live

In

Reitschule”, wydana własnym
sumptem. Kompozycje
charakteryzowały się dużą ilością
niepowtarzających się motywów, często zmieniało się tempo i klimat. Krótko mówiąc, typowe „mieszanie”, które miało

zatuszować braki warsztatowe.
Jedynie w warstwie wokalnej
można było się doszukiwać elementów melodii. - Ta kaseta
nie przekonywała mnie. Jestem
miłośnikiem melodii i preferuję bardziej spójne, monolityczne granie - mówi Andrzej, który do Ahimsy trafił pod koniec
1993 roku.
Kiedy ukazała się pierwsza
oficjalna płyta Ahimsy „Ducha
nie gaście”, „Mazi” był już pełnoprawnym członkiem zespołu.
Formacja w dalszym ciągu była

wierna stylistyce
hardcore'owej, ale muzyka
została uporządkowana. Mniej
dziwnych pomysłów, więcej
melodii nie tylko na wokalu,
ale także w grze gitarzystów.
W

tekstach

„Tomika”

dała

znać o sobie tematyka ekologiczna. Andrzej: - Był tam jeden utwór proekologiczny pod
tytułem

„Ahimsa”,

wegeterianami,

Płyta

„Bolek” Sierajewski. Później
dołączył „Miro” - brat „Tomi-

kaseta

straciliśmy swoją niezależność.

|
rock jest podstawą, ale

właściwie

może

„Ducha

nie

działa-

gaście”

zebrała bardzo dobre recenzje,
zespół został okrzyknięty odkryciem 1995 roku, ale od tam-

tego czasu słuch po Ahimsie
zaginął.
Później, w wyniku przetasowań w zespole Houk, czterej
instrumentaliści Ahimsy zaczęli towarzyszyć na koncertach Darkowi Malejonkowi,
z którym nagrali płvtę Houka
„Generation

X”. Była

to nie-

codzienna sytuacja i Andrzej
obawiał się, że Ahimsa może
przestać istnieć. Na szczęście
nic takiego się nie stało, a dla
całego zespołu była to dobra
lekcja tworzenia i grania muzyki. Houk nie ma jednak
wpływu na muzyczne fascynacje członków Ahimsy.
W sierpniu i wrześniu ubiegłego roku Ahimsa zarejestrowała materiał na drugą płytę.
Krążek

„Hokus

pokus”

jest

już na sklepowych półkach. ,
Poprzedzał go singiel z remixem

piosenki

„Usta”, do któ-

tości całej płyty. Muzyka uległa
dużej transformacji, stała się
znacznie bardziej hardrockowa,

słychać też elementy grunge'u,
zwłaszcza nawiązania do muzyki Soundgarden.
Andrzej: - Dla mnie cały
czas największym wydarzeniem
w ostrej muzyce rockowej jest
brzmienie Seattle i nie sądzę,
żeby ono się zdezaktualizowało. Grunge i hard rock, zespoły
Soundgarden,

Kyuss i Monster

Magnet to są nasze fascynacje.
Nie będziemy się na siłę zmieniać tylko dlatego, że teraz bardziej nośne jest granie zespołu
Prodigy.
Jednym z ciekawszych utworów na płycie jest „O czym jest
twój krzyk”, bogaty w niebanalne rozwiązania brzmieniowe,
różnego rodzaju zgrzyty i piski.
Podobnie jak w „Jak długo jeszcze”
gościnnie
zaśpiewał
w nim Tomasz Lipnicki z Illusion. „Wszystko lub nic” czy
„Kiedy nadejdzie dzień” to

kompozycje, w których krzyżują się hardrockowe i grunge'owe
fascynacje
Ahimsy.
W

rockowej

balladzie

„Usta”

gitarzysta nawiązuje z kolei do
dorobku Sonic Youth.
Andrzej: To, że nagraliśmy
bardziej

melodyjne kawałki
jak „Usta” i „Hej! Hej! Leśny dziadku” nie oznacza, że

rego tekst napisała Kayah ona też podjęła się jego produkcji.
Andrzej: - Utwór ten na
płycie nagraliśmy w innej wersji. Remix powstał na życzenie
wydawcy,
który
zamierzał
umieścić go w rozgłośniach radiowych. Chcieliśmy też poka-

prawdziwie

Klimatem od całości odbiega
też „Choćbyś”, głównie za sprawą efektu nałożonego na wokal,
gdzie głos brzmi jakby został
przepuszczony przez słuchawkę
telefoniczną.
Andrzej: Nie chciałem tego
robić,

ale

„Gruby”

przekonał

mnie, że będzie to pasowało do
tajemniczego tekstu, wyrażającego

zmysłowe reakcje
człowieka. Tekst ten jest odzwierciedleniem pewnego stanu chorobowego jaki przeżywa
wielu młodych ludzi. Dzięki temu efektowi, wydźwięk piosenki miał być bardziej schizofreniczny.
:
Ze względu na odmienny
charakter wart wyróżnienia jest
też

utwór

„Kotłopał”,

w

któ-

rym wykorzystano nietypowy,
stary instrument klawiszowy.
Tekst piosenki „Świat ginie
w nas” również napisany przez
Kayah, został poświęcony ekologii.
Ahimsa z pewnością potrafi
obronić swoje miejsce na muzycznej scenie - druga płyta dowodzi tego jednoznacznie.

+ Adam Kalduński

pisanie piosenek

Grupa Ahimsa - rockowi ekolodzy. |

Przygoda

Sensacja

kk

skok

* Fargo

niedługim czasie wszyscy za-

« Samotny

e reż. Joel
i Ethan
Coenowie
« wyst. Fran-

pomną o sprawie. Ale realizacja tego planu komplikuje się,
gdyż opryszki lubią szybko pociągać za cyngiel. Miało być po

wojownik

ces McDormand, Wiliam
Macy, Steve

cichu i spokojnie, tymczasem
trup pada coraz gęściej. Robi
się krwawa jatka w stylu Ta-

Norris, Terry
Kiser, Max

i

Buscemi

e 95 min.

z

|

W
miasteczku
tonącym
w śniegach Minnesoty żyją
spokojni, wręcz flegmatyczni
Amerykanie
pochodzenia
szwedzkiego. Tu szefem komisariatu policji jest kobieta
(McDormand), na domiar...
w zaawansowanej ciąży. Bo nic
się

zać, że

nie jest trudne. Kayah dorobiła komputerowy rytm perkusji i dlatego utwór jest jaki jest...
Na pewno w tej wersji nigdy nie
zagramy go na koncercie. Poprockowy charakter utworu nie
najlepiej oddaje nastrój zawar-

że bycie

niezależnym tożsame jest z zagraniem takiej muzyki jaką
chce się zagrać. Po prostu
chciałem sprawdzić się w utworach spokojniejszych. Z naszej
strony nie jest to żadna komercyjna kalkulacja.

nie

dzieje,

śnieżna

cisza,

nawet nuda. Raptem spokój
pryska, na śniegu pojawia się
"krew. Wszystko za przyczyną
Jerrego Lundegaarda (Macy),
który chcąc wyrwać od bogatego teścia pieniądze na założenie własnego interesu, najął
dwóch opryszków, by sfingowali porwanie jego żony i zażądali okupu. Wtedy lekceważący zięcia, uważający go za
nieudacznika i mięczaka, teść
będzie zmuszony sięgnąć do
kasy. Jerry podzieli się wówczas forsą ze swymi najemnikami, żona wróci do domu i po

e reż. Aaron
Norris
e wyst. Chuck

rantino, filmowana bardzo naturalistycznie. Ciężarna policjantka zaczyna działać. Zrazu
niemrawo, bo nie ma doświad-

czenia w sprawach kryminalnych. Ale okazuje się, że potrafi świetnie kojarzyć fakty
i wyciągać wnioski. Cały czas
się objada, jak to niewiasta
przy nadziei, ale pochłaniane
góry jedzenia nie przeszkadzają jej sensownie myśleć i działać. Nietypowy jak na sensacyjny gatunek film. Autorzy
pokpiwają sobie z prowincjonalnych

Amerykanów,

ba

z samych siebie, bo bracia Coenowie
pochodzą
właśnie
z Minnesoty. Film nietypowy
i oryginalny, świetnie operujący nastrojami i z polotem zrealizowany. Coenowie znów
wnieśli do amerykańskiego
i światowego kina coś własnego i świeżego.
e prod. USA, 1996

-

Gail, Loretta
Świt
* 90 min.
e
Sławny kickbokser i aktor
Chuck Norris w roli legendarnego Indianina McKenny, zabitego w XIX wieku przez handlarzy drewnem, którego duch
materializuje się w dzisiejszych
czasach i broni przed zachłanną firmą tartaczną pięknego
zakątka leśnego, gdzie drzewa
mają po 800 lat.
Pazernemu szefowi tego interesu przeciwstawia się grupka dzieci kochających przyrodę. Tartacznik ma na usługach
adwokatów i zbirów, jest lokalnym ważniakiem. Jak mogą go
powstrzymać przed wycięciem
starych drzew dzieciaki? Otóż
mogą,
gdy staje za nimi
McKenna, objawiający się jako
waleczny

wojownik,

to

znów

jako potężny niedźwiedź, wilk
lub wszystkowidzący orzeł.
Przy takim sojuszniku młodzież
nie
może
przegrać.

Zwłaszcza że z czasem zaczynają popierać ją również dorośli mieszkańcy okolicy. Sympatyczna, często wzruszająca opowieść, w której żywa akcja inkrustowana jest popisami walki
głównego bohatera i pięknymi
zdjęciami urokliwych krajobrazów. Chuck Norris zapamiętany został z pewnością przez wideofanów z ról w „Zaginionym
w akcji”, w „Dobrzy faceci

ubierają się na czarno”, czy
z filmów karate z Brucem Lee przypomnijmy, że zagrał rolę
czarnego charakteru i przeciwnika

Lee

w

„Drodze

smoka”.

Tu zobaczyć można starego mistrza znowu w formie - rozkłada na łopatki tym razem wrogów przyrody.
Fabuła filmu przypomina
nieco inny obraz zrealizowany
z innym mistrzem walki wręcz Stevenem

Seagalem,

który

w wyreżyserowanym przez siebie filmie bronił także Indian
przed zakusami wprawdzie nie
handlarzy

drewnem,

lecz

wy-

dobywców
ropy naftowej...
Czyżby powstawał nurt „ekologiczny” w odmóżdżonym przeważnie kinie akcji?
e prod. USA, 1996
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Pole pamięci
Jedyny sposób pomocy dziecku, zdającemu właśnie sna związany jest
z pracą nad sobą. Trzeba się wyciszyć, zmienić swoje spanikowane myśli na pełne optymizmu i przesyłać pełnemu lęku dziecku spokojne pole. Zamiast nerwowego biegania po mieszkaniu, powinniśmy przesyłać mu pełne spokoju: pora
sobie, jesteś spokojny, skoncentrowany, poradzisz sobie.

olekcji wieczorowych sukien milenijnych Mirosławy Dworak wróżę
miano najpiękniejszego gadżetu obchodów tysiąclecia Gdańska.
Długie jedwabne suknie, podkreślające sylwetkę, z seksownymi
dekoltami i pęknięciami zostały zamówione specjalnie na Galę
Jubilerską, która miała miejsce podczas Targów „Amberif *97”,
kiedy to wręczone zostało naszemu miastu jubilerskie cacko
z serii jajek Faberge.
Mirosława Dworak mieszka i pracuje w Łodzi, ale Gdańsk Jak mówi - kocha od zawsze. - Jestem tym miastem zauroczona,
Jego witalnością, atmosferą pełną radości. O ile Kraków przytłacza mnie historią i tradycją, człowiek czuje się tam taki mały, o tyle Gdańsk - łącząc to, co stare, z tym, co młode - uskrzydla. Zawsze
czuję się tutaj wspaniale i część tej fascynacji chciałam przelać
w tę kolekcję.
Natchnienie dla artystki stanowiły gdańskie kamieniczki oraz stare ryciny. Na sukni z naszego największego zdjęcia widnieje fragment najstarszej
łacińskiej inskrypcji o mieście Gyddanyzc,
autorstwa benedyktyna Jana Kanapariusza, dzięki której obchodzimy właśnie
milenium. Na innych pojawiają się rzygacze z przedproży, gotyckie sklepienia, tablice z nazwami ulic, szyldy
i elementy zdobienia gdańskich
zabytków. Wszystko to ręcznie malowane przez artystkę
na naturalnym jedwabiu.
Suknie z kolekcji będą,
być może, do kupienia

Jeszcze jedna bajka - tym razem ta, o istnieniu pamięci kosmosu - okazała się być

prawdą. Żyjemy bowiem zanurzeni w po-

lach morfogenetycznych, od których zależy
forma, rozwój i zachowanie żywych organizmów. Od czasu, gdy w 1981 roku brytyjski
botanik Rupert Sheldrake ogłosił tę teorię,
potwierdza ją coraz więcej eksperymentów.
Pole morfogenetyczne jest czymś w rodzaju magazynu pamięci, przechowującego
doświadczenia danego gatunku, sterującego zarazem jego rozwojem. Dobrze to wyjaśnia doświadczenie, przeprowadzone na
małpach żyjących na wyspach japońskich.
Rzucano im mianowicie ziemniaki
w piasek nadmorski, wskutek czego pożywienie nie bardzo się nadawało do jedzenia. Młodą małpę nauczono obmywać
ziemniaki w wodzie, a od niej nauczyły się
tego pozostałe małpy na całej wyspie. I stało się coś dziwnego. Informacja o tym, co
należy zrobić, aby zapiaszczone ziemniaki
nadawały się do spożycia, dotarła do małp
na sąsiednich wyspach, choć ze względu na
odległość, nie miały one ze sobą styczności.
Sheldrake tłumaczy to następująco: sygnał
informacyjny o nowym zachowaniu przekazany został rezonansowo w polu morfogenetycznym gatunku.
Jeśli ta rewolucyjna teoria (eksperymentów przeprowadzono całą masę) zostanie
ostatecznie potwierdzona, uzyskamy naukowy dowód na istnienie tego, co Jung na-

w Gdańsku, jeśli Mirosława Dworak znajdzie
sklep, w którym te poJedyncze egzemplarze
znajdą odpowiednią dla.
siebie ekspozycję.

zywał „nieświadomością zbiorową”. W po-

lach morfogenetyczych zanurzona jest cała
ludzkość,

narody,

plemiona,

środowiska.

Łatwo w ten sposób zrozumieć, że wojny,

Alicja

choć toczą się daleko od nas, wpływają na
nasz sposób zachowania, wywołują nerwowość i wybuchy konfliktów. Jeśli żyjemy
w kamienicy lub bloku, gdzie ludzie się kłócą, to także na nas oddziałuje.
Każda rodzina ma własne pole, toteż jej
członkowie nie są w stanie niczego przed
sobą ukryć. Z istnienia tego pola przekazu-'
jącego myśli, emocje, poglądy warto sobie
zdać sprawę szczególnie teraz, gdy trwa
okres egzaminacyjny do szkół średnich
i wyższych.
Rodzice chcą, żeby dziecko było pewne
siebie. - Musisz wierzyć w siebie, jesteś
przecież inteligentny, mądry - mówią. A sami mocno w to wątpią i są pełni niepokoju.
Dziecko to wyczuwa i tym bardziej czuje się
pomieszane. Ma takie myśli, emocje, poglądy, jakie są w rodzinie niezależnie od tego,
czy się o nich przy nim mówi, czy też nie.
Jeśli chcemy mu pomóc, musimy w sobie
wzbudzić to przekonanie, jakie chcemy
przekazać.
Jedyny sposób pomocy dziecku, zdającemu właśnie egzamin, związany jest z pracą
nad sobą. Trzeba się wyciszyć (np. poprzez
medytację), zmienić swoje spanikowane
myśli na pełne optymizmu i przesyłać pełnemu lęku dziecku spokojne pole. Szczególnie dotyczy to matki, bo związana ona
jest z dzieckiem bezpośrednio. Zamiast
nerwowego biegania po mieszkaniu, powinna przesyłać mu pełne spokoju: poradzisz sobie, jesteś spokojny, skoncentrowany, poradzisz sobie.

Wysłuchała: Wiesława Kwiatkowska

Mocne strony kobiety

Witaj w świecie
Cosmo
Bez hałaśliwej reklamy, cichutko, usadowiło się na kioskowych wystawach
kolejne kobiece wydawnictwo - miesięcznik „Cosmopolitan”. Polska jest 29
krajem, który ma jego własną wersję.
Pierwszy numer polskiej edycji tego amerykańskiego pisma kusi (podobnie zresztą jak
goszczące już od dawna na naszym rynku miesięczniki) śliczną modelką na okładce i wyzywającymi tytułami: Orgazm? To nic trudnego; Ty też jesteś feministką; Dobra praca, duże pieniądze; Rozbieramy Duchovnego; Kiedy do łóżka z nowym mężczyzną. Nie będą nimi zaskoczeni ci, którzy kiedykolwiek mieli w ręku na przykład brytyjską wersję miesięcznika. „Cosmopolitan zawsze słynęło z odwagi.
W majowym numerze znajdziemy między innymi krótką historię życia autorki sukcesu
miesięcznika, dziś już 74-letniej, lecz nadal pełnej wigoru, Helen Gurley Brown. Z zainteresowaniem przystąpiłam do lektury, ale w jej trakcie czułam się coraz bardziej zawiedziona. Powierzchowność, z jaką został potraktowany temat, pozostawia poczucie niedosytu
i chociaż lepsze to ponoć od przesytu, to o takiej kobiecie chciałoby się wiedzieć więcej.
Dalej było już lepiej. Artykuł „A ja jestem feministką** (Ja też!) w sposób pozbawiony
pozy, czy mentorstwa, przedstawia dzisiejsze - pełne życiowej energii - emancypantki.
W tekstach poświęconych urodzie ciała (i tego szczupłego, i tego pulchnego) nie zapomniano o urodzie ducha. Dobrych rad, jak nie zostać ofiarą własnych wyobrażeń o związku z mężczyzną i tegoż pana oczekiwań, nigdy dosyć. „Cosmopolitan* daje ich dużo, a ich
lekka forma sprawia, że nie czujemy się nimi przygniecione. Co pewien czas przypomina
też delikatnie, że tak jak nie ma cudownych diet, nie ma również doskonałych recept na
wszystkie życiowe problemy (z orgazmem włącznie). Wiele zależy od nas samych - trzeba
tylko chcieć i działać. Optymizm bijący z każdej strony pisma naprawdę mobilizuje!
Obok tekstów, przepełnionych pogodą ducha ich autorów i sprawiających często wrażenie bardzo osobistych wyznań (już słyszę przyprawione żółcią głosy o naiwności takiego
optymizmu...) znalazły się krótkie recenzje-informacje o płytach, książkach, koncertach.
Jest też moda, drobne porady kosmetyczne i praktyczne ciekawostki, dotyczące zdrowia.
Podsumowując, gdybym miała użyć szkolnej skali ocen (od 1 do 6), stawiam pierwszemu numerowi „Cosompolitan”* czwórkę. Byłaby z plusem, gdyby nie wygnieciony kołnie-'
rzyk naczelnej miesięcznika, widoczny na zdjęciu przy wstępniaku. Chociaż to przecież nie
gładki kołnierzyk ma być mocną stroną kobiety!
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Anna Fibak

Babskie działanie
Mój stosunek do makijażu jest jednoznaczny i ortodoksyjny: uważam że jest on obowiązkowy dla każdej kobiety. Nigdy nie zapominam

o zrobieniu

włosów,

ust oraz

paznokci.

Maluję się delikatnie, ale nie blado. Lubię zdecydowane kolory: pomadki czerwone oraz rude, natomiast cienie to brązy i także rudości.
Pudry, lakiery, korektory to wyroby firmy Lumena, natomiast tusz i szminki - Dior.

Od dawna nie używam w ogóle do mycia
twarzy wody, używam natomiast mleczka i toniku, najczęściej firmy Lancome i Eris oraz
Hydro System. Do demakijażu okolic oczu
stosuję tonik Synergie. Na tak oczyszczoną
twarz nakładam maseczkę regenerującą w niewielkich

ilościach

i czekam,

aż się wchłonie.

Czasami stosuję ją pod make-up. Na noc używam tłustego kremu witaminowego- Yardleya,
niestety,

w

Colas Bregnon

Bem, piosenkarka

Ewa

tej chwili

nie

do

dostania

u nas,

a jest to bardzo dobry krem, wspaniale działa
na skórę.
k
Ponieważ nigdy nie miałam problemów
z włosami, nie korzystam z domowych sposobów pielęgnacji. Włosy farbuję niezbyt często,

ale nigdy nie eksperymentuję sama, chodzę do
fryzjera. Myję je różnymi szamponami, obecnie jest to Neutrogena, ponieważ jest to bardzo delikatny kosmetyk. Na umyte włosy nakładam balsam, dzięki któremu łatwiej się rozczesują. Do układania stosuję piankę i lakier
Pantene PRO-V, zawsze je suszę suszarką.

Perfumy uwielbiam. Kupuje je mąż, przeważnie zagranicą. Jakie są, niech pozostanie
moją i jego tajemnicą. Nigdy nie dopytuję się,
czym pachną inne kobiety i nie zdradzę, czym

pachnę ja.

:

Rano, gdy wychodzę do sklepu lub na spacer z dzieckiem, lubię woń delikatną. Po południu i wieczorem pachnę zupełnie inaczej,
a więc stosuję trzy rodzaje perfum w ciągu całego dnia. Jeżeli ich nie użyję, czuję się, jakbym była nie do końca ubrana. Nie lubię modnych zapachów i nigdy nie pachnę nimi. Nie
stosuję także zapachowych dezodorantów, wyjątkiem jest jasna Herbina w kulce - ma ona
delikatny orzeźwiający zapach.
(N )
L.

Nowości

- Szampony przeciwiupieżowe
rynku pojawiły się właśnie dwa nowe
Na naszym
szampon z balsamem Head 8
oraz iako
e Pro-Vrzegany
pon Panten
Z
jeden z najbardziej dokuczliwych
a

tow)

ae

wi”.

problemów, związanych

z pielę

kudzi, wcześniej czy później, odczuwa ten kłopot na własnej głowie.

Najprościej definiując, łupież to widoczne łuszczenie się skóry głowy.
skutki tego procesu są niewidoczne dla ludzkiego oka. W przypadku
rzewania i obumierania komórek jest przyspieszony, CO powoduje, że
białe płatki.
czyną powstawania łupieżu jest
ierdzoną dotąd,
Ea uaturalnym stanem dla zdrowej
oh a
YO
przyspiesza proces regeneracji naskórka, powodując właśnie łupież.

W normalnych AA

łupieżu, naturalny proces dojłączą się one ze sobą, tworząc

wzrost ilości bakterii, nazywaskóry, jednak nadmierna ilość
ei
ik

jego zwalczania jest regularne stosowanie specjalnyc

aciele mówią, że jest niesamowita i niespożyta. Dozje rzeźbi a kamieniu i w wolnych chwilach pracu-

Pani Maria śmieje się i potwierdza: Rzeczywiście, lubię kuć w granicie. Robię
teraz prezent ślubny dla wnuczki, która
mieszka w Nowym Jorku.
I pokazuje zdjęcie przepięknej dziewczyny.
- Koledzy o dwadzieścia lat ode mnie
młodsi często nic już nie robią, ja rzeźbię,
maluję. W ubiegłym roku namalowałam
szesnaście obrazów i zrobiłam cztery rzeźby w drewnie.
Praca w drewnie,

wbrew

pozorom,

nie

zawsze jest lżejsza. Pani Maria pokazuje
wspaniałego niedźwiedzia:
- Dostałam kawałek jakiegoś afrykańskiego drewna. Obrabiałam je jedenaście
miesięcy. Twardsze od kamienia.
Jeden pokój sopockiego mieszkania zajmują obrazy, rzeźby oraz kolekcja korzeni.
- Piękno jest wszędzie, tylko trzeba szukać. Bardzo mało ludzi je dostrzega - mówi
i pokazuje tańczącego Sziwę, dziwo leśne,
dziada żebraka, koziołka Matołka, tańczą-

żowe: szam„2

O Marii Przyłuskiej
brze po e
je w ogrodzie.

SZA"

A

Najprostszym sposobem
ć pirytionu cynku (ZPT) w AA
ma Procter 61 Gamble jako pierwsza odkryła wysoką skutecznoś
1 opatentowaną - zawierają oba
ną
opracowa
specjalnie
czaniu łupieżu. Jego krystaliczną postać
ny.
wprowadzane właśnie na nasz rynek szampo

i plafony

cą parę, a nawet gołego, dobrze uposażonego mężczyznę. - Ja tu nic nie robiłam, natura sama taki korzeń stworzyła - śmieje się.
Po ukończeniu Wyższej Szkoły Sztuk
Plastycznych pracowała przy odbudowie
Gdańska. Na moją prośbę przynosi plik dokumentów, zamówień na wykonanie najpierw odlewów gipsowych, a potem kamiennych płaskorzeźb, draperii, maszkaronów dla kamieniczek przy Długiej, Długim
Targu i Piwnej. Na warszawskim MDM robiła mozaiki ścienne i plafony.
- Pracowałam z mężczyznami, lecz tylko
ja wytrzymywałam na rusztowaniu z rękami
nad głową cztery godziny. I tylko raz spadłam.
Dwa lata zatrudniona była w klinice n
Srebrzysku.

- Z początku nie było to miłe zajęcie, bo
kochane żoneczki dostarczały wydmuszki,
wypełnione alkoholem i panowie na odwyku pili w najlepsze. Wymyśliłam pracę
w ogrodzie. Poprosiłam o cegły, zaprawę i...
przystąpiliśmy do budowy zamku. Cóż to
było za wspaniałe zajęcie i czegóż w tym
zamku nie było! Most zwodzony nad fosą,
kompletne wyposażenie sal, z tekturek arrasy, z gliny konie, rycerze, beczułki z prochem. Był nawet kat i powieszony złoczyńca.
+ Któregoś dnia pani Maria przechodziła
koło zamku, a tam flaga opuszczona do połowy masztu. Zaniepokojona spytała podopiecznych o powód takiej żałoby.
- Ktoś ukradł królewnę... - odpowiedzieli zasmuceni.
Ze Srebrzyska przeniosła się pani Maria
do gdyńskiego MDK. Pracowała z dziećmi robiła z nimi kukiełki i teatrzyk. Rysunki
dzieci trzyma do dziś.

:

- Uwielbiam dzieci, chociaż zawsze trzymałam je żelazną ręką. Ileż w nich talentu.
Szkoda, że potem nauczyciele, często narzucając swój punkt widzenia, wszystko
psują.
Przez kolejne siedem lat, aż do emerytu-

ry, Maria Przyłuska pracowała w szpitalu
reumatologicznym. Razem z pacjentami robiła dywaniki, zabawki ze skóry, itp.
Teraz, pełna energii i zapału, podróżuje
po świecie, maluje i rzeźbi. A z pracowni
uśmiecha się do każdego kapitalna głowa
Colasa Bregnon.

Małgorzata Sokołowska

Maria Przyłuska: - Koledzy o dwadzieścia lat ode mnie młodsi często nic już nie robią, ja rzeźbię, maluję.
Fot. Archiwum prywatne
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WZW wciąż groźne

Zółaczka - choroba z brudu

Więcej światła
czyli: nie samym chlebem...
z nas przydałaby się specjalna
terapia światłem.
Autor rozpoczyna jeden
z rozdziałów takim oto klarownym stwierdzeniem: „Tak jak

rzedłużające się złośliwie chłody zaczęły mnie
już bardzo irytować. Ba,
żeby tylko mnie - to jeszcze nie
. byłby powód, żeby zawracać
Wam głowę. Przyznacie mi
jednak zapewne rację, że wszyscy jesteśmy przynajmniej po
trosze rozdrażnieni z powodu
anomalii pogodowych. Cierpimy na brak słońca, niedostatek
ciepła czy nagłe i niespodziewane opady śniegu.
Zaczęłam nawet zastanawiać się, jak sobie poradzić
z ogarniającą mnie coraz częściej bezzasadną i bezsilną złością, którą nic wskórać w kwestii pogody nie mogę. I wtedy,
całkiem przypadkiem, wpadła
mi w ręce wydana w 1993 roku
w USA książka Normana E.
m

Rosenthala

„Winter

wiewiórki,

wieka.

Łatwo zauważyć, że jedni
ludzie są bardziej podatni na
niekorzystny wpływ pór roku inni mniej. Pytanie - jak więc
rozpoznać w sobie taką dolegliwość, nie jest wcale pytaniem prostym. Jest to bowiem
dolegliwość natury psychicznej, która przecież nie objawia

się wysypką czy podwyższoną

Blues”.

ludzi, tę-

skniących do słońca - doszłam
do

wniosku,

że

czy

ptaki także ludzie rozwijają się
pod słońcem”. Wiadomo, że
już ludzie starożytni zdawali
sobie sprawę z wpływu, jaki
pory roku wywierają na czło-

Autor opisuje w niej zaburze-'
nia psychiczne spowodowane «
niekorzystnym wpływem najchłodniejszej pory roku - zimy.
Kiedy tak przeglądałam opisy
kolejnych przypadków
zachwiania równowagi

niedźwiedzie

większości

temperaturą. Ale może objawiać się na przykład naszą irytacją na każdym kroku. Podniesionym głosem wtedy, gdy
inni nie dostrzegają po temu
istotnych powodów. Niemożnością dotarcia do pracy na
czas. A zwłaszcza ogólną niechęcią do ludzi, których najchętniej wysłałoby się poza naszą planetę - matkę.

Amerykańscy naukowcy nie
zawiedli i tym razem. Słyną
przecież z tego, że opracują każdy rodzaj terapii. Tym razem
jest to terapia światłem. I bynajmniej nie chodzi tu o jakąś zwykłą żarówkę. Naukowcy opracowali i zastosowali specjalny
zestaw świetlówek imitujących
złożoność barw naturalnego
promieniowania słonecznego,
ale takiego, które jest właściwe
tylko na tle błękitu czystego,
letniego nieba. Już sama próba
wyobrażenia sobie takiej terapii
stanowi dla mnie swego rodzaju
terapię... Żeby. było jeszcze
optymistyczniej - w Stanach kuracja światłem stała się lekarstwem na różnego rodzaju depresje i psychiczne „doły”.
Tymczasem my, Polacy, wiemy jedynie, że istnieje coś takiego jak „przesilenie wiosenne”. Przechodzimy nad tym do
porządku dziennego, myśląc że
jest to tylko kwestia niedoboru
witamin. Wydaje się nam wówże kilka dodatkowych
czas,
kapsułek witamin załatwi sprawę i pomoże nam wrócić do
równowagi. Pierwszym więc
krokiem dla nas będzie zdanie

brudnych rąk,
wynikającą
z nieprzestrzegania podstawowych zasad higieny. W naszym
społeczeństwie jest tak rozpo-

sobie sprawy, że człowiek czerpie siłę nie tylko z jedzenia, ale
i ze światła.
Kiedy Goethe leżał na łożu
śmierci, wołał:

„Mehr

wszechniona,

szuka

ratunku

„Nie

ma

się

czego'

W moim felietonie nie ma,
niestety, ani miejsca, ani czasu

na wnikliwą (czy choćby pobieżną) analizę tego ciekawego problemu. Mam jednak na-

dzieję, że przynajmniej czę-

ściowo spełniłam swoją rolę,
zwracając Waszą uwagę ku
światła...

Jola Badowska

Dr med.Zofia Michalska: Wirusowe
zapalenie wątroby jest wciąż groźną
chorobą zakaźną.
Fot. Maciej Kostun

Niestety, jesteśmy krajem brudasów. Zachodni lekarze zalecają pdróżującym
do Polski turystom szczepienia przeciwko tężcowi
oraz wi
emu zapaleniu
wątroby.
ia zachoroać na wzw w
ke:
jest 4 razy większa
w Europie sw rymy ke
razy większa niż w
skandynawskich.
Wirusowe zapalenie wątroby
jest chorobą infekcyjną. Odpowiedzialnych jest za nią szereg
wirusów: wirus A,B,C, Delta,
E, a także wyizolowany w ostatnim czasie wirus G zapalenia
wątroby.
W naszych polskich realiach
najistotniejsze znaczenie ma zakażenie wirusem B oraz C i niestety wciąż jeszcze wirusem A wyjaśnia dr med Zofia Michalska, adiunkt Kliniki Chorób
Zakaźnych Akademii Medycznej w Gdańsku.
Zakażenie wirusem typu A,

czyli popularna żółtaczka, rozprzestrzenia się drogą pokarmową. Jest typową chorobą

Kilka dat z kalendarza:

19-25 kwietnia
19 kwietnia jest 109 dniem roku. Słońce
wzejdzie 5.30, a zajdzie o 19.41.
25 kwietnia jest 115 dniem roku. Słońce
wzejdzie o 5.18, a zajdzie o 19.51. Przed nami 250 dni 1997 roku.

Życzenia przyjmują:
19 kwietnia (sobota) - Emma, Adolf, Jerzy, Konrad, Leon, Tymon;

20 kwietnia
Amelia,
dor; -

(niedziela)

Berenika,

21 kwietnia

- Agnieszka,

Czesław, Marian, Teo-

(poniedziałek)

- Anzelm,

Bartosz, Feliks, Zelisław;

22 kwietnia

(wtorek)

- Kaja, Leonia,

23 kwietnia (środa) - Ilona, Gerard, Idzi,

Jerzy, Wojciech;
(czwartek)

07.1943); w 1967 r. zm. Konrad Adenauer,

20.11.1995 r.;

niemiecki polityk chadecki, pierwszy kanclerz Republiki Federalnej Niemiec; w 1992

24 kwietnia
w 1912 r. ur. się Julian Rogoziński, tłumacz litertury francuskiej (zm. 6.01.1980);
w 1927 r. otwarcie Rozgłośni Polskiego Ra-

19 kwietnia

r. zm. Benny Hill, angielski aktor komicz-

ny; w.1996 r. początek w Moskwie szczytu
G7 z udziałem Rosji (trwał do'20.04.), przyjęcie rezolucji w sprawie opracowania międzynarodowej konwencji o bezpiecznym
neutralizowaniu odpadów radioaktywnych;
Ukraina zobowiązała się do zamknięcia
elektrowni w Czernobylu przed rokiem
2000 przy pomocy finansowej siedmiu najbogatszych państw świata;
20 kwietnia

Heliodor, Leon, Łukasz;

24 kwietnia

w 1943 r. wybuch powstania w. getcie
warszawskim (walki trwały do połowy

przyznawaną przez Amerykańską Akademię Filmową; w 1996 r. wszedł w życie Statut Konferencji Episkopatu Polski, uchwalony przez polskich biskupów diecezjalnych;
zatwierdzony
przez
Watykan

- Aleksander,

w 1897 r. ur. się Jerzy Petersburski, kompozytor (zm. 7.10.1979);
21 kwietnia

Aleksy, Erwin, Feliks, Horacy, Grzegorz;

w 1947 r. ur. się Iggy Pop właśc. James
Oesterberg, amerykański muzyk i wokali25 kwietnia (piątek) - Erwina, Jarosław,
sta rockowy; w 1972 r. zm. w Nowym Jorku
Kalikst, Marek, Wasyl.

W tym tygodniu:
20 kwietnia - Dzień Pracowników Przemysłu
Włókienniczego,
Odzieżowego
i Skórzanego
- Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy,
ogłoszony z inicjatywy Stowarzyszenia Reporterów bez Granic w 1991 r.
21 kwietnia - Dzień Warszawy, obchodzony w rocznicę (1791) wpisania do warszawskich ksiąg grodzkich „Prawa o miastach”, uchwalonego przez Sejm Czteroletni
23 kwietnia - Obchody Światowego
Dnia Książki, pod patronatem Polskiej
Izby Książki

- Światowy Dzień Książki, obchodzony
po raz pierwszy z inicjatywy wydawców
hiszpańskich, ustanowiony przez UNESCO w 03.1997 r.
24 kwietnia - Dzień Solidarności z Narodem Ormiańskim, obchodzony z inicjatywy
Parlamentu Europejskiego dla upamiętnienia masakry Ormian (1915)

Jan Ciepliński, tancerz, choreograf; w 1996

r. zg. w nocy na 22 kwietnia podczas ataku
lotnictwa rosyjskiego Dżochar Dudajew,
prezydent Czeczenii; w 1996 r. zm. Robert
Hersant, francuski magnat prasowy;
22 kwietnia
w 1707 r. ur. się Henry Fielding, powieściopisarz i dramaturg angielski (zm.
8.10.1754); w 1945 r. wyzwolenie przez wojska radzieckie i polskie hitlerowskiego
obozu koncentracyjnego w SachsenhausenOranienburg; w 1996 r. zm. Walerij Zufarow, rosyjski fotoreporter, który pierwszy
sfotografował czernobylski reaktor wkrótce po katastrofie 26.04.1986 r.;
23 kwietnia
w 997 r. zg. zamordowany przez pogan
w Prusach podczas wyprawy misyjnej czeski biskup św. Wojciech, uznany za patrona
Kościoła katolickiego w Polsce; w 1945 r.
wyzwolenie przez wojska amerykańskie hitlerowskiego obozu koncentracyjnego we
Flossenburgu; w 1992 r. zm. Satyajit Ray,
indyjski reżyser filmowy, w 1992 r. otrzymał
za całokształt twórczości nagrodę Oscara,

dia. w Poznaniu;

w

1942 r. ur. się Barbra

Streisand, amerykańska piosenkarka i aktorka; w 1947 r. zm. Willa S. Cather, powie-

25 kwietnia
w 1942 r. ur. się Ewa Wiśniewska, aktorka; w 1942 r. ur. się Łucja Prus, piosenkarka.

Horoskop dla urodzonych
między 19 a 25 kwietnia
Urodzeni w tych dniach są ludźmi spokojnymi, cierpliwymi i ugodowymi, jeżeli
ich interesy nie są zagrożone. Jeżeli jednak
coś zazgrzyta - mogą nawet wpaść w furię
i trudno ich uspokoić. Przede wszystkim lubią jednak spokój, wszystko zrobione na
czas, bez pośpiechu. Nie mają w sobie ducha odkrywcy, wolą rzeczy sprawdzone
i pewne. Do celu zmierzają wolno, ale pewnie. W sprawach zawodowych są realistami, sprawdzają się w działaniach długoterminowych, wymagających wytrwałości.
Umieją robić interesy i rozsądnie gospodarować pieniędzmi. W miłości są wierni i oddani, potrafią być bardzo dobrymi partnerami w małżeństwie.

W tym tygodniu:
Najważniejsze w tym tygodniu będą
sprawy zawodowe. Odniesiesz wielki sukces, ale nie zachłyśnij się nim, bo możesz
szybko wszystko stracić. Spokój, opanowanie i nadal konsekwentne działanie - to pozwoli ci zebrać owoce tego sukcesu. Ujawnią się nagle „przyjaciele”, których nigdy
nie posądzałbyś o życzliwość. Uważaj więc,
nie daj się zwieść pochlebstwom.

go organizmu człowieka.

Niesprawny system

na to,

Znane powiedzenie profesor
sem. W krwi dorosłych PolaWładysławy Zielińskiej - „wąków z łatwością identyfikuje się
troba gnije, a nie boli” - zawieprzeciwciała wytworzone przera całą groźbę tej choroby. Wiciw temu wirusowi.
rusowe zapalenie wątroby jest
ostrą chorobą zakaźną z dominującymi w obrazie klinicznym
objawami uszkodzenia jej miąż(kres nasilonych zachoroszu. Pierwsze objawy ( szczewań na wzw typu A to wiosna
gólnie rzekomo grypowe )
i jesień - pory roku, w których
utrudniają prawidłową diagnonasze
organizmy
wykazują
zę i mogą zmylić doświadczonewiększą skłonność do zachorogo lekarza. Szczególnie, gdy
wań. Częściej w tym czasie sięrozwijającemu się zapaleniu
ga się po niemyte owoce, korzy- „wątroby nie towarzyszy wyraźsta z publicznych toalet, zapone zażółcenie skóry pacjenta.
mina umyć ręce po powrocie
Ci, którzy żółkną mają
z podwórka.
Powszechnym
szczęście. Szybko i bezpośredgrzechem jest brak dbałości
nio
trafiają
do
szpitala.
o higienę osobistą w wielu roW sprzyjających warunkach,
dzinach. Wirusowe zapalenie
gdy organizm prawidłowo walwątroby typu A jest probleczy z wirusem czeka ich 6-7 tymem epidemicznym, szczególgodniowy pobyt w szpitalu 1 kilnie w pewnych rejonach woje-' kumiesięczna rehabilitacja: diewództwa gdańskiego; w rejonie
ta, witaminy, oszczędzający wąStarogardu, Kościerzyny, Tczetrobę tryb życia.
wa.
W zależności od stopnia re-'
Do zakażenia wirusem B doakcji organizmu, który walczy
chodzi na drodze pozajelitowej,
z wirusem - choroba ustępuje,
za pośrednictwem nieodpoprzewleka się lub przechodzi
wiednio wyjałowionego sprzętu
w stan chroniczny.
medycznego: narzędzi chirurOdpowiedź organizmu zagicznych, stomatologicznych,
leżna jest od sprawności mechakońcówek endoskopów itp.
nizmów
immunologicznych
Choć w porównaniu do lat 70uwarunkowanych
głównie
80, w związku z wprowadzeczynnikami genetycznymi lub
niem sprzętu jednorazowego
nabytymi.
użytku oraz programu szczepień ochronnych, radykalnie
spadła liczba zachorowań na
wzw typu B, problem nadal jest
Reakcja ze strony gospodapoważny.
rza, czyli organizmu może być
W przebiegu choroby dotrojaka. Prawidłowa, nieprawichodzi do uszkodzenia wątroby,
dłowa
(rozwój
wszystkich
która jest dla organizmu niezaprzewlekłych zapaleń wątrostąpionym laboratorium.

Liczy się odpowiedź

organizmu

by) i polegająca na tolerancji
wirusa. Przy nadmiernej odpowiedzi może wystąpić tzw. piorunująca postać wzw, kończąca
się często śmiercią pacjenta.
Niekiedy ciężka postać choroby jest wynikiem ataku infekcji
wirusowej na wątrobę uszkodzoną poprzednio przez współistniejące choroby, które upośledzają jej zdolność regeneracji. Są to najczęściej: cukrzyca,
nadczynność tarczycy, toksyczne lub polekowe uszkodzenie
wątroby, alkoholizm, długotrwała

choroba

wrzodowa,

gruźlica.
Czasem organizm nie wytwarza żadnej odpowiedzi immunologicznej, zarazek jest
w pełni tolerowany. Chory jest
jego nosicielem. Na ponad 37
mln Polaków pareset tysięcy
jest nosicielami zarazka żółtaczki. Wykrywa się ich przypadkowo, na przykład w czasie
badań krwwiodawców.
Część nosicieli choruje na
wzw bezobjawowo, nie zdając
sobie sprawyaż do momentu
gdy dochodzi do poważnego
uszkodzenia wątroby - do marskości. Udowodniono też patogenetyczny związek nosicielstwa wirusa z pierwotnym rakiem wątroby.
Za podstawę klasyfikacji
wirusowego zapalenia wątroby
na ostre, przewlekające się

i przewlekłe przyjmuje się kry-

terium czasu. W przewlekającym się wzw pełny powrót do
zdrowia następuje dopiero po
kilku miesiącach, a nawet po
roku. Odpowiedź immunologiczna nie zależy od wieku chorego. U kilkunastu procent
chorych na wzw proces chorobowy przewleka się, u pięciu
procent dochodzi do marskości.

Jolanta Gromadzka-Anzelewicz

Pozwól sobie na chwilę ciszy

Poród w domu

Rodzicom

Słucham siebie

ku pamięci
orady domowe nie poleże Rot ek do rzadkości Jeżeli i
wiaje

ściopisarka amerykańska; w 1957 r. ur. się
Hanna Banaszak, piosenkarka; w 1962 r.
zm. Piotr Potworowski, malarz, scenograf;

rzenia'w funkcjonowaniu całe-

Wątroba gnije
a nie boli

w świetle. Kiedy przyszedł niegdyś moment, gdy moje dzieci
zaczęły się bać ciemności,
skwitowałam ich lęki stwierdzeniem:

100

że miało kontakt z tym wiru-

licht!”,

bać. W ciemności wszystko jest
takie samo jak w świetle dnia.
Tyle tylko, że tego nie widać”.
I pomogło. Dziecięca wyobraźnia znalazła ratunek w świetle.
Udowodnione jest też naukowo, że ludzie zamieszkujący tereny objęte nocą polarną po. trzebują pomocy w postaci
światła właśnie.

niemal

w organizmie „dowody”

czyli: „Więcej światła!”. Istota
ludzka, stojąca w obliczu zagrożenia,

że

proc. osób powyżej 40 lat ma

Uszkodzona wątroba, w każdym toczącym się w niej procesie chorobowym nie pracuje
prawidłowo, powodując zabu-

, specjalista położnik nie prze-

komplikacji ee
pr
cie
NE

Przyszłej mamie pomaga najczęściej położna, czasem lekarz,
ale zdarza się, że ich oboje wyręcza

doświadczona teściowa, po-

denerwowany mąż, a nawet Bogu ducha winny sąsiad. W ubiegłym roku, tylko w rejonie Szpitala na gdańskiej Zaspie przyszło na świat w prywatnych
mieszkaniach 17 noworodków.
O ile świeżo upieczona mama, nie potrzebuje od razu porady lekarskiej (jeżeli oczywiście
nic złego się nie dzieje), o tyle
noworodka powinien koniecznie obejrzeć neonatolog, czyli
lekarz pediatra od najmłodszych
dzieci. Wizyta powinna nastąpić
w ciągu kilku pierwszych dni po.
narodzinach dziecka.

- Zgodnie z obowiązującą
procedurą
mama z noworodkiem
powinna zgłosić się do
swojego rejonowego szpitala
(oddziały ginekologiczno-położnicze przyjmują pacjentki z wyznaczonych rejonów) w czwartej

polan A jek
porodu - może.

dobie po urodzeniu - informuje
lek. med. Małgorzata Bartoszewska, zastępca dyrektora
Wydziału Zdrowia UW w Gdańsku.
Jeżeli mama źle się czuje może ją zastąpić tata, a nawet babcia. O ile lekarz, czy też położna

nie zostawią skierowania do
szpitala rodzice mogą zgłosić się
bez skierowania. Ważne, aby się
stawili właśnie w czwartym dniu.
Lekarz neonatolog zbada
dziecko, pielęgniarka pobierze
mu mocz i krew na badania
w kierunku dwóch poważnych
chorób fenyloketonurii i wrodzonej niedoczynności tarczycy
oraz poda mu pierwszą dawkę
szczepionek: przeciw wzw oraz
cy.
Na oddziale położniczo-ginekologicznym rodzice otrzymają
też metryczkę urodzenia noworodka i książeczkę zdrowia
dziecka.
:

(jog)

Rys. Marek Wdziękoński
Hałas męczy, a z biegiem lat zabija. Dlatego chwila ciszy, wyłączenia, izolacji potrzebna jest każdemu z nas ze względu na higienę psychiczną.
Nie sposób na dłuższą metę zachowywać równowagę psychiczną;
gdy człowiek nie ma czasu pobyć sam z sobą i usłyszeć własne myśli.
- Osoby przebywające w wiecznym hałasie rujnują swój system
nerwowy w ten sposób, że wpędzają się w nerwicę lękową - twierdzi
doktor Ryszard Danielewicz, ordynator podstawowej opieki zdrowotnej z Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Gdańsku-Zaspie.
- Znam osoby, które nieustannie mają włączone radio albo telewizor. Albo musi do nich w trakcie pracy umysłowej dochodzić choćby
szmer muzyki. Osoby takie nie potrafią nawet spać bez przytłumionych dźwięków - dodaje doktor.
Zdaniem lekarzy jest to objaw nerwicy natręctw, z domieszką lękową. Osoby takie przeżywają swoją egzystencję w wewnętrznym
napięciu, w niepokoju. Dręczą je czasami bardzo głębokie lęki egzystencjalne

(jog)

Kącik zdrowia człowieka sukcesu

oniadanie zjedz sam
iągają sukces, co nie musi oznaczać wyłącznie
lecz
jejemość gazpodarowanie walnym czasem, Styl życia szelizowanej pozycji na rynku, sportowców
czy
czy firm o

aktorów radykalnie odbiega od sposobu bycia
W naszym kąciku zdrowego (nie tylko)
biznesmena chcemy prezentować ludzi,
którzy dbają o swoje zdrowie i czynią to
skutecznie.
Józef Barbachen ma 75 lat. Wcześniej
był trenerem piłkarskim, teraz pracuje w
klubie Arka Gdynia. Prowadzi kursy
instruktorskie,

na

których

wykłada

tech-

nikę żywienia i psychologię.
W życiu Józefa Barbachena sport i
zdrowie zawsze były ważne. Nie pali
papierosów, racjonalnie się odżywia i w
wieku 75 lat cieszy się bardzo dobrym
zdrowiem. Przez 43 lata pracował w
„Dalmorze” jako kierownik działu.

- Nigdy nie imponowały mi stanowiska mówi. - Nie chciałem być dyrektorem, bo
to zabierało dużo czasu popołudniami, a ja
miałem treningi.
Jak opowiada pan Józef, w jego rodzin.nym domu w Krakowie zawsze jadło się
dużo owoców, ryb i jarzyn. Na drugie
śniadanie do szkoły zabierał jabłka i gruszkL.
Dbając o zdrowie, należy przede wszystkim pamiętać o śniadaniu - podkreśla
Józef Barbachen.
- Przez 43 lata pracy nigdy nie
wyszedłem z domu bez śniadania - opowiada. - Stosuję się do greckiego przysłowia:
Śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z
przyjacielem, kolację oddaj wrogowi.

sprzed kilku lat.

Do pracy zabiera kanapki z ciemnego
chleba z serem i jarzynami oraz owoce. Po
południu, gdy wraca do domu, je obiadokolację, a wieczorem
owoce. Stara się nie
dojadać między posiłkami, a już szczególnie
przed snem. Pije dużo kwaśnego mleka, a
herbatę zastępuje wodą z sokiem. Jego
zdaniem, pragnienie lepiej zaspokoi gorąca
gorzka herbata niż zimne gazowane napoje.
Na imieniny pana Józefa żona przygotowuje dużo potraw z ryb. Wędliny zajmują tylko mały półmisek. Rodzina lubi
zdrową kuchnią pana Józefa. Jednak dzieci,
a szczególnie wnuczka Asia, częściej jedzą
mięso.

Lata mijają, a czas obchodzi się z Józefem
Barbachena bardzo łagodnie.
Fot. archiwum

- Polubiłem ryby w domu i lubię je do
dzisiaj - mówi pan Józef.
Na prowadzonych przez siebie kursach z
higieny i żywienia, mówiąc o zdrowym
odżywianiu, zawsze podaje swój przykład.
- Nikt nie jest w stanie lepiej dbać o
zdrowie, niż ty sam - wskazuje Józef
Barbachen. - Aby utrzymać dobrą kondycję, rano gimnastykuję się około 10 minut.
Poza tym trzeba pamiętać, aby ubierać
się odpowiednio do pogody. Na treningach
zawsze przypominałem zawodnikom, że
zimą trzeba nosić czapkę i szalik.

(emi)

.
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7.00
7.15
7.30
8.00

POLONI

Eko echo
Z Polski - reportaż
Wszystko o działce i ogrodzie
Agrolinia - magazyn spraw rol-

7.00

nych

8.30 Pętla czasu

Panorama

7.10 Folkowe nuty
7.30 Tacy sami
7.55 „Spotkanie z Hanną Barberą”

9.10

albo trzej zerani w imię moje” /6/ ,
10.00 Małe ojczyzny - Bóg wysoko

kiej dla dzieci i rodziców
9.35 5 - 10 - 15 - program dla dzieci ||

10.30. Kino bez rodziców „Tajna mi-

i młodzieży

11.30 Kwadrans na kawę
„Austral
„HAUstralia:

12.10

[10/18] - serial dok.

13.00 Walt

C

; B Bena

roppa”|

austral.

- serial

:

klej - IV Festiwal Paderew-

skiego w Paso Robles
13.30 Bogusław Kaczyński zaprasza
Muzyczne spotkania zę Zie:
14.20 „Wrócę do nich po śmierci” -

dziecka/
15.00 Familiada - teleturniej

niezwykłe

:
zi:
Oxford, to co ? - tele

losy

żydowskiego

Nie ma mitu bez kitu” [5/9]

PRrDA

„Diablica”-

film fab. USA

20.00

/1989,

96 min. / reż. Susan Seidelman,

nożnej:

wyk. Meryl Streep, Roseanne Barr
21.40

BED Janusz Józefowicz zaprasza
22.35 Sportowa sobota
j
Studio
strzów

sport

- Przed

Ligą

21.00
21.25
21.30

Mi-

- Wi-

Panorama
Niezbędnik2
Oczywiście - program

sac.
min.
wyk.
phie

„Srebrny rewolwer”- film krym.

saty-

prod. franc. /1985r. 110
/ reż. Maurice Pialat,
Gerard Depardieu , SoMarceau

0.00 Panorama

wł. /1994 91 min. / reż. Faliero Rosati /Perypetie młodej kobiety podejrzanej o zabójstwo męża. /

0.10 Optimus Sport telegram
0.15

„Kroke” - koncert Tria Klezmerskiego
0.40 Zakończenie programu

Zakończenie programu

o zwierzętach
9.15 Program
9.45 „Ludzie listy piszą”

13.10 Milenium: Uphagenowie

14.55

z

Niedźwiedziej

Doliny” - film przygodowy

20.00

ciech

22.05 Sport: Piłka ręczna - I liga
Wybrzeże - Spójnia
22.50 Czarne i białe
|
23.05

„Duch z przypadku” - film
obycz. s-f, prod. USA
Ivory Clay ginie od przypadkowej kuli. Tymczasem za kilka dni jego
wnuk stanąć ma przed komisją decydującą o przyjęciach do szkoły mu-

zycznej. Ivory zjawia się ponownie
w mieście jako dobry duch, by dopilnować dalszej edukacji chłopca.

0.05Zakończenie programu

Zygadło, wyst. Woj-

Wysocki,

Grzegorz

Wons, Beata Paluch, Grażyna
Strachota
i inni
22.25 Program na niedzielę
22.30 Panorama
23.00 „Cafe Fusy” - program saty-

Polonia

Warszawy:

Warszawa

- Legia

Warszawa

(II połowa)

22.05

22.00

prod. polskiej, (1987 r. ), reż.
Tomasz

18.30 Derby

z ogarniającym ją nałogiem

20.30 „Śmierć Johna L. ” - film fab.

21.35 Rzemiosło czy sztuka? - serial

Polonia

Warszawy:

Warszawa - Legia Warszawa
(I połowa + przerwa)
.

19.30 Potwór z Loch Ness - film dokumentalny
20.00 „Cotton Clut pz film obycz.

20.55

Wiadomości

17.20 Derby

+ WZFUSZaJąca opowieść
o samotnej walce studentki
- początkującej narkomanki |

0.15
0.45
1.45

„Cobra”,

„Uliczny wojownik” - film akcji
23.45 „Szabla od komendanta” - komedia polska
e

1.30 „Dracula” - horror DE

3.35 „Rycerz uliczny”

porterów

twórców archeologii polskiej)

Dort-

Borussia

- Bayern Monachium
mund

stylu parado-

14.30 Oskar - magazyn filmowy
15.00 Ręce które leczą - program
Zbigniewa Nowaka
15.30 Oto Polska - magazyn re-

nego z najbardziej a

Mistrzowie iluzji, odc. 11

„Ratownicy

15.25 Bundesliga:

eREAL NT, drRMUatyczną

dok. Lechosława Czołnowskiego i Michała Nekanda
Trepki (sylwetka profesora
Konrada Jażdżewskiego,
jedkJ
i

15.10 Animaniacy - anim.
15.30 Gucio i Cezar: „U króla Titimilifalta" - anim.

20.00

Polski

Gwiazdy: „Buntownik bez |

Utrzymana w

| 15.15 „Co mnie tak dzierży przy To-

Rerum
Panorama

15.40

14.55 Losowanie półfinału Pucharu

14.05 Trans World Sport

Wielkie Filmy Wielkie
Nicholas Ray

bie Orawo” - program Wojcie13.30 Ostatni dzień Che Guevary
cha Majewskiego
13.40 Ballady W rytmie techno
14.15 Milenium: Gdańska Silva || 15.45 „Moja archeologia” - film

matni kiamatw

O

rial dla młodzieży

powodu”, USA, 1955, reż.

14.40 „Widget” - film animowany

8.00 Simba, król zwierząt - anim.
8.25 The Rutles - komedia

ao BANY
11.15 O
12.10 Liga angielska: Liverpool Manchester Utd.

10.00 Telewizja 101, ode. 1 - se-

8.45 Poranek filmowy

anim.

7.30 Diabelski Młyn - anim.

R
Cay CRA Odo a x
FRA STARJONANY e cze

r
- serial
światy, odc. 9/26

dok. prod. francuskiej
21.45 Panorama
22.00 Słowo o Ewangelii

PACKI „Policja” /Police/ - film sen-

„Miasto śmierci” - film fab.
USA/1990, 102min.
/ reż. Stephen
Cornwell

3.30

Poznań

ryczny

23.30 Tadeusz Woźniak. Życie na wspak

PRL

Lech

I ligi piłki

dzew Łódź
20.50 Słowo na niedzielę

Eurowizjam przed finałem

22.55

Studio sport - mecz

"ae

słów wiel-

13.15 Jacy? Tacy! - mag. reporterski | 813.05 Zapytaj Alicję, USA,
:
14.15 KINO FAMILIJNE: : Dwa
1972, reż. John Korty.

/134/ - se-

rial (powt.)

kiem zapytania

Niezależne kino

sa

13.00 Wiadomości

czenie niedowidzeń jedno-

- amery-

Teksasu

kich i małych pr dla dzie=

9.30 Wiadomości

ród znamienity

12.25 „Maria Celeste”

15.10

A, LOCI
5 A: x

- |

Ferberowie

ocznych u dzieci/ (powt.)
>
:

14.40 Swojskie klimaty

15.3

207/250/ - serial (powt.)

7.00 do 8.00, 11.15 do 12.10, 14.05 do
15.25, 17.20 do 18.30 - program
nie kodowany
7.00 Sylwester i Tweety na tropie -

kański serial sensacyjny

9.00 Encyklopedia

„Mazi w Gondolandii” - lekcja języka polskiego dla dzieci

8.35

prod. angielskiej
„Jan Serce” [9/10]

:

Planetarium

z Krainy łagod-

ności”

tofor /diagnozowanie i le- | 10:00 BRAWO! BIS!

85" 12.55 Festiwal Przyjaźni Niezwy-

„Szmergiel” - „Na australijskim
zj]
/emisja
szlaku[5/18]
teletextem/
14.20

8.00 „Pocztówka

Strażnik

8.00

świat”

zwierząt” [4] „Zagubione je:
12.50 Niezbędnik 2

-

przedstawia

Disney

12.00

»

7.30 W drodze - magazyn redakcji programów religijnych

| 7:49 >Hity satelity”

10.30 Milenium - Kościół św Jana |
odc.
11.05 „Namiętność”,

ziora Pacyfiku” - serial dok.

11.45 Test - magazyn konsumenta

6.30 Disco Relax

7.05 „Zaproszenie” - program krajoznawczy
7.25 „Galeria pod strzechą” : „Mój
ruchomy

wędkarski (powt.)

11.30 „Życie obok nas” „Tropami | 12.10 Program o zdrowiu: Synop- |

11.00 Dreszcze

7.00 Program dnia

program dla dziegdzie, kiedy w Trójmie- | 3.20 ci„Alai As” - prom
10.15 Co,
ście (powt.)

11.00 Kręcioła - pr. Jerzego Owsiaka

głaskać kota

12.00

Magazyn

11.50 Milenium:

sja” /7/ - serial

10.30 Z żołnierskiego plecaka - Za-

9.35

10.05 Dziesięć minut dla kibica

Dzień dobry, tu Gdańsk

2
Niezbędnik
9.30
są dwaj
935 A

Ziarno - program red. katolic9.05 am

Program dnia
Pętla czasu
Panorama
Dzień dobry, tu Gdańsk

950 Kwiaty w domu i ogrodzie

9.00 Panorama

8.40 Program dla dzieci Do góry no-

Wiadomości
:

dla dzieci

anim.

z filmy

8.30 Wiadomości

8.25
8.30
9.00
9.10

odc.

14

akcji

-

- amery-

kański serial sensacyjny
„Wyższe sfery”, Wielka Brytania, 1972, reż. Peter Medak, wyk. Peter O'Toole,
Alastair Sim, Arthur Lowe.
Ned i Stacey, odc. 14 - serial
Playboy
„Modlitwa rollerboysów”,

USA, 1991, reż. Rick King,
W Ameryce przyszłości pa-

ryczny
23.30 „Sala nr 6” - film fab. prod. pol-

nuje anarchia, a rządzą gan-

gi młodocianych wykolejeń-

skiej, reż.
Krzysztof Gruber
/napisy w języku angielskim/
1.10 Gorąca dziesiątka Muzycznej
Jedynki

ców. Corey Haim w roli
chłopca, który przystępuje
do faszystowskiego gangu

„Rollerboysów”, żeby rato-

1.45 SPORT Z SATELITY: Piłka
nożna - Liga Polska

wać młodszego brata
3.20 Muzyka na BIS

3.00 Panorama .

10.00 .Atomic:TV.-::;'

Poł

rza

14.00 Wizjer PeTeKa2 - magazyn
nowości filmowych
14.30

16.00
17.00
17.30
18.00
18.45
19.00
20.00

.

„Pogoń za tatuażem” - ko-

media USA
Dookoła sławy - magazyn
filmowy
Obrońcy kamienia - serial
dla dzieci
Beverly Hills Teenagers serial dla dzieci
„74.5 Nowa Fala” - serial
Disco Polo Mix
Historia II wojny światowej - serial dok.
„Uderzenie

lwa”

- sensa-

cja, USA
21.35

Mega

Dance

- konkursy,

muzyka, listy przebojów
22.00 „Cień” - thriller, USA
23.45

AtomicTV

1.15 Muzyczne dobranoc

Przeboje Siódemki
Siódemka dzieciakom

8.00
9.35
10.25
12.00

9.55 Niesamowity świat zwierząt
10.45 Święty - serial sensacyjny

13.50
14.45

11.30
13.00
13.25

16.30

7.00

Siódemka zaprasza

7.15 Teleshopping
7.50
8.00

. 930 Świat pana trenera - serial

sprawa”, USA, 1982

Siódemka dzieciakom
Zróbmy sobie dobrze - serial
Program rozrywkowy

Ulubione kawałki:
To znowu ty? - serial
Niesamowity świat zwierząt
Campbellowie - serial

18.00 Zaginiony świat - serial

18.25 Orkiestra Oskara
18.50 Polskie seriale animowane
19.10 Prognoza pogody
19.15 7 minut - wydarzenia dnia
19.25 Świat pana trenera - serial
19.50 Prognoza pogody
19.55 „Córka Mistrala” - serial
20.45 „Powrót na Wyspę Skarbów”
serial przygodowy
21.30 „Meandry sprawiedliwości”

mann”, USA, 1979, reż. Pe-

ter Collinson. Oparty na
faktach thriller szpiegowski
o pojmaniu w Argentynie
przez wywiad izraelski jednego z największych zbrodniarzy wojennych.

-'

19.40

serial
22.20 7 minut - wydarzenia dnia
22.30

„Mój brat Kain” - thriller, USA

0.30 „Meandry sprawiedliwości”
serial sensacyjny (powt.)

„Nadchodzi
pan Jordan”,
USA, 1941, reż. Alexander

Hall. Klasyczna komedia fantastyczna o łowcy nagród
(Montgomery) przed czasem
wysłanym w zaświaty i zmuszonyym do dokończenia żywota na ziemi w innym ciele.
Oscary za scenariusz i dialogi.
18.00 „Poszukiwany: Adolf Eich-

14.40 Wspólnicy - serial
15.05 Sliders - serial dla młodzieży
15.50
16.40
17.05
17.10

„Kawałeczek raju”, USA
„Dziwne samoloty”, cz. 12
„Droga do ruiny”, USA
„Chata wuja Toma”, USA,
1987, reż. Stan Lathan
X Games
„Hokus-pokus, czyli ważna

-

„Piekło

na Pacyfiku”, USA,

1969 Druga wojna światowa
dobiega końca. Dwaj zdesperowani mężczyźni Amerykanin i Japończyk walczą ze sobą na jednej z wysp Pacyfiku.
Wkrótce jednak dochodzą do
wniosku, że warto zjednoczyć

siły, żeby zbudować tratwę
i wydostać się Z wyspy.

21.20

„Cyklon”,

USA,

1990, reż.

David Irving. Poszukując
policjant
córki
zbiegłej
z Chicago trafia na tropikalną wyspę, królestwo wyrafinowanej zbrodni
22.50 „Miraż”, USA, 1990, reż.
Bill Crain. Turystyczna wyprawa na pustynię przekształca się w koszmar: tajemniczy czarny samochód
wyłaniający się Z piasków
okazuje się nie być mirażem
0.25 Pożegnanie

6.30

7.15
7.45

7.35 „Kapitan Planeta”

8.10 „Mega Man”
8.40 „Jonny Quest”
9.05 „Smok Flyz”

8.00 Wyścigi
motocyklowe:
Grand Prix Japonii w Suzuka - trening (na żywo)
9.15 „Slam” - magazyn koszykarski

930

9.30 Piłka

6.05 „Super Mario Brothers”
„Pebbles
£
Bam
Bam
Show”
6.50 „Miś Yogi szuka skarbu”
8.00
8.30.
8.30
8.45
9.15

„Zwierzęcy show”
-10.45 „Team Disney”:
„Classic”
„Quack Pack”
„Cudowny worek”

„Scooby Doo”

10.00 „Wyspa skarbów”
10.30 „Pinky
i Brain”
10.55

9.45
-

„Różowa pantera”

„Timon
i Pumbaa”

10.15 „Quiz”

my

10.20
10.30

1993, reż. Tony Curtis, Leslie
Hardy, Greg Wrangler, Jack
Cohen i in. (95 min)

„Klasyczne kreskówki”
„Splatterdome”

10.35 „Woody
i przyjaciele”
10.45
11.30

'

„Carmen Sandiego”

11.55 „Urwis”

9.35
10.35
12.40
13.40

„Hotzpotz” (powt.)
„BRAVO TV” (powt.)
„Beverly Hills 90210” - serial
„Brudne pieniądze”- film
sensacyjny,
USA
1992

(powt.)

15.20 „Tajemnicza wyspa” - serial
16.15 „Hawkeye - pierwsza granica” - serial
17.15
19.10

„Strzelby Sharpe'a” - serial
„Proszę o uśmiech” - show

(wydanie specjalne)
20.15

USA

17.35

„W

krzywym

zwierciadle

na” - amerykańscy i rosyjscy
astronauci wyruszają na poszukiwanie zaginionego statku...(A/F/S/Fin/H/Hol)
„Zakazana planeta” - film
sf, USA 1956, reż. Fred

McLeod Wilcox
(95 min)
Załoga statku kosmicznego
ląduje na zagadkowej planecie...(A/F/S/H/Hol)
2.00

„The Green Slime” - film sf,

pa-

18.00 „Tajemnice pogody ” (P)
18.30 „Mój mały detektyw” (P)
19.00 „Oczy na niebie”: Satelity (P)
21.00 „Punkty zwrotne w historii”:
„Amerykańska mafia lat 20.

13.00 „Wokół Morza Śródziemne13.30

gu (na żywo)

pt. „2001: Odyseja kosmicz-

Brat

14.00 „Star Trek” - serial
15.00 „Star Trek: Voyager”
16.00 „Słoneczny patrol II” - serial

kim basenie w Goetebor-

-

„Wielki

trzy” (P)

13.00 „Komisarz Rex” (powt.)

18.00 (P) Pływanie: MŚ na krót-

6.00 -2200
CARTOON
NETWORK - seriale anim.
20.30 „Krowa i kurczak” (A)
20.45 „Premiery
Kreskówek”
(A/F/S/H)
21.00 „Królik Bugs” (A)
21.30 „Dwa
niemądre
psiaki”
(A/F/S/H)
22.00 Wieczór
filmowy
TNT:
„2010” - film sf, USA 1984,
reż. Peter Hyams (114 min)
Kontynuacja filmu Kubricka

0.15

„Snickers

mowy”:

20.00 Jeździectwo: Pokazy skoków w Monte Carlo

16.30

15.30 „MacGyver” - serial
16.30 „Specjaliści” - serial

„Coded Hostile” - film kata-

stroficzny, W. Bryt./USA
1989, reż. David Darlow (79
min) Koreański samolot pasażerski zostaje zestrzelony
przez radziecki myśliwiec
bojowy...
22.00 „Ultimate Desire” - thriller,
|
USA 1994, reż. Rodney
McDonald
0.00 „Death Ride To Osaka” -

dramat sensacyjny

- horror,

12.30

14.30 „W pułapce czasu” - serial

„Gorgony”

11.10 „Power Rangers”

Lives”)

nożna:

Soccer”
(P) Tenis: Turniej ATP
w Tokio
Wyścigi
motocyklowe:
Grand
Prix Japonii
(P) Turniej ATP w Barcelonie - półfinały (na żywo)
(P) Tenis: Turniej ATP
w Tokio - półfinały

17.00 -22.00 „Sobotni blok progra-

1 30.” (P)
21.30 „Współczesne wojny narkotykowe” (P)
22.00 „Maszyny”: „Współczesne
środki transportu” (P)
23.00 „Nocni wojownicy”: „Nocne
naloty podczas II wojny
światowej” (P)
0.00 Detektywi
i medycyna (P)
1.00 „Czy w epoce komputerów
możemy czuć się bezpiecznie?” - film dok.

11.30

11.20 „Simpsonowie”
11.50 „Batman” - serial
12.55 „Mumia żyje” („The Mum-

9.20 „Aladyn”
9.45

„Gravedale High”
„Nieśmiertelny”

17.00
17.45
17.55
18.00

„Idź na całość!”
Wiadomości
Losowanie loterii SKL
Sport w SAT 1: piłka nożna
- Bundesliga
20.15 „Książę w Nowym Jorku” komedia, USA 1988, reż.
John Landis
(120 min)
Młody książę małego afrykańskiego kraju przybywa
do Nowego Jorku w poszukiwaniu kobiety swojego
życia...
22.15 Sport w SAT 1: Boks
0.10 „Heidi Heida 2” - niemiecki film erotyczny, 1992, reż.
Gunter Otto (90 min)
1.40
2.30

„Zespół Alfa” - serial
„Komisarz Quant” - serial

(powt.)

go”: Sousse
„Na północ od Neapolu, na

południe od Rzymu”
14.00 Z Floydem we Włoszech (S)
14.30

„Planeta Dominiki” - serial

15.00 „Travel Live” - magazyn
16.00 „Na świeżym powietrzu”
16.30 „Miasta świata”: Istambuł
17.00

„Stalowe

wstęgi”:

„Historia

kanadyjskiej kolei”
17.30 „Dziennik podróży
18.00 „Zagubieni w dzikiej Afryce”: Afryka Południowa
18.30

„Piechotą dookoła świata

19.30
20.00
21.00
21.30

lie” (S/Hol)
„Na ryby” - magazyn'
„Świat według Whickera”
„Na wyspiarskim szlaku”
„Ocean Spokojny” - serial

22.00

„Planeta Dominiki” - serial

19.00 „Śladami Champagne Char-

23.00 „Pocztówki z Ameryki” - ma-

gazyn kulinarny
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PIUS

POLONIA
7.00 Rolnictwo na świecie - Rosja
7.15 Notowania
| 7.45 Dom

8.05 Poranek filmowy
8.35 Otwórz drzwi - Krzyś - film tv
kanadyjskiej
8.40 Teleranek
9.00 „Droga do Avonlea” /80/ - se-

rial prod. kanadyjskiej

44

niebo” /Blue Skies/ - kom. muz.
prod. USA /1946/, reż. Stuart
Heisler, wyk.
Bing Crosby,
Fred Astaire
„Spotkania

z Janem

Pawłem

II” - Papież a seks
Anioł Pański
Ludzki świat
Wiadomości
Tydzień
Zwierzęta świata „Wirunga: Rzeki ognia i lodu” /1/ - film dok.
prod. ang. /emisja z teletekstem/

12.00
12.20
13.00
13.10
13.40

14.15

Seriale

wszech

czasów

7.00 „Alternatywy 4” odc. 3/9 /na-

8.30 Dzień dobry, tu Gdańsk

7.30 Film dla niesłyszących „Savannah” [14/35] - serial USA

8.45 Rodno zemia
9.05 Gdański Magazyn Sportowy

pisy w języku angielskim/
8.00 Słowo na niedzielę

8.20 Słowo na niedzielę
8.25 Niezbędnik 2

9.30 Kino familijne: A w sercu ciągle maj - serial

8.30 Dzień dobry, tu Gdańsk
8.45 Rodno zemia
9.05 Gdański Magazyn Sportowy
- 10.00 Ojczyzna polszczyzna: Tum pod
Łęczycą i Ostrowy Tumskie

Wiolinem i basem

15.40 Bliskie spotkania - Mel Bush

10.25 Gość Trójki - Stefan Chwin
10.40 Targi Bursztynowe - relacja
z IV Międzynarodowych Targów Bursztynu i Sztuki Jubilerskiej (powt.)
11.00 Wiry życia , odc. 5/13/ - serial

Teatr dla dzieci Legenda
o św. Wojciechu reż. Krzysztof Zaleski, wyk. Rafał Królikowski, Bartosz Obuchowicz
10.50 Wyprawa z National Geogra-

phic „Poszukiwanie istot pozaziemskich”

- film dok. USA

11.20 Studio sport - Motocyklowe

A

o Grand Prix Japonii

zść Świat się śmieje „Zabawa
w dżungli” - film fab. prod.
ang. /1968/ reż. Gerald Thomas, wyk. Frankie Howard,

„Wa-

szyngton
za
zamkniętymi
drzwiami” [4/12] - serial USA

CAA

8.25 Program dnia

9.30 Zawód amator - reportaż

W Starym Kinie „Błękitne

„11.40

7.00 Echa tygodnia /dla niesłyszących/

13.10
14.30
15.00
15.30

11.50
12.00
12.10
12.30

prod. USA, reż. Ken Leach,
w rolach głównych: Michael
McGlovern, Todd Jenson
Radio Gdańsk na antenie
Trójki
Jeden świat-jedna sztuka
Animaniacy, odc. 32/65/
Ostatni dzień Ernesta Hemingwaya - serial dok.

12.45 Z muzyką gdańską przez wieki - W służbie króla i kościoła
13.00 Zdobycz, odc. 6/8/ „Władza
w rękach producentów

13.55 Radio Gdańsk na antenie „3”

Charles Hawtrey

14.05

Panorama tygodnia

„Credo” - film dok.
30 ton! Lista, lista przebojów
Familiada - teleturniej
Ulica Sezamkowa / polska

14.55 Panorama
15.00 Radio Gdańsk na antenie „3”

14.25 Dookoła świata „U Masajów”
15.10 Czarnoksiężnik z krainy Oz,
15.35 Najlepszy przyjaciel psa

. wersja/

8.05 „Informacje Studia Kontakt”
8.20 „Folkowe nuty” : „Skalnik” występ zespołu z Kamionki

Wielkiej
8.45 „Trzy misie” - film anim.
9.10 „Zaproszenie” - program kra-

joznawczy
9.30 NIEDZIELNE MUZYKOWANIE
10.15 „Panteon” - mag. kulturalny
10.30 „Poznaj świat” : „Dobro Dośli
w

Chorwacji”

edukacyjny,

- teleturniej

popularyzujący

wiedzę o Chorwacji
11.15 TEATR FAMILJJNY: Kornel
Makuszyński - „Awantury
i wybryki małej małpki Fiki
Miki” cz. 2,
11.45 „Wszystko gra” - Bęben
12.00: „Polskie ABC,

12.30
13.00
13.30
14.00

„Skarbiec”
„3 x 13? - pr. publicystyczny
Piraci w tawernie - teleturniej
U schyłku drugiego tysiąclecia

14.20 „Sceny domowe” (8) - „Pojedynek”
14.35 „Pałace i dwory Rzeczypospo-

litej” cz. 2
15.00 „Kraina uśmiechu”

6.30 Disco Polo Live
7.30 Jesteśmy - magazyn programów religijnych
8.00 4 x 4 - magazyn motoryzacyjny
8.30 Multimedialny odlot magazyn komputerowy
9.00 Klip Klaps - najmłodsza
lista przebojów

7.00
do 8.00, 19.00
do 20.00 - program
7.00
8.00
8.25

8.55
10.20

9.30 Jogi w kosmosie, odc. 3 -

serial animowany dla
dzieci
10.00 Disco Relax - magazyn
muzyczny
11.00

12.30
13.35

Pomoc domowa, odc. 66 -

serial
11.30 Łowca przygód, odc. 8,
USA, 1995
812.30 Gunsmoke: Powrót do
Dodge, USA, 1987
14.15

Potężna

dżungla,

7/26/ - serial

odc.

14.30
16.55

nie kodowany
Rozkodowany Bugsy Bunny anim.
Simba, król zwierząt - anim.
Wycieczki przyrodnicze: Mistrzowie nawigacji - film dokumentalny
To rodzinne - komedia
„Rain Man” - dramat psychologiczny, 1988, reż. Barry Levinson
Raj na ziemi, odc. 1 - film dok.
David Bowie - Glass Spider
Tour, cz. 2 - koncert
Liga żużlowa
Liga angielska |

(odc. 8)
(820.00 „Detektyw bez pamięci” amerykańska komedia sensacyjna, 1994, reż. Mick Jackson
21.45 Proca - szwedzki film obycza-

jowy, 1993, reż. Ake Sandgren
23.25

14.45 Klub satyryków
- 15.00 Benny Hill - program rozrywkowy
15.30 Dyżurny satyryk kraju program Tadeusza Droz-

7

19.00 Star Trek. Voyager - serial SF

amerykań-

ski

W Starym Kinie

Rod Antonii - film obyczajo-

wy
1.10 Roselyne i Iwy - francuski film
obyczajowy
3.05 Historia niemoralna - polski
dramat psychologiczny

dy

" Błękitne niebo
Ogromny sukces „Gospody świątecznej”, gdzie po raz pierwszy wystąpiły razem dwie
ówczesne gwiazdy musicalu: najlepszy tancerz Fred
Astaire i najlepszy piosenkarz Bing Crosby sprawił,
że producenci pragnęli doprowadzić czym prędzej
do ich ponownego spotkania na ekranie.
Pomysł scenariusza wyszedł od słynnego kompozytora Irvinga Berlina, który przy okazji zaprezentował tu - w całości lub we fragmentach - aż 21 swoich
piosenek, zarówno znanych już wcześniej, jak i napisanych specjalnie do tego filmu.

Scena Młodego Widza

(820.00 „Savannah” [14/35] - serial
20.50 Decyzja należy do ciebie - Kółko teatralne /0 - 70055580 Tak,
0 - 70055590 Nie/
21.30 Sportowa niedziela oraz MŚ
w hokeju na lodzie grupa B:
Polska - Holandia
22.20 Polska w Europie
22.50 Kultura duchowa narodu - Leo
Lipski
Cookie

„Organa sprawiedliwości”
film fab. niem. /1993/, reż. Hans

milian Schell, Thomas Heinze
1.15 Hangar „23 - Strange Love
Harlem
„150 Zakończenie programu

20.00 Linia specjalna

- Maciej Jan-

kowski 0 - 70015022 - Nie, 0 70015055 - Tak
21.00' Panorama
21.30 Niezbędnik 2
21.35 Rozwiązanie konkursu audiotele

„Czacha dymi” /Brain Do-

nors/ - kom. prod. USA
/1992/ reż. Dennis Dugan,
wyk.

John

Turturro,

20.00 „Mac Shayne - Zwycięzca
bierze wszystko”, odc. 1/2/ serial sensacyjno-przygodowy
prod. amerykańskiej
21.20 Mity medycyny, odc. 7/13/
„Czerwonee leczy czerwone”
21.45 Panorama - wydanie wieczor-

ne
22.00 Etos - magazyn katolicki
22.30 Wieczór z filmem polskim:
„Roman i Magda”, 1979. Reż.
Sylwester Chęciński, muz.
Piotr Figiel, scenariusz Ireneusz Iredyński.

Bob

Nelson
23.05 Benefis Jerzego Nowosielskiego
0.00 Panorama
0.10 Optimus Sport telegram
0.15 Magazyn jazzowy
1.00 Zakończenie programu

0.00 Zakończenie programu

20.00 Wiadomości
20.30 „Pełnia nad głowami” - film

20.55

fab. prod. polskiej, (1983 r.),

contra „Czyści jak łza”
0.00 Teresa Torańska przedstawia „Teraz Wy!” - „Sukces”

1.00 Kraina uśmiechu
1.55 Gorąca dziesiątka Muzycznej

Jedynki (powt. )
2.30 „Wesoła gromadka Artosu” cz. 2 pr. rozrywkowy

Kino Satelitarne: „Fisher
King”, USA, 1991, reż.

Terry Gilliam, wyk.: Robin

reż. Andrzej Czekalski
21.45 „Szafa gra” - pr. rozrywkowy
22.25 Program na poniedziałek

22.30 Panorama
23.00 „Turniej satyryków” - Za.
' grajmy w Kabaret” wyst. „Kabaret Moralnego Niepokoju”

Krzysztofi ie
i św, Mikołaju impresyjna
opowieść o życiu
świętego
| i jego służbie
*..
ludziom
w imię
k) Boże. Pierwszy
słowiański męczennik, św. Wojciech (ok. 956-97), pochodził z czeskiego rodu książęcego.

Wiliams,
Jeff
Bridges,
Amanda Plummer, Merce-

des Ruehl. Filmowy

po-

emat fantastyczny.

23.25 Na każdy temat - Talk
show Witolda Orzechowskiego

0.25 Magazyn sportowy - Drużynowe Mistrzostwa Polski
na żużlu: Polonia Piła Apator Toruń
1.25 Muzyka
na BIS
3.00 Pożegnanie

PTK

9.30 Atomic TV
13.30 Wizjer PeTeKa2, - magazyn
nowości filmowych

14.00 „Celuloza”

-

społeczny,

1954, Polska, reż. Jerzy Kawalerowicz
16.00 Reporter - magazyn ProCable
16.30 Superman - serial dla dzieci
17.00 Kot w butach - serial
17.30 Przygody Speeda Błyskawicy - kreskówki
18.00 „Video Soul” - muzyka
18.30 Z ziemi i z powietrza - serial
19.00 Video Vibration - muzyka
19.30 XL - magazyn muzyczny
20.00 „Skórzane Kurtki” - sensacja, USA, reż. Lee Drysdale
21.30 KabelMan - magazyn mu-

„Zabawa w dżungli” jest dziewiętnastym filmem z popularnej serii „Carry on”, w większości z udziałem tych samych znanych i lubianych
komików, jak Charles Hawtrey, Bernard Bresslaw,
Sidney James, Terry Scott, Kenneth Connor.
Wykład profesora JInigo Tinkle'a przyciąga wielu
słuchaczy. Sławny ornitolog opowiada o afrykańskiej
ekspedycji, zorganizowanej w poszukiwaniu rzadkiego okazu ptaka.

Wiolinem i basem (1)

zyczny
22.00
23.35

„Krwawa zagadka” - sensacja, USA
Wieczór jazzowy - magazyn

muzyczny ProCable
0.05

Muzyczne dobranoc

DISCOVERY
7.00 Ukryta kamera
7.30 Zaginiony świat - serial przygodowy
8.00 Siódemka dzieciakom

9.30 To znowu ty? - serial

8.00 „Awantura

12.30 Siódemka dzieciakom
8" 13.20 Thee Beest Little Whore
House in Texas - film muzyczny,

USA

10.25

12.00

15.10 Detektywi z wyższych sfer - se-

|:

rial sensac.
16.05 Powrót na Wyspę Skarbów - serial

16.55 Siedem

pokus

-

program

14.25

17.45 Świat pana trenera - serial
18.15 Ukryta kamera
18.50 Kacper - anim.

19.10 : Prognoza pogody
19.25
19.50
19.55
21.45
22.45

7 minut - wydarzenia dnia
Świat pana trenera - serial
Prognoza pogody

„Ochotnicy” - komedia, USA

Gwiazdy Hollywood - film dok.
Detektywi z wyższych sfer - serial (powt.)
23.40 Ukryta kamera
0.10 Siedem pokus - pr. Agnieszki
Maciąg (powt.)

„Dziwne samoloty”, cz. 13,
USA,
1993,
reż.
Luke
Swann
„Poszukiwany: Adolf Eichmann”, USA, 1979, reż. Peter Collinson
„Mgiełka”, USA, 1961, reż.
James B. Clark

16.20

5:35 -11.00 Blok pr. dla dzieci:
11.05 „Gwiazda bojowa Galactica”
- serial

12.00 „Disney” - reportaż
12.20 „Superdad” komedia, USA reż.
Vincent McEveety. (91 min)
14.15 „Drużyna A” - serial
15.10 „13 zadań agenta Diala” - serial

6.05 -11.35 Seriale animowane:
11.35 „Parker Lewis” - serial
12.25 „Bliźniaczki” - serial
12.50 „Pod jednym dachem” - serial

13.20 „Życie rodzinne” - serial
13.50 „Hidden City” - serial

14.50 „Rodzinny klan” - film dok.
15.50 „Powrót

przyjaciół zwierząt
18.45 Wiadomości
19.10 „Nagły wypadek” - reportaże

1936, reż. Frank Capra. Pan
Deeds (Cooper) dziedziczy

z akcji ratunkowych
20.15 „Godzina duchów - Windą
w zaświaty” - thriller, Niemcy
reż. Reiner Matsutani, (90 min)

19.30
19.45
20.15

20 mln dolarów, które po-

22.05 „Spiegeł TV” - magazyn

stanawia w całości przeznaczyć na cele dobroczynne.

23.05 „Prawdziwe historie”
0.00 „Prime Time”

„Pan

z milionami”,

USA,

9.00 (P) Tenis: Turniej ATP
11.00 Wyścigi motocyklowe

17.00

„Skrzydła”:
uglas A -4”

12.00 (P) Lekkoatletyka: IAAF
PŚ w Pradze (na żywo)

18.00
19.00

„Wojownicy” - serial (P)

13.00 Wyścigi
motocyklowe:
Grand Prix Japonii

20.00

14.30 (P)

nawigatora przestrze-

ni” - film sf, USA 1993, reż. Camillo Teti (80 min) Do małego
miasteczka na Florydzie przyla-

16.00 „Herkules” - serial
16.55 „Xena” - serial
17.45 „Ależ oczywiście” - magazyn

17.30
18.25

13.35 X Games

Agnieszki Maciąg

19.15

dziecko”,

USA, 1992, reż. Art Wolff
9.35

10.00 Córka Mistrala - serial

11.35 Campbellowie - serial
11.50 Sliders - serial dla młodzieży

o

tuje UFO z planety Gamma...
„Na południe” - serial
„Nowe przygody Supermana”
- serial
Wiadomości
„Świat cudów” - serial dok.
„Bez wyjścia” - thriller, USA

1987, reż. Roger Donaldson
22.10 „Focus TV” - magazyn
23.10 „Bloodfist 6 - Ground Zero”

Tenis:

Turniej

ATP

(P)
22.00

18.00 (P) Pływanie: MŚ na krót-

nęły dinozaury” (P)

Wyścig w Mar-

23.30 „Kosmiczna kolizja” (P)
0.00 „Tajne akta” (P)
1.00 „W sieci”: „Pornografia w In-

tinsville/USA (na żywo)
Wyścigi
motocyklowe:

Grand Prix Japonii

ternecie”

1.30 Zakończenie programu

2.00 „Skrzydła” (powt.)

TRAVEL
CHANNEL

Nelson

18.00 „Ryzykowne
związki”,
USA, 1990, reż. Baz Taylor.
Zabawna komedia o pracowniku firmy pracującej
dla Pentagonu, jego dwóch
żonach i kochance.

19.30 „Na Zachodzie bez zmian”,
USA, 1979, reż. Delbeert
Mann. Adaptacja powieści
E.M. Remarque'a o losach
młodego żołnierza na froncie I wojny światowej.
21.35 „Czysty interes”, USA,
1988, reż. Cedric Sundstron.
Wojny narkotykowe w samym sercu południowoamerykańskiej
dżungli.
Przywódca narkotykowego
kartelu szuka zemsty na szefie wydziału do walki z białą
śmiercią, Delacorte.
23.25 Pożegnanie

9.30 „Tajemnicza wyspa”

(powt.)

10.35 „Coded Hostile” („Todesflug
KAL 007”) - film katastroficz-

ny, W. Bryt./USA 1989 (powt.)
12.05 „Proszę o uśmiech” (powt.)
13.00 „hotzpotz” - magazyn
14.05 „BRAVO TV” - magazyn mu-

zyczny
16.20 „DJs, Stars i Megahits” - pro-

gram muzyczny
18.15
19.10
20.15
21.15
22.15
23.20
0.05

„Dotyk Anioła” - serial

„Doktor Quinn” - serial
„Savannah” - serial
„Miasto na luzie” - serial
„Peep!” - show

„Exklusiv” - magazyn
„Nocne przygody” - serial ero-

tyczny

0.40 „Death Ride to Osaka” - dramat sensacyjny, USA 1983
2.30 „Pork Chop Hill” - dramat wojenny, USA

1958, reż. Lewis

Milestone (94 min) W roku
1953 wojska amerykańskie
walczą w Korei o Pork Chop
Hill.

6.00 -22.00 CARTOON
NETWORK - seriale anim.
20.00 „Scooby Doo” (A/F/S/H/Wł)
20.30 „Laboratorium Dextera” (A)
kreskówek”
20.45 „Premiery

(A/FIS/H)

21.00 „Królik Bugs” (A)
21.30

„Dwa

niemądre

psiaki”

(A/F/S/H)
22.00 Wieczór filmowy TNT: „Wyższe sfery” - komedia muzyczna, USA 1956, reż. Charles

Walters (103 min) Mężczyzna
postanawia nie dopuścić do
powtórnego małżeństwa swojej byłej żony...(A/F/S/Hol)
0.00 „Filadelfijska opowieść” - komedia, USA 1940, reż. George
Cukor (108 min) Bogata dziedziczka planuje powtórne małżeństwo, jednak były mąż

10.45

„A Big Hand For A Little
Lady” - western, USA 1966,
reż. Fielder Cook (105 min)
Wdowa zmarłego przy stole
pokerowym gracza zamierza
kontynuować partię męża...
12.30 „Magda z Hailigenblut”
austriacki film obyczajowy,
14.20 „Kroniki młodego Indiany
Jonesa” (1) - serial przygodowy, USA 1993, reż. Carl

Schultz (60 min)
15.20 „Na wschód od Sudanu” angielski

film

„Irzy minuty do zderzenia”:
„Skutki zderzenia asteroidów

z Ziemią” (P)
23.00 „Jurassica”: „Dlaczego wygi-

kim basenie w Goeteborgu

__SAT

„Nie możesz wrócić do do-

mu”, USA, 1979, reż. Ralph

„Samotna planeta” - magazyn

„Zagadki”: „Zagadkowe kamienie Cornac” (P)
20.30 „Tajemniczy wszechświat Artura C. Clarke'a” (P)
21.00 „Irzy minuty do zderzenia”:

17.00 (P) Kolarstwo: Wyścig Liege-Bastogne-Liege/Belgia

23.00

Do-

(P)

w Barcelonie - finał (na Żywo)

(na żywo)
20.00 NASCAR:

„McDonnel

przygodowy,

„Pocztówki z Ameryki”

14.30
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
18.30

„Zagubieni w dzikiej Afryce”:
Afryka Południowa
„Travel Live” - magazyn
„Dziennik podróży”
„Tysiąc
twarzy
Indonezji”:
Yogyakarta
„Cel podróży”: Tajlandia
„Na wyspiarskim szlaku”
„Wokół Morza Śródziemnego”: Sousse
„Piechotą dookoła świata”
„Ocean Spokojny” - serial dokumentalny
„Szwajcaria z okien pociągu”
„Na ryby” - magazyn
„Stalowe wstęgi”: „Historia kanadyjskiej kolei”
„Ekspedycja” - serial dok.

„Błysk” - magazyn

20.00
21.00
21.30

„Spirala szczęścia”
„Dyskusja w wieży”
„Spiegel TV” - reportaże

22.00
23.00 „Na północ od Neapolu, na po-

2.00 „Now, Voyager” - melodramat,

24 godziny - mag. reporterów

USA (113 min) (A/S/Fin/H/Hol)
4.00 „Wyższe sfery”

„Widziane w ten sposób”
rozważania nad czasem

23.30 „Świat Grega Graingera” - serial dokumentalny (S/Hol)

krzyżuje jej plany...(A/S/H)

łudnie od Rzymu” - magazyn

-

ś
s Zgodnie z ostatnią wolą zawartą w testamencie zmarłego męża, Lilian Oglethorpe ma
zorganizować teatr baletowy, w którym wystąpią
największe gwiazdy świata. Adwokat wdowy - Laszlo, angażuje wspaniałego Wielkiego Volare. Flakfizer zaś w realizację zadania wciąga swych dwóch kolegów. Problem w tym, że ani on nie ma pojęcia o balecie, ani oni nigdy wcześniej nie mieli nic wspólnego z tańcem. Łatwo się domyślić, iż nic dobrego z tego nie może wyniknąć.
Pat Proft, scenarzysta tej pełnej szalonych gagów komedii, z całą premedytacją nawiązał w niej do „Nocy w operze” braci Marx.

14.00 „Smak podróży” (S/Hol)

17.00 „J.A.G.” - serial
Magazyn informacyjny
19.00 Sport w SAT 1: piłka nożna Bundesliga

Czacha dymi

13.00 „Śladem TRAVEL-a”
13.30

19.00
19.30

reż. Nathan Juran (100 min)

Magazyn muzyczny Lucjana Kydryńskiego, poświęcony różnym gatunkom szeroko rozumianej muzyki popularnej. Gospodarz programu
rozmawia z zaproszonymi gośćmi, opowiada anegdoty i ciekawostki z omawianej dziedziny. Dużo dobrej muzyki w wykonaniu gwiazd polskiej estrady.

| ptacja ostatniej po| wieści
Friedricha
Diirrenmatta ujęta
w formę moralitetu
z wątkami kryminalnymi.
Na oczach gości
modnej restauracji
w Zurychu wpływowy radca Isaak
Kohler zabija strzałem z pistoletu swego kolegę, profesora Wintera. Zostaje osądzony i skazany na 20 lat więzienia. Ze spoko-.
jem przyjmuje wyrok i dopiero rozpacz jego córki Helene skłania go do podjęcia działań we własnej obronie.
Wśród wyk.: Maximilian Schell

Opracowanie: Bożena Kamińska
Zdjęcia: AKPA, KAPA, Prasowa Agencja Telewizyjna, PTK
Redakcja nie odpowiada za zmiany programu
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Reda oraz dzielnic miasta Gdynia:

|

|
1

|

Pustki Cisowskie,

ylonia,

Leszczynki,

|

Grabówek

I

1. Wyciąć kupon z gazety

+

2. Wypełnić kupon
3. Przynieść, wysłać pocztą lub faxem

rejony te zostaną

skierowane

ą

beczk.
eczkowozy.

Po zakończe

niu prac PEWIK podejmie czasową dezynfekcję wody.
W dniach następnych w wyżej wymienionych dzielnicach
wystąpi okresowy wzrost zażelazienia wody, może też wystą-

* na poczcie

+ w banku

:

:

x

[_] Działki, grunty sprzedam

[_ JKupno

Dom sprzedam
Mieszkanie sprzedam
©

„gru

Spółdzielnia Mieszkaniowa "ORUNIA , Gdańsk, ul. Krzemowa 2
j
ogłasza przetarg nieograniczony

a

:

?

„04,

Z

ul. 1 Maja 4

e Drzwi

trzne

e ot
RA
zewne
i Parkiet, deska podłogowa

A

|i

[__JMatrymonialne
an
l
l

i

myki
;
ań tygodnia):
|
krzyżykiem
tylko jeden
dzień

L]pon.

cym regulaminem przyjmowania reklam i ogłoszeń.

i

[JwŁ

:

[]śr.

Llczw.

W pt.

trzne

PHZ „Baltona” S.A. Gdańsk-Nowy Port, ul. Oliwska 85
oferuje do sprzedaży po atrakcyjnych cenach:

ogłasza przetarg nieograniczony
>
>
o wartości 5000 ECU na wykonanie:
sieci sanitarnej z przyłączem

- meble biurowe i sklepowe,
- wyposażenie sklepowe (lady chłodnicze, szafy
chłodnicze i zamrażarki),

oENe

sieci deszczowej z przyłączem

|
l
l

2 zł

Spółdzielnia Mieszkania „ORUNIA” w Gdańsku-Oruni,
ul. Krzemowa ?, jako inwestor zastępczy Urzędu Miasta w Gdańsku

ź

|

- kasy pancerne,
- kalkulatory i maszyny do pisania.

do segmentu dydaktycznego szkoły na terenie jedn. „C” w Gdańsku-Oruni.

e Drzwiczki do zabudowy

I

Cena jednego kolejnego słowa od szóstego z VAT-em
en
mL
A
>
w „Dzienniku Bałtyckim”
i „Wieczorze Wybrzeża”:
ć
W pon., Wt., śr.,
lub czw. 1 zł

5 11401065-00-314807-PLNCURR01-53
_00Ń
p
BRE SA o/Gdańsk

A

[Dpt

i

Kupon bez załączonego dowodu wpłaty nie jest ważny.
Nasz adres: "Prasa Bałtycka” Sp. z 0.o., Biuro Ogłoszeń, 80-886
Gdańsk,
3/7. fax: 46-35-68 lub 35-48-69.
NASZ NEOTarg
niB Drzewny
bankowego

r.

DREWN

'

Proszę o jednokrotną emisję w „Dzienniku Bałtyckim” i
:
Ą
A
!
„Wieczorze Wybrzeża” ogłoszenia drobnego (zaznacz

10026110/1377/23

O BY

pie

——

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

WYR

:

(_Karsy
Jzguby

e.

lub nieopublikowania nadesłanego ogłoszenia zgodnie z obowiąziaj

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium w wysokości 2000 zł na konto spółdzielni
PKO BP V/O i Gdańsku nr A -9393-270- A oraz pobranie i wypełnienie
warunków
które można41.3
uzyskać 0848.
w Administracji
e
sk przetargu,
s Krzemowa
aOsiedla,
etariacie NY
SM MŚ
*
NOR

i

Biuro ogłoszeń zastrzega sobie prawo do klasyfikacji, poprawy treści

z uwzględnieniem pap termozgrzewalnych lub powłok bezspoinowych.

PO

i

[__]Nauka

|] Domkuę

tarogard
Gd.,
ul. Basztowa Na 3
R
tęością

na wykonanie remontu dachów papowych budynków mieszkalnych 5-kondygnacyjnych

|

Spe
s ak
ii
[__
JAudiovideo
sprzedam

Ki Garaż sprzedam
[__] Inna nieruchomość sprzedam
[__] Działki,
grunty kupi

:

l

(__]Sprzęt elektr.-elektron.

iur.(_] Lokal biur.-usług,
sprzedam

ai 8
Pruszcz Gd., ul. Tysiąclecia

z

(__]Biznes

(_ JSprzedaż

Gdynia, ul. Świętojańska 141 b

z

R

:

[__] Nieruchomości-lokale

Gdynia, ul. Władysława IV 17

iz

i

|

NIERUCHOMOŚCI-DOM

sbs a
oaoz oś
Sopot, ul. Kościuszki 61

:

[__ JMieszkanie zamienię

[__| Części zamienne

Jeżeli treść ogłoszenia zawiera więcej niż 5 słów, opłać kolej-!
ne słowa.
Pieniądze za kolejne słowa można wpłacić:

| mieście.

[__ JLokal biur.-usług. poszukuję

Samochód (marki) kupię

wypełniony kupon na nasz adres.

Pić okresowe zażelazienie wody w dzielnicy Gdynia-Śród-

[.. JGaraż odnajmę

- Samochód
kupię powyżej 10 tys.

Aby ogłoszenie drobne ukazało się w „Dzienniku Bałtyckim” i „Wieczorz

Ś:

Za niedogodności związane z brakami w zaopatrzeniu w wodę PEWIK przeprasza swoich odbiorców.
R-1996

[_ JLokal biur.-usług. odnajmę

[__] Samochódkupię
od 5do 10'tys.ł | [_ JMieszkanie poszukuję

(Treść ogłoszenia maximum 30 stów)

i

W

a

darmo!

Wybrzeża” należy:

|s

s.

5 słów

EE

ak R tętna dodatkowo w Rumi i Chyloni mogą wystąpić braki wody.

|

Pierwsze

EH

:
ś
|
|
I

|

r. mogą występować okresowo:

zmiany zabarwienia oraz spadki ciśnienia wody.

[. JMesakanię odnajmę

[__] Inny pojazd sprzedam

prowadzących działalności gospodarczej)

dociągowych z Ujęcia Wody Reda w dniach 20.04-30.04.1997

|

hh

Kpa ke ogłoszenia drobne tylko dła osób prywatnych

s

,
: że w związku z planowanym płukaniem głównych sieci wo-

:

b] Samochód sprzedam

ś

|

[_]Dom odnajmę

AUTO-MOTO

ormuje mieszkańców miast Rumia,

Ch p,

[__ JMieszkanie kupię

[__] Szukam pracy

© Farby i kleje dla budownictwa

e Ogrodzenia drewniane-sztachety

© Art. metalowe-narzędzia
© Art. elektryczne

USN
AS425-44
eoc E s

Warunki szczegółowe zamówienia można otrzymać po dokonaniu wpłaty bezzwrotnej

kwoty 50 zł w siedzibie Spółdzielni „ORUNIA.
Termin składania ofert do dnia 25.04.1997 r. do godz. 11.00.

JANI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 83-110 Tczew, ul. Rutkowskiego 39, pok. 1,

R

Wydział

Sąd Rejonowy w Gdyni W

Wadium - 12 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 10 zł) można odebrać w sie-

|

W przetargu
mogą

wziąć udział

PPU

FERNAND

oferenci,

którzy:

|

Gospodan czy

|
:

postępowania upadłościowego
1

Otwarcie
ofert nastąpi dnia 16.05.1997 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego, pok. 1.

Ej

zia

stwierdził ukończenie

Termin skladania ofert upływa dnia 16.05.1997 r. o godz. 9.80.

Postępowanie M

ie

Postanowieniem z 10 marca 1997 r.

źłobka z przeznaczeniem do pełnienia funkcji źłobka oraz Ośrodka Opiekuńczego Miejan stałą i dzienną w Tczewie.,
p, ode Formy szotocznyjć12 opieką

Uprawniony do kontaktów z oferentami:

Informacji udziela Dział Administracji, tel. 43-03-58.
10025922/425/17

MZOIZBN STADE

ze

tel. 31-19-13, fax 31-34-51,
ogłasza przetarg nieograniczony
na modernizację AK

dzibie zamawiającego, pok. 26 lub za zaliczeniem pocztowym.

Ponadto oferujemy do wynajęcia wolne pomieszczenia biurowe.

seba"
Serwisko

*
Sp.

Z0.0.W

Gdyni,

IL
U

PPR:

"wszyskim Lekarzom
L
orazz Pelęgniarkom I! Oddz. Choróbjb Wewmętrznyc
Szpitala PCK w row
| anu Dr. Dr.ILONIE JURKOWSKIJ

Koleżance DANUCIE LASKOWSKIEJ

Oddziału

wyrazy głębokiego współczucia
miar
z powodu śmierci

|

oraz Siostrze Oddziałowej Pani ELŻBIECIE ZYGALA

składamy serdeczne podziękowania za ofiarną opiekę nad naszym Ojcem

|
32/93.

e

+

IGNACYM

KRAKIEWICZEM

:

ezenki

w tych tak bardzo bolesnych dla nas chwilach

Koleżanki

i Ko

iKoled

zy

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15 kwietnia 1997 r.
zmarła nasza Kochana Mama i Babcia

U
|

+.
. Tp.

:
|

RUSIECKA

n

HALINA

Msza św. odprawiona zostanie dnia 21 kwietnia 1997 r.
o godz. 8.30 w kościele pw. Andrzeja Boboli w Gdańsku

16 kwietnia

Z

|

roz

ma

eni A

—

500

—

Pogrzeb odbędzie się dnia 19 kwietnia 1997 r.
Aj

p

©

:

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 kwietnia 1997 r.
odeszła od nas na Wieczny Spoczynek
Nasza Ukochana Mamusia, Babcia i Prababcia

|

o

:
|
|

s Y P.

A

przy

przy

:

!

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz były, długoletni Pracownik
x
Ś:
STOLC
JOZEF
kol.

P ogrze b odbędzie się 21 kwietnia 1997 r. o godz. 14.00
na cmentarzu Katolickim w Sopocie.
Ą

Pogrążeni w smutku
Syn z Żonę, Dziećmi i Wnukami
.

|
*
*

KAZIMIERZA

10026

J

C

A

składają
Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy PRSP S.A.
w Gdańsku.

|

Koleżance LEOKADII SZÓSTKIEWICZ
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

ONASZA

|

|

pogrzeb pe cmentarzu iumiadanowa.
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie zmarego

z |
=

:

TOMAS.

L E S z C r A'/ R

Żegnamy Naszą Drogą Koleżankę
i
LESZCZYŃSK
TERESKĘ
,

ś

Jej

SYNKA

Ą

TOMKA

którzy zginęli tragicznie 16 kwietnia 1997 r.

Wyr zogłębokiego współczucia
MĘŻOWI oraz RODZINIE

Koleżanki i koledzy, Dyrekcja, nauczyciele
i An, SP-35 w Gdyni.

||

|

składają
Dyrekcja i Koleżanki :

„Na zawsze będziesz z nami..

z Przedszkola Aer

nr 3 w Gdyni.

Pełni smutku zawiadamiamy, że dnia 17 kwietnia 1997 roku
zmarła nasza długoletnia Pracownica

Drogiemu Koledze JANOWI PROŚCIŃSKIEMU

Redakcji „Wieczoru Wybrzeża”,

serdeczne wyrazy współczucia

a szczególnie red. TADEUSZOWI WOŹNIAKOWI

ę fp
A
am

z powodu śmierci

oraz Wszystkim Tym, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

MATKI

ro

Pogrzeb odbędzie się w dniu 19 kwietnia 1997 roku
10026264/45917
O godz. 14.00 na cmentarzu w Oliwie.

:

u

w Gdańsku.

Uczeń kl. VIII c naszej szkoły.
ME

u
s

On:

Pracownicy Katedry i Kliniki Urologii AMG

Z

S K

składają

ś

Ją
air:
ed
koleżanki i koledzyz Kliniki
Chorób Nerek.

Ze smutkiem zawiadamiamy,
że 16 kwietnia 1997 r. zginął tragicznie

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmaiej
składa
Zarząd i PracownicyWU "Morpak"
S-ka z 0.0. | |

BRONISŁAWA
KWIATKOWSKA

O

aj

ANNA SZCZEPANSKA

ś. fp.

NS

kla

:
|

i !

Koleżanki i Koledzy z Wytwórni Aparatów Natryskowych wAK

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 17 kwietnia 1997 r. po długiej i ciężkiej chorobie
odeszła od nas na wieczny spoczynek
nasza Najdroższa Mamusia

|

—

o godz. 14.00, w tym samym dniu odbędzie się

O

OJCA

RE
>
[i]

Żona, Dzieci, Wnuki i Prawnuki

zostanie msza św. w kaplicy św. Jana Chrzciciela przy ul. Chylońskiej,

A

s

Bramie Oliwskiej.

W dniu 19 kwietnia 1997 r. o godz. 13.00 odprawiona

KWIATKOWSKA

+

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

JOLI i JACKOWI MANITIUSOM
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

I

Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.30
na cmentarzu Garnizonowym

N

składają

Zawodowych NIS

Prezesowi LWSM "Młyniec"
inż. HENRYKOWI GAJCY

składają
Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy z Agencji Własności
102612
Rolnej Skarbu Państwa Sekcji w Gdańsku.

II

Msza św. żałobna zostanie odprawiona dnia 21 kwietnia 1997 r.
o godz. 8.00 w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Jelitkowie.

Pogrążona w Rodzina
smutku

WY

A ó!

z

głębokim żalem zawiadamiamy,

LEON BAJER

o godz. 11.00 na cmentarzu w Oliwie.

| wapwama
-

SLAWIKA

składają
współpracownicy WKTiR Gdańsk.

serdecznie dziękuje
Rodzina.

1912 roku
Z głębokim bólem i żalem zawiadamiamy, że dnia 16 kwietnia 1997 r.
zmarła ukochana Mama, Teściowa, Babcia, Prababcia i Siostra

r. Msza św. żałobna odprawiona zostanie 21 kwietnia 1997
o godz. 13.00 w kościele pw. NSPJ w Sopocie,
ul. Malczewskiego. Pogrzeb odbędzie się
14.00 na cmentarzu Katolickim w Sopocie.
godz.
o

Pogrążona w smutku
Córka z Mężem

ZAMYBIUR OGŁOSZEŃ:
DO NASZYCH
ZAPRAS

|

s

MAYSOpOCIe.
p
Żegna Rodzina i wszyscy, którzy Go kochali
P

Tp

E

:

że dnia 17 kwietnia 1997 r. zmarł w wieku 87 lat

AGNIESZKA KLUK

ur. 1 czerwca

z powodu śmierci

=

żałobna odprawiona zostanie 19 kwietnia 1997 r. o godz. 12.00
w kościele parafialnym przy ul: Malczewskiego w Sopocie.
a

|

ś. fp.

BRONISŁAWA

z
:

KAPAŁA

Pogrze w tyn Sao

1997 r. zmarła

|o

Koleżance ANNIE CZERNIELEWSKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia

WIK

"

Z głębokim żalem zawiadamiamy;

: |
"

(mistrz kaletniczy)

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 12.30
na cmentarzu Srebrzysko.
Córki z Rodzinami

że dnia

HENR

|
1

przy ul. Mickiewicza.

SR

Pogrążeni w bólu zawiadamiam, że w dniu 15 kwietnia 1997 r. zmarł
s fp
:
:

zy z Zespołu

A!

:

ś. f,.

PRAKSEDA MIENIK

Serdeczne Bóg zapłać Rodzinie, Sąsiadom, Znajomym,
oraz pozostałym oddziałom oraz gronu moich Przyjaciół
za okazanie mi wiele serca i pomocy oraz liczny udział
PM
(hi
:
w uroczystości pogrzebowej Mojego Męża

ś. fp.
|

Wszystkim Współpracownikom z Wojewódzkiej

Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku,

Koleżankom i Kolegom z Centralnego Muzeum w Gdańsku :

: Pogrzeb odbędzie się dnia 21 kwietnia 1997 r. o godz. 12.00 na cmentarzu Łostowice.
Msza św. odprawiona zostanie tego samego dnia o godz. 8.30
w kościele pw. św. Rodziny w Gdańsku-Stogach.

JANA

:

Gdańskiej Spółdzielni Stomatologicznej z ul. Szerokiej
oraz Lekarzom i Pielęgniarkom ze szpitala
przy ul. Kieturakisa za pomoc, opiekę
oraz uczestnictwo w pogrzebie

GRAŻYNY CHRZANOWSKIEJ
serdeczne podziękowania
składa

WALEN
składa

| : 10026019

Żona z Synem.

Rodzina.

10026297

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7,
8.00-20.00, wt. -pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, a
np 8.0-16.0; Gym Świętojańska
141, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława
IV 17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00;
Elbląg, Łączności
Pruszcz Gdański, HEA
sy Pep
ty Tczew,
1 Maja 4, pon.- pt. 8.00-16.00; Starogard Gdański, Basztowa
3, pon.- pt. 8.00-16.00
?
SA

8.00-16.

„

|
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Po raz kolejny widzimy się
W „Relaksie w kratkę” - zapraszamy

|

do rozwiązywania nowych zadań.
Można tu co tydzień skutecznie
pogimnastykować umysł i sprawdzić

Wncry

Ai

|

włosy

Ło

po

słowa

swoją wiedzę w rozmaitych dziedzinach.

więnów i

nadzorowa

imi

Podajemy rozwiązania z 5 kwietnia:
e

przysięgi

e

e

e

Wirówka I - rewizor, Wirówka Ii -

koncentracyjnym

ordynans, Panorama I - parobek,
Panorama ll - kancelista, Panorama Ill =

płyn
wabi

o

guwerner, Jolka - ekonom.

jedno z Wielkich Jezior

Rozwiązanie krzyżówki z abakusem -

muchy

poniżej.
Gratulujemy prawidłowych rozwiązań
i zapraszamy do zabawy!

przedwojenny pistolet samopowtarzalny

miesiąc wiosenny

Pismo Św.

pod nóżkami fotela
zakończenie

przewodu elektryczn.
narzędzie roln. do
wyk. bruzd w glebie
OPR
RA
A ROPY

* talizman

* wśród pracowników

* miękka delikatna wełna

stoczni

odmiana gruszki

* zbiór map

* wyspa koralowa

* „dymociąg”

* wyrwana z notesu

* imię słynnego aktora po-

powódź

* ryba słodkowodna

chodzenia egipskiego

* autor „Czarodziejskiej

* brytyjska rozgłośnia

góry”

* dziewięciu gra

* praktyka zawodowa

* włoski żandarm

* nad umywalką

* łódź Jazona

* krótki miecz

* Clinton dla żony

* zasiada w Izbie Lordów

* nie uznaje żadnej władzy

|

DOŚRODKOWO
A) do kawy na podwieczorek

* schodki okrętowe

B)
C)
D)
E)

* platforma kolejowa

* o systemie, teorii, nauce,

programie politycznym

* umiłowany

* stopę przyodziewa

* uprawne albo szachowe

* do znajomej Aleksandry

G) okupacyjny albo włoski
H) wzornik
I) omasta
J) kaucja

lub płaskorzeźba

* straciła przyjaciela?

* kochanka Aleksandra

* paciorek w naszyjniku

odpoczynek
polskie auto
statyw
kraina w dorzeczu Łyny i Pasłęki

F) dowodził Armią Polską na Wschodzie

.* okrągły obraz

* francuska rzeka

PRAWOSKRĘTNIE
A-2) gaz musztardowy
A-4) cykuta
A-6) świta
C-1) haustorium
C-3) rozmnażanie
C-5) peleng
F-2) ścisk, ciżba
F-4) szkliwo
F-6) omijana przez wagarowicza
H-1) dawna jedn. objętości ciał sypkich
H-3) nie krzywa
H-5) rodzaj nawierzchni

Wielkiego

* małpi przysmak

* śpiewana przy choince

POZIOMO: 1/ tłumaczenie tekstu, dzieła, z jednego języka na
drugi, 5/ zespół budynków, 11/ początek dziejów, 12/ silniejszy od
poczciwego siwka, 13/ parada gwiazd estrady, 14/ żeton, 15/ uczta

prawo wjazdu

biblijny
król

punkt wymiany walut
strzał

miłości u neoplatoników,

woal Arabki
arcymistrz szachowy
kotlet

e
e

Wieprzowy

3

nowelka
Prusa

b

10

rufnica
albo

płynie przez Drezno

technika

pomiesz-

malarska

m

15

czenie

16
po drugiej
stronie
rzeki

z wulkanu

dzidziuś

nica

19

1

złożony
Z

20

21

8

22

KWADRAT

paznokci

33

29

aj

27
W
zmywaczu
do

25

=

24
je spodnie

we na uwstecznionych palcach zwierząt parzystokopytnych, 21/ zapał, energia, temperament, 24/ zapinka, sprzączka, 25/ indyjska
epopeja rycerska osnuta na tle dziejów Ramy, 27/ posiadłość, nieruchomość wraz z budynkami, 29/ w kolejnictwie: elektryczna, parowa lub spalinowa, 30/ do wbijania gwoździ i gry w krokieta, 31/
włączenie się, przystąpienie do czegoś, 32/ uszkodzenie, defekt np.
maszyny, urządzenia technicznego, 34/ wysokie, stojące lustro, połączone z konsolą, 35/ akrobatyczny skok, z wywinięciem kozła
w powietrzu.
MAGICZNY:

1/ wędrowiec, obieżyświat, 2/ ha-

łas, zamieszanie, wrzawa, 3/ irackie miasto portowe nad Tygrysem,

laur

gl

krępia,
szpilecz-

dawna
| kolegiata

18

7

wl»

wypływa

szczyt
masztu

sceny na wolnym powietrzu, 9/ antonim kupna, 10/ arbuz, 16/ warowna osada kozacka, 17/ kobieciarz, uwodziciel, 19/ puszki rogo-

13

pachołek,
knecht

16/ gorszące zajście,

PIONOWO: 1/ pozycja w gminastyce artystycznej, 2/ strofa, 3/
norma, prawidło, reguła, 4/ sztuczny pierwiastek promieniotwórczy, 6/ ósmy stopień gamy, 7/ podstawa naszej egzystencji, 8/ rodzaj

12

14

dziobnica

:

4

31

Rozwiązanie krzyżówki z abakusem

32

JI

4/ zdyscyplinowane zachowanie się, karność, rygor, 5/ ogół czasopism.
UWAGA! Litery z kratek oznaczonych u dołu liczbami od 1 do
8 utworzą dodatkowe hasło.

35

POZIOMO: krzta, gazon, kreskówka, nugat, demon, okularnik,
kanar, astat, agama, postęp, skarpa, atleta, azalia, ozdoba, abakus,
farad, pasat, rekreacja, godło, trupa, pośrednik, stres, Ajaks.

PIONOWO: kanak, zagon, aktor, tenuta, oktawa, kwinta, gadka, zamęt, nonet, apostazja, antresola, szałamaja, amplituda, pła-

37

PANORAMA Ii

wa, skała, jakość, drebel, akcent, fugas, radar, drops, patka, smuga,
trans.

KWADRAT
NA, KATAR.

ho
ca

przemoc

niebiańska miłość,

18/ domniemana przystań arki Noego, 20/ śmiałość, nieustraszoność, 22/ jeden z sześciu synów Uranosa i Gai, 23/ wiatr wschodni,
podopieczny mitycznego Eola, 26/ jeden z miesięcy, 28/ nieczułość,
stan zobojętnienia, odrętwienia, 29/ zakłopotanie, trudności, tarapaty, 33/ nieodzowny na żaglowcu, 35/ krasomówcze zacięcie, 36/
prawo swobodnego wyboru obywatelstwa 37/ poważanie, szacunek
wobec kogoś, 38/ ustne sprawozdanie, 39/ dżokej w spódnicy, 40/
artyleryjski „koncert”.

MAGICZNY:

PRZEBIŚNIEG

TOPIK, OPOKA, POKOT, IKO-
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turg.; 9.00 Msza święta Niedzielna;

10.00 Fascynacje muzyczne; 10.45
Rozmowy niedokończone; 11.30
Przeżyjmy to raz jeszcze ... Kazania

i homilie Ojca Św. do Polaków

Serwisy lokalne: 10.35, 12.35,
| 1435.
6.00-11.00 Przebudzenie na życzenie; 6.05 Piosenka dla soleni-

zanta; 6.15 Rockózroll na dziś;
* 6.20 Piosenka z uśmiechem; 6.55
Trójmiasto na żywo; 8.15 Radio
- ARnet zaprasza; 9.40 Randka
: z Radiem ARnet; 9.55 Zapowie-

|

isa

ź
z

CI

QL

|

POLSKA

ik

I.
ZEGLUGA

BAŁTYCKA

PROMOWA,
GDAŃSK
UL. PRZEMYSŁOWA

MORSKIE

GDYNIA
ul. PORTOWA
tel. 20-87-61

danie; 11.15 Sportowe zapowiedzi

weekendowe;

12.10

Horo-

skop; 13.05 Konkurs familijny;
15.15 Przegląd prasy przetermi16.05-18.00

Wokół

X Muzy; 18.05-20.00 Lista przebojów z Trójmiasta; 20.05-2.00

275 zł* samochód+

prywatę
z Radiem ARneG 200

9.00 Muzyka non stop

samochód +

NIEDZIELA

1-5 osób

Serwisy informacyjne: 9.00 do

0.00 o pełnej godzinie

10.00-14.00 Złamigłówka - Jacek

3

Górski;

14.00-18.00

ści; 19.05 Audycja dla młodzieży;
19.30 Audycja dla dzieci i modlitwy
dzieci; 20.00 Audycja Radia Watykańskiego (retransmisja); 20.20
Różaniec św.; 20.50 Ojczyzna - kiedy myślę... 21.00 Apel Jasnogórski;
21.15 Rozmowy niedokończone;
23.00 Rozpoczęcie programu dla
Polonii w Ameryce Północnej
I sobota m-ca, godz. 20.30 - Róża-

niec z Ojcem św., po łacinie
III sobota m-ca, godz. 20.30 - Różaniec z włoskim Radiem Maryja, po
włosku

Rockarolla;

18.00-20.00 Szkolna Liga; 20.0021.00

Otwarta

scena

poetycka;

21.00-0.00 Słuchaj razem z nami;
0.05-6.00 Muzyka non stop

RAD

samochód + kierowca od 359 zł

:

SOBOTA
6.30-19.30 Wiadomości - co godzinę; 0.00 - 23.00 Pogoda - co godzinę; 7.15, 8.15, 11.15, 15.15, 16.15

Terminal Promowy
piątek, sobota, niedziela

TRÓJMIASTO

10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15
Traffic: 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 15.00, 15.30
:
6.00-9.00 Ni w pięć, ni w dziewięć, 9.00-12.00 Ranna Wrona
(Marcin), 12.00-15.00 Gdzie baba
nie może..., 15.00-16.00 Planetarium, 16.00-17.00 Planet life,

0.00, 7.05

17.00-20.00 Wasza muzyka na na-

Horoskop; 6.40 Para w gwizdek konkurs; 7.35; 21.35 Wyniki Losowania Totalizatora Sportowego;
7.45 Przegląd prasy; 9.15 Pół pacz-

szej antenie, 20.00-0.00 Wolność
fm, 0.00-4.00 Technikum mecha-

Wiadomości

poniedziałek, wtorek, środa

UKF 984 i 73.52 MHz
SOBOTA
Wiadomości co godzinę od 0.45

PROGRAM

młodzież, studenci i emeryci od 129 zł,dorośli od 173 zł

Gdynia, ul. Kwiatkowskiego 60
tel. (0-58) 65-14-14
tel. (0-58) 21-36-21
fax (0-58) 21-36-20

Kościoła; 18.00 Anioł Pański, Nie-

- 150 zł” dzieci 6-16 lat

1

BIURO

RADIA

w Radiu Maryja; 19.00 Wiadomo-

' nowanej;

PŻB S.A.

Rodzinie

- 200 zł* emeryci, renciści, studenci

oo

PODRÓŻY

16.00 W

MARYJA; 17.00 Aktualne sprawy
szpory; 18.20 Piosenka tygodnia

BAZA

tel. 43-18-87, 43-69-78

ków;

dla dzieci; 10.50 Informacje kulturalne; 11.05-16.00 Długie śnia-

- 500 zł* samochód + kierowca
- 850 zł* samochód + 5 osób

S.A.

dycja dla chorych; 14.00 Modlitwa
Liturgiczna; 14.30 Audycja literacka; 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia; 15.10 Audycja dla rolni-

. dzi programowe; 10.40 Konkurs

- 270 zł* osoba dorosła

ferrim

12.00 Anił Pański z Ojcem Świętym; 12.30 Różaniec św.; 13.00 Au-

drogowe;

ki z rana - konkurs; 10.50 Kalen-

nizacji muzyki
NIEDZIELA
Wiadomości co godzinę od 0.45;

darium

4.00-8.00

muzyczne;

11.35

Złoty

kwadrans Eski - muzyczny Non-

Mechaniczna

manda-

drans Eski - muzyczny Non-Stop;
18.35-19.30 Muzyka, którą kocha-

rynka, 8.00-11.00 Szkółka niedzielna, 11.00-13.00 Planetarium,
13.00-16.00 Świat filmu II, 16.0017.00 Camel planet, 17.00-20.00
Mix, 20.00-0.00 jw 23; 0.00-5.00

cie;

Rock malowanka

Stop; 11.50 Twoja szansa - konkurs
45

sekund;

16.35

Srebrny

Kwa-

19.45 Wiadomości sportowe;

20.00-1.00 Impreska - muzyka non

stop;

|

:
NIEDZIELA

6.30-23.30 Wiadomości - co godzi-

ń

nę; 0.00-23.00 Pogoda
- co godzinę; 1.05 Muzyka, którą kochacie;

gen

Ą

0.00, 7.05

Horoskop;

6.40 Para

w gwizdek - konkurs; 7.15, 11.15
Wiadomości drogowe; 7.35, 21.35
| Wyniki losowania Totalizatora
Sportowego; 9.05 Wiadomości
| sportowe; 10.00 Bajkowy Kącik
s Eski; 10.10 Paczuszka z rana konkurs; 10.50 Kalendarium mu_ zyczne; 11.35 Złoty kwadrans
Eski; 11.50 Twoja szansa - konkurs
45 sekund; 13.00 Trzynastka - mag.

.

i

W

SPORTZ:
EA

So

satyryczno-literacki; 16.35 Srebrny kwadrans Eski - muzyczny
Non-Stop; 17.05 Serwis muzycznofilmowy; 18.45 Magazyn sportowy;
20.35-21.10 Poezje, które lubisz -

Gdynia, ul. Starowiejska 35

te. : 21-77-34, :

a

SPE

audycja Adrianny Niecko i Marze-

PO

ny Szymańskiej; 22.35-23.30 Muzyczna godzina miłości

R-1524/A/553

SOBOTA
Wiadomości co godzinę; Wiadomości sportowe: 7.08, 12.08 16.08,
19.08
5.00-9.00 Studio Bałtyk; 5.15, 5.45,

6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 8.45
Informacje miejskie; 6.20 Kronika
: policyjna; 9.05-15.00 Wolna sobo-

| ta - w programie: 9.30 Magazyn turystyczny; 10.30 Wideo relaks;
11.05 Potykacz książek; 12.10
Ranking Radia Gdańsk; 13.15
Babskie gadanie; 14.15 Magazyn
motoryzacyjny; 15.05 Lista przeBOVA, MERCEDES

bojów Radia Gdańsk; 20.05 Pry-

Wc, Video

watka z Radiem Gdańsk; 0.05 Ra-

klimatyzacja

dio nocą

NIEDZIELA
Wiadomości co godzinę; ; 4.05 Play
Wia

Ź
ń
rama Wyżynna
1
EAU
tel. 31-55-25

lista Radia Gdańsk; 6.05 Puls zie-

mi; 7.05 Gdański mag. katolicki;
7.20 Magazyn kaszubski; 8.05 Pio-

KOLN

KIERUNEK:

Gdańsk, Brama Wyżynna
ul. Bogusławskiego 1
tel. 31-55-25
p"

Ź Am *

<

«

.

GDAŃSK

HIGH SOCIETY
| Gdańsk, ul. Gamcarska 18/20 tel./fax 31-57-36. 31-22-48
ul. Podwale Grodzkie 1 (hol główny dworca PKP)
tel./fax 31-49-89, tel. 31-51-11
BOX 336 antresola,

MAK-TOURIST
Przedsiębiorstwo Turystyczne
Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24,

tel. 46-24-31 (budynek „Solidarności”)

na miękko - talk show z udziałem
Donalda Tuska i Henryka Wojciechowskiego; 10.05 Historia jednej
kariery; 12.05 Minął tydzień - wydarzenia mijającego tygodnia
w polityce kulturze i sporcie komentują wybrzeżowi dziennikarze;

|
%

Radio

Plus

Pomoc

9.30,

11.30,

14.30, 20.30
6.00-20.00 Morze Plus
7.43 Ewangelia z komentarzem;
8.25 Patron dnia; 10.10 Magazynek;
11.40 Videookno; 13.10 Znani nie-

znani - talk show; 14.30 Turniej
książkowy; 16.05 Nowości Plus Płyty - Edi Frenkl 8 Piotr Folgentreu;
18.15 Konkursik

20.00-5.00 Strefa muzyczna
20.00 Wiadomości z życia Kościoła;
20.30 Yellow Top 20 - lista przebojów; 22.15 Ewangelia z komentarzem
NIEDZIELA
Wiadomości co godz. od 7.00-17.00
i 19.00-0.00; Power Play 6.05, 9.05,

12.05, 15.05, 18.10, 21.05
Radio

Plus

Pomoc

9.30,

11.30,

14.30, 20.30
7.43 Ewangelia z komentarzem;
9.10 Uczta miłości - audycja ks. Jerzego Kownackiego i Andrzeja
Urbańskiego; 11.10 Co nowego
i dlaczego?; 12.40 Rozmowy pewnej pani z pewnym księdzem; 14.10
Głośne myślenie - ks. abp. Tadeusz
Gocłowski; 14.30 Konkurs religijny; 15.35 Niedzielny Gość w Plusie;
17.30 Transmisja Mszy Świętej;
18.45 Autoplus Radio; 19.25 Sport

Magazyn

20.00-5.00 Strefa muzyczna
20.00 Wiadomości z życia Kościoła;
20.30 Jazz Pizza - Tomasz Brajet 8:
Przemek Dyakowski; 22.15 Ewan- .
gelia z komentarzem

senki na życzenie; 9.05 Na twardo

BOVA, MERCEDES
wc, video
kimatyzacja

Gy

PTK 106, 69.9
SOBOTA
Wiadomości: od 5.00 do 20.00 (co
godzinę); Skróty wiadomości: od
21.00 do 0.00 (co godzinę)
Na drogach: 6.55, 7.43, 15.05, 16.05
Sport: 8.30, 9.05,18.05, 19.25
Power Play 6.05, 9.05, 12.05, 15.05,
18.10, 21.05

13.30

Z

polskiej

fonoteki;

13.45 Kontra - mag. satyryczny
14.10 Ulica Kwietna - odc. serialu
radiowego; 14.30 Z polskiej fonoteki; 15.05 Spotkanie z reportażem; 16.05 Z boisk i stadionów;
* 17.05 Salon artystyczny; 19.05 Na
| początku była ballada; 20.05 Filharmonia Radia Gdańsk; 21.30
Z boisk i stadionów; 22.00 Radio
BBC; 23.05 Prywatne rozmowy;
1.05 Radio nocą

Gdańsk - UKF 102,30 MHz
Elbląg - UKF 107,4 MHz
6.30 Rozpoczęcie programu; 6.50
Jutrznia; 7.15 Różaniec św.; 7.50
Godzinki ku czci Niepokolanego
Poczęcia NMP; 8.15 Katecheza li-

Wiadomości co godzinę całą dobę;
Wiadomości sportowe: 8.00, 9.00,
10.00, 18.00, 19.00, 21.00;
6.00 - 9.00 Poranek z Radiem Zet;
9.40 Horoskop dnia - Wojciech
Jóźwiak;

10.00-18.00

Weekend

z Gwiazdą; 10.25 Filmy Pawła Konopczyńskiego; 14.10 Tysiąc płyt konkurs muzyczny; 16.05 Classic
Rock

- koncerty;

18.05

World

Chart Show - światowa lista przebojów;

20.05-1.00 Party Mix; 0.00

Noc ż Radiem Zet
NIEDZIELA
6.00 - 9.00 Poranek z Radiem Zet;
8.15 Horoskop dnia - Wojciech
Jóźwiak; 9.15 Śniadanie z Radiem
Zet;
10.00-18.00
Weekend
z Gwiazdą; 10.25 Filmy Pawła Konopczyńskiego; 16.10 Majewiada niecodzienny program dzienny
Szymona Majewskiego; 19.05 Nowe single Radia Zet; 0.00 Noc
z Radiem Zet
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Pływanie. MŚ na krótkim basenie

Piłka ręczna

AKS Gdynia

zagra o medal

W Goetebo rgu trwają mistrzostwa świata w pływaniuna
krótkim basenie. Wczoraj Alicja Pęczak z AZS AWF Gdańsk
wynikiem 2.25,62 na dystansie 200 m st. klasycznym zdobyła brązowy medal.
Polka awansowała: do finału
A z trzecim wynikiem eliminacji
- 2.27,69. W decydującym wyścigu uzyskała jeszcze lepszy czas,
ale nie wystarczyło to jej do złota. Lepsze okazały się: Australijka Kristy Ellem (2.22,68) oraz
Rumunka
Larisa
Lacusta

2.07,20 2. Hitomi

Kashima

(Ja-

ponia) 2.07,34 3. Misty Hyman
(USA) 2.07,54; 200 m st. dow.
mężczyzn
1.Gustavo Borges
(Brazylia) 1.45,45 2.Trent Bray
(Nowa Zelandia) 1.45,81 3.Lars
Conrad

(Niemcy)

1.46,44;

m st. dow. kobiet

100

Thompson (USA) 53,46 2. San-

W czwartek startowała inna
nasza reprezentantka, Anna
Uryniuk. Na dystansie 200 m delfinem nie udało jej się jednak
awansować choćby do finału B.
. Pierwszy
dzień zawodów
W hali Scandinavium w Goeteborgu przyniósł dwa rekordy
świata. Oba zostały ustanowione:
przez sztafety. Najpierw rekordowy rezultat zanotowali Australijczycy (4x100 m st. zmiennym - 3.30,66), po nich udanie
wypadły Chinki (4x200 m st. dowolnym - 7.51,92).
Medaliści: 100 m st. mot. mężczyzn 1. Lars Frolander (Szwecja) 51,95 2. Geoff Huegill (Australia) 51,99 3. Michael Klim

dra Voelker (Niemcy) 53,50 3. Le
Jingyi (Chiny) 53,72; 400 m st.
zm. mężczyzn: 1. Matthew Dunn
(Australia) 4.06,89 2. Xie Xufeng
(Chiny) 4.12,52 3. Christian Keller (Niemcy) 4.12,53; 400 m st.
zm. kobiet: 1. Emma Johnson
(Australia) 4.35,18 2. Sabine
Herbst (Niemcy) 4.36,02 3. Joanne Malar (Kanada) 4.37,46;
4x100 m st. zm. mężczyzn: 1. Australia (Adrian Radley, Phil Rogers, Geoff Huegill, Michał
Klim) 3.30,66 - rekord świata 2.
Rosja 3.32,56 3. W.Brytania

'kobiet

1. Liu

Limin

Gdynianki (podopieczne trenera Piotra Rembowicza) pokonały wczoraj aktualne wicemistrzynie Polski w tej kategorii wiekowej - Sośnicę Gliwice
23:18 (14:5): Znakomite spotkanie rozegrała gdyńska bramkarka Anna Krajnik. Bramki dla

1. Jennifer

(2.25,60).

(Australia) 52,02; 200 m st. mot.

Zwycięsko rozpoczęły
piłkarki ręczne AKS Gdynia
występyw finałowym pa
o Polski juniorek starszych w Słupsku, gdzie startuje osiem drużyn.

AKS zdobyły: Monika Świer-

kowska i Aleksandra Kartanowicz po 5, Jolanta Mazur i Sylwia Orzechowska po 4, Beata
Gburek. 2, Beata Orzeszko,
Monika Mazan i Małgorzata
Kapelusiak po 1.
'W drugim meczu grupy
B w której występuje AKS, broniąca tytułu mistrzyń Polski ju-

|

1. Chiny (Wang luna, Nian Yin,
Chen Yan, Shan Ying) 7.51,92 rekord świata 2. Szwecja 7.56,04

(kast)

(Chiny)

Siedem

dni rk

Sztafetowy Trasą

Bieg

Pielgrzym-

Fot. PAP/CAF

ki św. Wojciecha , w którym
wzięło udział kilka tysięcy
młodzieży. Rozpoczął si
w Gnieźnie,
zakończy
wczoraj tuż przed godz. 10
w Gdańsku.

Nauczyciele, księża oraz inne osoby zaangażowane w organizację tej imprezy, która
uczciła obchody milenium miasta Gdańska, mieli sporo pracy,
ale ostatecznie zdołali zmobilizować niesłychaną wręcz liczbę
startujących. Przypomnijmy, że
w biegu nie liczyła się rywalizacja, a jedynie samo uczestnictwo. Stąd startujący zmieniali
się co 1000 metrów. Z takich
odcinków składał się każdy
z siedmiu etapów.
Oto jak przebiegała trasa:
I etap Gniezno- Znin (37 km),
II Żnin - Bydgoszcz (43 km), III
Bydgoszcz - Świecie (44), IV
Świecie - Warlubie (31), V Warlubie - Skórcz (33), VI Skórcz Tczew
(42), VII Tczew Gdańsk (33). .
Bieg zakończył się godz. 9.59
przy Złotej Bramie na gdańskiej Starówce, skąd specjalna
sztafeta, z biegaczem niosącym
znicz i sylwetkę św. Wojciecha
wyrzeźbioną z lipy, przeszła do
kościoła Mariackiego. Tam odbyła się uroczysta msza święta.
Po południu, zaraz po poświęceniu

łodzi

żaglowej

ilenium

Adalbertus”, sztafeta przekazała znicz załodze, która w kolejnych dniach będzie docierać do
miejsc odwiedzonych przez św.
Wojciecha.
Najbardziej
zapracowaną
osobą podczas biegu były szef

komitetu organizacyjnego, Kazimierz Zimny. Towarzyszył
uczestnikom na całej trasie i na
zakończenie przyznał, że było

strza oli
Korzeniowskiego.
Po. konsultacji w Akademii
Medycznej w Poznaniu lekarze
stwierdźili u popularnego „Korzenia” zapalenie nerwu lędźwiowo-krzyżowego.
W Czechach zabraknie także
naszej najlepszej specjalistki
w tej konkurencji, Katarzyny
Radtke, która kilka dni temu
urodziła syna.
Skład reprezentacji Polski:
kobiety - dystans 10 km - Bożena Górecka (Poczta Polska Katowice), Monika Bańka (AZS
AWF Kraków), Aleksandra Kot
(Agros Zamość); mężczyźni- 20
km - Mariusz Ornoch (Flota
Gdynia), Roman Magdziarczyk
(AZS AWF Gdańsk), Konrad
Morawczyński (Resovia), Grzegorz Sudoł (Stal Nowa Dęba);

50 km - Tomasz Lipiec (Polonia

ówka

Madry96/97)

rugim półfinale zagrają

w Lizbonie zespoły Portugalii i Gruzji.

Janusz

Urbano-

wicz

Jacek

Grebasz

oraz

na trasie Gniezno - Gdańsk
Fot. Robert Kwiatek

R
Iskich rughistó
iedzie
cie re
Pucharu FIRA ed

Potarowicz,

Stosik

Jacek Mueller

i Jan Holender (obaj Flota Gdynia).
(kast, PAP)

Wyprawa do Madrytu
Do Madrytu wyjedzie 8 zawodników z wybrzeżowych
klubów. Są to Stanisław Więciorek, Rafał Zyskowski i Marcin Szymański (wszyscy z Lechii/Beaver),
Waldemar
Szwichtenberg, Marcin Baraniak, Wojciech Czaja i Zbigniew Mroch (wszyscy z Ogniwa Sopot) oraz Dariusz Komisarczuk z Arki Gdynia.
Bilans
dotychczasowych
spotkań reprezentacji jest korzystny dla niedzielnego rywala Polaków - w 13 meczach 8
zwycięstw i 5 porażek. Trener
Maciej
Powała-Niedźwiecki
ma spore kłopoty ze zmontowaniem ekipy. Wyłączeni z gry
są zawodnicy z podstawowego
składu kontuzjowani - Andrzej

Stanisław

(Lechia Gdańsk),

„Sanctus

Hiszpanii.

Bez
„Korzenia”

s ó i
cji praso

(pl)

Rugby: Hiszpania = Polska

z reprezentacją

PŚ w chodzie

Warszawa),

(wszyscy z Lechii). Atak wystąpi w eksperymentalnym składzie. Do Madrytu nie wyjedzie
również Marek Parjaszewski
z warszawskiego AZS AWF
który opiekuje się oczekującą
na
rozwiązanie
małżonką.
W zespole brak też rzetelnych
filarów, co jest podstawą do gry
na takim poziomie, jaki prezentują Hiszpanie.
Polski Związek Rugby nie
liczy na sukces w Madrycie.
Wszelkie siły skierowane są na
mecz o trzecie miejsce w Pucharze FIRA, który rozegrany
zostanie 10 maja br. w Sopocie,
a przeciwnikiem będzie przegrany spotkania Portugalia Gruzja.

(su)

Żużel

Protest rzeszowian
Rzeszowscy działacze. złożą oficjalny protest do GKSZ

w związku z nieuprawnionym udziałem w zawodach ekstraklasy Stal Van Pur Rzeszów= Polonia Philips Piła, w zespole rywali Waldemara Walczaka.
- Pilanin nie posiadał aktualnych badań, po wpisie z dnia 13 marca 1997 r. o wykluczeniu go z całych zawodów, upoważniających do
udziału w kolejnych zawodach (zgodnie z art. 33a pkt. b). Fakt ten
został zgłoszony sędziemu zawodów, Maciejowi Spychale przez lekarza zawodów, Annę Lewkowicz. Arbiter, po telefonicznej konsultacji z Włodzimierzem Kowalskim, przewodniczącym GKSZ,
dopuścił Walczaka do udziału w zawodach, co jest niezgodne z Regulaminem Sportu Zużlowego i stanowi jednocześnie naruszenie
art. 50 i 60a wyżej wymienionego regulaminu - poinformował prezes Stali, Andrzej Hachne.

(pol, PAP)

MP

Pożegnania przy Ejsmonda

w Toruniu mistrzostwach Polski
juniorów nie zagrają w półfina-

łach.

do

i Adama Karola, ulegli drużynie

Startu Lublin 93:105. Wczoraj
na osłodę sopocianie zwyciężyli
PKK

Szczecin

99:98,

ale i tak

zajęli ostatnie miejsce w swojej

grupie.

(po)

ME w koszykówce

Belau
w kadrze
Po udanym starcie polskiej
reprezentacji juniorów w turnieju eliminacyjnym do mistrzostw Europy w koszykówce,
do rywalizacji przystąpią nasze
juniorki. Podopieczne trenerów
Kazimierza Mikołajca i Remigiusza Kocia wezmą udział
w podobnych kwalifikacjach
w Rydze (20-24 kwietnia).
W imprezie o trzy miejsca premiowane awansem do półfinałów ubiegać się będą także Finlandia, Litwa, Łotwa i Niemcy.

W kadrze znalazła się Anna Belau z Dick Black Start Gdańsk.

zespołu,

czego

nie

w Elblągu meczu

Prezes Dziubiński mówi, że
decyzja o rozstaniu się z dwoma piłkarzami zapadła we wtorek. Tymczasem w środę, podczas
konferencji
prasowej

o mistrzostwo I

HH bokserskiej. Elbląski klub dok:
w niedzielę LE nie będzie.

zdołał

*

(p)

zostanie

Wczoraj KSW Renoma Start Elbląg otrzymał telex
z Grani roo z prosba o przełożenie
po
now

zrobić. Rozstaliśmy się w zgodzie. Natomiast nieco inaczej
wygląda sprawa z Gładysiem.
Tutaj zadecydowały, rzekłbym,
względy wychowawcze. Darek
ma teraz wolną rękę. Przy okazji chciałbym zdementować pogłoski, o rzekomych posądzeniach z naszej strony zawodni"ków o ich niesportową postawę w meczu z Polonią. To nieprawda.
*

pijskiego i upływu kadencji zarządu PZKosz. Najważniejszym
czynnikiem przemawiającym za
17 bm., w sądzie we Wrocławiu
podjęciem takiej właśnie decytę nową organizację) będą gwazji była okazja wykorzystania
rantem transferów zawodnisprzyjającego klimatu do dalków. Jak wiadomo, panuje w tej
szego rozwoju polskiej koszysprawie opinia, że powiększenie
kówki.
Przeważyło
wśród
ekstraklasy będzie wiązało się
członków zarządu zdanie, że
z niebezpieczeństwem, iż koszypowiększenie ekstraklasy mężkarze za swoją grę będą żądać
czyzn do 16 drużyn będzie imcoraz wyższych sum. PZKosz.
pulsem także dla wielu nowych
Polska Liga Koszykówki będzie
ośrodkow tej dyscypliny w krate sprawy kontrolować.
ju oraz zawodników młodszego
* Zarząd Związku Piłki
pokolenia, którzy zapragną
Ręcznej w Polsce podjął decywalczyć o miejsce w drużynach
zję o powiększeniu liczby zepierwszoligowych.
społów występujących w drugiej lidze kobiet i mężczyzn.
Argumentem za powiekszeW sezonie 1997/1998 o awans
niem ekstraklasy był też fakt, że
w 1996 r. zarząd PZKosz. po- > do ekstraklasy ubiegać się będzie po 12 drużyn w dwóch gruwiększając ligę do 14 drużyn zapach, a nie 10 jak dotychczas.
strzegł, że jest do decyzja przejUzupełnienie
odbędzie
się
ściowa, która w perespektywie
w sposób następujący: 9 drużyn
doprowadzi do 16-drużynowej
utrzyma się w II lidze - ostatni,
ligi. Trzecim czynnikiem optudziesiąty zespół spada do rozjącym na korzyść tej decyzji bygrywek barażowych, 4 drużyny
ło to, że 16 drużyn w I lidze
z rozgrywek o wejście do II ligi
stwarza możliwość stworzenia
ciekawego systemu rozgrywek, . awansują na dotychczasowych
- drugie
zespoły
który umożliwi, z jednej strony zasadach
w tych rozgrywkach rozegrają
zaciętą walkę o mistrzostwo
mecz i rewanż o prawo gry z 10
Polski, z drugiej zaś wyeliminuzespołem II ligi (dobór ekip
je pewne niedogodności zwiąw rozgrywkach barażowych nazane ze spadkiem drużyn.
stąpi według podziału terytoW czasie obrad we Wrocłarialnego).

Nie będzie
meczu w Elblągu

Płaszyński i

- Decyzja o rozstaniu się
z obydwoma piłkarzami zapadła już we wtorek - mówi prezes Arki, Jacek Dziubiński.Ptaszyński to zawodnik zaawansowany wiekowo. Miał
udowodnić swoją przydatność

Po środowej przegranej z Pogonią Ruda Śląska 81:86, podopieczni Adama Ziemińskiego

włącznie, czyli do okresu olim-

precyzyjny system rozgrywek
oraz
terminarz
na
sezon
1997/98 r. Zdecydowano także,
że PZKosz. wspólnie z Polską
Ligą Koszykowki (pod taką nazwą zarejestrowano ostatecznie

Boks. I liga

riusz Gładyś.

jednym zwycięstwie grupowym
podczas odbywających się

Nowy system rozgrywek będzie obowiązywał przez trzy lata tj. do sezonu 1999/2000 r.

maja br. opracowany

Arce pożedalszy. Po freneAI.
Kotasie, „na
poszli dwaj piłkarze,

Koszykarze Trefla Sopot po
dwóch porażkach i zaledwie

we Wrocławiu Zarząd Pol-

Koszykó
etatowa aa kaaierej
prezes PZKosz., Kajetan Hądzelek.

wiu postanowiono, że do końca

Piłka nożna

Wojcie
juniorówwe:

Zmiany

Szesnaście drużyn, a nie jak obecnie czternaście, liczyć
koszykówki
od sezonu 1997/98 r.

eh

warto.

Statuetkaśw. Wojciecha towarzyszyła di

(Paw)

w rozgrywkach

Australia EA Johnsonzdobyła nam ikna krótkim basenie złoty medal na dystansie 400m stylem zmiennym.

Bieg św. Wojciecha

ili

4. Kusy
0:4 36-51
Od wyniku dzisiejszego meczu AKS - Varsovia zależy, czy
gdynianki zagrają w niedzielę
o złoty, czy o brązowy medal
MP.

Koszykówka i piłka ręczna

3.32,61; 4x200 m st. dow. kobiet:

3. Australia 7.56,12.

niorek starszych Varsovia Warszawa pokonała Kusego Szczecin 24:17 (15:6). Zarówno AKS
jak i Varsovia mają zaliczone
półfinał we zwycięstwa: gdynianki z Kusym 27:19 i Varsovia
z Sośnicą 25:24.

Dariusz Gładyś długo nie zagrzał miejsca w Arce.
w gdyńskim klubie, nie wspomniano o tym ani słowa. Jeden
z odsuniętych zawodników mó-

Tenis - reprezentacja

"Fot. Kuba Staszkiewicz

wi, że o decyzji władz klubu
ostatecznie
dowiedział
się

wczoraj.

Kuba Staszkiewicz

Wczoraj KSW Renoma Start
otrzymał telex z Wrocławia,
W którym tamtejszy klub prosi
o przełożenie meczu na pierwsze dni maja br. Oficjalnym powodem przełożenia spotkania
są kontuzje i choroby zawodników Gwardii, która nie może
skompletować składu na wyjazd do Elbląga. Z innych źródeł dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, że jednym z głównych
powodów przełożenia terminu
rozegrania meczu w Elblągu,
jest brak możliwości finansowych we wrocławskim klubie
na uregulowanie regulaminowych należności dla bokserów
za zdobyte medale na włocławskich mistrzostwach Polski.

prośbę wrodawian

Elblążanie po dokonaniu
analizy terminarza ligowych pojedynków, nie wyrażają zgody
na mecz w dniu 2 lub 4 maja
z uwagi na trudne ligowe spotkanie z Walką w Zabrzu i zbyt
krótki okres na regenerację sił
bokserów. Najprawdopodobniej do ligowego pojedynku
z Gwardią dojdzie w Elblągu
dopiero w połowie czerwca br.
Natomiast bokserów Renomy
powinniśmy zobaczyć na elbląskim

ringu

25 maja,

w

meczu

rundy rewanżowej z Hetmanem
Białystok. Może być także inaczej, w przypadku gdy i to spotkanie zostanie przełożone.

(am)

Piłka ręczna - lll liga

Sprowadzeni na ziemię
W osłabionym składzie wystąpi reprezentacja Polski w turnieju
o Puchar Federacji Tenisowej (21-27 bm we włoskim Bari). Pod
wodzą wiceprezesa PZT, Wojciecha Radomskiego do Bari pojadą:
Katarzyna Teodorowicz (SKT Sopot), Monika Starosta (Mera
Warszawa) i Katarzyna Strączy (Nadwiślan Kraków).
W odmłodzonym składzie wystąpi daviscupowa reprezentacja
Polski w trudnym meczu z Ghaną. W spotkaniu, które odbędzie się
od 2 do 4 maja na kortach Olimpii w Poznaniu, pod wodzą Bronisława Lewandowskiego wystąpią: Bartłomiej Dąbrowski (MKT
Łódź), Bernard Kaczorowski (MKT Łódź), Krystian Pfeiffer
(MKT Bolesławiec) i Michał Piękoś (Górnik Bytom).

(pol)

W osiemnastej kolejce spotkań kłopoty z odniesieniem
miał zarówno lider tabeli, MTS Kwidzyn, jak
tczewski Sambor.

wieikdo
i

Pewnie zmierzająca w kierunku drugoligowych baraży
„I!” z Kwidzyna zmierzyła się
w swojej hali z rezerwami Spójni. Podopieczni Zdzisława Hajdukiewicza.
wygrali
31:25
(15:11), ale w 45 min. kiedy był
remis 19:19, zanosiło się na nie-

spodziankę.

a

Wybrzeże II Gdańsk - Korona Koronowo
30:24, AZS
I Bydgoszcz - AZS Środowisko
Gdańsk 0:10 (vo), OSiR Choj-

20:16 425-421
12:24 _ 330-356

nice - Sambor Tczew 24:25, Tor

Laskowice - AZS Oldboy Bydgoszcz 10:0 (vo), Borowiak
Czersk - Cartusia Kartuzy
23:18.

e
(Pol)

