•Czy Gdańsk
ma zarząd?

•Prezydent
w „Dzienniku"

Radni SLD i UW uważają,
że pierwsza sesja była
nieważna.

Paweł Adamowicz odpowiadał
na pytania Czytelników.

•Pojazd
z dymem
Już drugi raz podpalono
garaże na Wzgórzu
św. Maksymiliana.
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Kara za napad na pałac w Gardkowicach Wypominki

w Goeteborgu
Co najmniej 60
osób zginęło
w nocy
z czwartku na
piątek, gdy po
żar spustoszył
dyskotekę zor
ganizowaną
przez Stowarzy
szenie Mace
dońskie w dru
gim co do wiel
kości szwedz
kim mieście Goeteborg.

ZA KALECTWO
I RABUNEK

sir. 5

Fot. Robert Kwiatek

IKultura śmierci

W tych dniach stworzyliśmy
Czytelnikom możliwość wspo
mnienia swoich bliskich, przy
wołania ich pamięci na na
szych lamach.

Z jednej strony sarkofagi, mastaby,
piramidy i kurhany a z drugiej Halloween, eutanazja i japońskie „we
sołe miasteczko śmierci". Wszystko
to stanowi o kulturze śmierci. Róż
nie postrzeganej i realizowanej pod
wszystkimi szerokościami geogra^^
ficznymi.

Dane nam było dzięki temu stać
się w owych dniach powiernikami
nawet bardzo intymnych zwierzeń.
Często zupełnie świeżych, pełnych
rozpaczy i żalu, tęsknoty i miłości.
Ale też zamierzchłych zdawałoby się,
a jakże trwałych! Wszystkie były
wzruszające. Dziękujemy! Dzielimy
się z Wami naszymi doznaniami, jak
chlebem powszednim. A i tak zostają
nam jeszcze całe kosze ułomków. Bo
wspomnień, jak miłości, nie da się
podzielić. Pomnożyć tylko można.
„Spałaś w trumnie snem własnym,
tak cicho, po bosku, w śmierci zdrob
niała niby lalka z wosku"... składa
brat wiersze ukochanej siostrze. Ca
łą historię życia ojca lwowianina, ta
joj, opowiada córka. List rozpaczy
w nieznane, na nieludzką ziemię, śle
syn w imieniu ojca. Dziękują zmar
łym ci, co doznali od nich dobra. Pła
czą matki, płaczą dziatki. Nikt chyba
jeszcze nie spisał dziejów łez, a jest
to najbardziej przejmująca historia.
Tadeusz Skutnik

Bez autoryzacji
Rozmowa ta, ni
gdzie dotąd nie
była publikowa
na. Przeprowa
dzona została
6 października
br., trzy dni po
scenicznej pre
mierze sztuki
Witolda Gom
browicza. Nie
stety nie docze
kała się autory
zacji Sylwii Głaszczyk. 27 paź
dziernika aktorka zginęła tragicznie
wraz z synkiem w wypadku samo
^^
chodowym.

Na Wasze „wypominki" zapra
szamy na str. 16 i 17, a na zaduszki
na 13 i 15.

•Akcja „Znicz"

I

Około 700 policjantów bierze udział
w akcji „Znicz", która rozpoczęła
się wczoraj wieczorem na drogach
województwa gdańskiego. Funkcjo
nariusze kontrolować będą trzeź
wość kierowców i stan techniczny
ich pojazdów. 1 listopada policjanci
będą kierować ruchem na skrzyżo
waniach łączących drogi dojazdowe
do cmentarzy.
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Po ogłoszeniu wyroku, wychodząc z sali rozpraw, jeden z oskarżonych rzucił się na fotoreporterów.

|p dański sąd uznał wczo
raj winę czterech oskar
żonych o kradzież dzieł sztu
ki i rozbój. Spędzą w więzie
niu od 5 do 8 lat. Obrona za
powiedziała apelację.
Latem 1996 r. czterej męż
czyźni po wtargnięciu do za
bytkowego pałacu w Gard
kowicach koło Choczewa
i brutalnym sterroryzowaniu
domowników zagarnęli ob
razy olejne pochodzące z
XVIII w i figurkę Chrystusa

Fot. Przemysław Świderski

Frasobliwego. Krewny wła
ściciela pałacu nie odzyskał
do dziś zdrowia - został ka
leką na całe życie.
- Rodzinne zbiory dzieł
sztuki są własnością naszej
rodziny od pokoleń. - powie
dział „Dziennikowi" Jakub
Smólski-Jastrząbiec. - Naj
starszy obraz rodzina posia
da od 5 wieków Można go
podziwiać w jednym z ko
ściołów. Człowiek, który

wtargnął na teren czyjejś
posiadłości, musi ponieść
surową karę. Sprawcy zasłu
żyli na wyższy wyrok. Ten
napad pozostawił niezatarty
ślad, tym boleśniejszy, że
mój krewny do dziś nie od
zyskał zdrowia. Potrafię,
choć z trudem, zrozumieć, że
chcieli zagarnąć cudze do
bra, ale dlaczego zniszczyli
ludzkie życie?
(ASG)

str. 6

„Dziady" w Plusie
niedzielę wraz z ks. Krzyszto
fem Niedałtowskim w audycji
Radia Plus „Zapalmy świeczkę
dla..." wspominać będzie można
swoich bliskich zmarłych. W godz.
od 19 do 21 czynny będzie telefon
dla słuchaczy: 345-55-55. Plus za
prasza też wszystkich słuchaczy
w godz. od 10 do 17 do wysłuchania
fragmentów „Dziadów". Radia Plus
słuchamy na częstotliwości 67,07
MHz oraz 101, 7 MHz.
(IM.)
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Nasza infolinia

Setki poszkodowanych przez lekarzy

Co słychać

•Uważam, iż przy ustalaniu zarobków
kierowników powinny być brane pod
uwagę zarobki pracowników Pamiętam,
że kiedyś dyrektor zarabiał nie więcej niż
dwukrotność pensji pracownika. Obecnie
szefowie otrzymują niekiedy nawet dzie
sięciokrotność zarobków miesięcznych
pracownika. Taka sytuacja jest bardzo
niesprawiedliwa i przykra dla podwład
nych.
L. Z. z Gdyni
•Jestem za tym, aby wszyscy politycy
zostali poddani lustracji. Z jednej strony
chciałbym wiedzieć, co kto ma za skórą,
z drugiej mam pewne obawy. Jeżeli okaże
się, że większość z nich współpracowała
ze służbami SB to będzie po prostu tra
gedia.
Mirosław Łukowski z Gdańska
•Jurto Święto Zmarłych. Lubię chodzić
na cmentarze, bo jest to oaza ciszy. To je
dyne miejsce, gdzie znajomi nie mówią
sobie: dzień dobry. Epitafium, które
wczoraj odkryłem („Tam gdzie iy jesteś,
ja też byłem. Gdzie ja jestem iy będziesz.
Pamiętaj o mnie, by inni nie zapomnieli
0 Tobie.") daje wiele do myślenia nam,
żyjącym. Powinniśmy też w tym dniu za
dbać o opuszczone groby nieznajomych.
Andrzej Kukwa z Gdyni
•Zdecydowanie opowiadam się za likwi
dacją Straży Miejskiej. Jeśli ktoś mi od
powie, że czujemy się z nią bezpiecznie,
to ja pytam, dlaczego nie ma strażników
w niebezpiecznych, ciemnych zaułkach.
Można ich za to spotkać w bezpiecznych,
spokojnych miejscach. Władza samorzą
dowa, która funduje nam. coś takiego za
nasze pieniądze, chyba z nas kpi.
Anna Miller z Gdańska
•Straż Miejska jest kulą u naszych nóg
1 kieszeni, dlatego jak najszybciej należy
ją zlikwidować. Osobiście nigdy nie wle
piła mi mandatu, ale wiem, że tylko
w tym jest dobra. Nic innego zrobić nie
potrafi, nie może lub nie chce. Ma zdecy
dowanie mniejsze prawa niż policja, dla
tego jedynym słusznym rozwiązaniem
będzie skrócenie jej żywota.
M. K. z Gdańska
•Zastanawiam się, dlaczego w momen
cie zakładania konta, bank chce, abym
ujawnił swoją pensję. Nie mam ochoty
ujawniać wysokości swoich dochodów
komukolwiek. Czy bankom nie wystarczy
zaświadczenie o tym, że mam stałą pracę
i zapewnienie, że pewną kwotę pieniędzy
będę regularnie wpłacał?
J. Z. z Gdańska
•Uważam, że płk Kukliński nie powi
nien dostać odszkodowania. Czy prze
ciętny człowiek mógłby w tamtych cza
sach za swoją pensję wybudować dom
i kupić jacht? A teraz jeszcze domaga się
odszkodowania. Pytam, za co?
Janina Muszyńska z Gdańska
• Nie zgadzam się, aby budowa świątyni
Bożej Opatrzności miała być finansowa
na przez budżet państwa. Pieniądze są
teraz bardziej potrzebne na oświatę,
służbę zdrowia oraz na biednych ludzi.
Nie jestem przeciwny budowaniu świąty
ni, lecz niech finansują to sponsorzy
i osoby które chcą i mogą sobie na to po
zwolić.
Z. K. z Gdyni
(EMA)
11 We wszystkich sprawach prosimy
A fiOfl 1500
w uvw
telefoniczny kontakt z działem
bezpłatna infolinia „śmiało i Szczerze", od poniedziałku
do piątku w godz. 9-18. Zapraszamy też do kontaktu
osobistego w Domu Prasy, pok. 308 lub listownego 80-886
Gdańsk, Targ Drzewny 9/11.

0 601 66 52 66•Całą

dobę dyżurny reporter
„Dziennika Bałtyckiego" czeka na
informacje o ważnych, ciekawych,
bulwersujących wydarzeniach. Na zgłaszających tematy
które wykorzystamy na łamach, czeka nagroda do 1000 zł.

telefon reportera

Jolanta Gromadzka
-Anzelewicz
„Dziennik Bałtycki"

ZA
Uważam, że projekt po
wołania rzecznika praw
pacjenta jest ze wszech
miar godny poparcia.

Za mato jest, szczególnie
w dzisiejszych tak zmate
rializowanych czasach,
instytucji broniących cho
rych.
Z niepokojem obserwuję,
jak odchodzi pokolenie le
karzy; dla których etyka
zawodowa była tak samo
ważna jak wiedza me
dyczna. O ile nie oburzam
się na lekarzy przyjmują
cych honoraria za leczenie
w państwowych szpita
lach, o tyle potępiam tych,
którzy z powodu nonsza
lancji i braku staranności
- stawiają błędne rozpo
znania i leczą byle jak.
Chory płaci za to resztką
zdrowia lub życiem.
Instytucja rzecznika jest
potrzebna, gdyż pacjent
z góry jest na przegranej
pozycji. Boi się i nie rozu
mie fachowych, medycz
nych terminów. Dlatego
na straży jego praw stać
musi niezależna od medy
cyny instytucja.

Rzecznik
praw pacjenta
Instytucję rzecznika
praw pacjenta chce
powołać Stowarzy
szenie Obrony Pa
cjentów.
Stowarzyszenie dzia
ła od połowy sierpnia
bieżącego roku. Zda
niem Adama Sandauęra, współzałożyciela
organizacji - liczba pa
cjentów poszkodowa
nych przez służbę zdro
jest
ogromna.
wia
W
ciągu
zaledwie
dwóch miesięcy zgłosiło
się do tej organizacji
ponad 600 osób.
Pokrzywdzeni skarżą
się, że sprawy zgłaszane
do Okręgowego Rzecz
nika Odpowiedzialności
Z awo dowe j r o zp atrywane są opieszale, wy
roki są niesprawiedli
we, a kary dla lekarzy niezbyt dotkliwe.
- Z lekarzem mało
kto wygra, chyba, że
sprawa jest tak jedno
znaczna, jak pozosta
wienie w brzuchu chus
ty chirurgicznej - mówi
jeden z naszych Czytel
ników, Andrzej B.
Pacjenci skarżą się
najczęściej na nie
grzeczny, wręcz nonsza
lancki stosunek lekarzy
do chorych, brak zrozu
miałych informacji do-

Pytanie dnia

PRZECIW
Niedługo więcej będzie
rzeczników różnych praw
niż tych, którzy praw chcą
przestrzegać.

Łóżka na korytarzu to również łamanie praw
pacjenta.
Fot. Robert Kwiatek

tyczących możliwości
diagnostycznych i lecz
niczych oraz niewłaści
we oceny szans powro
tu do zdrowia. Sporo
skarg dotyczy chybio
nych rozpoznań i błę
dów w sztuce lekarskiej.
Jak twierdzi Barbara
Sarankiewicz-Konopka
- na straży praw pa
cjenta stoją liczne akty
prawne: ustawa o zawo
dzie lekarza, Kodeks
etyki lekarskiej, ustawa
o zakładach opieki

zdrowotnej. O prawach
(ale i jego ogranicze
niach) mówi też nowa
ustawa o ubezpiecze
niach zdrowotnych.
Egzekwowanie tego
prawa nie jest ani łatwe,
ani proste i wymaga
czasu, gdyż każda spra
wa sądowa, nawet w są
dzie lekarskim musi być
poprzedzona drobia
zgowym
śledztwem.
Bardzo wiele skarg jest
nieuzasadnionych.
(W)

Dr med. Jerzy
Umiastowski
przewodniczący
Komisji Etyki
Lekarskiej
Naczelnej Rady
Lekarskiej
Fot. Adam Warżawa

Prawa pacjenta mogą być naruszane
zarówno z winy pracowników służby
zdrowia, jak i z innych przyczyn. Bywa na
przykład, że prawa te są łamane, ponie
waż chory leży na szpitalnym korytarzu
lub w nieodpowiednim pomieszczeniu.
Nie z winy pracowników służby zdrowia
jest wtedy naruszana zasada intymności.
Mam nadzieję (choć nie bardzo w to wie
rzę), że te pozalekarskie przyczyny zosta
ną usunięte przez obiecywaną nam refor
mę systemu opieki zdrowotnej. Bywają
jednak sytuacje, gdy wina leży po stronie
pracownika służby zdrowia.
Niewątpliwie instytucja broniąca pa
cjenta jest potrzebna. Samo podanie jej
nazwy niczego jak nie rozwiązuje. Trzeba
bardzo starannie opracować jej upraw
nienia i obowiązki, bowiem znalezienie
najwłaściwszej metody ochrony praw pa
cjenta jest materią trudną, delikatną i od
powiedzialną.
. y.

Całkiem niedawno rzecz
nik moich praw obywatel
skich tak się nimi przejął,
że postanowił zostać pre
zydentem. Na szczęście
bezskutecznie. Gdy jestem
chory nie potrzebuję
rzecznika, tylko dobrego
lekarza. Rzecznik nie wy
tłumaczy studentom medy
cyny na zajęciach z etyki,
czym różni się lekarskie
powołanie od rejestru
usług medycznych. Wiem,
że często studenci nie do
wiedzą się tego również od
swoich profesorów. Jednak
naprawdę instytucje są
nieskuteczne i nie warto
tworzyć kolejnych. Tym
bardziej, że mamy już kil
ka.
Np. Karta Praw Pacjenta
leży od dawna w zakurzo
nej szufladzie tuż obok
wytartego Kodeksu Etyki
Lekarskiej. Skuteczna jest
tylko stała presja opinii
publicznej. Wtedy tak jak
zaczęliśmy „rodzić po
ludzkuzaczniemy po
ludzku chorować.

Pomóż z „Dziennikiem'

Zdaniem eksperta

Branka

Czy prawo
Dzień
chroni pacjenta? oszczędzania

(jog)

Tomasz Arabski
Radio Plus

„Dziennik Bałtycki" otworzył
specjalne konto, na które moż
na wpłacać pieniądze dla pani
Gertrudy Jutrzenka-Trzebia
towskiej z Borowego Młyna
(gm. Lipnica). Osoba ta, przy
pomnijmy, po powrocie do Pol
ski po 53 latach, ma kłopoty
z zalegalizowaniem stałego pobytu. Do akcji na
rzecz pomocy włączyło się Radio Plus.
Po reportażu „Branka" („Rejsy" z 2 X.) p. Trze
biatowska otrzymała od naszych Czytelników licz
ne deklaracje materialnego wsparcia.
Podajemy numer konta:
BRE SA O/Gdańsk
11401065-00-314807-PLNCURR05-49
Hasło: Branka.

&

Krzysztof
Kwiatkowski
dyrektor
Narodowego Banku
Polskiego
w Gdańsku

Fot.Maciej Kostun

Nasze pieniądze powinny ciężej praco
wać niż my sami. I to każdego dnia, nie
tylko w dniu, który akurat dedykowano
oszczędzaniu.
Jest ku temu coraz lepsza atmosfera.
Rośnie przede wszystkim nasza wiedza
o tym, jak być zapobiegliwym i skutecznie
dbać o swe oszczędności. Dostosowuje się
do tego rynek finansowy. Oferta jest coraz
ciekawsza, coraz pełniejsza, banki nie
straszą już marmurami, coraz większą
uwagę przywiązują do indywidualnych
klientów. Przyszłość także rysuje się obie
cująco, w przyszłym roku ruszają Po
wszechne Towarzystwa Emerytalne.
Sprawi to, że wiedza finansowa, elemen
tarna orientacja na rynku stanie się po
trzebą chwili. Po to, by w przyszłości ko
rzystać z uroków życia w takiej mierze jak
korzystają obywatele bogatszych krajów
Europy.

(JK.)

Komentuje Jujka
OAM ,4f/V/£
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Kościół św. Jana

Gdynia. Przemyt papierosów
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Można nawdychać się bakterii

Salmonella
M mili0" w aerozolu

Celnik pracuje
jak grzybiarz

czekanie

STĘŻENIE BAKTERII
CHOROBOTWÓRCZYCH

Pieniądze potrzebne są

Celnicy zabezpieczyli 36 tys. paczek papierosów marki
„Bastos".

Fot. Elżbieta Chylińska

Dziewięć milionów
sztuk papierosów wpły
nęło z Egiptu do Polski
jako aluminiowe naczy
nia kuchenne.
Kartony, w których miały
być aluminiowe naczynia
przypłynęły do gdyńskiego
portu z Aleksandrii na po
kładzie statku „Żerań".
W miniony czwartek celnicy
postanowili sprawdzić za
wartość kartonów
W kilku pierwszych kar
tonach rzeczywiście były
zapakowane niskiej jakości
pokrywki i miski. - Celnik
musi myśleć tak jak grzy-

biarz, pod którym drzewem
co znajdzie. Trzeba czytać
dokumenty
analizować
i wyciąga wnioski - mówi je
den z celników działu ope
racyjnego. - Tym razem
zstanowiło nas po co komu
takie niepraktyczne alumi
niowe naczynia. Poszukali
śmy głębiej i znaleźliśmy
papierosy
Łącznie celnicy zabezpie
czyli 36 tys. paczek papiero
sów marki basto", po 25
sztuk w każdej paczce. Wy
produkowane zostały one
w Egipcie. Ich wartość to 1,7
miliona zł.
- Z dokumentów wynika,
że papierosy miały trafić do

W kwietniu tego roku |
| celnicy z Gdyni udaremj nili przemyt ponad 22 tyI sięcy litrów spirytusu j
| wartości 1,8 tys. zł. Ukry
ty był w kontenerze1
z włoskim makaronem.
•W lipcu ujawniono nie
legalny przewóz 123 ty
sięcy litrów spirytusu. Al
kohol płynął z Nowego
Jorku do Rygi jako che
mikalia. Wartość kontra
bandy to 10 min zł.
•W sierpniu z Antwerpii
przypłynąły kontenery
z
rozcieńczalnikiem.
Łącznie 60 tys. litrów pły
nu. Po zbadaniu okazało
się, że jest to spirytus
wartości 4,5 min zł.
Słowacji - mówi Tomasz
Węgiel, rzecznik prasowy
Urzędu Celnego w Gdyni. Nie wykluczamy jednak, że
były przeznaczone na polski
rynek.
Małgorzata Skibińska

Gdańsk. Śmierć po narkozie

Pożegnanie Patryka
cmentarzu przy ul.
Czyżewskiego
w Gdańsku Oliwie odbył się
wczoraj pogrzeb 5-letniego
Patryka Jankowskiego.
Na cmentarzu zebrało się
ok. 50 osób. Na grobie bliscy,
przyjaciele i znajomi złożyli
dziesiątki białych kwiatów
Chłopczyk zmarł we wtorek
po zabiegu, w czasie którego
zastos.owano znieczulenie
ogólne, w Szpitalu Woje
wódzkim w Gdańsku. Za
bieg miał charakter rutyno
wy - polegał na zszyciu pal
ca, który uszkodzony został
w trakcie zabawy w przedszkolu.
(WOS)
REKLAMA

=

Rodzice pięcioletniego Patryka.

Fot. Maciej Kostun

m.in. na prowadzenie dal
szych prac konserwator
skich w gdańskiej świątyFot. Bogusław Nieznalski

Fundacja Współpracy
Polsko-Niemieckiej nie
podjęła jeszcze decyzji
czy wspomoże odbudo
wę gdańskiego kościoła
św. Jana. Rozstrzygnię
cia zapadną na przeło
mie stycznia i lutego.

o t w a w l eŁ

ŻUKOWO

rójmiasto i Mierzeja
w Wiślana atakowane są
z powietrza przez chorobo
twórcze
dr obnoustro j e.
Bakterie te wydostają się
z morza, a następnie z wia
trem przenoszą się na ląd.
Do Bałtyku trafiają głównie
ze ściekami - z Wisły, z
oczyszczalni „Wschód" i in
nych.

Podmyty słup
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O wsparcie dalszej odbu
dowy św. Jana milionem zło
tych zwróciło się do fundacji
Nadbałtyckie Centrum Kul
tury, gospodarz odbudowy
i mającego powstać w przy
szłości w świątyni centrum
Fot. Kazimierz Netka
kongresowo-kulturalnego.
Dr Roman Marks
Pieniądze potrzebne są
z Instytutu Oceanologii
m.in. na dalsze prace kon
To niebezpieczne zjawi
serwatorskie, wykończenie sko wykryli pracownicy In
PAN w Sopocie:
posadzki i stolarkę okienną. stytutu Oceanologii Polskiej
- Aerozole z bakteria
Na przełomie stycznia i lu Akademii Nauk w Sopocie.
mi przenoszone są już
tego okaże się, czy fundacja
przy prędkości wiatru 10
- Bakterie najpierw kon
metrów na sekundę. Gdy
zechce zająć się tym projek centrują się w pęcherzy
wieje ze wschodu, bakte
tem.
kach powietrza, wędrują
ryjny strumień powietrza
Jeśli zapadnie decyzja po cych w toni morskiej ku po
zalewa Trójmiasto.
zytywna, NCK będzie mu wierzchni - dowiadujemy
siało przygotować szczegó się od dr. Romana Marksa
kach powietrza pobranych
łowy plan zagospodarowa z Instytutu Oceanologii PAN nad morzem wykryto m.in.
nia dotacji. Dopiero na jego w Sopocie, kierującego ba bakterie kałowe, gronkowca
podstawie fundacja wyda daniami. Pęcherzyki mogą białego, a także pleśnie.
ostateczną decyzję.
skupić w sobie tysiąc razy
Możliwość zachorowania
Przedstawienie szczegó więcej bakterii, niż znajduje zależy m.in. od odporności
łowego planu ma już nato się w ilości wody, tej samej organizmu i liczby bakterii
miast za sobą Centrum Eku objętości. Badania prowa w powietrzu. Roman Marks
meniczne Sióstr Brygidek. dzone są wspólnie z Uni zauważył,
że
podczas
Ubiega się ono o finansowe wersytetem Gdańskim, Po wschodnich wiatrów zwięk
wsparcie renowacji swej litechniką Gdańską oraz In sza się u mieszkańców Trój
siedziby - zabytkowego stytutem Medycyny Mor miasta liczba przypadków
skiej i Tropikalnej (IMMiT) dolegliwości dróg oddecho
dworu w Oliwie.
Zarówno dla kościoła św. w Gdyni. Maria Bartosze wych wywoływanych przez
Jana, jak i Centrum Ekume wicz z IMMiT powiedziała bakterie.
Kazimierz Netka
nicznego, ewentualna po „Dziennikowi", że w próbmoc z Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej nie bę
dą jedynymi źródłami finan Ulewa w Trójmieście
sowania renowacji.
(K.Ż.)

:
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Klif

T.C.H. Klif, Aleja Zwycięstwa 256, 81-525 Gdynia Orłowo, Informacja: tel. 664 93 45, fax 624 89 58, www.klif.gdynia.pl

, oważne problemy ko
munikacyjne spowodo
P
wał w Trójmieście deszcz

pa - powiedział „Dzienniko
wi" st. bryg. Marian Trocki,
oficer dyżurny Straży Po
żarnej w Gdańsku. - Pogo
towie energetyczne ugrzę
zło bowiem w korku.

padający przez cały piątek.
Najgorzej było na al. Zwy
cięstwa w Gdyni. Ulewa
podmyła słup trakcji trolej
W Gdańsku najtrudniej
busowej, który przewrócił
było we Wrzeszczu. Straża
się na jezdnię, skutecznie cy do późnych godzin wie
blokując na godzinę ruch
czornych wypompowywali
samochodowy w kierunku
wodę z zalanych piwnic i za
Gdyni.
pchanych przez liście stu
- Strażacy sami odłączyli dzienek.
prąd od przewróconego słu (rye)
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Ocena rządu Buzka

Kołobrzeg

Słupsk. Napad w Chamowie

Koalicja chwali
opozycja krytykuje

Łososie
tracie i sieci

Terrorysta
u psychiatry

Jerzy Buzek jest już rok premierem.

Illl oczną działalność rządu premiera Jerzego
Buzka umiarkowanie chwa
lą politycy koalicji, suchej
nitki nie zostawia przedsta
wicielka opozycji.
Ogólny bilans jest zdecy
dowanie pozytywny - oce
nia Aleksander Hall, wice
przewodniczący
Klubu
AWS. Jego zdaniem po
okresie stagnacji rządów
SLD-PSL nastąpił wyraźny
przełom. Niepokoją go jed
nak kłótnie w łonie rządu.
I to niekoniecznie między
koalicyjnymi partnerami.
Spory wewnątrz sprawiają
wrażenie, jakby rząd był fe
deracją ministrów. Premier
mimo mocnej pozycji, którą
daje mu konstytucja, za du
żo energii traci na łagodze
nie sporów i zbyt rzadko
występuje nie jako szef ale

arbiter. Hallowi nie podoba
się również, że zbyt duży
wpływ na rząd i premiera
ma Marian Krzaklewski.
Janusz Lewandowski li
der gdańskiej UW twierdzi,
że rząd nadrabia zmarno
wany przez SLD-PSL czas
w przygotowaniu polskiej,
dojrzałej państwowości i go
spodarki do partnerskich
stosunków z rozwiniętymi
krajami Unii Europejskiej.
Natomiast - wewnętrznie
jest to grupa nierówna. Jego
zdaniem są w niej ministro
wie, którzy są zupełnym
nieporozumieniem i tacy,
którzy mają zdolności jedy
nie w -prowadzeniu polityki
kadrowej. Dobry wizerunek
tworzy pewna grupa na cze
le z premierem Buzkiem.
Dla przewodniczącej gdań
skiej SdRP Jolanty Banach,

Lębork. Prawa zwierząt

Senator Anna BoguckaSkowrońska ze Słupska zło
żyła do prokuratury zawia
domienie o popełnieniu
przestępstwa przez hycla
z Lęborka i wójtów gmin,
którzy podpisali z nim umo
wy na wyłapywanie zwie
rząt. W zawiadomieniu se
nator opisuje warunki, w ja
kich
przebywają
psy
w schronisku Sławomira T.
w podlęborskich Redkowicach. Z relacji wynika, że
kilkadziesiąt psów przetrzy
mywanych jest w ciemnej
szopie, na betonowej podło
dze bez kojców i naczyń na
wodę. Nie wiadomo, co dzie
je się z psami usypianymi

przez rakarza. - W schroni
skach tego typu jak w Redkowicach trwa proceder ma
sowej eksterminacji bez
pańskich zwierząt. Jeśli do
Bacutilu trafia miesięcznie
około 2 ton martwych psów
i kotów, to zachodzi takie
podejrzenie. Tym bardziej że
w podlęborskim schronisku
podczas mojej wizyty było
ich tylko kilkadziesiąt - mó
wi senator Skowrońska.
Sławomir T. ma ponoć
niekonwencjonalne sposoby
wyłapywania psów - Otrzy
maliśmy informację, że
w Łebie ten sam „wyłapywacz" posłużył się suką
w okresie rui, by zwabić psy

W trakcie działań wyło
wiono także 1 km nie ozna
kowanych sieci.
- Akcję skierowaną prze
ciwko kłusownikom prze
prowadzili, w czasie silne
go sztormu, funkcjonariu
sze z Granicznego Punktu
Kontroli i Bałtyckiego Dy
wizjonu SG w Kołobrzegu mówi kmdr por. Grzegorz
Goryński, rzecznik praso
wy komendanta MOSG. Wykorzystano do niej szyb
kie, pneumatyczne łodzie
patrolowe. Czterech miesz
kańców Mrzeżyna - Bole
sława P, Dariusza T., Artu
ra S. i Krzysztofa T., ujęto
na gorącym uczynku. Wy
ciągali oni sieć z rybami.
W wodzie wykryto też jesz
cze dziewięć innych sieci,
a na brzegu - ponton, wó
zek i skrzynki na ryby.
Skonfiskowane
ryby
przekazano domowi dziec
ka w Kołobrzegu.
Jacek Sieński

rząd Buzka jest nieprofe
sjonalny. Mówi, że utwier
dziły ją w tym przekonaniu
opublikowane przez „Gaze
tę Wyborczą" protokoły po
siedzenia Rady Ministrów
w sprawie żelatyny Twier
dzi, że była zaszokowana
brakiem kompetencji mini
strów.
Generalnie
posłanka
SLD krytykuje rząd za brak
określenia
priorytetów Warszawa. Proces
przy wprowadzaniu reform.
Uważa, że pośpiesznie
wprowadzana reforma ad
ministracyjna doprowadzi Z braku dowodów war
do zwiększenia kosztów
szawski sąd wojewódzki
społecznych. Obwinia rów
nież rząd o brak aktów wy uniewinnił czterech
konawczych do kodeksów oskarżonych o zabój
stwo Piotra i Alicji Ja
karnych i konstytucji.
Barbara roszewiczów.
Madajczyk-Krasowska
Sąd dodał, że w początko
wej fazie prowadzący śledz
two dopuścili się wielu
uchybień. Ten największy
w ostatnich latach poszlako
wy proces trwał ponad dwa
lata. O zabójstwo b. premie
ra PRL Piotra Jaroszewicza
i jego żony Alicji Solskiej
do swojego samochodu - re
byli oskarżeni czterej kry
lacjonuje Barbara Aziukieminaliści z Mińska Mazo
wicz, prezes słupskiego To
warzystwa Opieki nad Zwie wieckiego: Krzysztof R. rzętami. - Zdarzały się rów „Faszysta", Wacław K. nież przypadki zaginięcia „Niuniek", Henryk S. „Sztywny" i Jan K. - „Krza
psów mających właścicieli.
Tydzień temu
Senator Anna Bogucka- czek".
wszystkie
strony
w procesie,
Skowrońska zwróciła się
również do rzecznika praw włącznie z oskarżycielami,
obywatelskich w sprawie wniosły o uniewinnienie
uchylenia rozporządzenia oskarżonych o tę zbrodnię.
0 traktowaniu wyłapywania Prokurator zwracając się do
zwierząt jako zwykłej dzia sądu o uniewinnienie czte
rech oskarżonych powie
łalności gospodarczej.
Jej zdaniem, wolny rynek dział, że zaszła sytuacja,
usług hycla jest przyzwole która nie upoważnia go do
niem na okrutne traktowa wnoszenia o stwierdzenie
nie zwierząt i ich masowe winy oskarżonych.
Jaroszewiczów zamordo
zabijanie. Lęborski hycel ma
między innymi podpisane wano w nocy z 31 sierpnia
umowy z gminami Lębork, na 1 września 1992 r. w ich
Słupsk, Kobylnica, Łeba willi w warszawskim Aninie.
1 Bytów. Od jednej umowy Byłemu premierowi bandyci
otrzymuje od 2 tys. zł rocz zacisnęli na szyi rzemienną
pętlę; przedtem go maltreto
nie.
Adam Skorupiński wali.
(PAP)

Senator skarży hycla
Hycel z Lęborka wyłapujący zwierzęta na terenie
województwa słupskiego działa z pogwałceniem
ustawy o ochronie zwierząt Takie stanowisko
przekazała prasie senator Anna Bogucka-Skowrońska ze Słupska.

Czterech kłusowników,
którzy odłowili niele
galnie ponad 400 kg
cennych łososi i troci
wartych 7200 zł, za
trzymali wczoraj w re
jonie Kołobrzegu funk
cjonariusze Morskiego
Oddziału Straży Gra
nicznej.

Niewinni

Policyjna akcja w Chamowie.

ariusz M. ciągle po

ili?!! wtarza, że nie docze

ka procesu, bo wcześniej
popełni samobójstwo. Po
staram się do tego nie dopu
ścić - zapewnia Artur Ziąbka z Prokuratury Woje
wódzkiej w Słupsku. „Terro
rysta z Charnowa" będzie
wkrótce zbadany przez kon
sylium psychiatryczne.
Prokurator Ziąbka twier
dzi, że Mariusz M., 18-letni
szaleniec, który napadł
w miniony czwartek na
wiejski sklep w Chamowie
pod Ustką, jest w fatalnym
stanie psychicznym.
- Znajduje się pod stałym
nadzorem strażników i le
karza w słupskim areszcie.
Nie potrafi określić moty
wów swojego działania,
a w mojej ocenie ich podło
żem była głęboka depresja mówi Ziąbka.
W przyszłym tygodniu
biegli psychiatrzy zdecydu

Fot. Robert Kwiatek

ją, czy Mariusz M. nadaje
się do leczenia w zakładzie
zamkniętym, czy też może
stanąć przed sądem.
Helena G., zakładniczka
terrorysty, czuje się już
w miarę dobrze, wyszła
z głębokiego szoku i powró
ciła do pracy w sklepie.
Sprzedawczyni
została
wstępnie
przesłuchana
przez prokuratora i na tym
etapie śledztwa jej rola się
skończyła.
Rozstrzygnięto również
kwestię, kto będzie prowa
dził śledztwo. Prokuratura
w Legionowie przekazała
sprawę do Słupska, włącz
nie z wcześniejszym docho
dzeniem dotyczącym napa
du Mariusza M. na taksów
karza i kradzieży samocho
du. Prokurator prowadzący
kompletuje akta i formułuje
zarzuty wobec 18-latka.
(sko)

Polscy marynarze z „Pallasa'

Już w domu
estem szczęśliwy, że już
J
wróciłem do domu - po
wiedział nam wczoraj An

drzej Błachowiak z Gdyni,
jeden z sześciu polskich ma
rynarzy z „Pallasa", włoskie
go frachtowca, który spłonął
w poniedziałek u wybrzeży
Danii.
Mikrobus z polskimi ma
rynarzami wyjechał z Danii
w czwartek, po godz. 14. Do
kraju
wracali
wszyscy
oprócz kapitana, który wraz
z trzema innymi marynarza
mi udał się do jednego z nie
mieckich portów, gdzie stoi
wypalony wrak „Pallasa".
- Najpierw odwieźliśmy
do domów marynarzy ze
Szczecina i Słupska - mówi
A. Błachowiak. - O godz. 5.
byliśmy pod moim domem
w Gdyni, dalej jechał już tyl
ko Andrzej Mikołajewski
z Gdańska.
- Mąż był w domu o godz.
5.30. Czekałam na niego ca
łą noc, gdyż byłam zbyt
przejęta aby zasnąć - powie
działa nam Zofia Mikołajew
ska.
Obydwaj marynarze zo
staną teraz przez pewien

Płonący „Pallas". Powyżej
uratowany Andrzej Bła
chowiak.

Fot. Adam Wiśniewski

czas ze swoimi rodzinami.
Jeszcze nie wiedzą, kiedy
wrócą na morze. Pomimo
tragicznych przeżyć, chcą
jednak nadal pływać.
- To tak, jak z kierowcą,
który wpadnie w poślizg, bę
dzie miał wypadek, ale jak
z tego wyjdzie, ponownie
siada za kierownicą i jeździ
dalej - twierdzi Andrzej Bła
chowiak. - Od 22 lat jestem
marynarzem i nie wyobra
żam sobie abym mógł robić
coś innego.
(kate)
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Pożar dyskoteki w Goeteborgu. 60 osób zginęło

Honduras

Atak huraganu

Czegoś takiego
nie da się opisać
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34 osoby zginęły, a ponad 70 tysięcy zostało zmuszo
nych do opuszczenia swych domów - taki jest bilans
przejścia nad Hondurasem huraganu Mitch

iis^

Fot. PAP/CA
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Jedyne dostępne wyjście z dyskoteki znajdowało się
na II piętrze. Pozostałe były zablokowane.
Fot. PAP/CAF

najmniej 60 osób zgi
nęło w nocy z czwart
ku na piątek, gdy pożar spu
stoszył dyskotekę zorgani
zowaną przez Stowarzysze
nie Macedońskie w drugim
co do wielkości szwedzkim
mieście Goeteborg.
Większość obecnych na
imprezie stanowili imigranci
z Macedonii lub Somalii.
Szwedzka policja nie ma da
nych, by wśród ofiar tragicz
nego pożaru dyskoteki
w Goeteborgu byli obywate
le polscy Także centrum in
formacyjne służb ratowni
czych nie posiada danych
o ewentualnych polskich
ofiarach.
- Przypomniało mi to ko
mory gazowe w Auschwitz powiedział szwedzkiemu ra
diu szef służb ratowniczych
Lennart Olin, opisując wi
dok, jaki zastali ratownicy
wewnątrz budynku. Był to
najtragiczniejszy
pożar
w historii Szwecji. Kilkuset
młodych ludzi w wieku od
13 do 20 lat, zarówno Szwe

dów, jak i imigrantów, tań
czyło na święcie duchów
Halloween w macedońskim
ośrodku kultury, gdy krótko
przed północą wybuchł po
żar. Przyczyna pojawienia
się ognia nie jest znana, ale
władze twierdziły początko
wo, że nie można wykluczyć
podpalenia w ramach zama
chu rasistowskiego.
Wielu młodych ludzi
ogarnęła panika, wyłamy
wali okna i skakali z dachu,
ponieważ nie mogli skorzy
stać z jedynego dostępnego
wyjścia ze znajdującej się na
drugim piętrze dyskoteki.
Według władz, było tam
drugie wyjście, ale z niewia
domych przyczyn zabloko
wane. Ocenia się, że w dys
kotece w chwili pojawienia
się ognia krótko przed pół
nocą znajdowało się do 400
ludzi. Rano oficjalny bilans
ofiar śmiertelnych wynosił
60 osób, ale może się on
zwiększyć, bowiem obraże
nia niektórych poszkodowa
(PAP)
nych są ciężkie.

Szwedzkie prawo wymaga, by budynki o pojemności
ponad 300 osób były kontrolowane pod względem bezpie
czeństwa pożarowego raz w roku. Ostatnia kontrola
w dyskotece odbyła się w kwietniu 1997 r.

Tak było w hali stoczni
Do podobnej tragedii doszło 24 listopada 1994 r.
w gdańskiej hali stoczni. Pożar wybuch! wieczorem pod
czas imprezy zorganizowanej z okazji wręczania dorocz
nych nagród MTV Program był transmitowany na żywo.
Zginęło wówczas siedem osób, a ponad dwieście odniosło
obrażenia. W tej sprawie są oskarżone dwie osoby o nie
umyślne spowodowanie śmierci. Proces toczy się przed
gdańskim sądem.
(WOS)
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Start wahadłowca Discovery.

- To jest absolutnie cu
downe. Czuję się bardzo do
brze - tak zrelacjonował
swoje pierwsze wrażenia
z powrotu w kosmos senator
John Glenn.
77-letni John Glenn jest
członkiem siedmioosobowej
załogi, która od kilku godzin
na pokładzie wahadłowca
Discovery krąży wokół Zie
mi. Senator Glenn powrócił

I

w kosmos po 36 latach.
W 1962 roku był on pierw
szym Amerykaninem, któ
remu udało się okrążyć
w przestrzeni kosmicznej
naszą planetę. Podczas
obecnej misji Glenn będzie
obiektem eksperymentów
na wytrzymałość organizmu
starszego człowieka w trud
nych warunkach lotu ko
smicznego.
(PAP)

Szkocja

Ratunek dla psa
Przed sądem apelacyjnym w Edynburgu w Szkocji
działacze ruchu praw zwierząt rozpoczęli w piątek
pikietę, by zaprotestować przeciwko wyrokowi
śmierci...na psa.
Suczka Woofie ścigała
i obszczekała listonosza,
choć go nie ugryzła.
W szkockim sądzie do
spraw drobnych wykroczeń
(sheriff court) wymierzono
jej karę przymusowego
uśpienia. Właściciel przy
znaje, że pies wymknął się
spod kontroli, ale spodzie
wał się raczej grzywny.
Piątkowy
protest
w Edynburgu cieszy się po

parciem znanych osobisto
ści brytyjskich mediów,
w tym popularnej prezen
terki porannego programu
radia BBC1 Zoe Bali, ame
rykańskiej aktorki Whoopie
Goldberg i czołowego adwo
kata Donalda Findlaya, któ
ry zapowiedział, że będzie
walczył o Woofie nie tylko
z pomocą kodeksu, ale na
wet „zębami i pazurami".
(PAP)
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Zmiany w morskiej straży

Gdynia

Nowe patrolowce
i śmigłowiec
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Źródło: Opracowanie własne"

Usprawnienie organiza
cji funkcjonowania
Morskiego Oddziału
Straży Granicznej i bu
dowę dla niego nowo
czesnych statków patro
lowych zapowiedział,
podczas wizyty w Gdań
sku, płk Marek Bień
kowski, komendant
główny Straży Granicz
nej RP.
- Nasz oddział morski,
który chroni duży odcinek
granicy państwowej oraz
rozległy obszar wód teryto
rialnych i polskiej strefy
ekonomicznej na Bałtyku,
wymaga reorganizacji oraz
wyposażenia w nowoczesny
sprzęt, urządzenia i statki
patrolowe - twierdzi ko
mendant płk Bieńkowski. Oddział i jego podstawowe
jednostki
organizacyjne,
m.in. dywizjony statków pa
trolowych i graniczne punk
ty kontrolne, będą dostoso
wane do rzeczywistych po
trzeb, gdy chodzi o ochronę
granicy morskiej i strefy

Ćwiczenia polskiej Straży Granicznej.

nadgranicznej oraz kontrolę
ruchu granicznego.
Komenda Główna SG
uzgodniła już z Minister
stwem Transportu i Gospo
darki Morskiej, że oddział
przejmie od Urzędu Mor
skiego w Gdyni samolot
Turbolet, przygotowany do
patrolowania z powietrza
polskich, morskich wód te
rytorialnych i strefy ekono
micznej. MSWiA zakupi też
dla oddziału śmigłowiec pa
trolowy w wersji morskiej.

Fot. Robert Kwiatek

- W miarę możliwości bu
dżetu państwa i ze środków
pomocowych Unii Europej
skiej, będą wydzielane kwo
ty na uzupełnienie wyposa
żenia. W przyszłorocznym
budżecie przewidziano pie
niądze na budowę pierw
szego, nowoczesnego patro
lowca morskiego. Z czasem
zostanie wymieniona cała
flotylla statków patrolowych
- dodaje komendant płk
Bieńkowski.
Jacek Sieński

W sejmiku pomorskim

Jakie koalicje
P

rawdopodobnie AWS
w Sejmiku Wojewódz
twa Pomorskiego będzie
rządzić z UW. Na pewno
jednak nie podzieli się
z SLD władzą
uchwałodawczą i wykonawczą. We
wtorek
przedstawiciele
AWS złożyli propozycję
współpracy w sejmiku wła
dzom UW.

- Nic nie powiemy, dopó
ki nie otrzymamy odpowie
dzi od UW - powiedział
nam Bogdan Olszewski,
który jest w grupie negocja
cyjnej AWS ds. rozmów
z Unią.

- Tym razem to jest ofer
ta - odpowiedział nam szef
regionalnej UW Janusz Le
wandowski. Zapytany, czy
propozycja AWS dotyczy
udziału w zarządzie sejmi
ku, powiedział że skoro
AWS niczego nie ujawniła,
to on też nic nie powie.
Lewandowski deklaro
wał, że UW odpowie AWS
jeszcze w tym tygodniu.
Tymczasem wczoraj powie
dział, iż dopiero po weeken
dzie. Jednak podsumowanie
propozycji AWS słowami „to
jest oferta" oznacza szansę
na koalicję, bowiem o roz-

Rys. Bartłomiej Brosz

mowach AWS z UW na te
mat rządzenia Gdańskiem,
Lewandowski powiedział:
nie było oferty koalicyjnej.
W jego pojęciu o . umowie
można mówić tylko wtedy
gdy dotyczy współrządzenia
i współodpowiedzialności
we władzach wykonaw
czych.
(bmk)

Gang
z ósmej klasy
rzez sześć mięsięcy
ósmoklasiści okradali
P
firmowe sklepy w gdyńskim

Wyrok dwa lata po napadzie

Obrońcy będę
jeszcze walczyć

„Klifie". Cała klasa wiedziała
0 kradzieżach i zamawiała
u nich towar.
Kradli kurtki, spodnie,
bluzy, kosmetyki, maskotki,
klocki Lego. Łup dzielili mię
dzy siebie. Można było u nich
zamówić upatrzoną kurtkę
lub spodnie. Dla kolegów
z klasy kradli za darmo.
Uczniowie wiedzieli skąd po
chodzą nowe „ciuchy".
- Na początku tego roku
zaczęły do nas napływać
z „Klifu" zgłoszenia o kra
dzieżach - mówi Edward
Oskarżeni uznani zostali
Zieliński, komendant komi
sariatu z Gdyni Orłowa. - za winnych pobicia wła
Z rozmiarów kradzionych to ściciela pałacu w Gradkowarów wynikało, że złodzieje wicach (na zdjęciu obok).
są nieletni.
Fot. Przemysław Świderski
Policjanci z Orłowa na po
czątku października zatrzy . >n dański Sąd Wojewódzki
mali sześciu nieletnich.
uznał czterech męż
Wszyscy chodzili do jednej czyzn, mieszkańców połu
klasy w Szkole Podstawowej dniowej Polski, winnymi
nr 8 w Gdyni Orłowie. Za kradzieży antyków z pałacu
trzymani przyznali się do w Gardkowicach koło Cho
kradzieży i dokładnie opo czewa. Napadu dokonali na
wiedzieli ich przebieg. Sze zlecenie i działali wyjątko
ściu ósmoklasistów wchodzi wo brutalnie.
ło do ekskluzywnego sklepu.
13 sierpnial996 r. z pała
Cztery osoby zagadywały cyku w Gardkowicach skra
ekspedientów, a dwie pozo dziono obrazy olejne pocho
stałe ubierały na siebie łup dzącej XVIII w. Sprawcy,
lub wkładały je pod kurtki po sterroryzowaniu właści
1 wychodziły ze sklepu. Przez ciela pałacu zabrali dzieła,
pół roku ósmoklasiści wynie których wartość krakowska
śli towary wartości 30 tys. zł. „Desa" wyceniła na nie
Kilka dni temu sprawa mniej niż 119 tys. zł.
trafiła do Sądu Rodzinnego.
- Nie jest już tak, jak kie
Teraz podejrzani o kradzież dyś, gdy dwór stał otworem
są uczniami gdyńskich lice dla wszystkich - powiedział
ów
„Dziennikowi" Jakub SmólMałgorzata Skibińska ski-Jastrząbiec, właściciel
kolekcji. - Ten napad pozo
Wychowawcza
stawił niezatarty ślad, tym
boleśniejszy, że mój krewny
klęska
nigdy nie odzyska zdrowia.
Dwa tygodnie później
sprawcy napadu zostali za
trzymani przez policję.
W styczniu br. stanęli przed
obliczem Temidy. Jeden
z bezpośrednich sprawców
napadu nadal cieszy się
wolnością.
- To, że doszło do schwy
tania sprawców i ich osą
dzenia to sukces policji
i prokuratury - powiedziała
„Dziennikowi" prokurator

Kazimierz Iwaszko,
naczelnik Wydziału
Edukacji w Urzędzie
Miasta Gdyni.

Znam tę szkołę. SP nr 8
to porządna elitarna szko
ła. Chodzą tu dzieci z do
brych
mieszczańskich
gdyńskich rodzin. Wycho
wawca, który nie widzi, że
przestępcza grupa opano
wała klasę, jest złym wy
chowawcą. Jeśli wycho
wawca nie widział tego po
niósł klęskę. Nauczyciele
często tłumaczą się, że kla
sy są liczne i nie sposób
o wszystkim wiedzieć. Ale
dobry wychowawca potrafi
wyczuć, że coś złego dzieje
się w jego klasie. W szko
łach panuje fałszywy
wstyd przed utratą autory
tetu szkoły. Dlatego kamu
flują swoje niepowodzenia
wychowawcze

Jarosława Deja. - Sąd do
szedł do wniosku, że należy
zróżnicować kary, choć zda
niem prokuratury zasłużyli
na 10 lat pozbawienia wol
ności.
Na najwyższy wyrok - 8
lat pozbawienia wolności,
sąd skazał Jacka G. działają
cego w warunkach recydy
wy. Janusz C., który wskazał
dworek w Gardkowicach
i obiecał po 20 tys. DEM
każdemu z uczestników na
padu, został skazany na 6
lat. Taki sam wyrok wymie
rzono Krzysztofowi S. 5 lat
w więzieniu spędzi Tomasz
S., który w trakcie napadu
podał właścicielowi pałacu
wodę i lekarstwo na serce.
Wszyscy zostali też skazani
na karę grzywny po 6 tys. zł.
Obrońcy zapowiadzieli
wniesienie apelacji.
- Kwestionuję sam wy
miar kary i jej zasadność powiedział nam mec. Jaro
sław Jezierski. - Bardzo wie
le wątpliwości było w tej
sprawie, a jej ranga wyma
gała, by policja i prokuratu
ra zastosowały nowoczesne
metody badania śladów, nie
zadawalając się rutynowymi
działaniami.
(ASG)

Gdańsk. Prokurator oskarża

Węgiel do sądu
^ oszustwa na sumę ponad 550 tys zł. proku
rator oskarża Stanisława W.
Mężczyzna zawyżał w fak
turach jakość węgla i sprze
dawał po korzystniejszych
cenach.
Oszustwa popełniono od
1993 do 1995 roku. 49-letni
Stanisław W. właściciel fir
my BH „Carbon" pośredni
czył w handlu węglem mię
dzy kilkudziesięcioma wybrzeżowymi przedsiębior
stwami
a
kopalniami.
Z Gdańska i okolic zbierał
zamówienia, po czym na
Śląsku kupował węgiel i wy

stawiał faktury dla swoich
klientów.
Jak ustaliła Prokuratura
Wojewódzka w Gdańsku
w dokumentach zawyżano
jakość węgla. Oskarżony nie
przyznaje się do winy i ze
znał, że podwyższał klasę
towaru, gdyż „był on dobry".
Twierdzi również, że nikt
nie zmusi go do zapłacenia
kopalniom za węgiel, gdyż
nie ma tylu pieniedzy.
W tej sprawie jest też
oskarżona 28-letnia Kata
rzyna D., współpracownicz
ka Stanisława W. Kobieta
zajmowała się wypisywa
niem dokumentów.
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Kwiaty prosto z cmentarza

Dokuczliwe
hieny
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Pudl.szki
Winlary

ZNICZE LAMPIONY I CHRYZANTEi
Zdarza się, że te same kwiaty sprzedawane są kilka
razy.

Wielki wybór chryzantem w doniczkach

Fot. Robert Kwiatek

ttp1!!!

Przed 1 listopada na przycmentarnych targowi
skach i w licznych punktach targowych pojawiają
się setki kwiatów; zniczy i ozdób grobowych. Część
z nich wcześniej została już przez kogoś kupiona.
Przed cmentarzem Ko
munalnym w Rumi dwie 10letnie dziewczynki próbo
wały sprzedać doniczkowe
chryzantemy. Dzieci kwiaty
ukradły z grobów Twierdzi
ły że na polecenie rodziców.
Dziewczynki złapała właści
cielka pobliskiej kwiaciarni.
Sprawa nie została jednak
zgłoszona policji.
- Z cmentarza giną nie
tylko kwiaty doniczkowe mówi Eleonora Lademann,
kierowniczka
zarządu
cmentarza w Rumi. - Zło
dzieje kradną drzewka
i krzewy ozdobne oraz
sztuczne kwiaty Do mojego
biura zgłasza się, nie tylko
przed 1 listopada, wielu po
szkodowanych. Zdecydowa
na większość nie chce zgła
szać sprawy policji.

Nie przystrajać?
Sopocki cmentarz Komu
nalny nie należy do naj
większych w Trójmieście,
jednak i tu złodzieje zbierają
swoje żniwo.
- Najczęściej
kradną
wieńce i kwiaty doniczkowe,
które można później łatwo
sprzedać - mówi Jan Zabłoc
ki z Zarządu Cmentarza Ko
munalnego w Sopocie. Rzadziej znikają kwiaty cię
te, bowiem ludzie często na
znaczają ich płatki, lub łody
gi woskiem, co uniemożliwia
ich późniejszą odsprzedaż.
Według
pracowników
cmentarza, należy unikać
przystrajania grobów na
dzień
przed
Świętem
Wszystkich Świętych, bo
wiem noc z 31 października
na 1 listopada to czas, kiedy
złodzieje działają szczegól
nie aktywnie.

Nie handlować
Przed cmentarzem Ko
munalnym w Tczewie nie
wolno handlować kwiatami
i zniczami.
- Stawianie straganów
przed cmentarzem, szcze
gólnie we Wszystkich Świę
tych, wprowadza nieporzą

dek i utrudnia ruch pojaz
dów - twierdzi Aleksander
Alchimowicz
zarządca
cmentarza. - Wiem, że przed
innymi tczewskimi cmenta
rzami kwiaty sprzedają po
dejrzani delikwenci.
tylko nieliczne cmenta
rze są zamykane na noc.
0 całodobowej ochronie nie
ma mowy.
- Chciałam zatrudnić
agencję ochrony, ale usły
szałam, że kosztuje to 5 ty
sięcy złotych miesięcznie
1 agencja bierze odpowie
dzialność tylko za biura,
a nie za cały cmentarz - mó
wi Eleonora Lademann. Zrezygnowała z takiej pro
pozycji.
- Współpraca z policją
przynosi dobre rezultaty powiedziała „Dziennikowi"
Stanisława Banit, kierow
niczka cmentarza Łostowice
w Gdańsku. - Oczywiście
kradzieże roślin zdarzają się
na naszym cmentarzu, ale
nie zauważyłam, aby ten
proceder nasilał się przed
świętem Wszystkich Świę
tych.

OFERTA
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Akcja w ftuchan „Uśmiech na medal"
od 7 - 31 października
Przyjdź. Nadaj medal uśmiechu. Wygraj nagrodę!

Uprzejmie informujemy naszych klientów, ze dnia 1 listopada 1998

Patrole
Teren wokół cmentarza
jest patrolowany przez poli
cjantów z komisariatu
Gdańsk Chełm. Liczba pa
troli wokół nekropolii nie
zwiększyła się jednak przed
Świętem Zmarłych.
- Jest to spowodowane
tym, że kradzieże kwiatów
zdarzają się przez cały rok mówi oficer dyżurny z komi
sariatu Gdańsk Chełm. - 1
listopada nie przyciąga no
wych złodziei.
Do ostatniej ujawnionej
kradzieży kwiatów na łostowickim cmentarzu doszło
we wtorek, 27 października.
- Sprawca został złapany
na gorącym uczynku - po
wiedział nam Zbigniew Iwanek, zastępca komendanta
Straży Miejskiej w Gdańsku.
- Został on niezwłocznie
przekazany policji.
(tt, kef, rye, S.I)
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Prezydent w „Dzienniku"

Najlepsi

Dam z siebie
wszystko

Stypendium
premiera

Paweł Adamowicz, pre
zydent Gdańska był w pią
tek gościem „Dziennika
Bałtyckiego". Przez blisko
dwie godziny rozmawia!
przez telefon z mieszkań
cami miasta.
- Wszyscy, którzy do
mnie zadzwonili byli przy
jaźnie nastawieni. To mnie
nawet trochę zaskoczyło,
że nie zdarzył się żaden
rozmówca, który zaatako
wałby mnie w jakiś sposób,
oskarżył o coś - opowiadał
prezydent. - Niemal każdy
gratulował mi, deklarował
sympatię dia AWS.
Telefon dzwonił przez
cały czas. Z prezydentem
zdołało porozmawiać 25
osób. Kilka przekazało py
tania i prośby do niego za
pośrednictwem reporte
rów. Dam z siebie wszystko
usłyszała od prezydenta
jedna z rozmówczyń pro
sząc o interwencją

Najważniejsze
problemy z jakimi
zwrócili się
gdańszczanie do
Pawta Adamowicza

• Trudności z wykupem
mieszkań
komunalnych.
Osoby które złożyły wnio
ski o wykup w kwietniu do
tychczas nie otrzymały od
powiedzi.
- Prezydent zobowiązał
się sprawdzić, dlaczego for
malności załatwiane są tak
wolno.
•Straż Miejska działa nie
sprawnie, zajmuje się wy
łącznie sprawami nieprawi
dłowo zaparkowanych sa
mochodów; a nie interwe
niuje wtedy gdy jest naj
bardziej potrzebna.
- Czekamy na zmianę
ustawy o policji państwowej
- tłumaczył prezydent. Kiedy zmienią się kompe
tencje i zasady działania po
licji, można będzie na nowo
określić jaka jest właściwie
jej rola w mieście. Jeśli poli
cja będzie finansowana
przez miasto, pojawią się
etaty i wtedy dopiero będzie
można mówić o konkret
nych zmianach w funkcjo
nowaniu obydwu służb.
Proponowano też wprowa
dzenie oddziałów konnych
policji czy SM, które patro
lowałyby trudnodostępne
tereny nadmorskie i leśne.
Musimy ten pomysł rozwa
żyć.
• Brak porozumienia po
między Gdańskiem, Gdynią
i Sopotem w sprawie prze
wozów taksówkami. Obec
nie jeśli taksówkarze jedne
go z miast Trójmiasta, za
wiozą pasażera do drugiego,
nie mają prawa korzystać
z postojów, a co za tym idzie
nie mogą zabierać stamtąd
pasażerów.

Daria Hołownia
Fot. Adam Warżawa

Blisko 100 najlepszym
uczniom szkół średnich
wręczono wczoraj sty
pendia Premiera RP.
Każdy z nagrodzonych
przez najbliższy rok bę
dzie otrzymywał 170 zł
miesięcznie.

Czy Gdańsk
ma zarząd?
-i, adni SLD i Unii Wolno
ści uważają, że pierwsza
sesja Rady Miasta Gdańska
była nieprawomocna. Wąt
pliwości co do jej zgodności
z prawem zgłaszano już
w poniedziałek, podczas
pierwszej części posiedzenia.
- Zgodnie z ordynacją wy
borczą, z chwilą ogłoszenia
wyników, powinno pojawić
się ogłoszenie w dzienniku
ogólnopolskim
- mówi
' Krzysztof Brzeziński, prze
wodniczący klubu radnych
SLD. - Z datą 27 październi
ka pojawiła się publikacja
w Dzienniku Ustaw, jednak
władze Gdańska zostały wy
brane 26 października.
Grzegorz Grzelak, mar
szałek sejmiku samorządo
wego stwierdził, że obrady są
prawomocne. Sesję zwołał na
26 października. Oficjalne
wyniki wyborów ogłoszono
23, a „Rzeczpospolita", będą
ca dziennikiem o zasięgu
ogólnopolskim opublikowała
je 24 października.
Z wypowiedzi Kazimierza
Czaplickiego,
sekretarza
Państwowej Komisji Wybor
czej dla „Rzeczpospolitej"
wynika, że zwołanie rady
możliwe jest dopiero po pu
blikacji wyników wyborów
w Dzienniku Ustaw.
Tomasz Posadzki, były
prezydent Gdańska, a obec
nie radny UW zapowiada
wystąpienie do wojewody ze
stwierdzeniem, że sesja była
nielegalna. Oznaczałoby to,
że wybór nowego zarządu
jest nieważny.
- Czekamy do poniedział
ku, wtedy bowiem mija ter-

Rys. Bartłomiej Brosz

min, w którym wojewoda
może uchylić podjętą przez
RM uchwałę - powiedział
Brzeziński. - Jeżeli jej nie
uchyli, odwołamy się do Naj
wyższego Sądu Apelacyjne
go.
Paweł Adamowicz, prezy
dent Gdańska, skomentował
działania opozycji, jako nie
potrzebne wprowadzanie za
mieszania, które i tak nicze
go nie zmieni w obecnym
układzie politycznym, a jedy
nie stworzy obraz SLD i UW
jako wyjątkowo złośliwych
i trudnych we współpracy
partnerów.
- Spieszyliśmy się ze zwo
łaniem pierwszej sesji, po
nieważ przed nami uchwale
nie budżetu, na które mieli
śmy termin do 15 listopada powiedział Adamowicz.
Krzysztof Brzeziński pod
kreśla, że zachowanie SLD
jest reakcją na sposób, w jaki
AWS potraktował ich ugru
powanie rozdzielając funkcje
w zarządzie i komisjach RM.
(KAS)

Jedną z uhonorowanych
jest Daria Hołownia, uczen
nica drugiej klasy Liceum
Technicznego przy Zespole
rzy nie mają dachu nad gło
Szkół Budowniczo-Architekwą, bo na przykład zostali tonicznych w Gdańsku. Daria
eksmitowani - miałem dzi
jest w drugiej klasie, o profilu
siaj i takie sygnały.
kształcenie ochrony środowi
•Złe połączenia autobuso
ska.
we dzielnic Orunia i Lipce
- Nigdy nie miałam pro
z Pruszczem. Od momentu
blemów z nauką - mówi Da
zlikwidowania linii 132,
w godzinach rannych bar ria. - Ukończyłam szkołę
dzo trudno wydostać się podstawową nr 68. Tam też
z Lipiec. Linia 207 nie za pobierałam stypendium. Do
trzymuje się na niektórych bra rada dla innych? Może to
brzmi banalnie, ale po prostu
przystankach.
- W tej właśnie sprawie uważać na lekcjach. Z każ
odebrałem najwięcej telefo dych zajęć można bardzo du
nów Było dobrze, a jest źle. żo zrozumieć.
Daria interesuje się biolo
Tak szybko jak to możliwe
gią,
chemią i matematyką. Na
skontaktuję się z Antonim
Szczytem,
naczelnikiem co dzień natomiast hoduje 2
Wydziału Inżynierii Miej morskie świnki i papugi.
skiej Urzędu Miejskiego, że Pieniądze ze stypendium Da
ria przeznaczy prawdopo
by tę sprawę załatwić.
• Brak dostępu z osiedla dobnie na przyszłoroczne
Przymorze do morza. Jest wakacje. - Za 2 lata czeka
gotowy projekt inwestycyj mnie matura - dodaje sty Akcja „Dziennika"
ny, a ciągle nie ma pienię pendystka. - Potem będę
startowała na weterynarię.
dzy na realizację.
(maś)
- Jestem gorącym zwo
lennikiem
pociągnięcia
deptaka nadmorskiego, któ
ry jest na wysokości al. Jana
Pawła II w stronę Przymo
Posiedzenie
rza i w stronę Sopotu. Sopot
swój deptak doprowadził do
granic z naszym miastem,
a Gdańsk się ociąga. Myślę,
że jest to do załatwienia
w naszej kadencji.
ierwszy raz obradował
•Mieszkańcy Moreny na
w piątek nowy Zarząd
dal protestują przeciwko
budowie stacji benzynowej Miasta Gdańska. Za najważ
niejsze zadanie uznał opra
na swoim osiedlu.
- W tej chwili nie można cowanie projektu budżetu
już cofnąć decyzji. Wiązało miasta na 1999 rok. Osta
by się to z dużymi stratami teczny termin jego uchwale
finansowymi. Sygnał jednak nia to, zgodnie z nowymi
przekażę Ryszardowi Gru ustaleniami, 10 grudnia (nie
dzie, wiceprezydentowi ds. jak dotychczas 15 listopada).
architektury i rozwoju prze Drugim celem zarządu bę
dzie stworzenie planu inwe Ośmioletni owczarek niemiecki - Kaja jest spokojnym
strzennego.
• Trudna do wymówienia stycyjnego na lata 1999 - psem, który stale wdzięczy się w prośbie o pieszczotę.
nazwa lotniska Rębiecho- 2003. W posiedzeniu zarzą 2 miesiące temu eksmitowano ją wraz z właścicielami
wo. Zdaniem czytelnika po du uczestniczyła Elżbieta
winno ono nosić historycz Grab arek-Bartoszewicz, z mieszkania na jednym z gdańskich osiedli. Pies trafił
przewodnicząca RM, co ma do schroniska bardzo wychudzony. Przeżył operację.
ną nazwę Piroga.
- Przyznaję, że nie ze być pierwszym krokiem do Teraz wygląda nieco lepiej, ale potrzebuje czułej opie
tknąłem się dotychczas z ta lepszej współpracy Rady ki. Suka jest wysterylizowana.
ką nazwą, ale pozostawię i Zarządu Miasta. W tej ka Osoba, która zechce zaprzyjaźnić się z Kają, proszona
ten pomysł do rozważenia dencji posiedzenia zarządu
prezesowi Portu Lotniczego będą się odbywać raz (nie jest o kontakt ze schroniskiem w Gdańsku Oruni: tele
Gdańsk Trójmiasto, Włodzi jak dotychczas dwa razy) foniczny (309-43-42) lub osobisty (ul. Madalińskiego).
(zuz)
mierzowi Machczyńskiemu. w tygodniu - we wtorki.
Fot. Paweł Najbar
Zebrała Katarzyna Stasiak
(KAS)

Przez dwie godziny prezydent rozmawiał z Czytelnika
mi „Dziennika".
Fot. Przemysław Świderski

- Rzeczywiście jest tak, że
Franciszka Cegielska, pre
zydent Gdyni złożyła jakiś
czas temu władzom Gdań
ska propozycję porozumie
nia. Myślę, że do tego tema
tu musimy wrócić i opraco
wać zasady współpracy
również na tej płaszczyźnie.
• Mieszkańcy Gdańska
obawiają się, czy projekto
wana fabryka poliestyrenu
nie będzie zagrażała ich
zdrowiu i życiu, czy do pro
dukcji nie będą używane
materiały rakotwórcze.
Prezydent przyznał, że
nie zna dokładnie sprawy
i dopiero będzie musiał
sprawdzić czy przedsię
wzięcie będzie bezpieczne.
•Przedsiębiorstwo Gospo
darki Mieszkaniowej działa
niesprawnie. Brakuje pie
niędzy na remonty, obsługa
jest często nieprzyjemna.
- Sprawę gdańskiego
PGM uznałem za jeden
z priorytetów w tej kadencji
- powiedział Adamowicz. Planuję
przekształcenie
przedsiębiorstwa w taką
jednostkę, która będzie
sprawniejsza i bardziej
przyjazna mieszkańcom.
Spróbujemy też poszukać
takiego rozwiązania praw
nego, aby PGM świadczyły
usługi na rzecz mieszkań
ców, np. grabiły liście, malo
wały itp.
•Brak mieszkań dla osób
niezamożnych, dla inwali
dów i młodych małżeństw.
- Musimy uruchomić
wszelkie sposoby pozyski
wania lokali, ze szczegól
nym uwzględnieniem To
warzystwa Budownictwa
Społecznego. Ten, jeden
z największych problemów
musimy jakoś zacząć roz
wiązywać w tej kadencji,
chociaż jest to sprawa dłu
goterminowa. Przy tej oka
zji przychodzi mi na myśl
sprawa gdańskich nocle
gowni. Będą zbyt mało po
jemne.
Prawdopodobnie
jeszcze przed zimą będzie
my musieli zaadaptować ja
kiś budynek dla ludzi, któ-

Kontrowersje wokół sesji

Szukamy opiekunów

Ostatni raz
w piątek

Dziennik
Bałtycki***
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ul. Targ Drzewny 3/7, tel. (0-58) 301 45 17,
Oddział czynny od godz. 9 do 17.

|GDYNIA:

ful. Starowiejska 17, tel./fax. (0-58) 621 05 11, tel. 621 78 32
Oddział czynny od godz. 8 do 18.

SOPOT :

, y-j ^ ul. Kościuszki 61
tel. (0-58) 550 42 38, czynny w godz. od 8 do 16.

^ «PRUSZCZ GDAŃSKI:

®^tel (0-58) 682 23 25, czynny w godz. od 8 do 16.

^RUMIA:

^tel. (0-58) 671 24 47, czynny w godz. od 8 do 16.

Moja dzielnica
moja ulica

•BRZEŹNO. Żarty z Sybiraków?

Halloween w Trójmieście

Gdańsk

Święto duchów

Wiatr nie
próżnuje
r u

- Dzięki Halloween
śmierć nie wydaje się ta
ka straszna. Jest to pew
na forma oswojenia się
z bolesną myślą nieunik
nionego końca życia mówi gdańska młodzież.

fOEE

W większości trójmiej
skich pubów i dyskotek so
botni wieczór będzie prze
biegać pod hasłem Hallowe
en, czyli zachodniego święta
duchów Młodzież w prze
braniu szkieletów czy bladolicej śmierci z kosą będzie
spędzać czas, przy kuflu zim
- Od roku korzystam z przystanku tramwajowego przy ul.
nego piwa i rockowej muzy
Hallera (naprzeciwko restauracji „Balladyna"). Lasek sąsia
ce. W No. 5 w Sopocie przy
dujący z przystankiem to istne śmietnisko - opowiada Miro
sława Zwolińska - Kowalińska. Wiata chroniąca pasażerów gotowuje się nawet specjalny
przed wiatrem i deszczem jest brudna i zdewastowana. - program artystyczny. Pokaz
O Brzeźnie już nawet zarządcy nie pamiętają. To miejsce dla mody cmentarnej i sztuczki
lumpów i pijaków, a nie normalnych ludzi - dodaje. Sprząta magiczne to tylko niektóre
nie lasku podobno odbywa się raz w miesiącu według grafika z proponowanych atrakcji.
Podobne imprezy odbędą się Podświetlona dynia jest jednym z elementów Hallowe
Zarządu Dróg i Zieleni.
w „Kazamatach", „Olimpie" en, czyli radosnego dnia pojednania się ze zmarłymi.
Fot. Archiwum
czy „Sfinksie".
UL. KOŚCIUSZKI. W parku przy ul. Kościuszki, w sąsiedz
Z kolei księża bardzo kry wadzać spraw dla nas naj
Młodzież traktuje Hallo
twie Urzędu Miasta, posadzono 12 nowych drzew.
ween jako zabawę, urozma tycznie podchodzą do kulty istotniejszych do beztroskiej
- Drzewa zostały przesadzone z działki przy ul. Bitwy pod icenie bardzo poważnie ob wowanej na Zachodzie tra zabawy - mówi ks. Tomasz
Płowcami - mówi Piotr Kujawski, ogrodnik miejski. - Część chodzonego w Polsce święta. dycji.
Motyka. - Do Halloween
drzew przeniesiono do parku przy Urzędzie Miejskim, a część Smutkowi i przygnębiającym
- Jestem totalnie przeciw podchodzę z niesmakiem.
do Lasku Karlikowskiego.
refleksjom chcą przeciwsta ny kopiowaniu amerykań Jest to wywoływanie niepo
Przesadzono m.in. sosnę koreańską, sosny czarne, świerki wić nutkę relaksującego skiej mody. To przecież za- trzebnych sensacji. W tych
srebrne, modrzew europejski i jałowce.
dniach trzeba się skupić na
śmiechu. Niektórzy nawet duszki, dzień zadumy i głę
Akcja została przeprowadzona z dużą ostrożnością, aby
modlitwie - stwierdza ks. Ce
sądzą, że jest to tradycja pol bokich egzystencjonalnych
zmniejszyć skutki stresu, jakiego doświadczają przesadzane
zary Annusiewicz.
ska.
przemyśleń. Nie wolno sprodrzewa. - Użyto maszyny wyposażonej w specjalną łyżkę, któ
ra przewiozła drzewa w całości na nowe miejsce - mówi Piotr
Kujawski. - Dziury w ziemi wyłożono rurami, które doprowa Gdańsk. Arsenał w stolarni
dzają powietrze do korzeni. Oprócz drzewek, z działki przy
Bitwy pod Płowcami przeniesiono całe żywopłoty, które od
zeszłego tygodnia rosną przy ul. Reja i na al. Niepodległości.
Niewielka ulica w Brzeźnie nosi od niedawna nazwę Sybi
raków Nasza Czytelniczka z żalem poczyniła w tej kwestii
pewną uwagę. - Na tej ulicy jest tylko złomowisko i skup ma
kulatury. Sybiracy chyba nie życzyliby sobie takiego towarzy
stwa - dywaguje. Dodatkowo drażni ją fakt, że przewożone
z firmy Duo-Plast do skupu odpady tekturowe zaśmiecają
płynącą w pobliżu strugę wody.

: Las śmieciem płynący

•SOPOT. Nowe drzewka

Ttotyi, plastik i zapalniki

301 4517

•W rubryce MOJA DZIELNICA - MOJA ULICA codziennie
przedstawiamy informacje z gdańskich dzielnic. Informacje
z Brzeźna i Sopotu przygotowały Zuzanna Marcińczyk i Ewa Piórko.

Znaleziono portfel

W minioną środę w parku odebrać w sekretariacie re
obok budynku „ŻAK" znale dakcji „Dziennika Bałtyc
ziono dokumenty na nazwi kiego" w godzinach 10-17.
sko Stefan Wrona. Można je (JOD)

Skowarcz

Bez wiejskich zebrań
Mieszkańcy Skowarcza
(gmina Pszczółki) skar
żą się, ze w ich miejsco
wości od lat nie odby
wają się zebrania wiej
skie.
- Od 5 lat tu mieszkam
i nie słyszałam o żadnym
spotkaniu - twierdzi jedna
z mieszkanek.
- Nie wiemy, na co jest
przeznaczany fundusz so
łecki - dodają inni. - Sołtys
nie rozlicza się przed nami
z żadnych pieniędzy.
- Wiemy, że zebrania
wiejskie powinny odbywać
się dwa razy do roku. Mogli
byśmy wtedy decydować, na
co idą pieniądze z funduszu,
coś wspólnie postanowić uważają skowarczanie.
Zapytany o zdanie w tej
sprawie sołtys Skowarcza
oświadczył, że zebrania
wiejskie są organizowane
w miarę potrzeb. Nie potra-

Kolejny arsenał z ma
teriałami wybuchowy
mi znaleźli gdańscy
policjanci.
W plastykowej siatce
ktoś przechowywał ok. pół
kilograma masy plastycz
nej, 5 kg trotylu, jeden za
palnik, pięć urządzeń do
zdalnego zdetonowania ła
dunku wybuchowego.
Pakunek był ukryty
w pomieszczeniu sanitar
nym starej stolarni przy ul.
Sennej. Policji nie udało
się do tej pory ustalić wła
ściciela arsenału.

- Nie wiadomo kto i dla
czego gromadził materiały
wybuchowe - informuje
kom. Gabriela Sikora,
rzecznik komendanta wo
jewódzkiego gdańskiej po
licji. - Policjanci zajmujący
się aktami terroryzmu kry
minalnego będą to wyja
śniać.
Przypomnijmy, że rów
nież w Rumi funkcjonariu
sze odnaleźli arsenał z mi
litariami. 17-letni Andrzej
M. w mieszkaniu zgroma
dził granat, naboje karabi
nowe, trotyl, niewybuchy,
detonatory,
urządzenia
elektroniczne.
17-latek

Rys. Bartłomiej brosz

Nowe doświadczenia

się przed mieszkańcami
z funduszu sołeckiego, po
nieważ od 4 lat takowego
nie otrzymał. Stwierdził, że
odbywają się w Skowarczu
zebrania Rady Sołeckiej, na
których zapadają decyzje
dotyczące wsi. Nie podał, ja
kie tematy są na nich poru
szane.
(GAP)

Koordynatorzy programu
ekologicznego Ekozespoły
z całej Polski wzięli udział
w dwudniowym seminarium
w Lejdzie, w Holandii.
- Na spotkaniu mieliśmy
możliwość wymiany do
świadczeń z przedstawicie
lami innych Ekozespołów -

mówi Jolanta Stachura
z „Dialogu", koordynująca
program w Sopocie. - Zoba
czyliśmy też, jak projekt re
alizują Holendrzy.
W Holandii Ekozespoły
działają już 5 lat. Koordynu
jąca je proekologiczna fun
dacja Mileukontakt Oost Eu
ropa finansuje, wspólnie
z Ambasadą Holandii, pro
gram w Sopocie.
- Realizatorzy sopockich
Ekozespołów mają zamiar
wykorzystać doświadczenia
kolegów z Leidy - mówi Jo
lanta Stachura. - Będą dzia
łać niezależnie od stowarzy
szenia „Dialog", w ramach
lokalnego ośrodka koordy

Fot. Robert Kwiatek

zalejące w Gdańsku hu! raganowe podmuchy
nie oszczędziły kilkudzie
sięcioletnich drzew. Przy
ulicy Kowalskiej wiatr po
walił na chodnik rosłe drze
wo.
- Leży tak już trzeci dzień
i jest zagrożeniem dla prze
chodniów - mówi Maria Radziewicz,
mieszkanka
Gdańska.
Jak nam powiedziano
w Zarządzie Dróg i Zieleni
w Gdańsku, wyrwane z ko
rzeniami drzewo zostanie
niebawem usunięte z ulicy.
Roślina znajdzie miejsce
w składnicy zarządu. Jeżeli
będzie nadawała się do po
nownego zasadzenia, praw
dopodobnie
zostanie
umieszczona w jednym
z gdańskich parków. - Mimo
panujących w Trójmieście
huraganowych podmuchów
nie mieliśmy wielu tego ty
pu zgłoszeń. Nasze służby
usuwały jedynie oberwane
przez wiatr gałęzie drzew,
w różnych punktach miasta
- mówi pracownik Zarządu
Dróg i Zieleni w Gdańsku.
Dyżurny synoptyk z In
stytutu Meteorologii i Go
spodarki Wodnej w Gdyni
przestrzega, że prawdopo
dobnie porywisty wiatr na
Wybrzeżu od niedzieli nasili
się. Wybierając się na7cmen
tarz pamiętajmy więc o do
kładnym zamknięciu okien
w mieszkaniu.

wraz ze swoim o rok młod (sr)
szym kolegą konstruowali
prymitywne bomby i deto
nowali je na pobliskiej łą- GdCLYlSli
ce.
(WOS)

Sopockie Ekozespoty. Seminarium w Holandii

W Sopocie powstanie lo
kalny ośrodek koordyna
cyjny szkolnych EkozeRys. Bartłomiej Brosz
społów. Realizatorzy
fił przypomnieć sobie, kiedy programu zamierzają
odbyło się ostatnie i czy ist też stworzyć grupę ekonieje z niego protokół. Do zespołów dla dorosłych
dał, że nie może rozliczać
mieszkańców miasta.

Wiatr powalił na chodnik
potężne drzewo.

nacyjnego. Powstanie też
ekozespół dla dorosłych sopocian.
Dotychczas Ekozespoły
działały wyłącznie w środo
wisku młodzieży. W szkołach
prowadzono zajęcia proeko
logiczne. Członkowie Ekoze
społów wprowadzali w życie
wskazówki koordynatorów
programu, m.in. segregację
śmieci w domach. Teraz eko
lodzy zamierzają przeprowa
dzić w mieście kampanię
edukacyjną
dotyczącą
oszczędzania
energii.
W szkołach będą namawiać
uczniów do zakładania kompostowników.
(E.P.)

Niedopałek
za 3 tysiące

aprószenie ognia było
przyczyną pożaru, który
wybuchł w nocy z czwartku
na piątek w piwnicy domu
przy ulicy Dubois we
Wrzeszczu.
Ogień pojawił się około
godziny pierwszej w nocy.
Źródłem pożaru był prawdo
podobnie wyrzucony przez
kogoś niedopałek papierosa.
Jak mówią strażacy istniało
zagrożenie, że płomienie
obejmą nie tylko piwnicę, ale
i cały budynek. Na miejsce
przybyło 6 jednostek strażac
kich. Po kilkunastu minutach
sytuacja była opanowana.
Spłonęło wyposażenie piw
nicy i drewniana podłoga.
Straty oszacowano na 3 tysiące złoych.
(wrób)
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Wzgórze św. Maksymiliana

1 listopada

Pojazd z dymem

Pamięci Szczęśliwe numerki
żołnierzy
roczystości w Dniu
Wszystkich Świętych od
będą się na cmentarzu woj
skowym w Gdyni Redłowie
oraz na cmentarzu MW RP
w Gdyni Oksywiu.
W niedzielę na cmentarzu
w Gdyni Redłowie o godz.
12.00 modlitwę za poległych
żołnierzy odprawi kmdr ppor.
Bogusław Wrona, dziekan
Marynarki Wojennej. Pod
pomnikiem Obrońców Wy
brzeża delegacja Dowództwa
MW złoży kwiaty.
Z udziałem posterunków
honorowych przy płytach
założycieli Marynarki Wojen
nej odbędą się uroczystości
na cmentarzu MW RP
w Gdyni Oksywiu.
(MSki)

II?

-1'

Oprócz boksu garażowego i samochodu mogły spłonąć też inne budynki.

Już drugi raz doszło do podpalenia jednego z bok
sów garażowych w rejonie ul Kopernika. Spłonął
samochód. Jego właściciele podejrzewają, że może
być to zemsta.
Po raz pierwszy garaż
płonął pod koniec czerwca.
Wówczas nieznany sprawca
włamał się do jego wnętrza
i obok stojącego w nim sa
mochodu porozlewał paliwo.
Ogień został wcześnie za
uważony i dzięki temu nie
doszło do poważniejszych
strat. Po pierwszym pożarze
boks garażowy został wyre
montowany, a brama wjaz
dowa wymieniona na meta
lową. W ubiegłym tygodniu,
nocą z piątku na sobotę,

w garażu doszło do drugie
go pożaru. Tym razem
ogień, który doszczętnie
strawił wnętrze boksu i sto
jący w nim samochód, za
grażał sąsiednim garażom
i stojącym w bliskiej odle
głości budynkom mieszkal
nym.
- Toczy się w tej sprawie
śledztwo - mówi podinspek
tor Mieczysław Tabaka, za
stępca komendanta Komi
sariatu Policji Wzg. św.
Maksymiliana. - Z garażu

Fot. Elżbieta Chylińska

rozległ się głuchy huk, który
zniszczył bramę wjazdową.
Dokładne ekspertyzy nie
wskazują jednak, iż w gara
żu doszło do wybuchu bom
by. Sprawa wkrótce trafi do
prokuratury.
Właściciele garażu wiążą
sprawę podpaleń z konflik
tem, do jakiego doszło w ka
mienicy, której są właści
cielami:
- Terminy pożarów dziw
nie pokrywają się z termi
nami rozstrzygnięć w tej
sprawie. Samochód stracili
śmy, trudno, będziemy cho
dzić piechotą. Ale dzięki te
mu wiemy z kim mamy do
czynienia...
(AEW)

Dojazdy na cmentarze w Gdyni

Uwaga na Witominie
W Gdyni punktem newralgicznym jest Cmentarz
Witomiński. Tutaj trudny układ drogowy nie zosta
wia zbyt dużego pola manewru.
Na odcinku ul. Witomińskiej, od ul. Warszawskiej
do cmentarza, będzie obo
wiązywać dwustronny „za
kaz zatrzymywania się"
włącznie z chodnikiem. Od
bramy cmentarza do ul.
Rolniczej, w kierunku Witomina, wprowadzony zosta
nie jeden kierunek ruchu.
Po lewej stronie tego odcin
ka ul. Witomińskiej obowią
zywać będzie „zakaz zatrzy
mywania się", natomiast po
prawej stronie będzie moż
na parkować. Na odcinku od
bramy cmentarza do wyjaz
du z parkingu będzie miej
sce, umożliwiające tylko za
trzymanie pojazdu w celu
wysadzenia pasażera. Kie
rowcy będą mogli parkować
w wyznaczonych punktach:
•na boisku Szkoły Spe
cjalnej przy ul. Witomiń
skiej,
•na parkingach w rejo
nie cmentarza,
•po prawej stronie ul.
Witomińskiej od końca
cmentarza do Witomina,

minuty. Na trasie linii obo
wiązują przystanki linii 190.
- Naszym marzeniem jest
uniknięcie w tych dniach
kolizji z pieszymi - mówi
Stefan Benkowski, naczel
nik Wydziału Dróg i Komu
nikacji UM w Gdyni. W ubiegłych latach może
niezbyt groźne, ale jednak
głównie takie kolizje zda
rzały się. Dlatego prosimy
kierowców o podporządko
wanie się policji i dostoso
wanie do zmienionej orga
nizacji ruchu.

•na wyznaczonym tere
nie u zbiegu ulic Śląskiej
i Kieleckiej.
Podobnie trudna sytuacja
tworzy się co roku na cmen
tarzu przy ul. Spokojnej.
Obie strony ul. Spokoj
nej, od ul. Wielkopolskiej do
drogi dojazdowej na cmen
tarz, objęte zostaną „zaka
zem zatrzymywania się".
Zakaz ten będzie obowiązy (JAGA)
wał również na drodze do
jazdowej do cmentarza. Par
kowanie pojazdów w rejo
nie cmentarza może odby
wać się na odcinku ul. Spo
kojnej, która nie jest objęta
zakazem
zatrzymywania
się, to jest za drogą dojazdo
wą do cmentarza.
Na trasie plac Konstytucji
- Dworcowa - 10 Lutego Władysława IV - Piłsud
skiego - Witomińska Cmentarz Witomiński uru
chomiona zostanie w godz.
7-18 linia specjalna 506. Li
nia funkcjonować bądzie na Do grobu Karola Borchardta
zasadzie regulacji z często też ciężko będzie dojechać.
Fot. Elżbieta Chylińska
tliwością przeciętnie co 4

Autobusem
na cmentarz

Fot. Elżbieta Chylińska

Marcin Gromadzki,
projektant komunikacji
w gdyńskim Zarządzie
Komunikacji Miejskiej:

Gdyńskie szkoły

W tej szkole uczą się też
demokracji. Fot. Elżbieta Chylińska

Uczniowie dowiadują
się, jak wybierać swój
samorząd, jakie mają
prawa i jak ich bronić.
Siódmoklasiści w Szkole
Podstawowej nr 11 wiedzą,
jak odróżniać opinie od fak
tów, co to jest odpowiedzial
ność i dlaczego każdy ma ja
kieś obowiązki. Wykorzy
stując amerykańskie meto
dy, szkoła uczy ich obywa
telskich umiejętności. Gdy
potrafią już prowadzić ne
gocjacje, uczą się wybierać
swój samorząd. Dowiadują
się, co to są grupy interesów
i co z tego wynika. Wiedzą,
dlaczego w życiu publicz
nym trzeba wybierać i jakie
są koszty braku decyzji.
Program kształcenia oby
watelskiego dotyczy klas
siódmych i ósmych.
Oprócz „typowych" kółek
zainteresowań działa tu
Amnesty
International.
Dzieci
wysyłają
listy
w obronie praw człowieka.
Ich adresatem był m. in. Fi
del Castro.
- Uwierzyły, że ich głos
się liczy, nawet pojedynczy mówi nauczycielka Elżbieta
Korzeniewska.
- Nie podoba nam się, że
od listopada mamy chodzić
po szkole w trampkach. Li
czymy na to, że przegłosuje
my tę sprawę na sesji sejmi
ku samorządowego i prze-

Krzysztof Czechowski

konamy radę pedagogiczną
- mówi Marcin z VIII a.
- Najfajniejsze są szczę
śliwe numerki - opowiadają
ósmoklasiści.
Uczniowie losują rano
numer, który wywieszany
jest w gablocie na parterze.
Szczęśliwcy zapisani pod
nim w dzienniku nie mogą
być w tym dniu odpytywani
i nie piszą nie zapowiedzia
nych kartkówek.
Kilkakrotnie
szkoła
umożliwiała integrację dzie
ciom z porażeniem mózgo
wym, a także dziecku auty
stycznemu. Ubiegłoroczna
absolwentka osiągnęła wy
niki, które umożliwiły jej
naukę w „zwykłym" liceum.
- Nie stawiamy stopni
z tzw. przedmiotów kre
atywnych jak plastyka, mu
zyka, technika czy zajęcia
z wychowania fizycznego.
Na świadectwach jest tylko
miejsce na zaliczenie, a oso
by szczególnie uzdolnione
otrzymują zaliczenie z wy
różnieniem - mówi Krzysz
tof Czechowski, dyrektor
szkoły.
Dorota Mikłaszewicz

Święto Zmarłych to dzień
szczególny również pod
względem ruchu drogowego.
Z obserwacji zachowań ko
munikacyjnych
gdynian
w minionych latach wysnuć
można tezę, że jest to dzień
prawdziwego „ataku" samo
chodów osobowych na cmen
tarze. W ich okolicy brak jest
jednak dostatecznej liczby
miejsc parkingowych. Często
spotkać się można z „samo Rumia. Komunikacja
chodami - satelitami", które
wykonują po kilka okrążeń
dookoła cmentarzy, bezsku
tecznie poszukując wolnego
Na trasie obowiązują
: godzinach 8-17 zwięk
miejsca. W efekcie rozjeżdża
szona zostanie czę przystanki:
ne są okoliczne trawniki, nisz stotliwość kursowania na li
•Plac Kaszubski;
czone podwozia o wystające nii R (do 15 minut) i na linii
•na ul. Dębogórskiej krawężniki lub - co gorsza - 173 (do 20 minut). Linia „Dębogórska - Targowisko"
uszkadzane są karoserie na ] będzie funkcjonować wg (tylko w kier. Cmentarza
skutek otarć o sąsiednie po sobotniego rozkładu jazdy. Komunalnego), „Klonowa"
jazdy lub inne przeszkody
Linia 86 funkcjonować bę i „Grabowa";
Dlatego proponuję 1 listo dzie do godz. 19 na trasie
•na ul. Gdańskiej - „Ku
pada skorzystać z bogatej Dębogórze Wybudowanie - jawska" i „Filtrowa";
oferty komunikacji miejskiej, Rumia Dworzec (bez kur
•na ul. Dąbrowskiego przynajmniej postępując wg sów do Cmentarza Komu „Piłsudskiego" (z powrotem
popularnej w Europie Za nalnego). Na trasie plac Ka „Szczecińska");
chodniej zasady „park and ri- szubski - Dębogórska •Rumia Dworzec PKP;
de", czyli dojechać samocho Gdańska - Dąbrowskiego •na ul. Sobieskiego dem osobowym nie pod sam Starowi ej ska - Dworzec „Sobieskiego";
cmentarz, ale do najbliższego PKP - Sobieskiego - Górni
•Cmentarz Komunalny.
przystanku
specjalnych, cza - Cmentarz Komunalny
Odpłatność za przejazdy
cmentarnych linii autobuso w godzinach od 7.30 do ok. na linii 507 wynosi: 1,20 zł za
wych (np. do ul. Władysława 17.30 funkcjonować będzie bilet normalny i 0,80 zł za bi
IV w Gdyni) i do cmentarza na zasadzie regulacji (czę let ulgowy Nie obowiązują
dostać się bezpiecznie, bez stotliwość uzależniona od bilety okresowe. Prawa do
stresów i obaw o samochód - liczby pasażerów) linia spe ulg i przejazdów bezpłatnych
jak na liniach zwykłych.
cjalna 507.
po prostu autobusem.

W drodze do bliskich

Bałtycki
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Wielki Kack. Ul Gryfa Pomorskiego

Korki i kałuże

Winny ten trzeci

Wielka
chmura
ponad

70-minutowym

iiŁ opóźnieniem kursowały

N

Rys' Bartłomiej l$rosz

Odbiór techniczny bloku przy ul. Gryfa Pomor
skiego 48, zbudowanego przez Kombud, trwa już
prawie pięć miesięcy. Zbigniew Koriat, prezes fir
my, mówi, że winni są urzędnicy miejscy i gazow
nicy.
- Kombud budował blok
dla Spółdzielni Mieszkanio
wej „Karwiny" i miał go od
dać 31 maja - mówią miesz
kańcy budynku. - Jest ko
niec października, a dalej
nie mamy oddanych miesz
kań. Mało tego, nie zapłaco
no nam za spóźnienie wyni
kających z umowy z Kombudem odsetków, nie po
wiedziano słowa „przepra
szam". Zapłaciliśmy pienią
dze, należne Kombudowi za
wybudowanie mieszkań,
tymczasem w zamian spoty
kają nas same kłopoty
W nie odebranym miesz
kaniu nie można się zamel
dować. Przez długi czas nie
było też gazu i ogrzewania.
Ciepło włączono dopiero 14
października.

Walka o gaz
- Gdyby nie moja inicja
tywa, do dziś nie mogłabym
korzystać z gazu - mówi
jedna z mieszkanek. - Gdy
dzwoniłam do Kombudu,

dyrektor Mirosław Szkil
twierdził, że niemożliwe jest
założenie licznika do insta
lacji gazowej, bo nie ma od
powiedniej dokumentacji.
Sprowadziłam ludzi z ga
zowni na własną rękę i zało
żyli mi licznik. Gdy dzwoni
się do Kombudu, winą za
nieodebranie
budynku
obarcza się Urząd Miasta
i gazownię.
Wielu mieszkańców zna
lazło się w trudnej sytuacji.
Sprzedali bowiem stare
mieszkania, lecz do nowych
nie mogli się wprowadzić,
gdyż nie pozwalały im na to
warunki sanitarno-bytowe.
- Umówiłam się z kontra
hentem na sprzedaż mojego
mieszkania w Sopocie na 31
maja - mówi jedna z miesz
kanek bloku. - Niestety, i on
i ja musieliśmy czekać.
Obecnie mieszkam w bu
dynku bez zameldowania,
bo dłużej czekać już nie mo
głam. Do dwunastu miesz
kań w budynku jednak lu-

dzie, którzy zapłacili za nie
co do grosza, nie mogą się
wprowadzić. Zajmuje je fir
ma, która zbudowała budy
nek, podwykonawca Kom
budu. Podobno ze względu
na zaległości płatnicze
Kombudu.

Przeszkodą
są trawniki

- Budynek nie jest jesz
cze odebrany, gdyż Urząd
Miasta zakwestionował wy
konanie trawników wokół
niego - mówił kilka dni te
mu Zbigniew Koriat. - Od
biór odbędzie się 23 paź
dziernika przez komisję
z Wydziału Architektury
UM. Za ogrzewanie w bu
dynku od czasu zainstalo
wania do odbioru ma zapła
cić Kombud, a odsetki za
spóźnienie zostaną wypła
cone także po odbiorze bu
dynku.
- 23 października już
dawno minął, a budynek
nadal nie jest odebrany podsumowują
sprawę
mieszkańcy. - Jak więc ma
my wierzyć prezesowi w je
go pozostałe deklaracje? Ile
jeszcze będziemy musieli
czekać?
Szymon Szadurski

Rumia

Turystyczne wyróżnienie

Pirat drogowy

24 punkty

Z nadmierną prędkością
jechał w czwartek męż
czyzna, który stracił
uprawnienia kierowania
pojazdem.
Drogowy pirat to miesz
kaniec Hajnówki. Jechał
w czwartek wieczorem
z prędkością 91 km/h al.
Zwycięstwa w Gdyni. Za
trzymali go do kontroli poli
cjanci z gdyńskiej „drogów
ki". Okazało się, że kierowca
uzbierał 24 punkty karne
1 nie powinien siadać za kie
rownicą. Mimo że kierowca
miał przy sobie dokument
prawa jazdy, nie posiadał już
uprawnień do prowadzenia
pojazdu. Cofnął mu je Urząd
Rejonowy w Hajnówce. Aby
odzyskać prawo jazdy, powi
nien zdać egzamin spraw
dzający.
(MSki)

Obłuże

Okup
za Malucha

S?

GDAŃSK;

ul. Targ Drzewny 3/7, tel (0-58) 301 45 17.
Oddział czynny od godz. 9 do 17.

GDYNIA:

uł. Starowiejska 17, tel./fax. (0-58) 621 05 11, tel. 621 78 32
Oddział czynny od godz. 8 do 18.

SOPOT:

ul. Kościuszki 61
tel. (0-58) 550 42 38, Czynny od godz. 8 do 16,

PRUSZCZ GDAŃSKI:

tel. (0-58) 682 23 25. Czynny od godz. 8 do 16.

RUMIA:

tel. (0-58) 671 24 47, Czynny od godz. 8 do 16.

Moja dzielnica
moja ulica
•KARWINY. Na cenzurowanym

UL. TATARCZANA. Jak twierdzi jeden z czytelników „DB",
w bloku przy ulicy Tatarczanej 11 wywieszone są listy osób,
które zalegają ze spłatą czynszu.
- Podane są na nich pełne dane dłużników - mówi czytel
nik, mieszkaniec tego bloku. - Dlaczego szkaluje się dobre
imię lokatorów? Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny" dzia
łając w ten sposób narusza prawo do prywatności swoich
członków.

•v Spółdzielnia odpowiada

Po artykule „Wylecimy w powietrze?", który ukazał się 20
października, do redakcji napisała Ewa Biniecka, zastępca
dyrektora ds. eksploatacyjno-mieszkaniowych Spółdzielni
Mieszkaniowej „Karwiny".
- Pragnę uspokoić wszystkich mieszkańców Karwin, za
niepokojonych skorodowanymi skrzynkami gazowymi, za
bezpieczającymi główny zawór gazu do ich budynku - mówi
Ewa Biniecka. - Wygląda to nieestetycznie, ponieważ jednak
skrzynki znajdują się na zewnątrz budynku, więc gdy gaz się
ulatnia, nie nagromadza się, lecz ulega rozproszeniu do at
mosfery. Poza tym spółdzielnia wykonuje wszystkie zalecane
przepisami Prawa Budowlanego przeglądy i próby szczelno
ści, utrzymujące instalację gazową w należytym stanie.

•WIELKI KACK. Kto wytnie drzewa?

UL. ŹRÓDŁO MARII. Jak twierdzi mieszkanka ul. Źródło
Marii 37, w pobliżu jej mieszkania znajduje się kilka drzew,
które w każdej chwili grożą zawaleniem.
- W rejonie tym przeprowadzane były głębokie wykopy
- mówi mieszkanka ul. Źródło Marii. - W ich wyniku pod
cięto korzenie drzewom i zaczęły one usychać. Odpadają
z nich konary jeszcze kilka tygodni, a przewróci je pierw
sza lepsza wichura. Interweniowałam w tej sprawie
w Urzędzie Miasta, ale tam powiedzieli mi, że drzewa rosną
na prywatnym terenie i jego właściciel powinien ponieść
koszty ich wycięcia.
•W rubryce MOJA DZIELNICA - MOJA ULICA codziennie przedstawiamy informacje z gdyńskich dzielnic i z Rumi. Informacje z
Karwin, Dąbrowy, Dąbrówki i Wielkiego Kacka zebrał Piotr Milewski.
W poniedziałek napiszemy o Śródmieściu.

OŻj

Rumia

Najmłodsi
na basenie

Mieszkańcy Obłuża
chcieli wymusić okup za
samochód, którego nie

Gmina Rumia została
wyróżniona w konkur
sie Sejmiku Samorządo
wego Województwa
Gdańskiego na najlep
szą inicjatywę tury
styczną gmin.
Rumia zgłosiła do kon
kursu sześć tras rowero
wych.
Największe walory krajo
brazowo-przyrodnicze, zda
niem Grażyny Bratnikow osoby
odpowiedzialnej
w gminie za promocję tury
styki - posiada dolina Za
górskiej Strugi. To jeden
z najładniejszych fragmen
tów Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego. U wylotu
doliny leży Góra Mrokowca,
stanowiąca
doskonały
punkt widokowy.
Od trzech lat w sezonie
letnim Miejski Dom Kultury

wczoraj w Gdyni autobusy
i trolejbusy. Opóźnienie
spowodowane było korkami
i ulewą. Korek zaczął się
o godz. 14.30. i narastał do
wieczora. Ulewa dokuczyła
nie
tylko
pasażerom.
0 godz. 16.50 przy ul. Aka
cjowej w Orłowie zepsuł się
zawór w studzience burzo
wej i woda zalała domek
jednorodzinny. Wodę 'wy
pompowywali strażacy i po
gotowie wodno-kanalizacyj
ne.
(szad)

&

ukradli.

W inauguracyjny przejazd otwartą we wrześniu trasą
rowerową wyruszyli ówcześni burmistrzowie Rumi Jan Klawiter i Wejherowa - Jerzy Budnik.

organizuje wycieczki rowerowe. Bierze w nich udział
od 20 do 60 osób. We wrześniu ubiegłego roku oddano
trasę rowerową z Rumi do

Fot. Andrzej Gojke

Wejherowa. Prowadzone są
przygotowania do opracowania i wytyczenia leśnych
szlaków rowerowych.
Mariola Miotke

O tym, że gdynianinowi
zginął Fiat 126p, dowiedzieli
się z ogłoszenia w „Anon
sach". Poszkodowany ofero
wał nagrodę za odnalezienie
auta. Złodzieje ukradli „ma
lucha" w nocy na początku Zajęcia na basenie prowadzone są przez doświadczo
ubiegłego
tygodnia. nych ratowników.
Fot. Przemek Stoppa
W czwartek poszkodowany
uż trzecia godzina zajęć
„Zerówka" w ramach za
otrzymał telefoniczną infor
ruchowych w „zerówce" jęć ruchowych ma godzinę
mację, że jeśli zapłaci tysiąc odbyła się na basenie. Co tradycyjnego wychowania
złotych, odzyska auto. Do tydzień, w piątek, najmłodsi fizycznego, godzinę rytmiki
transakcji miało dojść wie uczniowie Szkoły Podstawo z absolwentem Akademii
czorem w tunelu na dworcu wej nr 3 uczą się pływać.
Muzycznej i trzecią na base
w Gdyni Wzgórzu św. Mak
Zajęcia z czternastooso- nie.
symiliana. Oszustów zatrzy bową grupą maluchów od
- Rodzice zgodzili się na
mali policjanci z komisaria bywają się na basenie taką formę zajęć, mimo że
tu w Gdyni Orłowie. Okazało w rumskim hotelu „Faltom"
jest to odpłatne- dodaje pa
się, że zatrzymani nie mają
- Bardzo ważne dla sze ni Elżbieta.
nic wspólnego z kradzieżą ściolatka jest oswojenie
Jedynym problemem jest
samochodu. Chcieli wyłu z wodą, chociaż niektóre brak mikrobusu, którym
dzić pieniądze. Twierdzą, że dzieci już pływają bez deski dzieci mogłyby po basenie
- mówi Elżbieta Jaworska, pojechać do szkoły na lekcje.
zrobili to po raz pierwszy.
(elel)
(MSki) wychowawczyni klasy.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Gdańsku, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
ogłasza przetarg ofertowy

Księdzu Proboszczowi z Sianowa, Siostrom
Karmelitankom Bosym, Przyjaciołom i Ludziom dobrej woli,
którzy towarzyszyli naszej Mamie

na wykonanie założeń
organizacyjno-technicznych sieci radiokomunikacji
ruchomej lądowej, pracującej
w paśmie częstotliwości 48 MHz.
- dane wymagane przez Państwową Agencję Radiokomunikacji,
- dokumenty potwierdzające status prawny i finansowy oferenta,
- dokumenty stwierdzające wiarygodność oferenta (referencje),
- koszt wykonania,
- termin wykonania prac,
należy składać w sekretariacie RDLP w zapieczętowanych
kopertach z dopiskiem „Przetarg - założenia organizacyjnotechniczne sieci radiotelefonicznej" w terminie do dnia 13.11.1998 r.

ROMANOWI MAJCHROWICZOWI

ś.f p.

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

BRONISŁAWIE
WOJTYS

OJCA
składa

w ostatniej drodze, serdczne podziękowania składają

Oferty na wykonanie ww. założeń, zawierające:

Koledze

_co/A/c

Dzieci i Wnuki.

Zarząd Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Elektryków
Polskich.

10063278/A/5

Odszedł na zawsze przeżywszy 49 lat

Pani

ś.f p.

EWIE JAŻDŻEWSKIEJ

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 20 listopada 1998 r. o godz. 11.00
w budynku RDLP w sali konferencyjnej na parterze.

PAWEŁ JESSA

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu można
uzyskać telefonicznie pod nr. 302-05-42 lub bezpośrednio w siedzi
bie RDLP -1 piętro, pok. nr 44 u Pana Ryszarda Kulikowskiego.

Msza św. i pogrzeb odbędą się w Gdańsku-Krakowcu

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
R-14001/A/5

Wyrazy szczerego żalu i współczucia

ZDZISŁAWOWI LESZKOWSKIEMU
z powodu śmierci

składają
Zarząd, Współpracownicy,
Koleżanki i Koledzy
z Gdańskich Instalacji Sanitarnych.
Msza św. zostanie odprawiona dnia 31 października 1998 r.
o godz. 10.00 w kościele parafialnym w Kolbudach.
Pogrzeb odbędzie się po mszy św. na cmentarzu w Kolbudach.
10063363/A/5

składają

o godz. 14.00 dnia 31 października 1998 r.

Koleżanki

Pogrążona w smutku

z Wydziału Budżetu

Rodzina

Urzędu Miasta Gdyni.

10063430/A/5

5000876/A/164

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej
byłej Pracownicy

Przewodniczącej NSZZ „Solidarność"

Żegnamy w Niej dobrą Koleżankę i życzliwego Człowieka.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie
składa
Zarząd oraz Koleżanki i Koledzy ze Spółki „Port Wiślany"
Pogrzeb odbędzie się dnia 31 października 1998 r.
o godz. 10.30 na cmentarzu w Nowym Porcie.

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MARII ILNICKIEJ

OJCA

MATKI

10063458/A/5

przy Urzędzie Miasta Gdyni

p. EWIE JAŻDŻEWSKIEJ

MATKI

składają

Członkowie NSZZ „Solidarność"
przy UM Gdyni.

5000877/A/164

Koleżance

Koleżance

Serdeczne podziękowania Sąsiadom, Koleżankom

ALIGI LUBIEWSKIEJ

BEACIE JANKOWSKIEJ

głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

TEŚCIA

SYNA

i Kolegom z zakładu pracy Zmarłego
oraz Znajomym za wyrazy współczucia i udział
w pogrzebie w dniu 29 października 1998 r.

składają

składają

Koleżanki i Koledzy z Pierwszego Urzędu Skarbowego

Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy z Miejskiego Ogrodu

w Gdyni.

2012945/A/185

Z głębokim bólem zawiadamiamy, że dnia 28 października 1998 r.
zmarł nasz ukochany Ojciec, Teść, Dziadek i Pradziadek

10063263/A/5

Rodzinie Zmarłego naszego byłego Współpracownika

ADAMA
KATULSKIEGO

SYLWESTER PIEPIÓRKA

lat 93
Msza św. żałobna zostanie odprawiona w kościele
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Wrzeszczu,
ul. Mireckiego, w dniu 31 października 1998 r. o godz. 12.00.
Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 13.30 na cmentarzu
Srebrzysko.
Pogrążona w smutku
10063403/a/5
Rodzina

Zoologicznego w Oliwie.

wyrazy serdecznego współczucia składają
Zarząd, Koleżanki i Koledzy

EUGENIUSZA
STANISŁAWA ŻELASKO
i„i.

składa Rodzina.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego współpracownika, Przyjaciela i Kolegi
ś Ht

WŁADYSŁAWA
PIERNICKIEGO

Wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego składają
Pracownicy
Wydziału Rozwoju „Energi".

ze Spółdzielni Pracy „Mercur"
w Gdańsku.

100632 59/A/5

10063284/A/5

Wyrazy szczerego współczucia

W dniu 25 października 1998 r. zmarł nasz Przyjaciel

Drogiej Koleżance

Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa
Pani lek. med. IRENIE ERECIŃSKIEJ-SIWY

i życzliwy wszystkim Człowiek

ANI KONCZAKOWSKIEJ-MAKULEC

z powodu śmierci Teściowej

ANTONIMY SIWY
2012890/A/185

składa
Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy
ze Szpitala Morskiego im. PCK
w Gdyni.

KRZYSZTOF OSTAŃSKI

wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci

OJCA

„Hrabia"
Był nam bardzo bliski, będziemy tęsknić!

składają

MARYSIU - łączymy się z Tobą w bólu.
Grono Przyjaciół

Pracownicy IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.
10063293/A/5

Koleżance

DANUCIE I ALOJZEMU SZOSKA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 października 1998 r.
zginęli tragicznie na posterunku pracy nasi Pracownicy

EWIE PAWLAK

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Pan JERZY LUBIESKI

Ojca i Teścia

JANA KREFTA

wyrazy współczucia z powodu śmierci

OJCA
składają
Współpracownicy Przychodni Lekarskiej Działki Leśne.
2012892/A/185

7ADDJiC7iiMV no riac7VPU Dino dpl00701'

ZAPKAbZAMY UU NASZYIH BIUK UbŁUdtOl.

st. specjalista automatyk
lat 57

składają

i Pan

Pracownicy
Urzędu Gminy
w Nowej Karczmie.

2012944/A/185

MAREK KLAMAŃSKI

st. automatyk
lat 25
Rodzinom Zmarłych wyrazy serdecznego współczucia
składa
Dyrekcja, Związki Zawodowe i Pracownicy Zakładów
Infrastruktury Kolejowej w Gdyni.

Tary Drzewny 3/7, fax301-8042,346-3548, tel. centr. 301-5041 w. 210,215,216,217, fax346-3548 całą dobę; pon.-pt. 8.00-18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00; Gdynia, Świętojańska 141, telJfax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00,
Władysława IV17, telJfax 62049-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00
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OSTRE DYŻURY
GDAŃSK, (sob.) chirurgia: Szpital im.
Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1/6, tel.
302-30-31; interna: Szpital im. Koper
nika, ul. Nowe Ogrody 1/6, tel. 30230-31; okulistyka: Klinika Chorób
Oczu, ul. Dębinki 7, tel. 341 -74-93;
(niedz..) chirurgia: II Klinika Chirurgii,
ul. Kieturakisa 1, tel. 301-16-66; in
terna: III Klinika Chorób Wew., ul.
Kieturakisa 1, tel. 301-16-66; okuli
styka: Szpital św. Wojciecha, al. Jana
Pawła II50, tel. 556-45-15;
GDYNIA, Szpital Miejski, ul. Wójta
Radtkego 1, teł. 620-75-01, Morski,
Redłowo, uł. Powstania Styczniowe
go 1, teł. 622-00-51;
# Wizyty lekarskie, EKG, tel. 55369-86; 303-17-73; * Wyjazdowa
pomoc lekarzy specjalistów, tel.
557-33-33; * Całodobowe wizyty
lekarskie - Family Medical, tel. 621 05-91,341-75-64, 551-67-37, 30145-01; * FALK pogotowie, wizyty le
karzy 96-75; * Weterynaryjne wizy
ty domowe, Trójmiasto, tel. 559-8956, * Pogotowie weterynaryjne tel. 983; 0601/62-36-70 (całodobo
wo); * Weterynaryjne wizyty - teł.
559-89-56 (całodobowo); * Porady
logopedyczne pon. i śr. tel. 342-4450 w godz. 17-18.30; * Pogotowie
weterynaryjne - tel. 622-21-48
w Gdyni

|STRAŻE
STRAŻ POŻARNA 998
Komenda Wojewódzka Państwo
wej Straży Pożarnej,Gdańsk, So
snowa 2, tel. 341-00-56
PRUSZCZ GD., Komenda Rejono
wa Państwowej Straży Pożarnej,
ul. Gdańska 1, tel. 682-30-23
STRAŻ MIEJSKA
GDAŃSK, Elbląska 54/60, tel. 30130-11; GDYNIA, Zakręt do Oksy
wia 10, teł. 621-61-22
SOPOT, Kościuszki 25/27, tel. 55137-99; RUMIA, ul. Abrahama 17,
tel.671-01-34

*&&&
....

\v p

lilii lilii )/•/>•}'

wmm

•

.

,,

•

^

..

Wi H i P^r^TTiTi
|||||||»T» \ I\
-

i*

1

W?M

- A-:v;',^^°''

31 października, 1 listopada 1998

Poetyckie słuchowisko Radia Gdańsk

|
POLICJA
GDAŃSK, oficer dyżurny Komendy
Wojewódzkiej, tel. 309-53-33; ofi
cer dyżurny ruchu drogowego, tel.
301-92-12; oficer dyżurny
Komendy Rejonowej,
tel.308-62-22
GDYNIA, Komenda Rejonowa,
Gdynia, ul. Portowa 15, oficer
dyżurny - 620-63-43 SOPOT, oficer
dyżurny Komendy Rejonowej, tel.
551-30-51,997
RUMIA, Komenda Rejonowa, ul.
Derdowskiego 43, tel. 671-02-15
PRUSZCZ GD., Komenda Rejonowa
Policji ul. Wita Stwosza 9, tel. 68222-41 do 43

Łazarz Pokutnik
słuchowisko Janiny Wieczerskiej „Legenda o Ła
zarzu Pokutniku" zaprasza w nie
dzielę Radio Gdańsk. Polecamy je
nie dlatego, że to nasza redakcyj
na koleżanka, ale że mieliśmy
okazję wysłuchać jego przedpre
mierowej emisji. I jesteśmy pod
wrażeniem. „Legenda" rozgrywa
się w realiach Koźmina, rodzinne
go miasteczka autorki, ale prze
cież Koźminów jest pełno na świe
cie. Posklejana zatem z okruchów
rzeczywistego życia mistyczną
spoiną, stawia odwieczne pytania:
po co wyrywamy śmierci dusze
bliskich, po co wzywamy je na
świat, co miałyby tu robić? Te py
tania rozegrają między sobą Miro
sław Baka (Łazarz), Jerzy Kiszkis
(przypadkowy inżynier „na mogił
kach") i w epizodach: Joanna Bo
gacka oraz Adam Kazimierz Trela.
Reżyseria Wojsław Brydak. Orygi
nalna, specjalnie skomponowana
do tego słuchowiska muzyka,
kompozycji Krzysztofa Olczaka,
z rzadko dziś słyszanym akorde
onem. Produkcja artystyczna Kon
rad Mielnik.
Emisja: niedziela, 1 listopada,
godz. 18.05; powtórzenie 2 listopa
da godz. 21.05. W tych dniach,
o tych porach, zamieńmy się
Autorka, Janina Wieczerska i Łazarz, Mirosław Baka.
w słuch!
(tas)

20.00

SPOTKANIE

TEL. WAŻNE
Ogólnoproblemowy, tel. 301-0000, Anonimowych Alkoholików,
tel. 301-51-32, Centrum pomocy
poszkodowanym w wyniku prze
mocy, al. Zwycięstwa 27 (pomoc
nieodpłatmie), tel. 341-73-77,
341 -43-41, Młodzieżowy, tel.
988, Centrum Pomocy Rodzinie,
tel. 341-27-12, AIDS, tel. 30204-42, Dla kobiet i dzieci maltre
towanych, tel. 301-92-62, Nie
bieska linia (bezpłatna), tel. 0
800 200-02 , Monar, tel. 302-0442, Antymafijny, Gdańsk, tel.
302-27-30, Gdynia, tel. 620-6529, 8-15.15; Policyjny Telefon
Antynarkotykowy 309-52-77 (ca
łodobowy); Punkt Informacji Nie
pełnosprawnych pon.-pt., g. 9-16
tel. 341-11-27; Zaufania Straży
Granicznej, tel. 343-34-33 (cało
dobowy).
Pruszcz Gd.- Poradnia Psycholo
giczno-Pedagogiczna, ul. Grun
waldzka 25, tel. 682-33-04,
Miejski Ośrodek Pomocy Spo
łecznej, ul. Niepodległości 11,
tel. 682-27-55

Fot. Maciej Kostun, Robert Kwiatek

FOTO, POEZJA

Litania za miasto

Dwa wernisaże

Modlitewne spotkanie
gdańszczan pod Trzema
Krzyżami w wieczór 1 listo
pada ma już swoją tradycję.
Z roku na rok bierze w nim
udział coraz więcej osób.
W tegorocznym spotkaniu
uczestniczyć będzie abp
Tadeusz Gocłowski oraz
przedstawiciele nowych
władz miasta. Spotkanie
rozpocznie się o godz. 20,

GOSPEL, SOIIL

a zakończy godzinę później
Apelem Jasnogórskim.
- Chcielibyśmy, aby to
miejsce, z którego zrodziło
się tyle dobra, nie przestało
mówić do nas o wierze, na
dziei i miłości - mówi ks.
Zbigniew Drżał, współor
ganizator spotkanie. Nie zapomnijcie wziąć ze
sobą świec.
(K.Ż.)

W sopockim Dworku Siera
kowskich dziś dwa werni
saże. O 15.00 - fotografii
starej robotniczej dzielnicy
Katowic autorstwa Jerzego
Bartkowskiego pt. „Śląsk".
O 18.00 „Wernisaż z dmu
chawcami", w lżejszej tona

Ewa Uiyga
Czadowo
W sobotę w klubie „Iks"
(budynek akademika UG,
Oliwa, Polanki 66) odbędzie
się kolejna edycja trójmiej
skiej Czad-Giełdy. Jest to
spotkanie wydawców i dys

Imieniny:
Krzysztofa
i Urbana
1 listopada
Wszystkich
Świętych

: ..

sobota, niedziela

O 8001500 39

POGOTOWIE RATUNKOWE
GDAŃSK WRZESZCZ, al. Zwycięstwa
49, wypadki - 999,
nagłe zachorowania: tel. 302-29-29,
341-10-00, Ambulatorium chirur
giczne - czynne całą dobę. Zaspa, ul.
Pilotów 21, tel. centr. 556-69-95,
347-82-51 -nagłe zachorowania,
wypadki, ambulatorium chirurgiczne
(całodobowy) * FALCK - Pogotowie,
wizyty lekarzy 96-75; * Wizyty le
karskie, EKG, tel. 553-69-86; 30317-73;
GDYNIA, ul. Żwirki i Wigury 14,
czynne całą dobę, ambulatorium
stomatologiczne czynne w g. 20-7.
Nagłe zachorowania i wypadki, tel.
620-00-01, 620-00-02. Przewozy
chorych, tel. 625-19-98; 625-19-99,
Obłuże - Podstacja Działu Pomocy
Doraźne], ul. Białowieska 1 (tel.
625-19-99), dla mieszk. dzielnic: Ob
łuże, Pogórze, Oksywie, gm. Kosako
wo - lekarz ogólny, gabinet zabie
gowy, w dni powsz. 15.30-7; ambu
latorium pediatryczne, w dni. powszed. w g.17-7SOPOT, ul. Chrobre
go 6/8 - wejście od ul. Mieszka I. Te
lefony; 551-11-56, 551-24-55 i teł.
alarm. 999. Ambulatorium chirur
giczne czynne całą dobę.
RUMIA - Pogotowie Ratunkowe, ul.
Derdowskiego 24, tel. 671-08-11
PRUSZCZ GD., ul. Wojska Polskiego
9, tel. 682-24-00
PRZYCHODNIE, Przychodnie Międzyrejonowe i Nocna Obsługa Cho
rych: ul. Aksamitna 1, tel. 301-81-41
(Śródmieście, Nowy Port, Stogi, Letniewo, Brzeźno, Orunia, Suchanino,
Chełm) w dni robocze lekarz ogólny,
por. dla dzieci chorych, gab. zabie
gowy, pediatryczny i dla dorosłych godz. 20-7; stomatolog w dni wolne
od pracy, niedziele i święta w godz.
8-14 przyjmuje pacjentów z rejonu
ZOZ nr 1 i 3; ul Startowa 1, tel. 55666-81 (Zaspa, Przymorze, Źabianka,
Oliwa, Wrzeszcz): pediatra i ogólny
godz. 8-20, stomatolog godz. 8-14,
gab. zabiegowy, dziecięcy i ogólny
godz.8-20; chorzy z tego rejonu
przyjmowani będą w Nocnej Obsłu
dze Chorych przy ul. Aksamitnej 1;
ul. Jesionowa, tel. 341-02-60
(Wrzeszcz, Morena) - lek. ogólny,
gab. zabiegowy - w dni powszed. g.
19-7; pediatra -w dni powszed. ul.
Aksamitna 1
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trybutorów: kaset i płyt
z szerokim repertuarem
muzyki niezależnej oraz
fanzinów, koszulek, naszy
wek i innych gadżetów
Wstęp na giełdę - lzł. ^

Urodzeni...

31 października - to osoby
inteligentne o specyficznym
poczuciu humoru,, cechuje
ich duża pewność siebie.

W cyklu Jazz w Operze w niedzielę koncert Za
duszki Jazzowe, w którym
wystąpi śląska i światowa
wokalistka Ewa Uryga z ze
społem. W programie
- soul i gospel, w których
Uryga sobie szczególnie
upodobała. Jej koncerty to
misteria. Jej krążki - to hity,
jak ostatni w Polsce - „The

Waine rocznice:

cji; gośćmi Towarzystwa
Przyjaciół Sopotu i Monoli
tu Poetyckiego „Paraliż" bę
dą inowrocławscy literaci:
Swietłana Owczarska (ur.
w Kazachstanie) i Roman
Senski.
(Ni.)

Colours of Soul", czy
w USA - „The Ballad for
Ella" (oczywista dedykowa
ny Elli Fitzgerald). Wstęp 12 zł.
(al-ma)
Uwaga: Trzy podwójne za
proszenia na Zaduszki cze
kają na pierwszych chęt
nych w kasie Opery. Trza
być z „Codziennikiem".

1517 Luter ogłosił 95 tez (Dzień Reformacji)
1901 prapremiera „Dziadów" w Krakowie (Wyspiański)
1925 polskie władze obejmują Westerplatte
1993 zm. Fedeńco Fellini reżyser włoski
1 listopada
1 listopada - czasami bywają 1485 ur Jan Dantyszek, poeta, dyplomata
impulsywni i pobudliwi, jed 1893 zm. Jan Matejko, malarz
nakże zwykle bardzo rozsąd 1941 M. Kotlarczyk zakłada konspiracyjny Teatr Słowa
ni,[ potrafią być równie leniwi 1945 powstaje UNESCO
jak i pracowici.
1971 zm. Jadwiga Smosarska, aktorka

POGRZEBOWE
GDAŃSK - Anturium, Ceynowy 5,
tel. 554-82-54, Jaskółcza 4A, 30589-30, Centrum pogrzebowe SC,
Partyzantów 67, tel. 341-52-84,
Charon, Ceglana 6A, tel. 345-2296, Hades, 3 Maja 21, tel. 302-3454, 551-96-12, Miejski Zakład Zie
leni, Partyzantów 27A, 345-12-99,
Syriusz, Ceglana 6, tel. 348-45-69;
Pogotowie Pogrzebowe, ul. Party
zantów 27 A, tel. 345-12-99; Tanatos, ul. Jaskółcza 1, tel. 305-5637; Vivero, Kartuska 61 lok. 9, tel.
302-04-33, Zieleń, Partyzantów
76, 341-20-71, 341-73-35; Wrzos,
Stogi 0-602 287 158, ul. Kartuska
135 E 302-63-94, Pruszcz 683-2648.
GDYNIA- Charon, Witomińska 76,
tel. 621-19-44, Concordia, Powst.
Styczniowego 4A, tel. 661-48-62,
Orszak, Witomińska 26, tel. 62114-24, Sleep Time, Traugutta 2
E/2, tel. 620-56-40, Zarząd Cmen
tarzy Komunalnych, ul. Witomiń
ska 76, tel. 620-22-60;
SOPOT- Cmentarz Komunalny, ul.
Malczewskiego, tel. 551-03-50,
551-65-06; Obol, Morska 8, tel.
551-32-45

INF. LOT
GDAŃSK, tel. 301-11-61
GDYNIA tel. 620-13-58

INF. PKP
GDAŃSK, tel. 308-52-60,
301-11-12
GDYNIA, tel. 621-67-01,
620-09-92
SOPOT, tel. 551-00-31, 551-54-11
PRUSZCZ GD., tel. 682-25-31

INF. PKS
GDAŃSK, tel.302-15-32
GDYNIA, tel. 620-77-47
MIĘDZYNARODOWE PRZEWOZY
AUTOKAROWE, PTH Prima-Tour,
Gdynia, Pasaż Dworca PKP, tel.
620-13-42, 661-25-02

sobota 31 października, niedziela 1 listopada 1998 r.
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DYŻURY APTEK
GDAŃSK - Apteka w Pogotowiu
Ratunkowym, al. Zwycięstwa 49,
tel. 302-47-01, „Dworcowa",
Dworzec Główny, tel. 346-25-40,
301-28-41 do 45 w. 210, ul. Pilo
tów 21, tel. 556-92-71;
„Grodzieńska" - City- Forum,
(Monopol), 301-34-57; „Przymo
rze", ul. Opolska 3; „U Figurskich", ETC Zaspa, tel. 346-48-03
GDYNIA - „Pod Gryfem", Starowiejska 34, tel. 620-19-82;
„U Źródła", ul. Świętojańska 5/7,
tel. 620-76-68
SOPOT - „ Pod orłem",ul. Boh.
Monte Casino 21, tel. 551-19-18
PRUSZCZ GD- „Bios", ul. Wita
Stwosza 3, tel. 682-36-13

POMOC
TECHNICZNA
991 - energetyczne; 992 - gazowe;
993 - ciepłownicze; 994 - wod.kan.;j995 - techniczne
GDAŃSK - ciepłownicze: 344-1620, energetyczne: 341-23-23, gazowe: 301-18-68, 552-14-62,
techniczne PKM: wod.-kan.: 30120-67; GDYNIA - ciepłownicze:
tel. 623-19-41; dźwigowe: tel. 0
501-144-031 energetyczne: tel.
620-45-50; gazowe: tel. 620-4473; 620-44-79; wod.-kan.: 62190-19; SOPOT - gazowe: 551-1068 (czynne w g. 6-22); - wod.kan.: 551-40-55; RUMIA gazowe: tel. 671-18-82; wodno
kanalizacyjne: 671-00-30;
PRUSZCZ GD.,- energetyczne: ul.
Powstańców Warszawy 12, dyżury
nocne i w dni wolne od pracy
(w godz. 6 - 22), tel. 682-26-43,
682-29-51, w dni wolne od pracy
(w godz. 22 - 6), gazowe: ul. No
wowiejskiego 18 b, tel. 682-36-75
(całą dobę), wodociągów i kanali
zacji: ul. Grunwaldzka 71,
w godz. 7 - 23 tel. 682-34-17,
682- 24-50, od 23 - 7, tel. 68201-88.0602-24-35-91.

POMOC
DROGOWA
GDAŃSK - AGS - Wrzeszcz, tel.
341-82-03, 0-601/62-48-09; As
Transport, tel. 302-66-67, 0 601
61-01-23, Atest, tel.301-99-86,
Auto-Hol, tel.556-98-10, AutoPomoc, tel. 301-77-36, 0 90 5219-59 (całą dobę), Dąbrowski
Mirosław, tel. 302-28-40, Dą
browski Piotr, tel. 553-61-65, 0 90
50-35-92 (całą dobę), Dyków Je
rzy, tel. 309-42-72, Express, tel.
341-46-17, HolService, tel. 55229-87, 556-64-98, 0 90 50-39-10,
Mulex, tel. 556-98-10, Panta, tel.
343-50-60, 343-44-11 (całą do
bę), Pomoc drogowa, tel. 305-8888, 0 602 35-44-44 (całą dobę),
Wujek SC, tel. 302-40-57
GDYNIA - Autoholowanie, tel.
664-69-56,0 601 61-16-13, Auto
holowanie, tel. 664-05-52, Auto
holowanie, tel. 620-54-68, 96-37,
0 90 50-40-05, Glob-Hol, tel. 62071-41, Inter Hol, tel. 621-14-27,
Mado, tel. 0 90 550-80-47, Pomexim, tel. 0 601 61-24-80
SOPOT - Transwheel, tel. 551-1177, 0 602 25-56-84
PRUSZCZ GD. - Majster,
ul. Młodzieżowa 3, tel. 0-90 5043-15

KIMA

Skala ocen:

Tytuł / Ocena

Reżyser, wykonawcy

Produkcja

GDAŃSK

Pożyczalscy ***

reż.: Peter Hewitt
wyk.: John Goodman
reż.: Stephen Hopkins

przygodowy b.o. (dubbing)

wyk.:Gary Oldman
reż.: Peter Weir
wyk.: Jim Carrey

USA, 130 min
15.30,18 niedz.
10 zł
fantastyczno-naukowy (15 1.)
20.30 11 zł balkon
sob., niedz.
10 zł
USA, 102 min

Zabić Sekala ***

reż.: Vladimir Michałek
wyk.: Bogusław Linda

psychologiczny (15 I.)
Czechy/Polska, 109 min

Nic ***

reż.: Dorota Kędzierzawska Polska, 77 min, (15 I.)
wvk.: Anita Kuskowska - Borkowska
reż.: Robert Redford
psychologiczny (15 I.)

Truman Show **

Zaklinacz koni
Adaptacja powieści Nicholasa Evansa.
Nastoletnie przyjaciółki Grace i Judith
wyruszają na konną przejażdżkę. Do
chodzi do tragedii, dziewczęta ulegają
wypadkowi, w wyniku którego Judith
ginie, Grace traci nogę, a jej koń Piel
grzym zostaje dotkliwie okaleczony.

Zaklinacz koni ***

Truman Show **

reż.: Peter Weir
wyk.: Jim Carrey

Latający Holender ***

reż.: Jos Stelling
wyk.: Nino Manfredi
reż.: Philip Saville
wyk.: Christian Bale

fantastyczno-naukowy (15 I.)
USA, 102 min
(12 1.)

19.30 sob.

n. 12 zł
u. 10 zł

16 sob.

n. 10 zł
u. 8 zł
n. 10 zł
u. 8 zł
n. 8 zł

20.15 sob.

Nie wierzcie
bliźniaczkom***
Maska Zorro ****

Mali żołnierze **

tel. 301-82-56
Dolby Digital

Kameralne
ul. Długa 57
tel. 301-53-31

Helikon
ul. Długa 57
tel. 301-53-31

u. 7 zł

16 sob.

n. 10 zł

17.30 sob.

u. 8 zł
6 zł

19.30 sob.

6 zł

reż.: Nancy Meyers
wyk.: Lindsay Lohan
reż.: Martin Campbell
wyk.: Antonio Banderas

komedia (12 I.)
15.30 sob.
USA, 127 min
kostiumowo - przygodowy (12 l.)17.15, 20 sob.
USA, 136 min

10 zł

reż.: Joe Dante
wyk.: Krisqen Dunst
reż.: Martin Campbell
wyk.: Antonio Banderas
reż.: Robert Redford
wyk.: Robert Redford

sensacyjny (12 I.)
USA, 108 min
kostiumowo - przygodowy (12 I.)
USA, 136 min

15.30 sob.

10 zł

17.30 sob.

10 zł

20 sob.

12 zł

Magiczny miecz ***

reż.: Friderick Du Chau

15.30,17 sob.

Mafia ***

reż.: Jim Abrahams
wyk.: Joy Mohr
reż.: Rob Bowman
wyk.: David Duchovny

animowany
USA, 86 min
komedia (15 I.)
USA, 84 min
sensacyjny (15 I.)
USA, 112 min

18.30 sob.

n. 10 zł
u. 8 zł
10 zł

20 sob.

10 zł

14.30 sob.

8 zł

Zawisza

16 sob.

10 zł

ul. Słowackiego 3
tel. 348-25-93

17.45 sob.

10 zł

20.05 sob.

10 zł

10,14 sob.

10 zł

11.30 sob.

10 zł

15.30,18 sob.

10 zł

18 niedz.
20.30
sob., niedz.

10 zł

Maska Zorro ****
Zaklinacz koni ***

Z Archiwum X***

Mała syrenka ***

Polska, 93 min
dokumentalny (15 I.)
USA, 84 min

Japonia, 179 min

psychologiczny (15 I.)
USA, 168 min

animowany (dubbing)
USA, 82 min.
komedia romantyczna
USA, (15 1.)
SF (15 1.)

Pożyczalscy ***

reż.: Peter Hewitt
wyk.: John Goodman

Nie wierzcie
bliźniaczkom***
Zagubieni w kosmosie **

reż.: Nancy Meyers
wyk.: Lindsay Lohan
reż.: Stephen Hopkins
wyk.:Gary Oldman
reż.: Peter Weir
wyk.: Jim Carrey

przygodowy b.o. (dubbing)
W. Brytania, 86 min
komedia (12 I.)
USA, 127 min
SF (12 1.)

Metroland ***

Od wesela do wesela ***
Szeregowiec Ryan ***
Big Lebowski ***

Magiczny miecz ***

reż.: Philip Saville
wyk.: Christian Bale

USA
komedia (15 I.)
USA, 138 min

USA, 130 min
fantastyczno-naukowy (15 1.)
USA, 102 min
obyczajowy (15 1.)
W. Brytania, 101 min

reż.: Frank Coraci

komedia (15 I.)

wyk.: Adam Sandler
reż.: Steven Spielberg
wyk.: Tom Hanks
reż.: Joel Coen

USA, 96 min

wyk.: Jeff Bridges

USA, 117 min

reż.: Friderick Du Chau

animowany
USA, 86 min

Sześć dni, siedem nocy *** reż.: Iwan Reitman
wyk.: Harrison Ford
Dzikie żądze **
reż.: John Mc Naughton
wyk.: Kevin Bacon
reż.: Steven Spielberg
Szeregowiec Ryan ***
wyk.: Tom Hanks

wojenny (151.)
USA, 165 min
komedia sensacyjna (15 I.)

komedia romantyczna
USA, (15 I.)
sensacyjny (15 I.)
USA, 108 min.
wojenny (15 I.)

reż.: Stephen Hopkins
wyk.:Gary Oldman

SF (12 1.)
USA, 130 min

Big Lebowski ***

reż.: Joel Coen
wyk.: Jeff Bridges

komedia sensacyjna (15 I.)

reż.: Martin Campbell
wyk.: Antonio Banderas
reż.: Peter Weir
wyk.: Jim Carrey

kostiumowo - przygodowy
USA, 136 min, (121.)
fantastyczno-naukowy (15 1.)
USA, 102 min

Truman Show **

10 zł

22.30
sob., niedz.

10 zł

15.45 sob.

10 zł

17.30 sob.

12 zł

20.30 sob.

10 zł

14.30 sob.

n. 8 zł
u. 7 zł

16 sob.

10 zł

17.45 sob.

10 zł

19.30 sob.

10 zł

15.30,18 sob.

10 zł

20.30 sob.

10 zł

15.30, 20 sob.

10 zł

18 sob.

10 zł

Watra-Syrena
ul. Za Murami 2-10
tel. 305-45-64
Dolby SR

Znicz
ul. Szymanowskiego
tel. 341-09-11
Dolby Digital

Bajka
ul. Jaśkowa Dolina
tel. 341-22-94
Dolby SR

Warszawa
ul. Świętojańska 35
tel. 620-42-65

Goplana
Skw. Kościuszki 12
tel. 621-67-16
Dolby SR

Fala
ul. Mireckiego
tel. 620-69-63

USA, 165 min

Zagubieni w kosmosie **

Maska Zorro ****

Żak
ul. Wały
Jagiellońskie 1
tel. 301-61-25

Polska, 103 min

reż.: John Musker
Ron Clemente
Sześć dni, siedem nocy *** reż.: Iwan Reitman
wyk.: Harrison Ford
reż.: Michael Bay
Armageddon****
wyk.: Bruce Willis
Lepiej być
reż.: James L. Brooks
nie może ***
wyk.: Jack Nicholson

Truman Show **

SOPOT

n.10zł
u. 8 zł

Neptun
ul. Długa 57

6 zł

DKF Rudobrody

Od wesela do wesela
Para jego głównych bohaterów, Robbi
i Julia, poznają się najpierw na cudzym
weselu. Ona jest tam kelnerką, on opłaconym muzykiem. Od słowa do sło
wa wyjaśnia się, że ona podawać będzie
także na jego weselnej uroczystości, on
zaś ma w planie swoich występów jej
ślub.

18 sob.

Kino

14.15 sob.

DKF Pożegnania

GDYNIA

n. 10 zł
u. 8 zł

W. Brytania, 101 min

(15 1.)

Hype ***

Mafia
Komedia parodiująca filmy o mafii. Tym
razem historia włoskiej mafii znacznie
odbiega od typowego schematu filmu
gangsterskiego. Mafioso Cortino nie
wie, któremu ze swych synów przekazać
władzę. Tymczasem konkurencyjny gang
ma zamiar pozbyć się rywali.

16 sob.

18 sob.

Holandia/Belgia/Niemcy, 128 min
obyczajowy (15 1.)

reż.: Edward Żebrowski
wyk.: Henryk Bista
reż.: Doug Pray
zdj.: Robert Bennett
reż.: Wojciech Has
wyk.: Tadeusz Janczar
wyk.: Akira Kurosawa
wyk.: Toshiro Mifune

Cena

10,13.45 10 zł balkon
sob.
8 zł
11.30,15.30,18 sob. 11 zł balkon

USA, 168 min

Szpital przemienienia ***
Metroland
Młody pracownik biura reklamowego
żyje z żoną i dzieckiem na dalekich
przedmieścia:h Londynu. Pewnego dnia
spotyka kolegę, który mieszka w Amery
ce i robi tam karierę. Londyńczyk
z przedmieścia zaczyna żałować, że przez
lata zadowalał się skromnym szczęściem
rodzinnym.

W. Brytania, 86 min
SF (12 I.)

Godzina

wyk.: Robert Redford

Metroland ***

Szeregowiec Ryan
Film wojenny. Pierwsze dni inwazji
w Normandii, w czerwcu 1944 roku. Je
den z żołnierzy zaginął podczas operacji
wojskowej. Dowódca pododdziału otrzy
muje zadanie: przeniknąć na tyły wroga
i odnaleźć zaginionego.

k

Miejscowość

INF. TELEFON.
Miejscowa 913
Zamiejscowa 912
Numery kierunkowe międzynaro
dowe 950
BIURO NAPRAW
GDAŃSK - dla numerów zaczyna
jących się od cyfr: 343, 3464...
tel. 343-12-21 552... tel. 552-1221, 553, 556, 557... tel. 553-1221,302, 303... tel. 302-12-21,
301, 305, 306, 3070, 3073,
30807,30805, 3090, 6294,3462,
346... tel. 301-12-21, 341, 344,
345, 3475, 3477, 34780, 34783,
34787, 34789... tel. 341-12-21,
3460, 3461... tel. 346-12-21,
3476, 3479... tel. 341-02-66,
348... tel. 341-02-66
GDYNIA - dla numerów zaczyna
jących się od cyfr: 623... tel. 62300-21, 6291, 6292, 6293, 6294,
6295, 664... tel. 629-12-21, 625,
665... tel. 625-12-21
620... tel. 620-12-21, 621, 627,
6290, 6297, 661... tel.621-66-51,
624... tel. 624-12-21, 622... tel.
622-12-21
SOPOT - dla numerów zaczynają
cych się od cyfr: 550, 551... tel.
551-12-21

;

icz koniecznie *** warto pójść ** można obejrzeć * na własną odpowiedzialność Kina zastrzegają sobie możliwość zmiany repertuaru bez podania przyczyny.

Zagubieni w kosmosie **

Sześć dni, siedem nocy
Dziennikarka z Nowego Jorku i jej na
rzeczony postanawiają spędzić wakacje
na wyspach południowego Pacyfiku.
W drugi dzień urlopu dziewczyna otrzy
muje wiadomość, że powinna odbyć
krótką podróż służbową na Tahiti. Wy
rusza wynajętym samolotem, gdy wła
śnie zrywa się burza.

Bi

USA, 117 min

Bałtyk
ul. Boh. Monte
Cassino 30
tel.551-18-56
Dolby SR
Polonia
ul. Boh. Monte
Cassino 55/57
tel. 551-05-34

sobota 31 października, niedziela 1 listopada 1998 r.
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TEATRY

|TAXI

Miejscowość

Tytuł

Realizatorzy

Autor

GDAŃSK

Wynalazek miłości

reż.: Krzysztof Babicki
wyk.: Jerzy Kiszkis

Tom Stoppard

reż.: Tomasz Brzeziński

Tomasz Brzeziński

Obrazki z wystawy

Godzina

Cena

Gdzie

18 sob.

1 0 - 2 0 zł

„ Teatr Wybrzeże
Targ Węglowy

12 sob.

5 zł

Teatr Miniatura
ul. Grunwaldzka 16

SOPOT

Yes Panie McLuhan

reż.: G.Chrapkiewicz
wyk.: Grzegorz Gzyl

Elżbieta Fram

18 sob.

Scena Kameralna
Teatru Wybrzeże

10-20 zł

Boh. Monte Cassino 55/57

NOWE PISMA

MUZEA
GDAŃSK
Centralne Muzeum Morskie
ul. Szeroka 67/68, teł. 301 69 38
Ołowianka 9/11, teL 301 86 11
Muzeum Archeologiczne
ul. Mariacka 25/26,
tel. 301 50 31
Muzeum Historii
Miasta Gdańska
Ratusz Głównego Miasta
ul. Długa 47, tel. 301 48 71
Dwór Artusa
ul. Długi Targ 43/44,
teł. 301 43 59
DomUphagena
ul. Długa 12, tel. 301 13 63
Twierdza Wisłoujście
tel. 343 14 05
Katownia
Przedbramie ul. Długiej,
tel. 301 49 45
Muzeum Sportu i Turystyki
Ziemi Gdańskiej
ul. Podmurze 2, tel. 305 76 61
Muzeum Narodowe
uf. Toruńska 1, tel. 301 70 61
Oddział Sztuki Współczesnej,
Pałac Opatów
ul. Cystersów 15, tel. 552 12 71
Muzeum Etnograficzne.
Spichlerz Opacki
ul. Opacka 12, tel. 552 12 71
Dział Fotografii. Gdańska Galeria
Fotografii i Studium
Fotografii Artystycznej
ul. Grobla I 3/5, tel. 301 71 47
Muzeum Hymnu Narodowego.
Dworek J. Wybickiego
Będomin gm. Nowa Karczma,
tel. 687 71 83
Muzeum Poczty
iTelekomunikacji
pl. Obrońców Poczty Polskiej 1/2,
tel. 301 76 11
Zabytkowa Kuźnia Wodna
ul. Bytowska 1a, tel. 552 51 51
GDYNIA
Dar Pomorza. Statek - Muzeum
al. Zjednoczenia, tel. 620 23 71
Muzeum Marynarki Wojennej
ul. Sędzickiego 3, tel. 626 39 84
Muzeum Miasta Gdyni
ul. Starowiejska 30,
tel. 621 62 18
Muzeum Oceanograficzne
i Akwarium Morskie
al. Zjednoczenia 1,
tel. 621 70 21
Muzeum Okręt Błyskawica
ul. Waszyngtona 44,
tel. 626 37 27
SOPOT
Państwowe Muzeum Stutthof
w Sztutowie
Oddział ul. Kościuszki 63,
tel. 551 29 87

WIOLONCZELISTA

Monighetti

Drugi
„Świat"
firma

MNFFER

Ukazał się drugi, listopado
wy numer „Świata" - mie
sięcznego, kolorowego prze
glądu prasy nie-lokalnej.
Hit numeru - imperium fi
nansowe Claudii Schiffer.
O wielkość jej majątku jest
pytanie w kuponie konkur
sowym, dołączanym do pi
sma sprzedawanego
w gdańskim Megastore. Wy
grać można sprzęt muzycz
ny, prenumeraty „Świata",
różne inne upominki. Ale
tylko tam. Wszędzie nato-

NA WESOŁO

miast nabyć można - za 7,10
zł - konkurenta „Riders Digest". W numerze m.in. zbli
żenie na Roberta Redforda,
rzecz o purytanach opęta
nych seksem, o zjadaczach
ziemi - gwinejskich ziemioj adach, o pieniądzach, sa
mochodach, zdrowiu. To się
czyta! Można też sprawdzić,
czy się jest już paranoikiem,
czy ma tylko zadatki. Bo że
się będzie - pewne. Oczywi
ście żart.
(ts)

21.00

W przyszły piątek wystąpi
w kościele św. Jana w Gdań
sku światowej sławy wiolon
czelista, ostatni student
Mścisława Rostropowicza,
Ivan Monighetti. Jest jed
nym z najwybitniejszych
wykonawców muzyki XVIII
i XIX w.; koncertował z wie
lu orkiestrami świata. Jego
nagrania dzieł Boccherinie-

WYSTAWY

Kultura ludowa

Oddział Etnografii Mu
W czwartki wstęp bezpłat
zeum Narodowego przy ul. ny.
Opackiej 12 w Gdańsku
Wystawa stała:
można zwiedzać od wtor •Kultura Ludowa Pomo
ku do niedzieli godz. 9 rza Gdańskiego
16. W poniedziałki mu
Wystawa czasowa zorgani
zeum jest nieczynne. Bile
zowana z okazji III Dni
ty w cenie normalny 3 zł,
Ukrainy w Gdańsku
ulgowy 1,5 zł, rodzinny
•Ocalone z przeszłości
powyżej pięciu osób 5 zł.
(EMA)

Upiorny wieczór
Zapowiada się w sopockim
Sfinksie. Zagra żałosna le
genda muzycznego podzie
mia Chlupot Mózgu, żałob
ne trele-morele wydawać
będą płaczliwie nekroboysband Psilo Cowboy,
Jazz Nojz, Bones. W pro
gramie też klasyczna uczta

go, Haydna, Beethovena,
Szostakowicza, Mansuriana
czy np. Pendereckiego są
wysoko cenione. W Gdań
sku da tylko jeden koncert.
Bilety 10 i 20 zł już do naby
cia w Nadbałtyckim Cen
trum Kultury. W poniedzia
łek - rozdamy wejściówki
naszym Czytelnikom.
(tas)

nekrofilna; pożądane stroje
organizacyjne stosowne do
chwili. Słowem - sfinksowi
mistrzowie nastroju, spe
cjaliści horroru, artyści bez
umiaru zapraszają na Halloween. Kto dziś kupi hu
mor trupi?
(śp)

ŚMIEJ SIĘ Z JUJKĄ

20.00

KONCERT

\Y, \y

Lc=>,,

na Zaduszki Jazzowe. Pod
czas wieczoru wystąpi Antiąuintet, czyli Andrzej Śli
wa z zespołem.
^. j

POGODA NA JUTRO
POGODA NA DZIŚ
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Początkowo zachmurzenie zmienne
i przelotne opady deszczu, stopniowo
zanikające. Później większe przeja
śnienia i rozpogodzenia. Wiatr za
chodni do południowego, początkowo
dość silny i porywisty później słaby.

3°-6"C

SUPERMARKETY
GDAŃSK AUCHAN, ul. Szczęśliwa 3,
pon. - sob. 8.30 - 21.30, niedz.10.00 20.00. CITY FORUM, ul. Podwale
Grodzkie 8, pon. - sob. 9-21, niedz.
11.00-19.00. ETC, al. Rzeczypospolitej
33, pon. - sob. 9-21, niedz. 11.00 20.00. GILDIA, ul. Targ Sienny 7, pon. pt. 10.30-18.30, sob.9.00-15.00,
niedz. - nieczynna. HALA TARGOWA
W GDAŃSKU, plac Dominikański 1,
pon. - pt. 9-18, sob. 9.00 - 15.00,
niedz. - nieczynna. IKEA, ul. Ztota
Karczma 26, pon. - pt. 11 - 20, sob.
10.00 - 20.00, niedz. 10.00 -18.00.
NOMI DOM I OGRÓD, ul. gen. J. Halle
ra 132, pon. - pt. 9- 20, sob. 9.00 17.00, niedz. 10.00 -16.00. OFFICE
DEPOT, ui. Grunwaldzka 211, pon. sob. 10-20, niedz.10.00 -18.00.
GDYNIA EUROMARKET, ul. Nowowiczlińska 35, BOMI pon. - sob. 8 - 21,
pawilony handlowe od 10 do 21,
niedz. 10.00 -19.00, pawilony handlo
we od 11.00 do 19.00 HALA TARGO
WA W GDYNI, ul. Jana z Kolna, pon.pt. 8-18, sob. 8.00 -15.00, niedz. nieczynna. HIT, ul. Kcyńska 27, pon. sob. 8-21, niedz. 10.00-20.00. KLIF,
al. Zwycięstwa 256, pon. - sob. 9-21,
niedz. 11.00 - 21.00. MAKRO CASH
AND CARRY, ul. Hutnicza 8, pon. sob.5.30- 21, niedz. 8.00- 18.00.
WOODY, ul. Chwaszczyńska 64, pon. pt. 8-19, sob. 9.00 -16.00, niedz.
11.00- 16.00. SOPOT BILLA ul. Sikor
skiego 8, pon.- pt. 9-21, sob. 8.00 20.00, niedz. 9.00-16.00. REDA MEBLOMARKET, ul. Wejherowska 65,
pon.-pt. 10-19, sob. 10.00- 15.30,
niedz. 11.00-15.30.

JEDZENIE
MA TELEFON

Jazz na molu
Restauracja * Wielki Błękit"
mieszcząca się na molu
w Brzeźnie, zaprasza w so
botę między godz. 20 a 24

GDAŃSK-ALFA super HTG, 91-91.
Rabat do 40% na tel. oraz kartę
taxi, 91-91 wykręć sobie ten numer,
Cara MILAN0,96-27,307-30-30,
rabat do 40 proc., karta, telefon;
City Taxi, 91-93,346-46-46, do 40
proc. - telefon i karta z postoju;
306-00-00 Dajan Taxi, stare ceny;
Hallo Taxi, 91-97,301-59-59,060131-59-59. Naprawdę najtaniej
(również karty kredytowe); Neptun,
96-26, Najwięcej dajemy! Najmniej
bierzemy! Skorzystaj, przekonasz
się sam!; Escort, 341-14-11 SUPER
CHRONOS 91 -92 ATRAKCYJNE CE
NY!; Komfort, 96-21; Super Hallo
Taxi, 91-91; Taxi Plus, 96-25; GDY
NIA - Admir Radio Taxi, 624-18-18;
Auto Taxi, 629-11 -11; Euroschool
Taxi, 629-80-0; Expres Taxi, 624-1624; Halło Komputer Taxi, 623-1818; Medyk Taxi, 625-07-77; Nord
Radio Taxi, 661-17-77; Port-TransTaxi, 621-50-50; Non-Stop Taxi-Radio, 625-01-01; Tele Taxi Trójmiasto,
91-95; Taxi Plus, 622-66-66; Taxi
Radio Gdynia, 625-21-21;
SOPOT- Inter Taxi, 551-01-01, Ta
xi Service, 91-94, Taxi Sopot, 55102-70, Hallo Taxi, 551-08-08;
PRUSZCZ GD, dKrótka, tel. 68225-26; ul. Niemcewicza, tel. 68310-00; RUMIA, Axel Computer Ta
xi, tel. 671-52-01,671-01-23

M

Początkowo
pogodnie,
w ciągu dnia
wzrost za
chmurzenia do
dużego. Po południjti słabe
opzdf deszczu,
przechodzące
w nocy na opa
dy przelotne.
Temp. maks. do
10°C, min. od
3°C. Wiatr sła
by południo
wo-wschodni,
później północ no-zachodni,
umiarkowany
i dość silny.

POGODA MA POJUTRZE
Ustka

•

J

•.

•Władysławowo

\

Puck®
Gdynia* •Hel

rynka Morska

I Ił

'« w

Zachmurzenie zmienne i przelotne
opady deszczu. Wiatr północno-za
chodni do zachodniego, umiarkowa
ny do dość silnego.

GDAŃSK - Familia, Powst. Listopa
dowego 2e, tel. 348-84-77; La Pasta,
Szeroka 32, tel. 301-51-91 (pn.-nd.
11-22); Lido, Kartuska 20, tel. 30297-65; Lunch Service - obiady domo
we, al. Hallera 107, tel. 349-3298,344-77-24 (pon. -pt ); Marco, Le
lewela 16, tel. 344-88-65 (pn.-nd.
11-23); Margherita, Cystersów 11,
tel. 552-37-16 (pn.-nd. 11-22); Mastrojani, Traugutta 1, tel. 345-49-27
(pn.-nd. 12-22); Napoli, Długa 62/63,
tel. 301-41-46 (pn.-nd. 12-24); Pizza
Bella, Pilotów 9a, tel. 556-66-70
(pn.-nd. 11-22); Pizzeria Rogata, ul.
Czerwony Dwór (koło rynku na Przy
morzu), tel. 557 4994 (śr, sob 9-22,
pn-niedz 12-22); Pizzeria Królewska,
Targ Węglowy (Pasaż Królewski), tel.
301-58-90 (pn.-pt. 10-20, sob./nd.
10-22); Pizza Hut, KFC. Zaspa, J.
Pawła II21A, tel. 346-66-75 (pn.-nd.
11-23.00); Morena, Marusarzówny 2,
tel.342-13-13 (pn.-nd. 11-22); Rimi
ni, Skarżyńskiego 4, tel. 346- 36-66,
Rimini, Damroki 1, tel. 303- 05-16;
Restaurant Pizza Robertino, Bitwy
Oliwskiej 34, teł. 554 30 30 (pn- nd
11-23) GDYNIA-AMD, Abrahama
13, tel. 620-14-47 (pn.-sob. 11-20,
nd. 12-20); Bistro, 3Maja21, tel.
621-09-23 (pn.-sob. 11 -21, niedz.
13-20); Monte, Świętojańska 50, tel.
661-26-46 (pon.-niedz. 11-22);PIZZA
HUT, ul. Świętojańska 36 tel. 661-4444 SOPOT - Brawa, Grunwaldzka
18, tel. 551 -25-39 (pn.-nd. 12-22),
Pizza Sapri, Podjazd 2, tel. 551-57-22
(pn.-nd. 11-22), Restauracja Chińska,
Niepodległości 712,550-7888
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Wspominamy nasz]
WmmmS.

W tym szczególnym dniu chcieliśmy być jak najbli
żej naszych Czytelników... Towarzysząc im w chwi
lach refleksji, wspominania tych, których nie ma
już między żywymi. Zaproponowaliśmy więc, by
Czytelnicy mogli podzielić się tymi wspomnieniami
na naszych lamach i by przywołali pamięć o swych
bliskich. Te wspomnienia, często jeszcze pełne roz
paczy i żalu, wyrażające miłość i tęsknotę, wzruszą
każdego> kto je przeczyta. Nam z kolei dane było
przez kilka dni stać się powiernikami Czytelników;
słuchać nieraz bardzo intymnych zwierzeń. Owo
cem tego jest przejmująca lektura...

Z ogromnym żalem
wspominamy naszych przy
jaciół - dziennikarzy, którzy
w ostatnich latach przed
wcześnie odeszli... Izę Troja
nowską - miłośniczkę Ka
szub, zawsze niezależną
i bezkompromisową, Alę Ba
lińską - poetkę, pełną szalo
nych pomysłów, Tadeusza
Kutę - niezrównanego i mą
drego szefa, Zbyszka Jaźwińskiego - serdecznego kolegę,
niezwykle życzliwego lu
dziom. Często o nich myśli
my, bo stale są wśród nas.
Grono kolegów
- dziennikarzy.
Mój kochany wujek
Wiktor Labuda to był Kaszub
z dziada pradziada, kochają
cy ziemię. W dzieciństwie
często przebywałam u wujka
na wsi. Dzisiaj nadal widzę
wujka siejącego ręcznie zbo
że, klękającego podczas ko
pania ziemniaków. Pamię
tam jego śliczną chatę, krytą
słomą. Z czasem wujek wy
budował nowy murowany
dom i zakupił maszyny rolni
cze. Był jednym z przodują
cych rolników we wsi Siemirowice. Mimo trudów życia
wychował sześcioro cudow
nych dzieci. Ciężko praco
wał, jednak zawsze był życz
liwy i dobry. Nikomu nie od
mówił pomocy Bardzo ko
chał ziemię. Zmarł w wieku
81 lat. Może jego duch doglą
da pól i łąk, które pozostawił.
Zawsze pamiętająca
Ewa Wójcik

#

Dla Ciebie, Ewo Małolepsza z domu Kumańska.

„Spałaś w trumnie snem
własnym, tak cicho, po bosku, nie wiem, czy wszyst
kich naraz pozbawiona
trosk? W śmierci tak zdrob
niała niby lalka z wosku....
Kocham ten ubożuchny ten
zbolały wosk! Trup jest za
wsze samotny! Sam na sam
z otchłanią! A właśnie ja Twój brat, suknię Tobie
sprawiam za dużą i tanią,
suknię na tamten świat.
W każdym zgonie tkwi
zbrodnia, co snem się powle
ka, chociaż zbrodniarza
brak
Wszyscy winni są
śmierci każdego człowieka!
O, tak! Na pewno - tak! Win
nych
wskazać
potra-

W#

nasza ukochana mamusia
i żona, spotyka się w życiu
rzadko.
Zawsze pamiętający i kochający
mąż Jerzy Hoppe i córki

m

Ryszard Dowiat nasz wspaniały przyjaciel.
Towarzyski, wesoły, kocha
jący życie. W potrzebie mo-

<

fię!....I nikt się nie broni!
I ten i ta - i ów! I ja sam! Ja najbardziej choć wiem, że
i oni. I ja - i oni znów....!"
Brak nam Ciebie, Twojego
uśmiechu, radości życia,
Twoich bliższych i dalszych
planów. Nie dane nam było
Tobie i nam wszystkim tego
doczekać. Śmierć nagła boli
bardzo, kolec w sercu zawsze
będzie tam trwał - aż do na
szej śmierci, kiedy, mamy
nadzieję, połączymy się w ja
kiś nadnaturalny sposób
i będziemy trwać wiecznie
i szczęśliwie?! Nadzieja osta
ła nam, tylko żywym.
Twój zawsze kochający
brat i mama
Ukochana mama
i żona Barbara Hoppe - była
dla nas opoką na niepowo
dzenia i troski. Nie myślała
o sobie, dbała o innych. Była
piękna i mądra, kochała lu
dzi i życie. Zawsze serdecz
na i uśmiechnięta. Martwiła
się, gdy innym działa się
krzywda. Odeszła od nas
zbyt wcześnie. Brak nam jej
uśmiechu i optymizmu. Ta
kich wspaniałych ludzi, jak

gliśmy na niego liczyć. Był
cudownym człowiekiem,
wspaniałym przyjacielem.
Jak mało kto potrafił pocie
szyć i pomóc w potrzebie.
Chociaż minęło wiele lat od
tragicznej śmierci Rysia,
nadal ciepło go wspomina
my i żałujemy, że takich lu
dzi, jak on, jest na świecie
coraz mniej.
Ewa i Wojtek Próchniccy
śp. Romuald Frejer był wspaniałym artystą rzeź
biarzem, dobrym i uczciwym
człowiekiem. Cichy, spokoj
ny, tworzył z wielką pasją
swe dzieła. Śmierć nadeszła
nieoczekiwanie. Pozostał po
nim smutek i pustka. W ten
szczególny
listopadowy
dzień łączymy się z nim my
ślą i sercem.
Irena i Jerzy Próchniccy,
Ewa, Wojtek, Ania i Marek
śp. Barbara Budna tak bardzo pragnę żebyś by
ła obecna ciałem, duszą. Le
cę uskrzydlona zapalić
znicz, ukwiecić Twój grób.

't-.-ćggSsa

Mogiła, o, jakże ciężko, po
słuchaj o tym, co piękne.
Wszystko, co złe, poszło
w zapomnienie, a Ty je
steś...
^
Dla mamy - Bogusia

cia, służył ludziom pomocą
i obdarowywał prezentami
dzieci ze SP 27 w Gdańsku
Wrzeszczu. Brakuje go
bardzo.
Mirosław

Dla Mariusza Lip
nickiego, którego oczy za
mknęły się. Spoczęły praco
wite dłonie, przestało bić ko
chane serce. Ty żyjesz, choć
martwe masz powieki, bo
w naszych sercach trwać bę
dziesz na wieki.
Alina z rodziną

Przed niespełna ro
kiem zmarł śp. Wadaw Za
remba, przewodniczący Ra
dy Wojskowej LZS w Gdań
sku. Był człowiekiem rado
snym. Przez sport i turystykę
kształcił młodzież na wsi
gdańskiej. Bardzo nam go
brakuje.
Koleżanki i koledzy z RW
LZS Gdańsk

Przed 8 laty zmarł
mój śp. przyjaciel Edward
Wojda, który był olimpijczy
kiem z Meksyku i z Mona
chium, w zapasach. Ponad 20
lat przyjaźniliśmy się, startu
jąc w barwach KS Spójnia
Gdańsk i pracując razem
w KKS Gedania Gdańsk.
Wielokrotnie spotykaliśmy
się na „olimpijskim szlaku"
w szkołach, domach kultury,
domach stoczniowca itp.
Brakuje mi go bardzo, bo był
prawdziwym przyjacielem
w doli i niedoli.
Mirosław Begger
Przed dwoma laty
zmarł śp. Gerard Klapp, któ
ry był uosobieniem wzoro
wego gastronomika. Był wła
ścicielem restauracji „Kirkor" we Wrzeszczu, gdzie
gości z progu wyglądał. Za
wsze był radosny, pełen ży

Chciałabym wspo
mnieć mojego męża śp. Ta
deusza Jarzyńskiego, który
zmarł 31 maja 1998. Był to
człowiek pracowity i uczci
wy, o wielkim sercu. Naj

lepszy mąż, ojciec i naj
ukochańszy dziadek.
Pogrążona w żalu żona
Ul, z dziećmi i wnukami
Profesor Józef
Szczekot był człowiekiem
wielkiego serca. Jednym
z najlepszych ortopedów.
Odszedł, lecz na zawsze po
zostanie w mojej pamięci.
Wdzięczna za pomoc
pacjentka
Bardzo często modlę
się za duszę wspaniałego
człowieka, jakim był prof.
Zdzisław Kieturakis. Dzię
ki niemu żyję już ponad 40
lat i czuję się doskonale.
Wdzięczny pacjent
Mój śp. tata, Włady
sław Dębicki, urodzony we

- ^
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ich najbliższych
Bronisława Wojtyś
- mamusiu, odeszłaś tak
nagle, tak niesprawiedli
wie szybko. Zostawiłaś cie
płe wspomnienia, żal i ból.
0 sobie nie myślałaś nigdy.
Całe życie pracowałaś tak
bardzo ciężko dla nas. Każ
dego dnia swoim postępo
waniem uczyłaś nas, jak
być prawym, uczciwym
1 dobrym człowiekiem.
Martwimy się o Brutusa,
nie chce jeść, pić, ani ba
wić się, z tęsknoty za Tobą.
Chociaż odeszłaś, ciągle
jesteś z nami.
Kamila, Mariola, Mirek,
Kubuś, Oleńka i Jędruś

1

Julia Jezierska - ży
ła wśród nas, kochała nas
wszystkich, cicho zasnęła,
odeszła w wieczną dal.
Miała 17 lat, pozostawiła
tęsknotę, smutek i żal.
Wszyscy, którzy ją kochają

•Hf śp.

'7°wie, od wczesnego dzie^stwa był sierotą. Jako młopartyzant został aresztoj^any we wrześniu 1939 r.
°desłany do obozu pracy
Niemczech. Stamtąd skie°^ano go do obozu w Sztu%fie, wydając na niego
-krotnie wyrok śmierci.
- ealał, przeszedł marsz
^tierci. Osamotniony osiadł
' Wejherowie. Ożenił się
^oją mamą. Był szczegół wrażliwy na biedę. Ża
rozdawał ludziom po^bującym to, co miał. Był
i skromnym człowie,
Kierował się w życiu
.^awiediiwością, hojnością
Miłością. Nigdy już nie ujl
swojego kochanego
^°Wa. Ta joj, tato.
Córka i rodzina

%

ę. ,
Nasz kochany Ma^ Woźnicki - synku, nigdy
ve zrozumiemy, dlaczego
^siałeś nas opuścić. Prze^ miałeś dopiero 17 lat!
kiedyś nauczymy się
^ z pustką, którą po sobie
^Wiłeś, ale przenigdy
te przestaniemy za Tobą
jsknić. Maciusiu, mamy
zieję, że obserwujesz
gdzieś z nieba, że jesteś
śliwy. Wierzymy, że
ł^tyś spotkamy się. Znów
j bierny się śmiać, cieszyć
^r°2mawiać o wszystkim.
I^tiy nie przestaniemy Ciele kochać! Tak bardzo Cie

Jan Łukasze
wicz - minęło półtora roku
od odejścia na wieczny
spoczynek najdroższego,
ukochanego
opiekuna,
przyjaciela, doczesnego
anioła stróża, mego wspa
niałego męża Jania. Był ko
chającym tatusiem, dziad
kiem i pradziadkiem. Jak
do tej pory nic nie łagodzi
bólu ani powstałej pustki
po nim. Był człowiekiem
na wskroś prawym, kocha
bie brak...Zawsze będziemy
jącym życie, rodzinę i na
pamiętać.
szą ojczyznę, dla której po
Mama, tata,
siostra i rodzina święcał się całkowicie.
Odszedł, opatrzony sakra
w drugą rocznicę ka mentami Św., cicho i spo
tastrofy statku Leros Strength kojnie tak jak żył. Pozosta
na Morzu Północnym, wspo wił nas w bólu i rozpaczy.
Zawsze kochająca
minamy kochanego tatusia,
żona
Alfreda
z rodziną,
męża i dziadka - śp. Kazimie
najbliższymi przyjaciółmi
rza Beniowskiego.
i sąsiadami.
Pamiętająca żona Krystyna
wraz z dziećmi i wnuczką
Magdą
Jhu,
^ Pozostają zawsze
JMy
""swm: iNie umiera ten, kto w naszym sercu - kochani
trwa w pamięci żywych. Naj Rodzice - Zofia i Alfons
droższym rodzicom Hercie Nisiewiczowie oraz Stani
sław i Romana Salwowie.
i Kazimierzowi Nowackim Pamiętające dzieci
córka
Grażyna
i Andrzej
Bożena Nowacka

#

Nie umiera ten, kto
trwa w pamięci bliskich.
W drugą rocznicę tragicznej
śmierci mojego przyjaciela
śp. Marka Czopka serdeczne
wyrazy współczucia rodzinie
składa
Michał Książek

Wojciech Sztajnduchert - niewypowiedziany
żal, rozpaczliwą pustkę po
zostawiłeś po sobie Wojtu
siu...Będzie nam brakować
naszych ciepłych rozmów,
wspólnych zwierzeń, Twoje
go braterskiego wsparcia.
Sercem i myślami jesteśmy
przy Tobie.
Twoje siostry
Baśka i Hanka

śp. Henryk Patoka
- Heńku, byłeś tak dobry,
odszedłeś tak nagle. Ciężko
bez Ciebie żyć.
Krystyna
Już sześć lat minę
ło od śmierci śp. Mikołaja
Kozłowskiego,
znanego
i cenionego, nie tylko na
Wybrzeżu, nestora polskiej
gimnastyki
sportowej.
Wciąż żywa jest wśród nas
pamięć o nim i o jego żonie
Annie, ludziach, którzy
większość swojego życia
poświęcili wychowaniu ko
lejnych pokoleń gimnasty
ków. Cześć ich pamięci!
Przyjaciele - gimnastycy

4 grudnia minie 5 lat
od śmierci mojego najdroż
szego ojca, Tadeusza Świec
kiego. Był to szlachetny czło
wiek, który całe życie ciężko
pracował, a mimo to potrafił
cieszyć się nawet z tego, że
świeci słońce. W moim sercu
będzie żył wiecznie.
Córka Grażyna
Tomek Bednarowicz
- Tomku! Twój wspaniały
uśmiech rozpromieniał nasz
każdy dzień. Twoje dobre
serce było pełne życzliwości.
Pamięć o Tobie żyje w na
szych sercach, a spotkanie
z Tobą jest naszą nadzieją.
Siostra z rodziną
Już minęło ponad 9
lat od śmierci naszego 9-letniego synka Michałka Barcmańskiego. Mimo że go nie
ma wśród nas, nadal czuje
my jego obecność. Wierzy
my że się nami z „góry" opie
kuje.
W naszej pamięci pozo
stają także zmarli rodzice,
Genowefa i Stanisław Pod
górscy oraz moja osobista
przyjaciółka, Bronisława Żołopa. Choć była starsza ode
mnie aż o 30 lat, to jednak
zawsze mogłam liczyć na jej
mądrą radę i wsparcie. Nigdy
mnie nie zawiodła.
Hanna z rodziną
Katarzyno Szy
mańska - odeszłaś. Zosta
wiłaś w naszych sercach
nie przemijający ból i pustkę.
^
Mąż i dzieci
* Czesław Saja - Czy
wiesz, że już 30 lat temu
zamknąłeś swoje mądre
oczy? Nigdy jednak nie od
szedłeś na zawsze. Zabra
łeś przecież ze sobą nasze
myśli i serca. Śpij spokoj
nie, Czesławie.
Żona i Córki
Jerzy Henryk
Kamrowski, zwany „Hej
nał", pisarz, poeta. Zmarł
śmiercią tragiczną 5 lat te
mu. Pamiętamy o nim
i często go wspominamy.
Przyjaciele
Pamięci mojej ko
chanej Babci, Anieli Wi
śniewskiej, te kilka słów
poświęcam. Już cztery lata
minęły, odkąd nie ma Cie
bie przy nas, ale nadal czu
jemy Twoją obecność.
Dzięki Tobie mam w domu
najukochańszą
osobę.
W moim sercu pozosta
niesz na zawsze ukochana
Babuniu i choć Ciebie już
nie ma, to nadal Cię ko
cham.
Twoja wnuczka,
Elżbieta Żal
Ojciec mój, Kazi
mierz Więcko, został za
brany przez NKWD z do
mu rodzinnego na Gro-

dzieńszczyźnie w 1947 ro
ku i osadzony w łagrze.
Skazano go „tylko" na 5 lat.
Ojca zwolniono po śmierci
Stalina w 1952 roku. Jed
nak nie pozwolono mu za
mieszkać w rodzinnych
Prokopowiczach, lecz do
łączono go do nas, dzieci,
deportowanych do Ka
zachstanu. Niestety, środkowoazjatycki klimat zabił
mojego ojca. Pochowali
śmy go po katolicku, pomi
mo że w promienu 3 tys.
km nie było księdza. Mo
dlitwy były żarliwe i pol
skie. Ojciec mój spoczywa
na nieludzkiej ziemi już 45
lat. Nie mamy żadnej wia
domości, czy grób jeszcze
istnieje. Dziś modlę się
i proszę o modlitwę za du
szę śp. Kazimierza.
Jan Więcko, syn
„Każdy
kiedyś
umiera, ale nie każdy na
prawdę żyje". Wspomina
jąc naszą ukochaną na
uczycielkę biologii - p.
Małgorzatę Dominiak pragniemy wyrazić nasz
ogromny żal i żywimy na
dzieję, że jej trud i serce
włożone w naszą edukację
nigdy nie zostaną zapo
mniane.
Pogrążeni w żalu
uczniowie klasy IV B XX
LO z Gdańska

Pamięci kmdr.
Edwarda Smyczka. Już po
nad rok jak Ciebie tatku
nie ma. Miniony smutny,
pusty czas nie przyniósł
nam ukojenia. Byłeś naj
lepszy z ojców. Naszemu
przyjacielowi i podporze
w złych dniach
tę krótką chwilę
wspomnień ofiarują córki
Małgosia i Ela
Wspominam mo
ich kochanych rodziców
Franciszkę i Czesława Zabielskich oraz moich te
ściów Irenę i Władysława
Rewieńskich, którzy do
kraju wrócili aby złożyć
swoje ciała w ukochanej
ojczyźnie. Brak ich mądro
ści i dobrych życiowych
rad.
Barbara Rewieńska

m

Albin Kohnke z Ja
starni - mija już rok, jak
odszedłeś. Ciągle jednak
jesteś przy nas, cytujemy
Twoje powiedzenia.
Stefan z synami

Wspominamy Bo
gusława Jesionowskiego.
Pracownicy i dyrekcja FUB
„ZREMB Gdańsk"
Zdjęcia. Robert Kwiatek.
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Protezy

Mostek
ze srebra

Vademecum dla bezzębnych

Ząb na śrubce

Sztuczny uśmiech implant

jak Mercedes

Mostek, czyli protezę
składającą się najczę
ściej z dwóch filarów
oraz przęsła z kilku zę
bów zakłada się pacjen
towi na stałe.
Filary- korony mocuje się
na zębach sąsiadujących
z ubytkami. W przypadku,
gdy brakuje jednego zęba
może wystarczyć jeden filar,
czyli tzw. korona z dowieszką.
Gdy pacjentowi brakuje dużo
zębów, potrzeba więcej fila
rów. Podstawowym warun
kiem powodzenia całej ope
racji są mocne filary, czyli zę
by na których utrzymać się
musi mostek.
Tak filary, jak przęsło mu
szą być wykonane ze stopów
metali wysokiej jakości. We
dług stomatologów- najlep
szym, ale i najdroższym me
talem jest złoto. Bardziej po
pularne są mosty ze srebropalladu, stali lub stopów
chromowo-kobaltowych.
W celu uzyskania odpowied
niego efektu kosmetycznego,
na metal nakłada się warstwę
porcelany, akrylu lub kompo
zytu. Gotowe korony cemen
tuje się na oszlifowanych zę
bach lub metalowych szty
ftach, tzw. wkładach koronowo-korzeniowych.
Przygotowanie
mostu,
który leżałby jak ulał, wyma
ga od stomatologa-protetyka
nie lada kunsztu. Korony
muszą być dobrze dopasowa
ne, nie mogą „latać", gdyż
grozi to powikłaniami: zapa
leniem dziąseł, rozwojem
próchnicy.
(jog)
Wśród zabiegów ofero
wanych przez stomatolo
gów są takie, które służą
urodzie.

•Usuwanie nalotu
Brunatny nalot, szpecą
cy najzdrowszy ząb łatwo
usunąć przy pomocy spe
cjalnych szczoteczek za
kładanych na wiertła,
ewentualnie ultradźwię ków.

•Wybielanie
Zęby, które zmieniły
swój kolor, stały się żółte
lub sine, wybielić można
przy pomocy specjalnych
płynów zawierających karbamid. Obecnie stosowane
utleniacze są na ogół bez
pieczne i nie powodują od
wapnienia. Na ogół zabieg
trzeba powtórzyć kilka
krotnie, aby uzyskać pożą
dany efekt.

•Licowanie
Dzięki tej metodzie zażółcone, brzydkie zęby od
zyskują biały kolor. Stoma
tolog przykleja do ze
wnętrznej strony każdego
zęba tzw. licówki, czyli
porcelanowe nakładki. Do
tego zabiegu trzeba ząb
odpowiednio
przygoto
wać- lekko zeszlifować ich
powierzchnię, wytrawić
chemicznie.

Mimo że implant jest najdroższą usługą stomatolo
giczną, adresowaną do ludzi najlepiej sytuowa
nych, coraz więcej osób decyduje się na taki wyda
tek.

O wyborze odpowiedniej protezy decyduje stomatolog.
Fot. Robert Kwiatek

Coraz więcej Polaków;
na ogół w wieku 45-55
lat inwestuje w nowe zę
by.
W opinii naszych zachod
nich sąsiadów, Polaka, jak
i pozostałych mieszkańców
krajów
byłego
bloku
wschodniego poznać można
po zębach: krzywych, znisz
czonych przez próchnicę
i paradontozę.
Według Polskiego Towa
rzystwa Stomatologicznegojuż przed 30 rokiem życia
większości obywateli nasze
go kraju brakuje dwóch zę
bów, po pięćdziesiątce- przy
najmniej siedmiu.
Ten mankament zdrowia
i urody- zdaniem psycholo
gów coraz bardziej przeszka

dza osobom wspinającym się
po szczeblach kariery oraz
tym, których obowiązki za
wodowe odrywają od biurka
i zmuszają do licznych kon
taktów z innymi ludźmi. Żół
te zęby, zaciśnięty uśmiech,
wreszcie nieświeży oddech,
który trudno zabić marko
wym odświeżaczem- odstra
sza potencjalnych klientów,
a nawet bywa przyczyną to
warzyskiej izolacji. Wreszcie
ludzie z brakami w uzębieniu
mają kłopoty z gryzieniem,
odczuwają bóle stawu skro
niowo-żuchwowego
oraz
częściej chorują na schorze
nia przewodu pokarmowego.
Zdaniem lekarzy- Polacy
płacą teraz za lata braku
dbałości o higienę jamy ust
nej oraz niedostateczną pro
filaktykę fluorową.

Coraz więcej osób skłon
nych jest zapłacić dużo, aby
bez skrępowania móc się
śmiać od ucha do ucha.
Niestety, nie ma co liczyć
na usługi protetyczne w pu
blicznym sektorze usług me
dycznych. Z powodu niedo
statku środków finansowych
pozostał on daleko w tyle za
prywatnymi klinikami i gabi
netami stomatologicznymi,
które często oferują protety
kę na europejskim poziomie.
O wyborze odpowiedniej
protezy decyduje po pierw
sze- stomatolog (a dokład
niej stan uzębienia i dziąseł
pacjenta), po drugie- zawar
tość jego portfela. Najdroż
sze są implanty. Cena jedne
go zębowego implantu waha
się od 2,5 do 4,5 tys. zł.
Jolanta
Gromadzka-Anzelewicz

Zęby w szklance
Gdy pacjent nie posiada
już zębów, które mogły
by posłużyć jako filary ratunkiem jest proteza
ruchoma.
Można nią uzupełniać
niewielkie, jak i duże braki.
Stomatologia oferuje trzy ro
dzaje protez ruchomych:
szkieletową,
szkieletową
bezklamrową,
osiadającą
częściowo i całkowicie.
Pierwszą, wykonaną również
ze stopów metali wysokiej ja
kości, mocuje się przy pomo
cy dość widocznych klamer,
co bywa uważane za manka
ment.

W szkielecie tkwią zęby
z akrylu, kompozytu lub por
celany. Porcelanowe, najle
piej imitujące zęby natural
ne, są najdroższe. Szkieleto
wa proteza jest lekka, wy
godna i łatwa w utrzymaniu
czystości. Droższa, ale i bar
dziej elegancka jest proteza
szkieletowa bezklamrowa.
Trzyma się ona w buzi wła
ściciela nie dzięki klamrom,
a zatrzaskom. Cześć zatrza
sku zamontowana jest w pro
tezie, druga zaś w koronie
założonej za zęby stałe.
Najbardziej jednak popu
larne, gdyż najtańsze są pro
tezy osiadające cześciowe.
Proteza taka opiera się bez-

Ile kosztuje
Mostek:
•chromowo-kobaltowy z oblicowaniem porcelanowym350 zł
•srebrno-platynowy z oblicowaniem- 450 zł
•złoty z oblicowaniem- 1100 zł
Proteza szkieletowa (niezależnie od liczby zębów) 700-1400 zł
Proteza szkieletowa bezklamrowa- 2000-5000 zł
Proteza osiadająca częściowo (cena jednego zęba
wykonanego z akrylu lub kompozytu- 35-50 zł
Proteza osiadająca całkowicie (na jedną szczękę)- 400550 zł

Rys. Bartłomiej Brosz

Najpewniejszym implan
tem, czyli „wszczepem" są
własne zęby. Gdy ich zabrak
nie, człowiek skazany jest na
protezę. Wiele osób jednak
bardzo źle toleruje kawałek
sztucznego tworzywa w ja
mie ustnej, reaguje na przy
kład mdłościami. Implant ta
kich sensacji nie powoduje.

Implant
(wykonany z tytanu) ma
kształt śrubki nagwintowa
nej od zewnątrz i od środka.
Jest tak skonstruowany, że
może służyć za korzeń zęba.
Aby pełnił dobrze swoją rolę,
musi „wrosnąć" w kość, do
której jest przytwierdzany
w trakcie zabiegu wykony
wanego na sali zabiegowej,
najczęściej w znieczuleniu
miejscowym.
Na całkowite wygojenie
operowanego miejsca po
trzeba około pół roku.

Około dwóch
tygodni

Rys. Bartłomiej Brosz

pośrednio na błonie śluzowej
jamy ustnej. W prawidłowej
pozycji utrzymują ją niewiel
kie, metalowe klamry zacze
piane o zęby Również taka
proteza musi być dobrze do
pasowana, aby nie uwierała
śluzówki i nie powodowała
bolesnych otarć grożących
stanami zapalnymi.
Pacjent pozbawiony zę
bów zupełnie skazany jest na
protezę osiadającą całkowi
cie. Płyta podniebienna musi
być znacznie większa niż
w pozostałych protezach.
Wykonuje się ją z tworzywa
sztucznego-z akrylu. Zęby
można wybrać - z akrylu,
kompozytu lub z porcelany.

z jamy ustnej pacjenta. Me
toda umożliwia więc „odtwo
rzenie" zarówno pojedyn
czych zębów, jak i całego bra
kującego uzębienia. W cał
kowicie bezzębnej szczęce
umieszcza się na ogół od pię
ciu do siedmiu implantów.
Metodę tę część specjali
stów z chirurgii stomatolo
gicznej traktuje

z wielką rezerwą.
Nader często zdarzają się
bowiem powikłania, wskutek
których cały efekt implantowania idzie na marne. Wiele
zależy tu od warunków, w ja
kich przeprowadzony będzie
zabieg (muszą być absolutnie
sterylne), ale również od
stanu zdrowia kości, w którą
wszczepia się implant.
Zdarza się, że wszczep zo
staje odrzucony, rozwija się
stan zapalny i całą protezę
razem z częścią kości trzeba
wywiercić. Niestety, wraz
z utratą naturalnych zębów
postępuje u pacjentów pro
ces zaniku kości. Bywa, że
implanty przymocowane do
zbyt słabej kości po kilku
miesiącach obluzowują się
i wypadają.
Dlatego też implanty zale
cane są u ludzi młodych,
0 zdrowych kościach, którzy
stracili ząb lub kilka zębów
np. w wypadku. Przeciw
wskazaniem do implantacji
jest podeszły wiek, choroby
krążenia, cukrzyca, epilepsja
1 AIDS.

trwa proces osteosyntezyzintegrowania
implantu
z kością szczękową, całość
goi się od 3 do 6 miesięcy Po
tym czasie chirurg stomato
log przytwierdza tzw. łączni
ki, które przechodzą przez
dziąsła. Jeżeli pacjentowi
brakuje jednego zęba, na
łączniku osadza się jeden
ząb, gdy braki w uzębieniu są
większe, do łączników mocu
je się most, a potem nowe zę
by. Przygotowuje się je do
piero po pobraniu wycisków (jog)

Wyjmij szczękę
•Nie zostawiaj na noc protezy w szklance z wodą- szyb
ko rozwijają się w niej chorobotwórcze drobnoustroje. Raz
na kilka tygodni usuń nalot, pozostawiając protezę w pre
paracie typu Corega Tabs lub w wodzie z dodatkiem octu.
•Jeżeli używasz protez osiadających, wyjmuj je na noc,
błony śluzowe wymagają odpoczynku.
•
Ruchomą protezę myj po każdym posiłku miękką szczo
teczką i ciepłą wodą.
•Nie noś protezy w kieszeni, przyzwyczaić się do niej nie
jest łatwo, ale na pewno warto.
•Czyść dokładnie zęby, które ci pozostały.

•O programach szerzej
w piątkowym
dodatku TV PILOT

sobota, niedziela
31 października,, 1 listopada
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Film dnia

Przesłuchanie

Szkartatny
kaftan

•FILM

SOBOTA

•19.30

19.30 „Cześć kochanie, to ja" - kome
dia obycz. USA (1991), reż.
Alan Myerson (110 min) TVN
20.00 „Przesłuchanie" - dramat prod.
polskiej (1982), reż. Ryszard
Bugajski (112 min) TV Polonia
20.00 „Ptaki 2" - horror USA (1994),
reż. A. Smithee (90 min)RTL 7
20.05 „Szkarłatny kaftan" - film ko
stium. prod. ang. (1998), reż.
Stuart St. Paul (112 min)TVP 1
21.30 „Halloween 2" - thriller USA
(1981), reż. R. Rosenthal RTL 7
21.55 „Gladiator" - dramat sensac.
USA (1992), reż. Rowdy Herrington (98 min)
Polsat

istoria zakazanej miłości niemieckie
go huzara do jedynej córki angielskie
go właściciela ziemskiego. Akcja rozgrywa
się na początku XIX wieku na prowincji
Anglii, w okresie wojen napoleońskich.
Zdjęcia były kręcone w malowniczych
okolicach hrabstwa Dorset.

•22.25
Nagroda dla Krystyny Jandy na MFF w Cannes (1990) i Nagroda Specjalną Jury Zło
te Lwy Gdańskie dla Krystyny Jandy, Janusza Gajosa na FPFF w Gdyni (1990).
Emma Fielding

Serce Klary

amożne małżeństwo angażuje do opie
ki nad dwunastoletnim synem, Mu
rzynkę Klarę. Rodzice zajęci zbyt sobą po
śmierci drugiego dziecka, nie interesują
się problemami chłopca, któremu za
wszelką cenę stara się pomóc Klara...

część życia, a która tak dalece odbiegała od
moich potrzeb (...) Mój film jest manifestem
człowieka, który chce być wolny bez wzglę
du na cenę, jaką musi zapłacić.

Film fabularny, 113 min, Polska 1982
Scenariusz i reżyseria: Ryszard Bugajski
Film-legenda, określony przez władze ja
ko „najbardziej antykomunistyczny film
w historii PRL" i stał się bezpośrednią przy
czyną rozwiązania zespołu „X" Andrzeja
Wajdy. Premiera miała miejsce dopiero
w roku 1989 na Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni i wówczas „Przesłu
chanie" otrzymało nagrodę dziennikarzy
i publiczności.
W jednym z wywiadów Bugajski powie
dział: „Przesłuchanie" to był mój manifest.
Pokazałem tam mój stosunek do rzeczywi
stości, która mnie otaczała przez większą

Antonina Dziwisz, młoda piosenkarka
kabaretowa nie związana w żaden sposób
z polityką, upita pewnego wieczoru w re
stauracji przez dwóch mężczyzn zostaje
przewieziona do więzienia. Tam poddawa
na jest nie kończącym się przesłuchaniom,
w trakcie których oficerowie SB bez żenady
wypytują ją o życie intymne. Przechodząc
kolejne fazy piekła, samotnie stawia czoło
machinie przemocy.

Książę
przypływów

Na uwagę zwraca wspaniałe aktor
stwo Whoopi Goldberg.

•SPORT

•8.45

•10.30

SOBOTA

8.45 De De Reporter
TVN
9.00 Twój problem, nasza głowa program na żywo
TVN
9.05 Ziarno
TVP1
9.05 Odjazdowe kreskówki RTL 7
9.30 5-10-15
TVP 1
10.20 Walt Disney przedstawia:
TVP 1

NIEDZIELA

•7.35

7.35 „Przygody Guliwera"
TVG
8.00 „Ogrodnik Pankracy i jego
przyjaciele"
TVP1
8.00 „Rekiny wielkiego miasta"
(32) - serial anim. USAPolsat
8.50 Odjazdowe kreskówki: RTL 7
9.00 Twój problem, nasza głowa program na żywo
TVN

NIEDZIELA

•19.30

iryczna opowieść o mrocznej sile prze
szłości i terapeutycznej mocy miłości.
Tom Wingo, przyjeżdża do Nowego Jorku, by
spotkać się z doktor Susan Lowenstein, psy
chiatrą swojej siostry-bliźniaczki, która pró
bowała popełnić samobójstwo. Susan usiłuje
dociec, co pchnęło Savannah Wingo, utalen
towaną poetkę, do targnięcia się na swoje ży
cie. Nieoczekiwanie między zamkniętym
w sobie prowincjuszem a „światową" psychoterapeutką rodzi się wielka miłość.

•DLA DZIECI

TVN

Sport: I liga piłki ręcznej
mężczyzn: Spójnia Gdańsk DGT Wybrzeże Gdańsk TVG

16.10 Zepter Sport Magazyn Polsat
Wizja 1

18.00 WWF Superstars 631 Wizja 1
17.30 (K) Mundial Futbol - mag. pił
ki nożnej
Canal +
18.00 (K) MECZ+MECZ

Nick Nolte, Barbra Streisand

NIEDZIELA

10.30 Gillette - pr. sportowy

17.30 Żużel - magazyn

19.30 „Książę Przypływów" - film
obycz. USA (1991), reż. Barbra
Streisand (150 min)
TVN
19.50 „Morderstwo w Orient Expressie" - film krym. prod. ang.
(1974), reż. Sidney Lumet (121
TVP 2
min)
20.00 „Nieuchwytny cel" - film sen
sac. USA (1993), reż. John Woo
(97 min)
RTL 7
20.05 „Znachor" - dramat prod. pol
skiej, reż. Jerzy Hoffman (121
min)
TV Polonia
21.00 „Serce Klary" - dramat USA
(1988), reż. Robert Mulligan
(103 min)
Polsat

•SPORT

SOBOTA

12.30

22.25 „Nasi synowie" - film obycz.
USA (1991), reż. John Erman
(90 min)
Nasza TV
22.30 Joni" - dramat obycz. USA
(1977), reż. James F. Collier (115
TVG
min)
22.35 „Dojrzewanie" - film sensac.
USA (1992), reż. H. Freed (125
min)
TVN
22.40 „Kuba" - film obycz. USA, reż.
R. Lester (117 min)
TYP 2
22.50 „Mroczna połowa" - horror
USA (1993), reż. George A. RoTVP 1
mero (116 min)
0.00 Gorące kino: „Ślepy odwet" dramat sens. USA (1990)
(92 min)
Nasza TV
0.40 „Głupia sprawa" - komedia
USA (1975), reż. M. Schultz
(110 min)
TVN

Canal +

21.40 (K) Liga+ - mag. sportowy

•15.00

15.00 Transworld Sport

Wizja 1

16.00 Ice hockej

Wiqa 1

16.10 Zepter Sport Magazyn Polsat
19.00 (P) Tenis ziemny: Turniej ATP
w Stuttgarcie - finałEurosport
20.30 Wieczór
Gdańsk

ze

sportem

TV
TVG

21.00 Automobilizm: Wyścigi For
muły 1 - Grand Prix Japonii
wSuzuka
DSF
21.35 (K) Sport+- mag. sportowy
Canal +

•22.00
22.00 „Bez lęku" - dramat psych.
USA (1993), reż. Peter Weir
(120 min)
TYP 1
22.25 „Opowieść o »Dziadach« Ada
ma Mickiewicza. Lawa" - dra
mat prod. polskiej (1989), reż.
Tadeusz Konwicki (130 min)
TVG
22.50 „Halloween 3" - horror USA
(1983), reż. Tommy Lee Wallace (90 min)
RTL 7
22.55 Kalejdoskop filmowy: „We
wnętrzny niepokój" - film bio
graficzny USA (1992, 85 min)
Nasza TV
23.20 „Danny Rose z Broadwayu" komedia obycz. USA (1984),
reż. Woody Allen (100 min)
TVN
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Pan Ztota Rączka
Brad organizuje prywatkę z oka
zji święta Halloween, zaprasza
na imprezę swoją dziewczynę.

P®ŁgMjl

Czterdziestolatek
Państwa Karwowskich ma od
wiedzić nigdy nie widziana ku
zynka z Australii. Okazuje się, że
piękna, czekoladowa dziewczyna

Nocny patrol
Na wolność wydostaje się niebez
pieczny morderca i psychopata,
który grozi, że zabije wszystkich

przyjechała na konkurs „Mokra
koszulka". Stefan i Madzia jadą

odpowiedzialnych za jego uwię
zienie. Zaczyna nawet z powo
dzeniem realizować swój plan.

się szczególnie interesująco.

razem z synem do Sopotu, aby
tam spotkać się ze światem show
biznesu.

Policja jest bezradna. Na liście
szaleńca znajduje się nazwisko
czarnoskórego przyjaciela Mitcha

pr. I, g. 16.25

pr. II g. 16.55

Tim udziela synowi kilku rad do
tyczących postępowania z kobie
tami, toteż wieczór zapowiada

Polsat g. 21.00

TV POLONIA

KungFu
Caine trafia na pole walki, gdzie
bandyci bestialsko wymordowali
cały pluton żołnierzy, dowodzonych
przez młodego porucznika Wylanda. Posądzony o udział w napadzie,
Chińczyk zostaje osadzony w woj
skowym areszcie i skazany na
śmierć. Gdy udaje mu się uciec, po
rucznik wyrusza w pościg.
TVG, g. 11.30

Cześć kochanie, to ja
Brad jest przystojnym, nadzianym
{ wpływowym przedsiębiorcą bu
dowlanym, a raczej był, to... wła
śnie zginął w wypadku. Los jednak
okazał się łaskawy i Brad wraca do
życia w nowym wcieleniu! Niegdy
siejszy przebojowy przystojniak
staje się teraz krępym nieudaczni
kiem bez grosza przy duszy.
TVN, g. 19.30

Rewa, czyli jakby dę pytali (2)
Program bogato ilustrowany ma
teriałami archiwalnymi, prezentu
jącymi najwybitniejsze role kaba
retowe, teatralne i filmowe Janu
sza Rewińskiego.
Główny bohater dostaje propozy
cję wyjazdu do Hollywoodu, aby
zagrać tam w amerykańskiej wer
sji „Kilera".
TV Polonia, g. 21.50

, i*

Mroczna połowa
Thad pisze opowiadania, chce zo
stać w przyszłości sławnym pisa
rzem. Ilekroć jednak siada nad
kartką papieru, czuje silny ucisk
w głowie. Badania lekarskie wy
kazują guz mózgu. Okazuje się,
że narośl jest „pozostałością" po
nie narodzonym bracie bliźniaku
Thada.
pr. I, g. 22.50
7.00 Rolnictwo na świecie 7.15
Agrolinia 7.45 Śniadanie na farmie
8.05 Wszystko o działce i ogrodzie
8.30 Wiadomości 8.40 Prognoza
pogody 8.45 Powroty 9.05 Ziarno program redakcji katolickiej 9.30
Dla dzieci i młodzieży: 5-10-15 9.55
Kto ty jesteś?: Czym zdobyta?
Krwią i blizną 10.20 Walt Disney
przedstawia: „Kaczka paczka",
„Dziwne towarzystwo" 11.40 Taki
jest świat 12.00 Wiadomości 12.10

16

nych. Jako doradca w sprawach
bezpieczeństwa musi podjąć

Gladiator
Po śmierci matki, James Marshall
wraz z ojcem przenosi się do ubo
giej dzielnicy Chicago. Pewnego
dnia podczas zwykłej ulicznej bój
ki zaufany Jimmy'ego Horna ~
„ojca chrzestnego" dzielnicy, do

współpracę z generałem Bello
i dopomóc ekipie Batisty utrzymać
władzę.

strzega niezwykłe umiejętności
bokserskie rozpoczyna się jego
wielka bokserska kariera.

Kuba
Akcja filmu rozgrywa się w 1959
roku w Hawanie. Na wyspę przy
bywa Robert Dapes, emerytowany
major brytyjskich sił powietrz

pr.ll, g. 22.40
7.25 Sport telegram (powt.) 7.30 Fol
kowe nuty 8.00 Tacy sami 8.30 Pro
gram lokalny 9.30 Powitanie 9.35 Jaś
Fasola - program rozrywkowy, W.
Bryt. 10.00 Pan Marimba - reportaż
10.25 Święto Reformacji 11.10 Po
dróże w czasie i przestrzeni: „Pod
wspólnym niebem" (2): „Powrót wil
ków do Yellowstone" - serial doku
mentalny, USA 1996 12.00 Kino bez
rodziców: Spotkanie z Hanna Barbera - seriale animowane dla dzieci
12.35 „Cudowne lata" (51): „Made-

Z kamerą wśród zwierząt: Jak od
chodzą - program przyrodniczy
12.40 Czasy - katolicki magazyn in
formacyjny 12.55 Jeśli nie Oxford,
to co? 13.25 Stop klatka - magazyn
filmowy 13.45 „Ktoś pamięta moje
imię" - film dokumentalny Andrze
ja Titkowa 14.15 Zabawy językiem
polskim 14.45 Od przedszkola do
Opola: Wojciech Dzieduszycki 15.25
Goniec kulturalny 15.45 TLP - Two

line" - serial 13.05 Dzisiaj, jutro, za
wsze: Bohdan Łazuka w Dwójce
13.30 „Ballykissangel" (4/14) - se
rial obyczajowy, W. Bryt. 1997, reż.
Paul Harrison, wyk. Stephen Tompkinson, Dervla Kirwan, Tony Doyle,
Niall Toibin (50 min) 14.25 Animalsmagazyn 14.55 Familiada - teletur
niej 15.25 „Złotopolscy" (83) - tele
nowela, Polska 1998, reż. Janusz Dy

ja Lista Przebojów

mek

16.25

"Pan Złota Rączka" (32/50)

16.00 Wielka gra -teleturniej

- serial komediowy, USA
1991, wyk. Tim Allen, Taran
Smith, Patricia Richardson
Tefeexpress
Jaka to melodia? - quiz

16.55

17.00
17.25
17.50

czyli powrót do źródeł" -se
rial komediowy, Polska 1993,
reż. Jerzy Gruza, wyk. Anna
Seniuk, Andrzej Kopiczyński,
Roman Kłosowski, Irena
Kwiatkowska (57 min)

To jest telewizja

18.10 "Przygody Sindbada" (9/21)
- serial przygodowy, USA
1995, reź. Clay Boris/Neill
Fearnley, wyk. Zen Gesner,
Jacqueline Collen, George
Buza, Tim Progosh (43 min)
19.00 Wieczorynka: „Tabaluga"
20i9-3° Wiadomości, Sport
20.05

"Szkarłatny kaftan" - film
kostiumowy, W. Bryt. 1998,
reż. Stuart St. Paul, wyk. Jean-Marc Barr, Emma Fiel
ding, Simon Callow, Jack
Shepherd (88 min)

21.40

Sportowa sobota

18.00
18.10

0.50

2.00
2.40
3.10

"Mroczna połowa" - horror,
USA 1993, reż. George A.
Romero, wyk. Timothy Hutton, Amy Madigan, Michael
Rooker, Julie Harris (116 min)
"Klan"
(133,134,135)
(powt.)
Spotkania kabaretowe Rozstania
Trochę kulturalny program
o poezji
Zakończenie programu

Panorama
Program lokalny

6.00 Disco Relax 7.00 Oskar 7.30
W drodze 8.00 „Kapitan N" (9) -se
rial 8.25 „Power Rangers" (113) serial 8.50 Kalambury 9.20 Talent za
talent 9.50 Owocmocna lista przebo
jów 10.05 „Strażnik Teksasu" (101)
- serial 10.55 „W pogoni za praw
dą" - dramat obyczajowy, USA
1996, reż. Sam Pillsbury, wyk. Lindsay Wagner, Debrah Farentino, John
Terry, Lynn Thigpen (105 min) 12.35
„Zwierciadło życia" - dramat oby
czajowy, USA 1959, reż. Douglas
Sirk, wyk. Lana Turner, Sandra Dee,
John Gavin, Dan 0'Herlihy (120 min)
15.00 Granice wyobraźni. W szokują
cym programie profesor Stefano Benemeglio, psychiatra i psychotera
peuta z Instytutu Psychologii w Me
diolanie, na oczach milionów telewi
dzów udowadnia, że wystarczy kilka
gestów, by uwolnić człowieka od na
łogów, codziennych lęków i koszma
rów dzieciństwa. 15.30 Oskar

16.00
16.10
16.20

Informacje
Zepter Sport Magazyn
Dziewięciu wspaniałych: gra
- zabawa
17,15 "Pacific Blue" (49) - serial
sensacyjny, USA 1996, reż. R.
Hemecker, wyk. J. Davidson,
D. Vogel, M. Ferraez, P. Trickey (45 min)

18.10

20.05

20.50
21.10
21.25
21.50
22.00
22.40

0.40

szula

19.05

Siedem jest bestii moich, czy
li cyrk metafizyczny Wiesła
wa Dymnego (1) - program

20.00 Idź na całość - show z na

artystyczny
Krystian Zimerman w Polsce
Rybka zwana Dwójką
"Katastrofy na żywo" (8/12):
„Klęski żywiołowe" - serial
Słowo na niedzielę
Panorama
"Kuba" - dramat obyczajo
wy, USA 1979, reż. Richard
Lester, wyk. Sean Connery,
Brooke Adams, Jack Weston,
Hector Elizondo (120 min)
Siedem jest bestii moich, czy

20.50
21.00
21.55

23.45
23.55

0.20
1.20

li cyrk metafizyczny Wiesła
wa Dymnego (2)
1.30
1.35

"Xena, wojownicza księż
niczka" (24) -serial przygo
dowy, USA 1995, wyk. L.
Lawless, R. O' Connor (45
min)

18.35 Duety do mety -teleturniej
19.05 Jaś Fasola (powt.)
19.35 Muzyczny gwiazdozbiór: Ur

22.00 Flirty z figlami
22.50

"Czterdziestolatek - 20 lat
później" (7/15): „Kuzynka,

Polsat, g. 21.55

Sport telegram
Zakończenie programu

3.20
4.20

Disco Polo Live

grodami
Losowanie LOTTO i Szczęśli
wego Numerka
"Nocny patrol" (22) - serial
sensacyjny, USA 1995-1996
"Gladiator" - dramat sensa
cyjny, USA 1992, reż. Rowdy
Herrington
Ogłoszenie wyników LOTTO
"Ostatni do wzięcia" (9) serial komediowy, USA
Playboy
"Chwila zabawy" - film ero
tyczny, USA 1996, reż. Dale
Trevillion, wyk. Jennifer Burton, Eliot David, Monique
Parent, Craig Stepp (98 min)
Muzyka na BIS
Pożegnanie

Świat przyrody
Północna część Australii to kraina,

Głupia sprawa
Pełne nostalgii, żaru i zwariowane

której oblicze odmieniają co roku:
ogień, monsun i nieubłagane tro
pikalne słońce. Znajduje się tam

go humoru spojrzenie na lata 60.
Trzej nierozłączni kumple ze szkoły

Park Narodowy kakadu, w którym
żyją wspaniałe papugi. Są tam

Cooley High uczestniczą w tym
szalonym życiu. Mają ambicje,
swoich przyjaciół i wrogów, rów

również najbardziej charaktery
styczne zwierzęta antypodów kangury.
TVG,g. 15.30

nież skryte marzenia, choćby o
niekwestionowanej królowej pięk
ności Cooley High - Brendzie.
TVN, g. 0.40

Grzegorz Turnau - portret artysty
Grzegorz Turnau miał 17 lat
kiedy w 1984 r. na Festiwalu
Piosenki Studenckiej w Krakowie
zdobył
główną nagrodę. Od
tego czasu wydał cztery płyty i
zyskał ogromną popularność.
Film przedstawia jego twórczość
także pozamuzyczną.
TV Polonia, g, 23.00

„Mieszkańcy wesołego lasu" - se
rial animowany 7.55 „Podróże z ma
łą gwiazdką" - anim. 8.25 „Świat
dzikich zwierząt" - serial 8.30 Dzień
dobry, tu Gdańsk 9.00 Panorama
9.10 Dzień dobry, tu Gdańsk 9.30
„Niebezpieczna zatoka" - serial
10.00 „Podróże kulinarne po Fran
cji" - serial dok. 10.30 „Podmorski
spacer" - film dok. 10.55 Magazyn
nie tylko sportowy 11.20 „Świat dzi
kich zwierząt" - serial dok. 11.30
„Kung Fu" - serial 12.30 Sport: I li
ga piłki ręcznej mężczyzn: Spójnia
Gdańsk - DGT Wybrzeże Gdańsk
13.10 Dozwolone od lat 40-stu
13.30 VIII Śląskie Dni Muzyki Współ
czesnej - relacja z koncertu 14.00
Krajobrazy 14.30 4 & 2 - magazyn
motoryzacyjny 14.50 Studio Trójki
15.00 Dwa tysiące lat później - pr.
katolicki 15.30 „Świat przyrody"

7.00 Telesklep 8.00 „O czym szumią
wierzby" (18) - serial animowany
dla dzieci 8.30 „Latarnia Solusia"
(21) - serial animowany dla dzieci
8.45 De De Reporter - pr. dla dzieci
9.00 Twój problem nasza głowa - pr.
na żywo, dla dzieci 10.00 Rzut za 3 następcy Jordana 10.30 Gillette - pr.
sportowy 11.00 „Mężczyzna ideal
ny" -komedia SF, USA 1987, reż. Susan Seidelman, wyk. Ann Magnuson,
John Malkovich, Glenne Headley,
Ben Masters (120 min) Żaden męż
czyzna nie jest w stanie w pełni za
dowolić współczesnej - znającej
swoją wartość i świadomej swych
pragnień - kobiety... Film ukazuje
zjawisko feminizmu na wesoło.
13.00 Salon gier komputerowych pr. dla dzieci i młodzieży 13.25 Big
Star Party - superlista 14.15
„Gwiezdne wrota" (9) - serial SF,
USA 15.15 „Buffy - postrach wampi
rów" (9) - serial dla młodzieży, USA

7.00 Program dnia - TV Polonia za
prasza 7.05 Osjaków '98 (5) - repor
taż Artura Głowackiego 7.20 Na Spi
szu i Orawie - reportaż Mai Kossa
kowskiej 7.35 Hity satelity - propo
zycje programowe TV Polonia na
nadchodzący tydzień (powt.) 7.55
Dzień dobry na dzień dobry (1) -pro
gram muzyczny 8.30 Wiadomości
8.40 Dzień dobry na dzień dobry (2)
- Liga Przebojów - program muzycz
ny 9.30 Dla dzieci: Ala i As - Wesoły
kucharz (powt.) 9.50 Dla dzieci: Szafiki 10.20 Zwierzolub 10.40 Brawo
BIS 13.00 Wiadomości 13.10 Spoj
rzenia na Polskę 13.30 Od przedszko
la do Opola: Żuki 14.15 Magazyn
skandynawski 14.45 Od rozbioru do
wolności -teleturniej 15.10 „Powrót
Arabeli" (26-ost.) - serial dla mło
dych widzów, Czechy 1993, reż. Vaclav Vorlicek, wyk. Jiri Labus, Mirosła
wa Szafrankova (29 min) 15.40 Pira

16.20

16.15

16.00 Wieści polonijne
16.15 Mówi się... -pr. poradnikowy
16.35 Ludzie listy piszą
17.00 Tefeexpress
17.15 SPORT Z SATELITY: I liga siat
kówki kobiet: Stal Bielsko -

7.00 „Detektyw Bogi" 7.25 „Czaro
dziejski ołówek" - serial 7.30

"Świat dzikich zwierząt" serial dokumentalny
16.30 "Tak panie Premierze'^(2/8)
- serial komediowy, W. Bryt.
17.00
1730

1992, reż. Sydney Lotterby
Morskie opowieści

17.55

Rozmowy z dwiema niewia
domymi
Słowo o Ewangelii

18.10

Panorama lokalna - wydanie

główne
18.30 Uśmiechnij się
19.00 Jesienne ballady
19.30 "Don Giovanni" - widowi
sko
21.10 Religia i ludzie
21.30 Panorama - wydanie wie
czorne
21.45
22.00
22.30

0.20

Gdański Magazyn Sportowy
"Podróże kulinarne po Fran
cji" - serial dokumentalny
"Joni" -dramat obyczajowy,
USA 1977, reż. James F. Collier, wyk. Joni Eareckson,

Multikino - filmy, gwiazdy,

plotki
16.45 Studio tramwaj
17.15 Maraton Uśmiechu - wyda

18.00

nie konkursowe z udziałem
telewidzów
Ale plama - program roz
rywkowy
Wszystko albo nic - teletur

18.55

niej rodzinny
Pogoda

19.00
19.25
1930

17.45

21.15

Bert Remsen, Katherine de

22.30
22.35

Hatre, John Milford (115
min)
Zakończenie programu

0.40

2.30
3.10

ci -teleturniej

18.15

Kolejarz Katowice
"Złotopolscy" (17,18): „Zgo
da", „Gdynia-radio" - tele

19.15

nowela, Polska 1997
Dobranocka: „Bajki

TVN Fakty
Sport
"Cześć kochanie, to ja" -ko

19.30
19.50

okna" - serial animowany
Wiadomości
Prognoza pogody

media obyczajowa, USA

19.55

Sport

To było grane! - pr. rozryw
kowy prowadzi Kayah, rok
1969, gośćmi będą Hieronim
Wrona, Czesław Lang, Alicja
Majewska, Ewa Kuklińska,
przeboje z 1969 roku przypo
mną The Fortunes i Natalia
Niemen

20.00

TVN Pogoda
"Dojrzewanie" - film sensa
cyjny, USA 1992, reż. Herb
Freed
"Głupia sprawa" - komedia
obyczajowa, USA 1975, reż.
Michael Schultz
Big Star Party - superlista
Granie na ekranie

22.30
22.55
23.00

21.50

23.50

0.40
0.45
1.00

zza

"Przesłuchanie" - dramat
społeczny, Polska 1982, reż.
Ryszard Bugajski, wyk. Kry
styna Janda, Janusz Gajos,
Adam Ferency, Olgierd Łuka
szewicz (113 min)
Rewa czyli „Jakby cię pyta
li..." (2) -pr. rozrywkowy
Panorama
Prognoza pogody
"Grzegorz Turnau - portret
artysty" - film dok.
Odrobina mężczyzny na co
dzień (2) - recital Wiesława
Michnikowskiego
Program dnia - Powitanie
widzów amerykańskich
"Bajki zza okna" - serial
Wiadomości, Sport i Progno
za pogody (powt.)
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Ptaki II
Rodzina Hockenów wybiera się
na wakacje. Letnią sielankę za
kłóca wiadomość o tajemniczej
śmierci samotnego rybaka, któ
rego ciało zostaje pewnego dnia
wyrzucone na brzeg morza.
Wszystkich szokuje fakt, że męż
czyzna nie ma oczu.
RTL 7, g. 20.00

W

y

CANAL+

WIZJA!

7.00 Nasz sklep 8.00 „Opowieści z klo

7.00

"Dinobabies" - serial anim.

nowego miasta" (10) 8.30 „Dogtanian
i trzej muszkieterowie" (7) 9.00 Wy

7.00

Śmiertelna pora roku

7.30

8.00

(P) Życie na krawędzi

graj! Wyśpiewaj! 9.45 „Zaginione mia
sto" (32) 10.15 „Antonella" (124) serial 11.00 Horoskop na dziś 11.05
Muzyczny regał 11.30 „Płonąca po
chodnia" (69,70) 12.30 Melanżeria
13.00 „Nie ma jak w domu" (35) 13.30

8.30
10.00

9.00

(P) Kłopotliwe wody

„Przynęta" (14) - serial 14.00 „Tylko
jedno życie" (38) - serial USA 14.45
Klub 1001 podróży 15.15 „Van Pires"
(3) 15.45 „Moje życie pod psem"

14.30

"Enchanted Tales: Chinese
Princess" - film dla dzieci
"Gry wojenne" - film SF, USA
"Opowieści z mórz południo
wych" - serial przygodowy
"Statek miłości" - serial
"Sąsiedzi" - serial obyczajo
wy, Australia 1986 (powt.)
Portrety gwiazd: Robert Du-

16.15 "Historie niesamowite" - serial
16.45 "Rycerze nie zawsze bez ska
zy" (7) - serial kostiumowy
17.45 Nasze wiadomości
18.00 VIP
18.15 "Czarne kapelusze" - serial
kryminalny, USA 1992
19.05 "McCall" (13)-serial

0.00

KINO AKCJI: „Ptaki 2"-hor
ror, USA 1994
Nasze wiadomości
Horoskop na jutro
- 00.00 NASZ WIECZÓR: ŻYĆ
Z AIDS
Żyć z AIDS
"Nasi synowie" - film oby
czajowy, USA 1991
GORĄCE KINO: „Ślepy od

1.30

USA 1990, reż. Lee Philips
Techno party

20.00
21.30
21.50
21.55
21.55
22.25

wet" - dramat sensacyjny,

11.00
12.00

15.30
16.00

16.30
17.30
18.00
19.00
20.00
21.00
21.30
22.00
23.45
1.30
2.00
4.00

vall
Aż trudno w to uwierzyć magazyn ciekawostek
Podróżujący smakosz - prze
gląd najlepszych europejskich
restauracji
Motowizja - magazyn moto
ryzacyjny
Żużel - magazyn
WWF Superstars 631

999
"Statek miłości" - serial
"Powikłane historie" - serial
sensacyjny, Australia 1996
"Perversion of Science" - se
rial SF
"Rozpruwacz umysłów" horror, USA 1995
"Nawiedzona" - horror, USA
"Perversion of Science" - se
rial SF
Boks
"Dom dla lalek" - horror,
USA 1996

mJ fi

10.00 (P) ESPU
10.30

Lassie

12.00 (P) Lekarze zwierząt
13.00

(P) Słonie: Sierotki

14.00

Słonie: Królowa słoni

16.00

Lassie

17.00

(P) Lekarze zwierząt

18.00 (P) Opowieści z zoo
18.30

(P) Ptasia telewizja

19.00

Wiejscy weterynarze

19.30

(P) ESPU

20.00 (P) Łowcy krokodyli
20.30

Zwierzę X

21.00 (P) Tarantule i ich krewniacy

22.00 Szczury pośród nas
23.00

Pełzające królestwo

0.00

(P) Odkrywamy świat z kapi
tanem Cousteau: Australia -

8.30
10.25

mat obycz., Polska 1978
(K) „Złodziej" - dramat

12.25
12.30

obycz., Rosja/Francja 1997
Nie Przegap
Rozkodowany Bugs Bunny -

13.55

13.30
13.45

filmy anim.
Szymon Mówi Show
Szeroki Horyzont - film doku

14.50

mentalny
(K) Wycieczki przyrodnicze:

16.35

14.45

„Orzeł" - film dokumentalny
(K) „ Prawdziwa blondynka" -

17.55

15.40

komedia, USA 1997
(K) Mundial Futbol -mag. pił
ki nożnej
(K) MECZ+MECZ
Aktualności filmowe
(K) „Strefa zrzutu" - film sen

20.00

17.30
18.00
19.30
20.00
21.40
22.35
0.10

Tasmania

1.00

Zakończenie

8.45

Łapu Capu
Diabelski Młyn
(K) „Wyspa Noego 2" - serial
anim.
(K) „Bilet powrotny" - dra

(P) Ptasia telewizja: Za poży
wieniem

11.00

7.00
7.15
8.00

2.00

3.55

sac., USA 1994
(K) Liga-ł- - mag. sportowy
(K) „A Ciegas" - thriller, Hisz
pania 1997
(K) „Uprowadzenie" - film
sensac., USA 1993
(K) „Motylek na szpilce" dramat obycz., Czechy/W.
Brytania 1994
(K) „Stan zagrożenia" - film
sensac., USA 1994

Wiecznie młody" - melodra
mat, USA 1992
Na planie filmu „Miasto anio
łów" - reportaż
"Szczeniacka miłość" - film
obycz., USA 1996
"Współlokatorzy" - komedia,

10.25
10.40
12.05

USA 1995
"Zabójczy sprzymierzeniec" film przyrodniczy, W. Brytania
1996
"Młode strzelby 2" - we
stern, USA 1990
"Karaluchy pod poduchy" komedia, USA 1996
"Simply Red - Koncert w Lon
dynie" - koncert
"Drużbowie"
dramat
obycz., USA 1997
"Egzekutor" - film sensac.,
USA 1996
"Ostatni Don" - dramat

21.35
23.30

obycz., USA 1997
1.00"Pacific Heights" - thriller, USA
1990
2.40
"Wiecznie młody" - melodra
mat, USA 1992
4.20
"Wojna mediów" - dramat
obycz., USA 1997

Halloween II
Kontynuacja jednego z najpopular
niejszych i najstraszniejszych hor
rorów w historii kina, „Halloween"
Johna Carpentera. Film zaczyna się

$

dokładnie w momencie, w którym
skończył swoją opowieść Carpenter. Maniakalny morderca Michael
Meyers zdołała umknąć kulom iru
sza w pościg za swoją siostrą.
RTL 7, g. 21.30
6.20
6.40
7.30
8.00
8.25
9.05
12.25
14.05
14.30

Ukryta kamera
"Na zawsze" - serial
Teleshopping
"Miłość i dyplomacja" - se
rial obyczajowy
"Sunset Beach" - serial
Odjazdowe kreskówki
"Langoliery" (2) - film SF,
USA 1995, reż. Tom Holland
Ukryta kamera
"Rodzina Potwornickich" -

serial komediowy
"Trzecia planeta od Słońca"
- serial komediowy
15.20 "Steven Spielberg przedsta
wia: Niesamowite historie"
16.10 "Czynnik PSI 2" -serial SF
17.00 "Znikający człowiek" - serial
18.00 "M.A.N.T.I.S" -serial SF
18.50 7 minut - wydarzenia dnia
19.05 "McCall" - serial sensacyjny
20.00-23.05
SOBOTA MOCNYCH
14.55

20.00
21.30
23.05
23.30
0.20
1.05
1.55
4.20

WRAŻEŃ:
"Ptaki 2" - horror, USA
1994, reż. Allan Smithee
"Halloween 2" - thriller,
USA 1981
"Alfred Hitchcock przedsta
wia" - serial kryminalny
"Sprawa dla Wycłiffa" - se
rial sensacyjny
"Czynnik PSI 2" - serial SF
"McCall" - serial sensacyjny
"Ptaki 2" - horror, USA
1994, reż. Allan Smithee
"Halloween 2" - thriller,
USA 1981

Nasi synowie

Rozpruwacz umysłów

Tarantule i ich krewniacy

Strefa zrzutu

Ostatni Don

Jest to prawdziwa opowieść o lo
sach dwóch kobiet. Są różne - za

Tajny eksperyment, którego ce
lem było stworzenie nadczłowieka, kończy się jedynie połowicz
nym sukcesem; wykreowane
istoty wymykają się bowiem
swym stwórcom spod kontroli.

Ostatnio odkryto kilka nowych
gatunków pająków. Jednym z nich
jest tarantula z Ekwadoru - do tej

Rewelacyjne sceny powietrznych
akrobacji sfilmowane w sposób

Don Domenico Clericuzio jest gło
wą najpotężniejszej mafii w Ame
ryce. Don Domenico nie pozwala

równo pod względem pochodze
nia społecznego, jak i sposobu by
cia - obie mają synów chorych na
AIDS. Film ukazuje, w jaki sposób
usiłują pokonać lęk przed chorobą.
Nasza TV, g. 22.25

Wizja 1, g. 22.00

pory znaleziono tylko jednego
osobnika, czyniąc z niej najrza
dziej występujące zwierzę na
świecie
Animal Planet, g. 21.00

zapierający dech w piersiach.
W głównej roli - jeden z najpo
pularniejszych czarnoskórych ak
torów, Wesley Snipes,
Canal+, g. 20.00

Discouery
HAŁLMARK
9.35

"Romans w Orient Ekspresie"
- komedia, W. Bryt. 1985
11.20 "Rockabye" - dramat oby
czajowy, USA 1986
12.55 "Podejrzenie" - thriller, W.
14.35
16.05

17.20

Bryt. 1987
"Moja ulubiona brunetka" komedia, USA 1947
"Milczący świadek "/"Przy
padkowy świadek" - film kry
minalny, USA 1987
"Ronnie i Julie" - dramat
obyczajowy,
Kanada/USA
1996

19.00

"Oczekujące druhny" - dra
mat obyczajowy, USA 1994

20.00

"Złamane śluby" - dramat
obyczajowy, USA 1986
"Droga do Avonlea" - dra
mat obyczajowy, Kanada
"Dog Boys" - dramat sensa
cyjny, Kanada/USA 1997

21.40
23.20

6.00
7.00

"Ocalona" (102)
"Ocalona" (103)

11.25

8.00

"Ocalona" (104)
"Ocalona" (105)

12.05
12.30

9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
0.00
1.00
2.00

"Ocalona" (106)
"Rosangelica" (102)
"Rosangelica" (103)
"Rosangelica" (104)

"Po drugiej stronie lustra" serial SF, Australia 1996
Gra o wszystko z Billem Cosby
"Tajemnicza dama" - teleno
wela

13.30
14.00

"Rosangelica" (105)
"Rosangelica" (106)
"Ocalona" (102)
"Ocalona" (103)
"Ocalona" (104)
"Ocalona" (105)
"Ocalona" (106)
"Rosangelica" (102)

14.30
15.00
16.00

"Rosangelica" (103)
"Rosangelica" (104)
"Rosangelica" (105)
"Rosangelica" (106)

20.05

18.00
19.00
19.50

22.00
23.00

Zakończenie programu
0.40
1.40

Magazyn Motoryzacyjny Mło
dych -pr. Maćka Ziętarskiego
Superstar - pr. satyryczny
z udziałem Jacka Ziobro
Junior-show
Disco Polo Live
"Ja nie spik inglish" - kome
dia, Włochy 1993
"Dynastia" - serial
"Droga do Avonlea" - serial
Informacje
"Syndykat zbrodni" - film
sensac., USA 1974
Idź na całość - show
"Jej hobby to brylanty" - film
sensac., USA 1973
Disco Relax - pr. rozrywkowy

13.00

(P) Pola bitew: Wojna w Wiet
namie

14.00

(P) Pola bitew: Wojna w Wiet
namie

15.00

(P) Koła i stępki: Uciekający
pociąg

16.00

(P) Planeta żywiołów: Wulkany

17.00

(P) Morskie skrzydła: „Etendard"

18.00
19.00

(P) Pola bitew: Wojna w Wiet
namie
(P) Pola bitew: Wojna w Wiet
namie

20.00

(P) Koła i stępki: Uciekający

21.00

(P) Planeta żywiołów: Wulkany

22.00

(P) Niesamowite maszyny: In

23.00

(P) Detektywi sądowi: Pod

pociąg

teligentna broń

0.00
1.00

konkurencyjnej mafii- Obie rodzi
ny prowadzą ze sobą wojnę...
HBO, g. 23.30

NATIONA! NATIONAL
GEOGRAF rcnroAnuir
CHANNBi. GEOGRAPHIC
16.00

Mysterious Elephants of the

17.00
18.00
19.00

Congo
Champions of the Wave
Islands of the Iguana
Nature's Nightmares. Bugs

20.00

Nature's Nightmares. Black

20.30
21.00

Widów
Nature's Nightmares. Piranha!
Naturę's Nightmares. Nulla

22.00

Pamba the Good Snake
Nature's Nightmares. Ants
from Heli
Colorado River Adventure

23.00
0.00

Mirrorworld
Ice Walk

21.30

TCM

przymusem

20.00 „Duch" - horror, USA 1982

(P) Halloween: Opowieści nie

21.50 „Nawiedzony dom" - horror,
USA 1963 23.40 „Duch" - horror,
USA 1982 (powt.)

samowite - wampiry

Pożegnanie

swojej córce Rose Marie poślubić
Jimmy'ego Santadio, syna głowy

(P) Halloween

CQRQO0M

•suwana

"DSF
11.00 JACKSON WEEKEND 11.30 Mu

8.30 Magazyn sportów ekstremalnych

9.00 Hokej na lodzie: Liga niemiecka -

9.00 (P) Gaz do dechy 9.30 (P) Sporty

6.00 Pinokio 6.30 Piotruś Pan i piraci

zyczna historia Janet Jackson 12.00
JACKSON WEEKEND 12.30 Muzyczna
historia Michaela Jacksona 13.00
JACKSON WEEKEND 13.30 Muzyczna
historia Janet Jackson 14.00 JACKSON
WEEKEND 14.30 Muzyczna historia
Michaela Jacksona 15.00 JACKSON
WEEKEND 15.30 Muzyczna historia
Janet Jackson 16.00 European Top 20
- europejska lista przebojów 18.00

10.30 Offroad 11.30 Automobilizm
12.30 (P) Kulturystyka: Grand Prix Da
nii na Wyspach Owczych 13.30 Sport
motocyklowy: Wyścigi superbike'ów podsumowanie sezonu 14.30 Automo
bilizm: Mistrzostwa FIA GT - podsu
mowanie sezonu 15.30 Automobilizm:
Rajdy samochodów terenowych 16.00
(P) Tenis ziemny: Turniej ATP w Stutt
garcie -półfinały 18.00 (P) Tenis ziem

mecz Eisbaren Berlin - Adler Mannhe

motorowe 10.00 World of Collector

im 11.15 Trans World Sport 12.15 Po
wer Time: Windsurfing 12.45 Power
Time: Kolarstwo górskie 13.15 Nor
malni - mag. ludzi niepełnospraw
nych 13.45 Piłka nożna: II liga nie
miecka - 12 kolejka 14.30 Mag. For

Cars 10.30 Watersports World 11.00
Sports Mania 12.00 Best of Extreme
12.30 Ski Tips 13.00 (P) Zdobywcy

7.00 Świat Bobbiego 7.30 Mysz oraz
potwór 8.00 Sie masz Vern! 8.30 Klub
szalonego Profesorka 9.00 VR Troopers 9.30 Masked Rider 10.00 Gęsia

muły 1 16.00 Automobilizm: Mit Fer
rari 17.00 Z archiwum sportu: Idole Niki Lauda 18.00 MX - mag. moto-

Wiadomości - wydanie weekendowe
18.30 Mtv Movie Special - magazyn
filmowy 19.00 Lista przebojów ta
necznych 21.00 The Grind - gorące
melodie i jeszcze gorętsze tańce 21.30
Wybrani, Wybrane - show 22.00 Mtv
Live - show muzyczny 22.30 „Beavis
i Butt-head" 23.00 Mtv Amour

ny: Turniej ATP w Stuttgarcie -półfina
ły 19.00 (P) Automobilizm: Tractor Pulling - podsumowanie sezonu 20.00
Funboard: Halowe zawody w Mediola
nie 21.00 Funsport: Flying Contest
w Wiedniu 21.30 (P) Boks: Walki za
wodowców 0.00 Automobilizm: Wyści
gi serii Cart w Fonatana

Wojny powietrzne 16.00 World of Col
lector Cars 16.30 Motorsport Mundial
17.30 (P) Gaz do dechy 18.00 (P)
Sporty motorowe 18.30 (P) Zdobywcy
nieznanych szlaków 19.00 Water
sports World 19.30 Sports Mania
20.30 Best of Extreme 21.00 Ski Tips
21.30 (P) Wojny powietrzne 22.00 (P)

crossowy 18.30 Automobilizm: Rajdo
we ME - Rajd w Niemczech 19.00
Magazyn dawnej motoryzacji 20.00
Gillette World Sport Special 20.30 Offensiv! - reportaże 21.30 Knockout mag. 22.30 Action: Świat wrestlingu
23.30 Wrestling: WCW 1.00 Planet
Speed 1.30 Mag. Formuły 1

nieznanych szlaków 13.30 (P) Famous
Planes 14.00 Space - Beyond the Fi
nał Frontier 15.00 New Edge 15.30 (P)

Famous Planes 22.30 Space - Beyond
the Finał Frontier 23.30 New Edge
(P) -program z polskim komentarzem

skórka 11.00 Gęsia skórka 12.00 Gę
sia skórka 13.00 Ulysses 13.30 Pole
Position 14.00 Pinokio 14.30 Piotruś
Pan i piraci 15.00 Świat Bobbiego
15.30 Mysz oraz potwór 16.00 VR Troopers 16.30 Masked Rider 17.00 Eerie
Indiana 17.30 Liceum na morzu 18.00
Świat według Ludwiczka 18.30 Kot Ik!
19.00 Sie masz Vern! 19.30 Klub sza
lonego Profesorka 20.00 Zakończenie
programu

8.00 „Szczenięce lata Toma i Jerry'ego"
8.30 „Struś Pędziwiatr" 9.00 „Labora
torium Dextera" 9.30 „Johnny Bravo"
10.00 „Krówka i kurczak" 10.30 „Dwa
głupie psy" 11.00 „Odlotowe wyścigi"
11.30 „Rodzina Addamsów" 12.00
„Scooby Doo, gdzie jesteś?" 12.30 „Ko
cia ferajna" 13.00 „Droopy - mistrzem
detektywów" 13.30 „Flintstonowie"
14.00 „Dastardly i Muttley" 14.30 „No
we przygody Kapitana Planety" 15.00
„Prawdziwe przygody Jonnyego Questa" 15.30 „Figle Flintstonów" 16.00
„Jetsonowie" 16.30 „Laboratorium Dextera" 17.00 „Johnny Bravo" 17.30
„Krówka, i kurczak" 18.00 „Scooby
Doo" 18.30 „Flintstonowie" 19.00 „Ko
cia ferajna" 19.30 „Prawdziwe przygo
dy Jonnyego Questa"
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Matki, żony i kochanki
Jurek zachęca matkę do rozstania
z Cezarym. Wiktoria przeprowa
dza się do Warszawy, a jej mąż
zamieszkuje z Edytą. Filmowe
plany Elżbiety na razie nie docho
dzą do skutku. Dorota wyciąga
z kłopotów firmę ojca, ma szansę
dostać tam pracę.

P®ŁS/^¥

Pożegnalny walc
Dwie nominacje do Oscara za
najlepsze zdjęcia i muzykę. Wy
ciskająca łzy historia nieszczęśli
wej miłości dwojga młodych lu
dzi, którzy spotkali się podczas
wojny w Londynie, należy do że
laznych pozycji telewizyjnego re
pertuaru na całym świecie.
pr. II, g. 11.55

Teresa
Piętnastoletnia Teresa Martin
pragnie wstąpić do klasztoru
karmelitanek, gdzie przebywają
już jej dwie siostry. Film przed
stawia drogę do świętości mło
dej dziewczyny z Lisieux. Teresa
zmarła na gruźlicę w 1897 roku.
Została uznana
w 1925 r.
TVG,g. 14.15

za

świętą

Opowieść o „Dziadach"
Okolice Wilna. W przeddzień Świę

Człowiek z Zachodu

Dziki Zachód, rok 1874. Przez
pustynne tereny Arizony po
dróżuje pociągiem były rewol
werowiec, Link Jones, który
wiezie dużą sumę pieniędzy
przeznaczonych na zatrudnie
nie nowej nauczycielki w swo
im miasteczku.

Serce Chopina
Film opowiada historię serca Cho
pina - jego drogę do Polski i tra
giczne losy w czasie powstania
warszawskiego. W programie
znajdą się fragmenty listów, po
ezji i utworów znakomitego kom
pozytora.

7VN, g. 14.30

TV Polonia, g. 15.30

Danny Rose z Broadwayu
Danny Rose (W. Allen) jest miłym,
naiwnym facetem. Pracuje jako
agent pokaźnej grupki przedziw

Znachor
„Znachor", jedna z najpoczytniej
szych książek Tadeusza DołęgiMostowicza, była początkowo

nych i szalenie malowniczych „ar
tystów". Najwięcej kłopotów spra
wia Danny'emu leniwy, starzejący
się, tyjący, tęgo popijający i w za
straszającym tempie tracący popu

napisana jako scenariusz filmowy.
Po dwukrotnym odrzuceniu go
przez producentów, autor posta
nowił przerobić
utwór na powieść.

larność piosenkarz Lou Canova.
TVN, g. 23.20

TV Polonia, g. 20.05

Morderstwo w Orient Ekspresie

Johnny Belinda

Detektyw Hercules Poirot udaje
się w podróż słynnym pocią
giem „Orient Express" z Calais
do Stambułu. W czasie podróży
przez ośnieżone Alpy pociąg za
trzymuje się z powodu lawiny.
Wtedy ginie, pchnięty nożem,
jeden z pasażerów.
pr. II, g. 19.50

Film jest wzruszającą historią
głuchoniemej dziewczyny i cier
pliwego lekarza, usiłującego

6.00 Disco Polo Live 7.00 Twój lekarz
oraz Wystarczy chcieć 7.30 Jesteśmy mag. redakcji programów religijnych
8.00 „Rekiny wielkiego miasta" (32) serial animowany, USA 1997, reż. Ron
Harris (25 min) 8.25 „Power Rangers"
(114) - serial fantastyczny, USA 1994
(25 min) 9.00 Kalambury - pr. dla
dzieci 9.30 Dyżurny satyryk kraju -pr.
satyryczny Tadeusza Drozdy 10.00
Magazyn 11.00 „Na wschód od Ede
nu" -film obyczajowy, USA 1955, reż.
Elia Kazan 13.00 „Znajda" - film przy
godowy, USA 1974, reż. John Badham.
Trzej weterani wojny secesyjnej znaj
dują na pustyni Dzikiego Zachodu
umierającą kobietę i niemowlę. Opie
ka nad nimi komplikuje niesłychanie
ich podróż, bowiem ścigają ich zarów
no konfederaci, jak i Apacze... 14.20
„Johnny Belinda" - film obyczajowy,
USA 1982, reż. Anthony Harvey, wyk.
Richard Thomas, Rosanna Arquette,
Denis Quaid, Candy Clark (92 min)

7.00 „Owadolandia" - serial animo
wany 7.15 „Sówka Pusia poznaje
świat" - serial 7.25 „Czarodziejski
ołówek" -serial dla dzieci 7.30 Dzikie
zwierzaki-serial 7.35 „Przygody Gu
liwera" - serial anim. 7.55 „Czy wie
cie, że...?" 8.20 „Świat dzikich zwie
rząt" - serial dok. 8.30 Świat za
mieszkały - magazyn ekumeniczny
8.55 Rodno zemia 9.15 Gdański Ma
gazyn Sportowy 9.30 „Było sobie ży
cie" - anim. 10.00 Opowieści anty
kwaryczne 10.25 „Japońskie trady
cje" -serial dok. 10.45 „Koty i psy" serial
11.00 „Badacze dalekich
stron" - serial popularnonaukowy
11.25 „Świat dzikich zwierząt" - se
rial dok. 11.30 Pasje i ludzie 12.30
Dozwolone od lat 40-stu 13.00 Etos magazyn katolicki 13.50 Motor
14.10 Panorama tygodnia 14.30 „Te
resa" - film biograficzny, Francja
1986, reż. Alain Cavalier 15.55 "Tropi
ciele gwiazd" - serial dla młodzieży

7.00 Telesklep 8.00 „Sylwan" (7) serial animowany dla dzieci 8.30
„Ich czworo i pies" (13) - serial dla
dzieci 9.00 Twój problem nasza gło
wa - pr. na żywo, dla dzieci 9.55
„Mowgli" (9) - serial 10.25 „Key
West" (9) - serial przygodowy, USA
11.20 Automaniak - mag. motoryza
cyjny 11.45 TVN - między nami mó
wiąc 12.00 „XX wiek według Dawi
da Frosta" (4) -serial 13.00 Pod do
brą gwiazdą - wróżby, przepowied
nie, horoskopy 13.45 Gotuj z Kuro
niem - pr. kulinarny 14.15 Film na
deser: „Człowiek z Zachodu" - we
stern, USA 1958, reż. Anthony Mann,
wyk. Gary Cooper, Lee J.Cobb, Julie
London (120 min)

w dom 13.50 „Wzgórze tajemnic" film dla młodzieży, Kanada 1989
15.45 Kłopoty z Dziadami

6.55 Sport telegram (powt.) 7.00
Echa tygodnia 7.30 „Matki, żony
i kochanki" (10-ost.) - serial obycza
jowy, Polska 1998, reż. Juliusz Ma
chulski/Ryszard Zatorski, wyk. Anna
Romantowska, Gabriela Kownacka,
Elżbieta Zającówna (53 min) 8.25
Słowo na niedzielę 8.30 Program lo
kalny 9.35 „Wielka bitwa Asterixa"
- film animowany, Francja 1989, reż.
Rene Gościnny/Albert Uderzo (77
min) 10.50 Scena młodego widza:
Świat kolorów 11.25 „Wujek 'Zero'"film dokumentalny o Zdzisławie Pręgowskim 11.55 Perły z lamusa: „Po
żegnalny walc" - melodramat, USA
1940, reż. Men/yn LeRoy, wyk. Vivien
Leigh, Robert Taylor, Lucile Watson,
Virginia Field (109 min) 13.50 Nie
odchodź - 12 wspomnień o Kalinie
Jędrusik 14.45 Dla dzieci: Ulica Se
zamkowa 15.15 Familiada - teletur
niej 15.40 „Złotopolscy" (84) - tele
nowela

7.00 Program dnia - TV Polonia za
prasza 7.05 Słowo na niedzielę 7.10
„Złotopolscy" (17,18): „Zgoda",
„Gdynia-radio" - telenowela, Polska
1997, reż. Janusz Zaorski (powt.)
8.00 Hulaj dusza - magazyn 8.30
„Testament wieków" (6): „Arcymitra
i korona" - film dok. Stanisława
Szwarca-Bronikowskiego 8.55 Dzień
dobry na dzień dobry 9.35 Śniadanie
z Polonią 10.05 Panteon - magazyn
kulturalny 10.20 NIEDZIELNE MUZY
KOWANIE: Ludwig van Beethoven:
Symfonia IX d-moll op.125 11.35
„Przez mapę na gapę" (2/3): „Tajem
nicza wyspa" - serial dla dzieci, Pol
ska 1987, reż. Stanisław Lenartowicz
12.00 Dla dzieci: Cztery pory roku
12.30 Kronika końca wieku - maga
zyn 13.00 Transmisja niedzielnej
Mszy Św. 14.05 Ze wszystkich stron
- magazyn reporterów 14.40 Klasyka
w animacji - Wokół księżyca 15.30
„Serce Chopina" - film dok. (powt.)

16.30

16.05

16.00
16.10
16.20

16.20

Religia i ludzie

16.15 "Małpy Boga Hanumana" -

16.35
17.00

"Drużyna marzeń" - serial
dla młodzieży
Gdyńskie nekropolie

film dokumentalny
17.15 " Rodziców nie ma w domu"
(9) -serial, Polska

16.30
16.50
17.00
17.15

17.15
17.35

Smutek to moja pogoda
Religia i ludzie

17.45

17.50
18.05

Menonici na Żuławach
Cyt... to gra śmierć - wido
wisko
Missa Soiemnis - koncert

Bez lęku
Samolot, którym leci bohater filmu,
wzięty architekt Max Klein (Jeff
Bridges), rozbija się. Max, który
przeżył katastrofę, nie ulega emo
cjom, jest spokojny i opanowany.
Ofiarnie ratuje rannych pasażerów,
których życie jest wciąż w niebez
pieczeństwie. Po skończonej akcji
oddala się z miejsca zdarzenia...
pr. \, g. 22.00
7.00 „Człowiek i przyroda" (25) serial dokumentalny, Australia 1996
7.40 Cmentarz znaczy pamięć - re
portaż 8.00 „Ogrodnik Pankracy i je
go przyjaciele" - serial animowany,
W. Bryt. 8.25 Słowa i obrazy 8.35
„Emilka ze Srebrnego Nowiu"
(15/26) - serial dla dzieci, Kanada
1996, wyk. Susan Clark, Stephen
McHattie, Martha Madsaac 9.25
Nieśmiała opowieść o dzielnych nie
wiastach - reportaż 9.55 W Starym
Kinie: „Zwycięstwo nad mrokiem" melodramat, USA 1939, reż. Edmund
Goulding 11.40 Świadkowie wiary
XX wieku 12.00 Anioł Pański - trans
misja z Watykanu 12.15 Ludzki świat
12.45 Zwierzęta świata: „Skrzydlaci
mieszkańcy Amazonii" (2-ost.) -film
dokumentalny, Australia 1997 13.15
Zaproszenie do Teatru TV 13.20 Gość

film obyczajowy, USA 1988,
reż. Robert William Young,

18.00
18.10

Gwiazdozbiór
polskiego
sportu: Władysław Komar
Studio Teatralne Dwójki:
„Edith i Marlene", Polska
Panorama
Program lokalny

wyk. Jack Warden, Stevan
Rimkus, Anna Livia Ryan
(98 min)

18.30
19.00
19.25

Duety do mety -teleturniej
7 dni świat
"Ścigany" - film dok.

Wieczorynka: „Chip i Dale"
- serial animowany

19.50

17.00

Archiwum gwiazd - pro
gram rozrywkowy
Teleexpress

17.20

"Trzy życzenia Jamie'go" -

19.00
19.30

16.25

Wiadomości, Sport i Pro
gnoza pogody

20

plikowany wewnętrznie Cal, który
wie o beznadziejności swych wy
siłków, odkrywa przeszłość wy
gnanej przez ojca matki. Dowia
duje się, że obecnie prowadzi ona
dom publiczny.
Polsat g. 11.00

pr. I, g. 20.00

16

Na wschód od Edenu
Cal zabiega o miłość ojca, którą
ten darzy drugiego syna, ugrzecznionego Arona. Wrażliwy i skom

TV POLONIA

20.00

20.55
21.35
22.00

0.00
0.40

" Morderstwo w Orient Eks
presie" -film kryminalny, W.
Bryt. 1974, reż. Sidney Lumet, wyk. Albert Finney, Lauren Bacall, Martin Balsam
(122 min)

18.15

"Herkules" - serial przygo
dowy, USA 1994, reż. Sam
Raimi, wyk. Kevin Sorbo, An

19.05

Idź na całość - show

20.10

"Strażnik Teksasu" - serial
sensacyjny, USA 1996, reż.
Vern Gillum, wyk. Chuck
Norris, Clarence Gilyard,

Dwójkomania
Panorama
Andrzej Zaucha - wspomnie
nie

wyk. Anna Romantowska,
Gabriela Kownacka, Elżbieta
Zającówna, Małgorzata Po

23.05

"Credo" Krzysztofa Pende
reckiego
Encyklopedia sztuki XX wie
ku: „Prorocy - Rainer Maria

Przyjaciele
Epitafium dla... śpiewa Jacek
Kaczmarski
"Bez lęku" - dramat psycho
logiczny, USA 1993, reż. Pe
ter Weir, wyk. Jeff Bridges,
Isabella Rossellini, Tom Hulce, Rosie Perez (122 min)
Kultura duchowa narodu: Na
niebiosów uboczu
Powidoki Marka Nowakow
skiego: Powązki

1.50

W. Bryt.
Żywa woda - spektakl mu
zyczny Anny Szałapak dedy
kowany Agnieszce Osieckiej
i Piotrowi Skrzyneckiemu
Zakończenie programu

w rodzinne strony, by przeżyć
wspomnienia romantycznej miło
ści do Maryli i dramatyczne wyda
rzenia związane z grupą antycarskich, wileńskich konspiratorów.
TVG, g. 22.25

18.35

Mini Playback Show - pr.
rozrywkowy
18.55 Pogoda
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport

21.00

22.55
0.00
1.30
3.25

Sheree J. Wilson (45 min)
"Serce Klary" - dramat oby
czajowy, USA 1988, reż. Ro
bert Mulligan, wyk. Whoopi
Goldberg, Michael Ontkean,
Kathleen Quinlan, Neil Pa
trick Harris (103 min)
Na każdy temat -talk show
Magazyn sportowy
Muzyka na BIS
Pożegnanie

20.00

"Hans Werner Richter" -

film dokumentalny
20.30 Wieczór ze sportem TV
Gdańsk
21.40 Fotoreporter - filmowy portret
21.50
22.00
22.25

0.35

Macieja Kostuna (powt.)
Capella Gedanensis: Georg
Haendel - Dixit Dominus
Opowieści antykwaryczne program poradnikowy
Opowieść o „Dziadach"
Adama Mickiewicza. Lawa dramat, Polska 1989, reż. Ta
deusz Konwicki, wyk. Gu
staw Holoubek, Jolanta Piętek-Górecka, Artur Żmijew
ski, Teresa Budzisz-Krzyżanowska (130 min)
Zakończenie programu

17.40

18.10

niefortunny

Tak jak w kinie
Poczty!ion
Te!eexpress
"Hrabia Kaczula" (7/44) serial animowany dla dzieci
WSPOMNIEŃ CZAR: „Tola
Mankiewiczówna"- film do
kumentalny
Okruchy wspomnień

"Książę Przypływów" - film
obyczajowy, USA 1991, reż.
Barbra Streisand, wyk. Bar-

18.45
19.15

Latarnik - mag. kulturalny
Dobranocka: „Dziwny świat
Kota Filemona"

bra Streisand, Nick Nolte,
Blythe Danner, Kate Nelligan
(150 min)

19.30
19.50
19.55

Wiadomości
Prognoza pogody
Sport

Pod napięciem - talk show
Ludzie w drodze - pr. repor
terów TVN
23.00 Ale plama - pr. rozrywkowy
23.15 Pogoda
23.20 "Danny Rose z Broadwayu"
- komedia obyczajowa, USA
1984, reż. Woody Allen, wyk.

20.05

19.30

thony Quinn, Renee 0'Connor, Robert Trebor (45 min)

Rilke" - film dokumentalny,
0.50

Informacje
Zepter Sport Magazyn
"Pacific Blue" - serial sensa
cyjny, USA 1996, reż. R. Hemecker, wyk. J. Davidson, D.
Vogel, M. Ferraez, P. Trickey
(55 min)
"Jezioro marzeń" (9) - serial
obyczajowy, USA 1997-98

21.55
22.00
22.30

tocka (53 min)

Polsat, g. 14.20

17.20

"Matki, żony i kochanki"
(10-ost.) -serial obyczajowy,
Polska 1998, reż. Juliusz Ma
chulski/Ryszard
Zatorski,

0.05

wniknąć w jej zamknięty świat
kalectwa... Scenariusz oparto na
sztuce Elmera Harrisa.

ta Zmarłych i prastarego obrządku
Dziadów, w zrujnowanym dworku
zjawia się widmo Poety. Powrócił

22.00
22.30

0.55

Woody Allen, Mia Farrow,
Nick Apollo Forte, Craig Vandenburgh (100 min)
Granie na ekranie - pr. roz
rywkowy

"Znachor" - film obyczajo
wy, Polska 1982, reż. Jerzy
Hoffman, wyk. Jerzy Bińczycki, Anna Dymna, Tomasz
Stockinger, Bernard Ładysz
(125 min)

22.10
22.30
22.55
23.05

0.05
0.25

0.45

Wspomnienia o Andrzeju
Trzaskowskim
Panorama
Prognoza pogody
XXV Ogólnopolskie Spotka
nia Zamkowe - Śpiewajmy
poezję: Studnia - koncert ju
bileuszowy (1)
Twarzą w twarz z Europą
" Memento mori - tajemnice
klasztornego pochówku" film dokumentalny
Program dnia - Powitanie
widzów amerykańskich

sobota 31 października, niedziela 1 listopada 1998 r.

ifelli IH wI

CANAL+

WIX JA.!
7.00 Nasz sklep - zakupy w TV 8.00
„Dog Tracer" (7) 8.30 „Dogtanian
i trzej muszkieterowie" (7) - serial
9.00 „Moje życie pod psem" (7) 9.30

Awantura o spadek
Tommy urodził się w burzliwych la
tach 60. jako dziecko czternastego
księcia Bournemouth i księżnej Lucindy znanej jako „ogólnodostęp
na". Jednakże podczas jednego
z charakterystycznych dla dekady
z szalonych przyjęć chtopiec zostat
zgubiony przez rodziców i przygar
nięty przez biedną rodzinę...
RH 7, g.17.15

7.30
8.30

"Enchanted Tales: Princess
Castle" - film dla dzieci, USA
" Felix the Cat -The Movie" film animowany, 1990
"Demoniczny dyrektor" - se
rial dla dzieci
Przymierzalnia

„Rycerze nie zawsze bez skazy" (7) serial kostiumowy, W. Bryt. 1990, reż.
William Dear 10.30 Horoskop na dziś

10.00

10.35 „Czarne kapelusze" (7) -serial
11.30 „Życie zwierząt" (43) - film

11.00

Brigitte i przyjaciele: Mia Farrow

przyrodniczy 12.00 „Pożegnanie
z bronią" - melodramat, USA 1932,
reż. Frank Borzage 13.30 Gotowanie

12.00

Nie do wiary - program
o dziwnych zjawiskach i wy
darzeniach

z dziadkiem 13.45 CINEMA - maga
zyn nowości filmowych 14.15 „Na
wokandzie" (14) - serial 14.45 „Do
chodzeniówka" (8) - serial

12.30
13.00

"Deep Water Black" - serial
Moda TV

16.15
16.45
18.35
19.05
20.00

21.45

Piękni i sławni czyli nasza wi
zyta u... Tadeusza Drozdy
NIEDZIELNE KINO: „Smuga
cienia" - dramat obyczajowy
"Wielkie romanse XX wieku''
(7) -serial dokumentalny
"McCall" (14) - serial sensa
cyjny, USA
HIT TYGODNIA: „Nieuchwyt
ny cel" - film sensacyjny, USA
1993, reż. John Woo

22.50
22.55

Wieczór z wampirem - talk
show Wojciecha Jagielskiego
Horoskop na jutro
KALEJDOSKOP
FILMOWY:

1.20

„Wewnętrzny niepokój" film biograficzny, USA 1992
Zakończenie programu

10.30

14.00

Nie do wiary-

15.00
16.00

Transworld Sport
Ice hockej

18.00

Podróżujący smakosz -maga

18.30

zyn kulinarny
"Demoniczny dyrektor" - se
rial dla dzieci

19.00
20.00
21.00
23.00
0.00
1.45
3.30

"Opowieści z mórz południo
wych" - serial przygodowy
"Nocny Rycerz" - serial
"Box of Moonlight" - film
obyczajowy, USA 1996
"Opowieści z San Francisco"
(2) - serial obyczajowy
" Sztorm" - dramat przygodo
wy, USA 1996
"Zabójstwo Versace" - film
sensacyjny, USA 1998
"Diabeł" - dramat historycz
ny, Polska 1972

' i%

7.00

(P) Człowiek i przyroda

8.00

(P) Zwierzęta braci Kratt: Lew

8.30

Dunbar i jego psy

8.00

9.00

Lassie

9.30

Lassie

10.00

(P) Lekarze zwierząt

10.30

(P) Lekarze zwierząt

Rozkodowany Bugs Bunny filmy anim.
(K) „Wyspa Noego 2" - anim.

8.00

8.30

(K) „HUTAN-Tajemnice malajskiego lasu deszczowego"
- film dokumentalny

9.00

9.00

(K) „Księżniczka łabędzi 2" -

10.30

film anim.
(K) Deser: „Wszystko ma znik

7.00

11.00 Mistrzowie dzikiej przyrody:
Koala z Australii
11.30

Mistrzowie dzikiej przyrody:
Wieloryby -zabójcy

12.00

Odkrywamy świat

13.00

(P) Niedzielne safari: Wypalo
ne lasy

14.00

Niedzielne safari: Mozu śnieżna małpa

15.00

(P) Dzikie psy

16.00

Dziki ocean: Karaiby

16.30

(P) Cień na Rafie

17.00

Łowcy krokodyli: Śpiąc z kro
kodylami

17.30

(P) Zwierzę X

18.00

Lassie

19.00

Mistrzowie dzikiej przyrody

19.30

(P) Mistrzowie dzikiej przyro

20.00

Niedzielne safari

22.00

Pogotowie weterynaryjne

23.00

(P) Nieoswojona Afryka

0.00

Odkrywamy świat z kapita

10.45

nąć" - film krótkometrażowy
(K) „Przez kontynent" - ko
media, USA 1981

12.25
12.30
13.20

Nie Przegap
Reflektor
"Strefa mroku" - serial SF

13.50

(K) „Straszydła" - film przyg.,
USA
(K) „Czarownice z Salem" -

14.55
16.55
19.00
19.45
20.00

dy: Sieroty czasu

nem Cousteau: Liliput z An

1996
"Pogoń za Adamem" - dra
mat obycz., Polska 1970
"Stalowe magnolie" - film

10.30
12.25

•obycz., USA 1989
"Polowanie na Dianę" - film
dokumentalny, W. Brytania

1996
13.15

"Zwycięski mecz" - film wo
jenny, USA 1981

15.10

" Prokuratorzy" - dramat sen
sac., USA 1996
"Pan domu" - komedia, USA

16.40

1995
18.15

"Mrs Winterbourne fałszywa
wdowa „ - komedia, USA

1996
20.00

"Michael" - komedia obycz.,
USA 1996

21.45

" Mężowie i żona" -komedia,
USA 1996
"Diagnoza zbrodni" - thriller,

23.40

USA 1992
"Fałszywy trop" - dramat
sensac., USA 1996

1.45

1994
21.35
22.55

0.25

tarktydy
1.00

dramat obycz., USA 1996
(K) „Ludzie z bronią" - dra
mat sensac., USA 1997
"Star Trek. Voyager 4" - se
rial SF
Łapu Capu
(K) „Wersja Browninga" dramat obycz., W. Brytania

"Między nami tucznikami" film przyrodniczy, W. Brytania

Zakończenie programu

(K) Sport+ - mag. sportowy
(K) „Bracia Witmanowie" film psychologiczny, Wę
gry/Niemcy/Francja/Polska
(K) „Reality Bites. Orbitowa
nie bez cukru" - komedia
obycz., USA 1994

3.15

"Granica" - dramat społecz
ny, Polska 1977
"Raport Cook'a. Zagrożone
dzieci" — film dokumentalny,
W. Brytania 1995

4.45

Nieuchwytny cel
Pierwszy amerykański film kulto
wego reżysera filmów akcji
z Hongkongu, Johna Woo, z mię
dzynarodową gwiazdą Jean-CIaude'em Van Dammem w roli głów
nej. Marynarz Chance Boudreaux
postanawia pomóc ambitnej pani
prokurator odszukać zaginionego
w Nowym Orleanie ojca.
RTL 7, g. 20.00
6.20
6.40
7.05
8.00

8.50
12.00
12.50
13.40
14.35
15.30
16.20
16.50
17.15

18.50
19.05
20.00

21.45
22.50
0.30
1.15

2.10

"Rodzina Potwornickich" serial komediowy
"Trzecia planeta od Słońca"
"Znikający człowiek" -serial
"Steven Spielberg przedsta
wia: Niesamowite historie"
- serial SF
Odjazdowe kreskówki
"Opowieści złotej małpy" serial przygodowy
"Ukryty świat Afryki" - se
rial przyrodniczy
"Autostrada do Nieba" - se
rial familijny
"Pogoda dla bogaczy" - se
rial obyczajowy
"Siódme niebo" - serial
"Cienka niebieska linia" serial komediowy
"Tata major" - serial
PRZEBÓJ
KOMEDIOWY:
„Awantura o spadek" - ko
media
7 minut - wydarzenia dnia
" McCall" - serial sensacyjny
"Nieuchwytny cel" - film
sensacyjny, USA 1993, reż.
John Woo
Wieczór z wampirem - talkshow
"Halloween 3" - horror, USA
"McCall" - serial sensacyjny
Wieczór z wampirem - talkshow prowadzony przez
Wojciecha Jagielskiego
" Halloween 3" - horror, USA

1983

Smuga cienia

Sztorm

Odkrywamy świat z kapitanem

Wersja Browninga

Michael

Ekranizacja autobiograficznej
powieści Josepha Conrada opi
sującej jego doświadczenia
z pierwszego samodzielnego rej
su. Los bohatera poddanego
trudnej próbie odpowiedzialno
ści i odwagi.
Nasza TV, g. 16.45

Grupa chłopców, kadetów szko
ły morskiej, wypływa w ćwiczeb
ny rejs dwu masztowym żaglow
cem. Targany silnym wiatrem ża
glowiec, nagle wywraca się do
góry dnem i zaczyna tonąć.

Cousteau

Wybitny brytyjski aktor Albert Finney w stylowej opowieści Mi-

W Bibli archanioł Michał jest naj
dzielniejszym wojownikiem nie
biańskich zastępów. Nieoczeki

Wizja 1, g. 0.00

Tasmania to najmniejszy stan
Australii. Wyspa ta została od
kryta w 1642 roku przez a. J. Tasmana, który nadał jej nazwę
Ziemia van Diemena.

Animal Planet g. 12.00

ke'a Figgisa o starym, znienawi
dzonym nauczycielu, który pod
pozorną oschłością skrywa dra
mat samotnego, wrażliwego czło
wieka.
Canal+, g. 20.00

Discouerv

fflfflmim
HALLMARK
8.45

"Droga do Avonlea" - dra
mat obyczajowy, Kanada

10.25

12.00
13.30
15.00
16.40

18.25

20.00
21.55
23.30

1.10
2.40

"Neonowa dżungla" - dra
mat sensacyjny, USA 1988
"Rumak księżniczki" - dra
mat przygodowy, W. Bryt.
"Uciekinierzy" - film SF, USA
"Baron i dzieciak" - dramat
obyczajowy, USA 1984
"Tajemnice Dicka Francisa.
Niewinni fałszerze" - film
kryminalny, W. Bryt. 1989
"Dog boys" - dramat sensa
cyjny, Kanada/USA 1997
"Cztery pióra" - dramat oby
czajowy, USA 1977
"Lato przepełnione stra
chem" - thriller, USA 1996
"Police Plaża" - thriller, USA
"Rumak księżniczki" - dra
mat przygodowy, W. Bryt.
"Uciekinierzy" - film SF, USA

(102)
(103)
(104)
(105)
10.00 "Królowa dżungli" (106)
11.00 "Dla twojej miłości" (102)
12.00 "Dla twojej miłości" (103)
13.00 "Dla twojej miłości" (104)
14.00 " Dla twojej miłości" (105)
15.00 "Dla twojej miłości" (106)
16.00 "Królowa dżungli" (102)
17.00 "Królowa dżungli" (103)
18.00 "Królowa dżungli" (104)
19.00 "Królowa dżungli" (105)
20.00 "Królowa dżungli" (106)
21.00 " Dla twojej miłości" (102)
22.00 "Dla twojej miłości" (103)
23.00 "Dla twojej miłości" (104)
0.00
"Dla twojej miłości" (105)
1.00
"Dla twojej miłości" (106)
6.00
7.00
8.00
9.00

2.00

"Królowa dżungli"
"Królowa dżungli"
"Królowa dżungli"
"Królowa dżungli"

Zakończenie programu

1997

12.00
12.35
13.00
14.00

Gra o wszystko z Billem Cosby
"Wesoły wdowiec" - serial
komediowy, USA 1997
"Wojna i pamięć" - serial

17.00

"Ja nie spik inglish" - kome
dia, Włochy 1993
"Lucky Lukę" - serial kome
diowy, USA 1992
"Potężna dżungla" - serial

17.30
18.00
19.00
19.50
20.05
21.40

komediowy, USA 1994
Benny Hill - pr. rozrywkowy
"Dynastia" - serial
"Droga do Avonlea" - serial
Informacje
"Jej hobby to brylanty" - film
"Tybetański dzwon" - serial

22.30
23.00

ROCKMKK-pr. muz.
Afficionado - pr. muz. Jana

23.30
0.00
0.30
1.30

Jakuba Nagabczyńskiego
Soundtrack
DJ Club - pr. muz.
Disco Polo Live -pr. muz.
Pożegnanie

16.00

12.00 (P) Dziksze odkrycia
13.00 (P) Skrzydła: Latający czołg
14.00 (P) Flightline, czyli wszystko
o maszynach latających III
14.30 (P) Klasyczne motocykle
15.00 (P) Łowcy krokodyli: Dzikie
krokodyle w USA
15.30 (P) Łowcy krokodyli
16.00 (P) Dziksze odkrycia
17.00 (P) Skrzydła: Latający czołg
18.00 (P) Flightline, czyli wszystko
o maszynach latających III
18.30 (P) Klasyczne motocykle
19.00 (P) Łowcy krokodyli: Dzikie
krokodyle w USA

7.30 Dominion - mag. reklamowy
8.00 Rozgrzewka - mag. Formuły 1

w maratonie w Cape Town 9.30 Przy
goda: Rajd „Gauloises" 10.30 Triath-

9.00 Automobilizm: Mit Ferrari 10.00
Rozgrzewka - mag. Formuły 1 11.00
Wokół futbolu 13.00 Rozgrzewka mag. Formuły 1 14.00 Offensiv! - re

11.00 Wyścigi psich zaprzęgów:
Yukon Quest '98 w Kanadzie 12.00
Automobilizm: Wyścigi serii Cart podsumowanie sezonu 12.30 (P) Lek
koatletyka: Maraton w Amsterdamie
15.00 (P) Automobilizm: Rajd Paryż -

portaże 15.00 Hokej na lodzie: Liga
niemiecka -mecz Hanower Scorpions
- Schwenningen Wild Wings 18.00
Piłka nożna: II liga niemiecka -12 ko
lejka 19.00 Motorvision - mag. 20.00

Wielkiej Brytanii 18.00 Wiadomości wydanie weekendowe 18.30 Stylissimo! - magazyn mody, sztuki i wzor
nictwa 19.00 SO 90'S - największe
przeboje lat 90. 20.00 Most Selected
21.00 Data Videos - wszystko o prze
bojach 21.30 Wybrani, Wybrane show 22.00 Mtv Live - show

Dakar 16.30 (P) Lekkoatletyka: Mara
ton w Nowym Jorku 19.00 (P) Tenis
ziemny: Turniej ATP w Stuttgarcie -fi
nał 20.30 Automobilizm: Wyścigi serii
Cart w Fonatana 21.00 (P) Automobi
lizm: Wyścigi serii Cart w Fonatana
0.30 Boks: Walki zawodowców 1.30
Zakończenie programu

Rozgrzewka - mag. Formuły 1 21.00
Automobilizm: Wyścigi Formuły 1 Grand Prix Japonii w Suzuka 22.00 Fi
nisz - przegląd wydarzeń tygodnia
23.00 Futbol amerykański: NFL mecz Tampa Bay Buccaneers -Minne
sota Vikings 1.15 Best Direct 1.45 Gil
lette World Sport Special

lon: Zawody Iron Man w Kailua-Kona

NAWNA!

NATIONAL

(jjtOuKAr - r f t / . n A n ,„ r
CHANNEl GEOGRAPHIC
16.00

Nature's Nightmares. Nulla
Pamba the Good Snake

16.30
17.00

Nature's Nightmares.
Colorado River Adventure

18.00
19.00

Mirrorworld
Africa Unbottled. Okavango

19.30

Diary
Africa Unbottled. Kruger Park
100: The Vision Lives On

20.30
21.30
22.00

Africa Unbottled. Africa's Paradise of Thorns
Africa Unbottled. Wild Horses
of the Namib
Above New Zealand

21.00 (P) Powrót na orbitę - live
22.00 (P) Astronauta
23.00 (P) Powodzenia Johnie Glenn
0.00

(P) Na pokładzie wahadłowca

1.00

(P) Możliwe - niemożliwe?
Niewidzialne

siły,

fantazja

20.00 „Spotkamy się w St. Louis" musical, USA 1944 21.50 „The Cincinnati Kid" - dramat obyczajowy, USA
23.30 „Spotkamy się w St. Louis" musical, USA 1944 (powt.)

CCRQO0H
•E gwarną

WSF
8.30 Lekkoatletyka: Maraton Piasków
w Maroku 9.00 (P) Kajakarstwo: MŚ

HBO, g. 20.00

TCM

20.00 (P) Dziksze odkrycia

przyszłości

12.00 JACKSON WEEKEND - Przeboje
non stop 12.30 Muzyczna historia Janet Jackson 13.00 JACKSON WEEK
END - Przeboje non stop 13.30 Mu
zyczna historia Michaela Jacksona
14.00 JACKSON WEEKEND -Przeboje
non stop 14.30 Muzyczna historia Janet Jackson 15.00 JACKSON WEEK
END - Przeboje non stop 15.30 Mu
zyczna historia Michaela Jacksona
16.00 Hitlist UK - lista przebojów

wanie pojawia się w USA.
Na zdj. John Trawolta

10.00 (P) Sporty motorowe 10.30 (P)
Zdobywcy nieznanych szlaków 11.00
Watersports World 11.30 (P) Sports
Mania 12.30 Best of Extreme 13.00
High Action Adventure: Peking to Paris - 90 13.30 Wojny powietrzne
14.00 Famous Planes 14.30 (P) Battle
for the Skies 15.30 (P) New Edge
16.00 Motorsport Mundial 17.00 (P)
Gaz do dechy 17.30 (P) Sporty moto
rowe 18.00 World of Collector Cars
18.30 Watersports World 19.00 (P)
Sports Mania 20.00 Best of Extreme
20.30 High Action Adventure: Peking
to Paris - 90 21.00 (P) Zdobywcy nie
znanych szlaków 21.30 Famous Pla
nes 22.00 (P) Battle for the Skies
23.00 (P) New Edge 23.30 Wojny po
wietrzne

6.00 Pinokio 6.30 Piotruś Pan i pira
ci 7.00 Świat Bobbiego 7.30 Mysz
oraz potwór 8.00 Sie masz Vern!
8.30 Klub szalonego Profesorka 9.00
VR Troopers 9.30 Masked Rider
10.00 Eerie Indiana 10.30 Liceum na
morzu 11.00 Świat według Ludwiczka 11.30 Kot Ik! 12.00 Maska 12.30
Starcom 13.00 Ulysses 13.30 Pole
Position 14.00 Pinokio 14.30 Piotruś
Pan i piraci 15.00 Świat Bobbiego
15.30 Mysz oraz potwór 16.00 VR
Troopers 16.30 Masked Rider 17.00
Eerie Indiana 17.30 Liceum na morzu
18.00 Świat według Ludwiczka
18.30 Kot Ik! 19.00 Sie masz Vern!
19.30 Klub szalonego Profesorka
20.00 Zakończenie programu

9.00 „Laboratorium Dextera" 9.30
„Johnny Bravo" 10.00 „Krówka i kur
czak" 10.30 „Dwa głupie psy" 11.00
„Odlotowe wyścigi" 11.30 „Rodzina
Addamsów" 12.00 „Scooby Doo,
gdzie jesteś?" 12.30 „Kocia ferajna"
13.00 „Droopy - mistrzem detekty
wów" 13.30 „Flintstonowie" 14.00
„Dastardly i Muttley" 14.30 „Nowe
przygody Kapitana Planety" 15.00
„Prawdziwe przygody Jonny'ego Questa" 15.30 „Figle Flintstonów"
16.00 „Jetsonowie" 16.30 „Labora
torium Dextera" 17.00 „Johnny Bravo" 17.30 „Krówka i kurczak" 18.00
„Scooby Doo" 18.30 „Flintstonowie"
19.00 „Kocia ferajna" 19.30 „Praw
dziwe przygody Jonny'ego Questa"
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Przewodnik po krainie śmierci

Halloween i co jeszcze

Grób od zawsze byt
świętością. Egipskie
mastaby i piramidy,
rzymskie i wczesno
chrześcijańskie sarko
fagi i katakumby; grec
kie urny;

Najbardziej charaktery
styczny dla Ameryki
jest Halloween, święco
ny właśnie dzisiaj.
Dzieci przebierają się
za duchy i czarownice,
groźne zwierzęta
i wampiry.

Podróż w inny świat
średniowieczne tumby,
maski pogrzebowe Meksyku
czy Alaski; cała ta architek
tura i dekoracje, amulety
świadczą o tym, że cywiliza
cje przez wszystkie czasy
i pod każdą szerokością geo
graficzną pamiętały o kulcie
zmarłych. Ludy pierwotne
uważały nowo narodzone
dziecko za zmarłego, który
powrócił na ziemię. Eskimo
si do tej pory nadają dziecku
imię kogoś niedawno zmar
łego, to nadawanie imienia
nazywa się „przebudzeniem
zmarłego" i kończy okres ża
łoby. Kiedy w zachodniej
Afryce urodzi się dziecko,
daje mu się przedmioty, któ
rych używał jakiś zmarły Je
śli dziecko np. sięgnie po faj
kę, mówią: to ten, co rozpo
znał swoja fajkę. Jeśli dziec
ko jest niegrzeczne, matka
mówi do niego: pomyliliśmy
się sądząc, że jesteś tym
a tym... Dawniej zmarli byli
chowani w pozycji embrio
nalnej, tym samym już przy
pochówku zaczynali nowe
życie.

Tureckie irysy
W Turcji zmarły oczekuje
Sądu Ostatecznego z oczyma
skierowanymi na Mekkę.
Przed pogrzebem w domu
odbywa się rytualne obmy
wanie zwłok. Na koniec ciało
owinięte zostaje białą płach
tą. Najbliżsi krewni zanoszą
trumnę okrytą zieloną tkani
ną do meczetu, a stamtąd na
cmentarz. Jednak trumny się
nie grzebie, jest ona używa
na wielokrotnie. Kobiety nie
mogą przyglądać się pogrze
bom z bliska. Odwiedzają
groby bliskich zmarłych pod
koniec miesiąca postu. Bo

I chodzą od domu do do
mu wyposażone w torbę na
cukierki - okup od doro
słych. Domy tradycyjnie
ozdabiają podświetlone gło
wy dyni, straszące nieludz
kim uśmiechem. Socjologo
wie zwracają uwagę na zja
wisko
makdonaldyzacji
umierania,
nie
tylko
w Ameryce. Opracowuje się
coraz to nową aparaturę do
podtrzymywania życia lu
dzi, którzy w innych cza
sach dawno by już zmarli.
Coraz ważniejszą rolę w le
czeniu umierających pa
cjentów i podtrzymywaniu
procesów życiowych komó
rek odgrywają komputery.

Biurokraci śmierci
Tuż przy granicy turecko-syryjskiej majaczą w pustynnej
przestrzeni rodzinne kamienne grobowce.

wiem dzień ten jest trakto
wany jako święto pamięci
o zmarłych. Islam odrzuca
stroje żałobne, z wyjątkiem
chust jakie noszą na głowach
w niektórych rejonach wdo
wy. Nadmierna żałoba ozna
czałaby brak zaufania do Allaha. W zwyczaju są wizyty
kondolencyjne. Często w 40
dni po śmierci odczytywane
są wiersze-hymny, które ob
wieszczają narodziny Proro
ka Mahometa. Tureckie
cmentarze pozostawione są
własnemu losowi, nikt nimi
się nie opiekuje, porastają je
topole lub cyprysy, na gro
bach sadzone są irysy (Irisbogini tęczy łączy ze sobą
Niebo i Ziemię). Przypomi
nają stojące odłogiem zielo
ne połacie ziemi przy starych
centrach miasta. Muzułma

Płonące ghaty nad Gangesem, służą do spopielania
zwłok

ninowi nie wolno zrównać
ich z ziemią ani zagospoda
rować na nowo. Czasem in
skrypcje na grobach nawołu
ją spacerujących, by ich nie
deptać. Zdarzają się jeszcze
tuż przy granicy syryjskiej
rodzinne kamienne grobow
ce przypominające altany
majaczące w pustynnej
przestrzeni.

Płonące stosy
w Indiach
W Benerasie znajduje się
ponad 100 ghatów-kamiennych schodów prowadzą
cych do rzeki Ganges. Tzw.
płonące ghaty służą do spo
pielania zwłok. Podczas kre
macji nie można robić zdjęć.
Zwłoki owinięte w biały ca
łun przynosi się do świętego
Gangesu na bambusowych
noszach, a czasem przywozi
na dachu taksówki. Przy
kremacji pracują ludzie z ka
sty niedotykalnych. Przed
podpaleniem stosu najstar
szy syn wsuwa w usta zmar
łego kawałki drewna sanda
łowego, inni zaś obkładają
nim stos. Po kremacji popio
ły, kości oraz kwiaty są zbie
rane i wysypywane do Gan
gesu lub morza. Wdowy po
zmarłych mężach - nierzad
ko muszą zostać spalone na
stosie, przypominają żywe
pochodnie spowite blaskiem
ognia o mistycznym wymia
rze. Kiedy kobieta wyjdzie za
mąż, oczekuje się od niej,
aby była wzorową matką, żo
ną i gospodynią. Jeżeli nie
spełni oczekiwań, np. nie
urodzi mężowi potomka - jej
życie zamienia się w piekło.
W hinduskich gazetach czę
sto zamieszcza się reportaże
o kobietach, które spłonęły
żywcem w swych domach.
Jako przyczynę podaje się
„przypadkowe" rozlanie naf

Piramidy - „cmentarna
turystyka".

ty Są to samobójstwa (nie
wytrzymują presji) lub mor
derstwa, dokonywane przez
teściów, którzy pragną, aby
ich syn ponownie ożenił się,
tym razem dokonując lep
szego wyboru.

Chińskie banknoty
z Banku Piekieł
W Chinach kolorem żało
by jest biel. Chińczycy wie
rzą, że dusza zmarłego jest
sądzona przez Króla Piekieł
i może być zesłana do które
goś z Dziesięciu Piekieł.
W czasie pogrzebu pali się
specjalne banknoty Banku
Piekieł: papierowe domki,
samochody i inne przedmio
ty symbolizujące dobra do
czesne na ziemi, po to by
zmarli wykupili swe dusze.
Po upływie 10 lat kości są
ekshumowane, oczyszczane
i umieszczane w glinianej
urnie lub chowane ponow
nie w miejscu wskazanym
przez eksperta feng shui.
Tekst i zdjęcia
Olga Dębicka

Skomputeryzowane sys
temy potrafią w procentach
ocenić szansę na przeżycie
pacjenta. Tak więc decyzja
czy dana osoba ma żyć czy
umrzeć przestaje należeć do
Boga, a do systemów biuro
kratycznych nadzorujących
komputery. Coraz rzadziej
człowiek umiera w domu
wśród najbliższych: , coraz
częściej kona w szpitalu
w obecności obcych: leka
rzy, personelu w białych ki
tlach, otoczony medyczną
aparaturą, wśród syku re
spiratorów, błysków elek
tronicznych czujników, za
wodzenia monitorów. Zda
rza się, że Amerykanie
przygotowują testamenty,
w których mówią dokładnie,
że nie życzą sobie sztuczne
go podtrzymywania życia.
W USA przeciętnie 65 proc.
przypada na zgony w szpi
talach, 11 proc. w domach
starców, 22 proc. w hospi
cjach. Tak więc w wyniku
zbiurokratyzowania śmier
ci, tylko 2 proc. ludzi umiera
w domu. Równocześnie ro-

Wcielenie zmarłych
Eskimosi do tej pory na
dają dziecku imię kogoś
niedawno zmarłego, to
nadawanie imienia nazywa
się „przebudzeniem zmar
łego" i kończy okres żało
by. Kiedy w zachodniej
Afryce urodzi się dziecko,
daje mu się przedmioty,
których używał jakiś zmarły.Jeśli dziecko np. sięgnie
po fajkę, mówią: to ten, co
rozpoznał swoją fajkę;

W drodze po słodki okup.

Noc dyni.

śnie zainteresowanie euta
nazją, działalnością „dokto
ra śmierci", który pomaga
ludziom w uzyskaniu kon
troli nad własnym umiera
niem.

Do końca biznes
. Sądząc po reklamach biz
nes pogrzebowy przeżywa
złoty wiek. Ocenia się, że
usługi pogrzebowe pochła
niają rocznie 8 miliardów
dolarów. Ludzie mogą kupić
pogrzeb, trumnę (metalową,
dębową, sosnową) na raty,
wykupić swój kawałek trawniczka 2 m kw, jeszcze za
swego życia. Zwykle cmen
tarze dla ludzi to płyty mar
murowe otoczone przycię
tym trawnikiem. Pod sam
grób, można podjechać sa
mochodem. Jednak najpięk
niejsze cmentarze z wy
stawnymi rzeźbami i „baje
rami", to te dla piesków-pupilów. Japończycy jak zwykle
próbując prześcignąć Ame
rykanów - planują wesołe
miasteczko śmierci. Trumna
na elektronicznym wózku
zsuwa się po 50-metrowym
zboczu wzgórza skąpana
w blasku laserowych pro
mieni, przy akompaniamen
cie pieśni śpiewanych chó
rem przez mnichów i rodzi
nę zmarłego. Generalnie
kremacje są efektowniejsze
od tradycyjnego pochówku,
a urna zajmuje mało miej
sca. Ceremonia jest krót
sza, trumna odjeżdża na
pasie transmisyjnym, taki
ekspresowy „taśmowy" po
grzeb.
Te/tsf i zdjęcia
Olga Dębicka
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Pożegnania

"W nie będzie Lady Makbet...
Rozmowa z Sylwią Glaszczyk - aktorką Teatru
Miejskiego w Gdyni.
- Tytułową rolą w „Iwo
nie, księżniczce Burgunda"
- Witolda Gombrowicza
rozpoczyna pani czwarty
sezon w Teatrze Miejskim,
która to z kolei rola?
- Chyba siódma, muszę
policzyć: najpierw byt Wit
kiewicz, potem „Nie prze
rywajcie zabawy", „Balla
dyna", „Sen nocy letniej",
„Dziesięć obrazów", „Dżu
ma"...
- W „Iwonie..." gra pani
prawie milczącą postać, co
może sprawiać wrażenie,
że to nietrudna rola.
- To niezupełnie tak, że
się nic nie mówi. Łatwiej
jest pokazać to, co się myśli
używając do tego słów,
a trudniej jest odpowiadać
na zadane pytania milcząc.
Jest taka scena, gdzie Filip
z Cyrylem przesłuchują
Iwonę, a ona prawie nic im
nie mówiąc w pewien spo
sób im „odpowiada"... Sta
rałam się bardzo koncen
trować w tym momencie i...
jak to ktoś powiedział „widać było jak materializowała się myśl". To było
dla mnie ważne osiągnię
cie.
- Jak odbiera pani re
cenzje?
- Niektóre czytam wielo
krotnie,
żeby
znaleźć
wskazówkę, co jeszcze mo
głabym zmienić, żeby było
lepiej. Czasami wyczuwam
jednak w recenzjach poza
merytoryczne narzekania.

Ostatnio ktoś nazwał mnie
w roli Iwony „rozhisteryzowaną"; kto inny - „kozą
ofiarną". Nie zgadzam się
tym.
- Iwona po prostu chyba
boleśnie jes t"...
- ...wyrzutem sumienia
dla wszystkich dookoła.
Jest osobą „wolną", nie
uwikłaną w żadne konwe
nanse ani układy. Reżyser
powiedział, że „ludzie wol
ni wybierają sobie drogę
do nieba taką, jaką chcą".
- W tym przedstawieniu
rolę księcia Filipa gra pani
mąż - Rafał Kowal. Jaki
wpływ na panią ma jego
obecność na scenie?
- Z Rafałem bardzo do
brze mi się gra, mamy do
siebie wzajemnie duże za
ufanie. Podziwiam go jako
aktora, choć czasem de
nerwuje mnie, kiedy pró
buje coś zmieniać, coś po
prawiać. W końcu, kiedy
czasem okazuje się, że miał
rację, jestem mu wdzięcz
na za te uwagi. Często
w domu rozmawiamy o roli
i choć żyjemy jak inne ro
dziny - razem sprzątamy,
gotujemy, bawimy się
z dzieckim - to jednak je
steśmy wprzągnieci w ma
chinę teatru. Zabawne jest
jak nasz dwuletni synek
Antoś, potrafi powtarzać
całe kwestie Rafała i to
w całkiem stosownych mo
mentach.

- Czy aktorstwo, w któ
rym się pani realizuje, to
przypadkowy wybór zawo
du, czy spełnione marzenie
małej dziewczynki?
- O tym, że będę aktorką
wiedziałam już od dziecka.
Natomiast moje marzenie
z dzieciństwa, żeby chodzić
do szkoły muzycznej jest
do dziś moim niespełnie
niem. Za to Antoś będzie
się uczył, on ma pewne
predyspozycje po Rafale,
który ma muzyczne wy
kształcenie.
- Którą z polskich akto
rek podziwia pani?
- Zdecydowanie Joannę
Szczepkowską, za jej styl
gry za normalność, za ko
biecość.
- Jak już jesteśmy przy
kobiecości, to jest pani ob
sadzana w rolach wymaga
jących subtelności, wdzię
ku i urody. Czy uroda po
maga pani w pracy?
- Nie uważam tak, nie
myślę o tym. Skupiam się
przede wszystkim na tym,
żeby grając, naprawdę coś
ważnego wyrazić, żeby
w poszczególnych rolach
więcej było „normalności"
niż upostaciowienia.
- Czy ma pani za sobą
rolę, która była spełnie
niem artystycznym, czy to
jeszcze jest w sferze ma
rzeń?
- Bardzo dobrze czuję
się w obrazach realizowa
nych przez Dariusza Siastacza do tekstów Bazaczka. A marzę o zagraniu La
dy Makbet, ta rola daje ak
torce szerokie możliwości.
Właśnie Joanna Szczep

kowska podobała mi w tej
roli najbardziej.
- Jakie ma pani hobby?
- Oboje z mężem intere
sujemy się fotografią arty
styczną i wiążemy z nią
swoje plany na przyszłość.
To jest właśnie mój ulubio
ny portret, zrobiony przez
Rafała.
- Pojęcie samotności
chyba pani nie dotyczy?
- Myślę, że doświadcze
nia momentów samotności
dotyczą każdego z nas, bez
względu na to czy się wie
rzy w obecność Boga, czy
nie.
- Pani wierzy?
- Tak, choć miałam po
drodze różne zakręty...
czasem żałuję, że jakoś
wcześniej nie było mi dane
lepiej tego wszystkiego
zrozumieć. Myślę, że teraz
jestem na prostej.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Aleksandra
Oksiuta-Borowska
Byt to ulubiony portret aktorki, zrobiony przez męża

Rozmowa ta, nigdzie do
tąd nie była publikowana.
Przeprowadzona została 6
października br., trzy dni
po scenicznej premierze
sztuki Witolda Gombrowi
cza (pokazywanej latem na
orłowskiej plaży). Niestety
nie doczekała się autoryza
cji Sylwii Głaszczyk. 27
października aktorka zgi
nęła tragicznie wraz z syn
kiem w wypadku samocho
dowym. Zgodę na publika
cję powyższego tekstu wy
raził mąż zmarłej - Rafał
Kowal.

Rafała KoW31d.

Była absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatral
nej we Wrocławiu. Debiutowała w spektaklach dyplomo
wych „Nasze Miasto" Wilder'a (1990) i „Faust" (1991).
W łatach 1991-94 była aktorką Teatru Współczesnego we
Wrocławiu. Zagrała tam m. in. w „Upadku" Camusa,
w „Poskromieniu złośnicy" Szekspira, w „Burzy w Teatrze
Gogo". Gościnnie występowała w Teatrze Dramatycznym
w Wałbrzychu m. in. jako Roksana w przedstawieniu „Cyrano de Bergerac" i w „Weselu" jako Rachela. Od 1 wrze
śnia 1995 r. pracowała w Teatrze Miejskim w Gdyni, Gra
ła niemal we wszystkich spektaklach.
W minioną środę, w wypadku samochodowym zginęła
wraz z dwuletnim synkiem. Wracała z mężem i dzieckiem
z Krakowa z występów w Piwnicy pod Baranami. Jej mąż,
aktor, Rafał Kowal przebywa w tczewskim szpitalu.

Gdańskie. Akcja „Znicz" na drogach
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Każdy kierowca powinien dostosować się do poleceń kie
rującego ruchem.

Rys. Bartłomiej Brosz

Policjant zamiast świateł
Około siedmiuset funk
cjonariuszy policji
uczestniczy w tegorocz
nej akcji „Znicz" na
drogach naszego woje
wództwa.
W czasie weekendu ru
chem drogowym w rejonie
cmentarzy i na najbardziej
newralgicznych skrzyżo
waniach w Trójmieście
kieruje policja.
- Nasza akcja potrwa do
godziny 22 pierwszego li
stopada br. W ten świą
teczny dzień patrole usta
wione zostaną nie tylko
przy wjazdach na cmenta
rze, ale także na ruchli
wych skrzyżowaniach całe
go Trójmiasta - mówi Ma
rek Szydłowski z Wydziału
Ruchu Drogowego Komen
dy Wojewódzkiej Policji
w Gdańsku.
Celem akcji jest zapew
nienie dobrego dojazdu
w rejon cmentarzy a także
zachowanie płynności ru
chu na drogach i ulicach
podczas święta. Funkcjo
nariusze „drogówki" zapo
wiedzieli także zaostrzoną

kontrolę pojazdów i stanu
trzeźwości kierowców po
ruszających się po trój
miejskich arteriach.
- Pierwszego listopada
jadący powinni zwrócić
szczególną uwagę na kie
rujących ruchem policjan
tów i stosować się do ich
poleceń - dodaje Marek
Szydłowski.
Patrole staną na newral
gicznych skrzyżowaniach,
łączących drogi dojazdowe
na cmentarze Trójmiasta.

Gdańsk
skrzyżowania ulic: Wito
sa - Łostowicka, Armii
Krajowej - Sikorskiego,
Dragana - Chałubińskiego
- Witosa, Kartuska - Łosto
wicka - Nowolipie, Słowac
kiego - Srebrniki, Słowac
kiego - Potokowa, Jaśkowa
Dolina - Grunwaldzka,
Partyzantów - Grunwaldz
ka, Słowackiego - Grun
waldzka , Pomorska Grunwaldzka - Opacka,
Czyżewskiego - Grun
waldzka, Rybińskiego Grunwaldzka, Opacka Czyżewskiego.

Fot. Archiwum rodzinne p. Kowalów

Rady Straży
Miejskiej

listopada jest dla złodziei
i włamywaczy dniem
szczególnie wytężonego dzia
skrzyżowania ulic: Al. łania. Oto kilka rad, które po
Niepodległości - Malczew zwolą poczuć się bezpieczniej.
skiego, Al. Niepodległości - Zabezpiecz mieszkanie
Wejherowska, Al. Niepodle •zamknij drzwi na wszystkie
głości - Kolberga.
zamki
•zamknij okna, wywietrzniki
Gdynia
i drzwi balkonowe
skrzyżowania ulic: Piłsud •zostaw w przynajmniej jed
skiego - Śląska, Śląska - nym pomieszczeniu włączone
Warszawska - Witomińska, światło i radio
Witomińska - Rolnicza - •poproś sąsiadów, którzy ni
Kielecka.
gdzie nie wychodzą, aby
Funkcjonariusze policji zwrócili uwagę na twoje
będą kierować ruchem bez mieszkanie
pośrednio przy bramach Cmentarz
wjazdowych na cmentarze. •porządkując groby swoich
Dodatkowo patrole radarowe bliskich staraj się to robić
ustawią się także na drogach w dzień, kiedy na cmentarzu
dojazdowych do Trójmiasta przebywają inne osoby pielę
a przy wzmożonym ruchu gnujące groby
również na skrzyżowaniach •pamiętaj, aby nie zostawiać
w Pruszczu Gdańskim.
torebki na pobliskiej ławeczce
Podczas przejazdu przez czy grobowcu
skrzyżowanie, na którym ru •aby uchronić wieńce, kwia
chem kieruje policjant nale ty lub znicze przed kradzieżą
ży pamiętać o kilku zasa zaznacz listki, pąki kwiatów
dach. W tym wypadku obec wieńce, lampiony kroplami
ność funkcjonariusza anulu rozgrzanego wosku
je obowiązujące dotychczas •nie kupuj kwiatów i wian
w tym miejscu znaki i świa ków z nieznanych źródeł - od
tła. Kierowca winien dosto biera się w ten sposób zło
sować się do poleceń kieru
dziejom możliwość ich sprze
jącego ruchem.
(sr)
daży i zarobku.

Sopot

sobota 31 października, niedziela 1 listopada 1998 r.

Puls dnia
Liczba dnia
1160 zł
iyie wyniosła po trzech
kwartałach 1998 r. prze
ciętna płaca w sferze bu
dżetowej. Jest to o 16,7
proc. więcej niż przed ro
kiem.

Atmosfera
w pracy
Okazuje się, że pracowni
cy, którzy decydują się
zmienić miejsce zatrud
nienia, w nowym miejscu
pracy, oczekują głównie
dobrej atmosfery.
Na kolejnych miejscach
wśród najważniejszych
cech, jakie powinny domi
nować w pracy są: stabil
ność zatrudnienia i odpo
wiedzialne stanowisko.
Najmniej ważną cechą no
wej posady jest dla nich
gwarancja pracy w zespole
i - co zaskakuje - kontakt
z nowymi technologiami
Szerzej w poniedziałko
wym dodatku „Praca i Pie
niądze".

Notowania

29-30.10.98
USD (NBP)
+ 0,01 zł

30.10. - 3,4460 zł

USD
(średnia z kantorów)

0,0 zł

30.10. - 3,4500 zł

DEM (NBP)
0,0 zł

O

Co z akcjami dla portowców?

Nasze oszczędności

Mato kupujemy Pomysły
Cegielskiej
mato odkładamy
Tylko co czwarta osoba
może pochwalić się
oszczędnościami - czy
to w formie pieniędzy
ulokowanych w banku,
czy jako bony r obligacje
lub akcje przedsię
biorstw.
Co czternasta osoba
wprawdzie takie oszczędno
ści miała, lecz je już wyko
rzystała. Reszta nie ma żad
nych zaskórniaków
W porównaniu z sierp
niem tego roku, we wrze
śniu nastąpiła niewielka
poprawa, gdyż wtedy brak
jakichkolwiek oszczędno
ści deklarowało 72 proc.
osób. Wynika to być może
z faktu, że w okresie waka
cyjnym zwiększyły się na
sze wydatki.
Brak oszczędności wcale
nie oznacza, że czujemy się
biedni. Ponad połowa osób
bez oszczędności określa
swoją sytuację materialną
jako dobrą. Nie ma też zna
czenia wykształcenie czy
wysokość dochodów - dwie
piąte osób z wyższym wy
kształceniem, jedna trzecia
osób mających dochody
powyżej 800 zł na członka
rodziny, prawie połowa ka
dry kierowniczej - nie po
siadają
zgromadzonych
oszczędności.
Niewiele osób deklaruje
możliwość odłożenia jakiej
kolwiek kwoty w paździer
niku. Z osób, które posiada
ją już oszczędności prawie
co druga nie przewidywała
zaoszczędzenia w ciągu naj
bliższych 30 dni.
Oprać, (in)
Badania przeprowadziło
Centrum Badania Opinii
Społecznej we wrześniu
1998 r.

CIĄGLE OSZCZĘDZA NIEWIELU
(oszczędności w sierpniu i wrześniu)

tak, mam oszczędności
00
01

, miałem
&/° oszczędności,
lecz je wydałem

Z
UJ
O.

5;

nie mam żadnych oszczędności

We wrześniu trochę więcej osób oszczędzało
mam

00

oszczędności

(Tl

69%

lii

N

cc

g

••Bk miałem
-jo/
oszczędności,
J lecz je wydałem

nie mam żadnych oszczędności

7ffl-
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OSZCZĘDZAŁ W NAJBLIŻSZYM CZASIE
A/V ciągu najbliższych 30 dni oszczędności nie wzrosną
(badania z września 1998 r.)
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Zakupy dla bogatych

(średnia z kantorów)

0,0 zł

FRF (NBP)
- 0,05 zł

Dane z kantorów (30.10.98)
Kupno/

„Max"

sprzedaż

Gdańsk

Gdańsk

Gdańsk

Grunwaldzka 92,

Elbląg

Jagiellońska 10

Pasaż Królewski

Piwna 67/68

Dw. PKP Wrzeszcz

1 Maja 41

341/350

341/350

341/350

341/350

206,5/211

206,5/211

206,5/211

206,5/211

waluty
USD
DEM

61,4/62,4 i

62/63

t

„Silvant"

„Green" Gdańsk

„Petrus"

„Xamax"

i 61,5/62,5 4

61,5/62,5 i

342/347 i
'207/210
i 61,8/62,3 i

FRF

i

NLG

i 181,5/184,5 i

183/188

SEK

i 43,3/44,3 i

43,5/44,5

43,5/44,5

i 43,5/44,5 %

ITL (NBP)

6BP

571/576

572/577

572/582 i

572/582

i 572/579 •

fft

20,8/21,3

20,9/21,5 i

20,9/21 4

20,9/21,5

4 20,9/21,2 4

- 0,02 zł

ESP

2,40/2,60

2,40/2,50

2,40/2,50

2,40/2,70

4 2,50/2,55

SUR

10/35

25/34

17/20

17/20

liiiiil

Złoto

30.10. - 62,18 zł
za 100 franków

30.10. - 21,07 zł
za 10 000 lirów

Niewiele konkretów wy
nikło z oczekiwanego przez
portowców spotkania. - Tu
nie ma jednego, prostego
rozwiązania - stwierdził Ja
nusz Michalski.
Ustawa o komercjalizacji
jest ustawą wiodącą. Usta
wa o portach i przystaniach
morskich komplikuje całą
sprawę, zawiera niedosta
teczne mechanizmy udo
stępniania akcji. Daje obo
wiązek utworzenia spółek
portowych, w których 51
procent obejmie Skarb Pań
stwa, a minimum 34 pro
cent gmina. Takie spółki
powstały już w Gdańsku
i Szczecinie. Taką samą
trzeba powołać w Gdyni.
Potem należy połączyć no
wy i dotychczasowy port
w jedną całość i dopiero
wtedy znaleźć metodę pro
wadzącą do wydawania ak
cji przedsiębiorstwa.
- W tej sprawie mamy nie
co inną koncepcję niż mini
sterstwo - stwierdziła poseł
Franciszka Cegielska.
Chcielibyśmy
rozwiązać
sprawę w sposób prosty, co
dla ministerstwa znaczy inny
Ani w interesie miasta, ani
ministerstwa nie leży działa
nie na szkodę portowców

t 183/188

t

t 43,5/44,5 t

Fot. Maciej Kostun

Janusz Michalski,
podsekretarz stanu
w Ministerstwie
Skarbu Państwa:
- Wiem, że powiecie
państwo, że na akcje
przedsiębiorstwa czekacie
już wiele lat. W tej spra
wie nie jest problemem
woła polityczna, bo ona
jest. Wolą Ministerstwa
Skarbu Państwa jest jed
nak, aby było jedno uni
wersalne rozwiązanie dla
portów w Gdyni, Gdańsku
i Szczecinie. Nie zapadły
jeszcze decyzje o wydawa
niu akcji, bo takie decyzje
zapaść nie mogły. Przewi
dywany czas prywatyzacji
portu? Koniec tego roku,
ale nie obiecuję, że tak się
stanie. W przyszłym tygo
dniu chcemy omówić za
sady powstania spółki
portowej z udziałem Skar
bu Państwa i Gminy Gdy
nia. .Nasze milczenie nie
znaczy, że nie myślimy
o was - zwrócił się Janusz
Michalski do zgromadzo
nych portowców

się sprzedaje TP SA

U maklerów
zaczął się ruch

NOTOWANIA

DEM

Po spotkaniu Janusza
Michalskiego, podse
kretarza stanu w Mini
sterstwie Skarbu Pań
stwa, z pracownikami
Portu Holding Gdynia
SA, tylko jedno jest
pewne: prace zmierza
jące do uzyskania przez
portowców należnych
im akcji przedsiębior
stwa trwają.

Co czwarta osoba dokonuje jednorazowo zakupów za co
najmniej 200 zł. Są to głównie ci, którzy określają swoją (JAGA)
sytuację materialną jako dobrą i mają dochody powyżej
800 zł na członka rodziny Zdecydowana większość - 72
proc. - nie dokonuje takich zakupów a 67 proc. nie planu Jak
je ich w najbliższym czasie.

30.10. - 2,0850 zł

30.10. - 2,0862 zł

fytlg^H

182,5/189,5

4

183/186 t

20/50

20/35

17/20

17/20

tuczenia: USD - dolar amerykański, DEM - marka niemiecka, FRF - frank francuski, SEK - korona szwedzka, GBP - funt brytyjski, SUR - rubel rosyjski. Złoto: w złotych za gram. W okresie letnim dodatkowo podajemy: NLG - gulden holenderski, ITL - lir wło
ski (cena za 10 000 lirów), ESP - peseta hiszpańska;
Podajemy ceny za 100 jednostek danej waluty (w przypadku rubla - za 100 nowych rubli, lira - 10 000 lirów)

jpH od niektórymi biurami
maklerskimi ustawiły
się wczoraj kolejki chęt
nych na zakup akcji Teleko
munikacji Polskiej SA. Ma
klerzy' twierdzą, że chęt
nych nie zabraknie też
w przyszłym tygodniu mimo
niższych rabatów.
Mimo iż zapisy na akcje
rozpoczęły się 19 paździer
nika, to większość inwesto
rów zwlekała z dokonaniem
zapisów do ostatniego dnia
zapisów, który dawał prawo
do 5-procentowej zniżki.
Wczoraj pod niektórymi
biurami maklerskimi pro
wadzącymi sprzedaż akcji
TP SA ustawiły się kolejki.
Obsługa przebiega jednak
sprawnie, ponieważ więk
szość inwestorów już wcze
śniej założyła rachunki

w biurach maklerskich i
płaci za akcje przy pomocy
bezgotówkowych przele
wów
Zlecenia zakupu można
składać jeszcze przez ty
dzień, do 6 listopada. Ci,
którzy zrobili to do wczoraj
mogli liczyć na 5-procento
wy rabat, od poniedziałku
upust wynosi już tylko 3
procent. Z zapisami warto
było się pospieszyć z jeszcze
jednego powodu - jeśli po
pyt inwestorów na akcje bę
dzie wyższy niż liczba akcji
zaoferowanych do sprzeda
ży, to osoby które zapisały
się do 30 października do
staną dwa razy więcej akcji
niż osoby, które złożą zamó
wienia później.
(B.Mar.)

Pakmet w USA
„Bycza" llSgj!

wyprawa 1.
gjjjr oszykarze starogardz
kiego Pakmetu, jako
pierwszy zespól z północnej
Polski, wyruszają na 10dniowe tournee do Amery
ki. Il-ligowa drużyna roze
gra pięć meczów z uniwer
syteckimi zespołami z oko
lic Chicago, słynącego
z drużyny Byków, sześcio
krotnych mistrzów ligi
NBA.
W pierwszych dwóch
spotkaniach zmierzą się
z drużynami drugiej dywizji
NCAA: Saint Francis, Wabash College. W kolejnych
trzech staną do walki już
z najlepszymi: Indianapolis,
Butler i Vałparaiso (obja
wienie ubiegłego sezonu
zaliczane do najlepszej
szesnastki drużyn akade
mickich w całych Stanach).
Dla większości graczy Pak
metu jest to pierwszy w ży
ciu zagraniczny wyjazd.
- Koszty całego pobytu
opłaca strona amerykańska
- informuje Grażyna Paturalska,
współwłaściciel
spółki „Pakmet". - My opła
camy jedynie przelot. Nie
jest to jednak forma nagro
dy lecz inwestycja w naszą
utalentowaną młodzież.
Wyjazd w trakcie sezonu
ligowego nie stanowił dla
starogardzian dużego pro
blemu. Mecz, który stawał
im na przeszkodzie z dru
gim zespołem Mazowszanki, został już wcześniej ro
zegrany
- Amerykańskie to
urnee zaprocentuje albo już
w spotkaniach rundy za
sadniczej, albo w play offach - stwierdza z przeko
naniem Tadeusz Huciński,
szkoleniowiec drużyny Sta
rogardu Gdańskiego. Efek
ty tych konfrontacji będą
z pewnością widoczne.
Nasz pobyt w mekce koszy
kówki jest atrakcyjny od
strony szkoleniowej i tre
ningowej - dodaje. Chłopcy
przekonać się będą mogli
o takich atutach swych
przeciwników jak szybkość
czy wytrzymałość. Docenią
także skuteczność szybkie
go ataku i dobrej obrony
Trener Pakmetu przy
znaje również, że bez ob
ciążenia wynikiem decydu
jącym o pozycji w rozgryw
kach ligowych będzie mógł'
sprawdzić graczy spoza
podstawowej piątki. Wy
mienił tu przede wszystkim
jednego z najlepszych ka
detów reprezentacji Polski,
Bartosza Sarzało i Pawła
Mazurka.
- Będzie to mój trzeci po
byt w Stanach - stwierdza
Huciński. Pierwszy raz jed
nak jadę z zespołem.
Oprócz korzyści wyłącznie
sportowych tournee na
pewno scementuje druży
nę. To przecież podczas ta
kich eskapad najlepiej dają
się poznać ludzkie charak
tery.
Małgorzata Szymańska

I liga koszykarzy

Silantiew
musi poczekać

sobota, niedziela

30 października,
1 listopada 1998 r.

Koszykówka

Przewodniczący
grozi karą
Koszykarkom Bick Blącka Startu Gdańsk grozi ka
ra finansowa za bezprawne posługiwanie się tą na
zwą. Wydział Gier i Dyscypliny PZKosz. wysłał do
Gdańska w tej sprawie stosowne pismo.

W 11 kolejce ligi koszykówki mężczyzn Nobiles/Anwil Włocławek wygrał z Pogonią
Ruda Śląska. Na zdjęciu koszykarze Pogoni: Antoine Joubert (z lewej) i Henryk Wardak pod koszem przeciwnika.

W ekstraklasie koszykarzy po czwartkowej kolejce
pozostało praktycznie status quo. W tabeli nie zaszły
istotne zmiany. Liderem jest nadal Zepter Śląsk
Wrocław.
Mistrz Polski grał na wy
jeździe z jednym z ligowych
outsiderów Wrocławianie
pokonali Polonię Przemyśl
68:54 i zachowali punkt
przewagi nad drugim zespo
łem w klasyfikacji. Jest nim
wciąż Ericsson Bobry Bytom,
który wyraźnie wygrał z na
szym Treflem Puzzle Sopot
103:82.
W sopockich barwach
miał zadebiutować nowy
rozgrywający - Gienadij Si
lantiew. Rosjanin, który mo
że występować na pozycjach
1-2, ostatecznie nie pojawił
się na parkiecie. Trenerzy
Trefla uznali, że jego gra
wprowadziłaby zbyt dużo za
mieszania do poczynań so
pockiego zespołu.
Zagrał natomiast Brian
Miles, ale wszystko wskazu
je, że był to jego pożegnalny
występ. Wczoraj opuścił So
pot. Podobno bezpowrotnie.
Na trzecim miejscu klasy
fikowany jest obecnie Nobiles Anwil Włocławek. Pod
opieczni Eugeniusza Kijewskiego, w najciekawiej zapo
wiadającym się meczu kolej

ki, podejmowali Pogoń Ruda
Śląska i triumfowali 97:84.
Wspaniale zachowali się
miejscowi kibice, którzy go
rąco powitali byłego gracza
Nobilesu - Henryka Wardacha.
Włocławianie już po
pierwszej połowie prowadzi
li 20 pkt.
- Po przerwie walczyliśmy
o zachowanie twarzy, ale po
kazaliśmy że nie jest z nami
tak źle. Podobnie słaby wy
stęp zanotowaliśmy w Pu
charze Koraca z litewskim
Siaulai - powiedział szkole
niowiec gości Dariusz Szczubiał.
Wszystko wskazuje na to,
że wicemistrz kraju, PEKA
ES Pruszków (piąta lokata)
kryzys formy ma już za sobą.
Pruszkowianie w Szczecinie
zwyciężyli Wartę 88:73,
a drugi raz z rzędu najsku
teczniejszym strzelcem dru
żyny był Tyrice Walker.
Jedyny awans w tabeli od
notowała Noteć Inowrocław
(z 14. na 11. miejsce), która
pokonując Dallas Zastał Zie

.PAP/CAF

Fot

lona Góra wygrała czwarte
z ostatnich pięciu spotkań.
Wyniki ostatniej kolejki:
AZS Elana Toruń - Stal
Ostrów Wlkp. 91:79 (41:41);
Nobiles Anwil Włocławek Pogoń Ruda śląska 97:84
(53:33); Zagłębie Sosnowiec
- Komfort/Forbo Stargard
88:99 (44:48); Trefl Puzzle
Sopot - Ericsson Bobry By
tom 82:103 (44:52); PKK
Warta Szczecin - PEKAES
Pruszków 73:88 (33:38); Po
lonia Przemyśl - Zepter
Śląsk Wrocław 54:68 (29:33);
Azoty Unia Tarnów - AZS
Lubelski Węgiel Lublin
88:60 (49:30); Noteć Inowro
cław - Dallas Zastał Zielona
Góra 97:85 (48:34).
11 Hi 880:734
1. Zepter
11 20 1038:872
2. Ericsson
11 19 987:846
3- Noblles
11 18 856:832
4. Pogoń
11 18 878:856
5. PEKAES
6. AZS Elana 11 18 865:854
7. Azoty
11 17 850:795
8. Komfort
11 17 784:758
11 16 894:906
9. Zagłębie
11 15 811:797
10. Warta
11. Noteć
iii 15 775:830
11 15 749:808
12. Stal
13. AZS Lublin 11 15 815:902
11 14 758:876
14. Trefl
11 13 707:844
15. Polonia
11 13 846:983
16. Dallas
(pol)

- Gdański klub został
zgłoszony do rozgrywek pod
nazwą Start Gdańsk. Wła
ściciele drużyny bezpraw
nie używali więc w ubie
głym sezonie rozgrywek II
ligi nazwy Dick Black,
a obecnie Bick Black - po
wiedział przewodniczący
WGiD PZKosz., Alojzy
Chmiel. - Jeśli zespół będzie
nadal występował pod na
zwą Bick Black, to klub za
płaci karę za naruszenie
przepisów Jeśli Start wnie
sie regulaminową opłatę na
konto PZKosz. (dotyczy
wszystkich drużyn zmienia
jących
nazwy
przed
i w trakcie sezonu), to od
stąpimy od wymierzenia ka
ry - dodał A. Chmiel. WGiD
dał klubowi z Gdańska czas
na wyjaśnienie spraw do
następnego tygodnia. Dy
rektor sekcji koszykówki
Startu Gdańsk, Tadeusz Ła-

pian, twierdzi, że niedopeł
nienie wszystkich formal
ności dotyczących rejestra
cji klubu związane było
z czasem, jaki potrzebny był
na uregulowanie spraw
w PZKosz. - Na dwa tygo
dnie przed rozpoczęciem li
gi dowiedzieliśmy się, że za
gramy w ekstraklasie (dru
żyna Startu zajęła w lidze
miejsce Stilonu Gorzów,
który wycofał się z rozgry
wek). Nie mieliśmy więc
wystarczająco dużo czasu
na załatwienie wszystkich
spraw. W natłoku nowych
obowiązków związanych
z grą w I lidze pominęliśmy
kwestię zmiany, w rejestrze
PZKosz., oficjalnej nazwy
drużyny W najbliższym
czasie uregulujemy tę spra
wę - wyjaśnił T. Łapian.
(sus)

Plebiscyt

Osobowości września

®tj» eresa
Bogdziewicz
z
Młodzieżowego
Ośrodka Kolarskiego Lechii
Gdańsk zwyciężyła w plebi
scycie Radia Gdańsk na
sportową osobowość wrze
śnia.
Pani Bogdziewicz niestru
dzenie od wielu lat organizu
je na naszym terenie wiele
-wyścigów kolarskich. Dzięki
jej zaangażowaniu wybrze-

żowi kibice wciąż mogą po
dziwiać wyścigi rowerowe.
Tak trzymać! - pani Tereso.
Wrześniową laureatkę za
proponowali koledzy z „Wie
czoru Wybrzeża", a za nią
uplasowali się: Grażyna Paturalska - współwłaścicielka
II-ligowej drużyny koszyka
rzy Pakmetu Starogard; Bog
dan Paprocki, Waldemar
Czapiewski - wioślarscy mi-

strzowie świata weteranów;
Arkadiusz Koniecki - trener
koszykarzy Trefla Puzzli
i Adam Korol - wioślarz AZS
AWF Gdańsk, który w parze
ze szczecinianinem Markiem
Kolbowiczem zdobył brązo
wy medal w mistrzostwach
świata.
W przyszłym tygodniu po
znamy kandydatury na oso
bowość października, (sus)

Gdańskie koszykarki bezprawnie występowały w roz
grywkach ligowych jako Bick Black,

Fot. Robert Kwiatek
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Uszczuplony TKKF
odzyska pełń; sprawność?
yłem już na setkach
różnych zebrań, ale na
takim, jak czwartkowy woje
wódzki zjazd TKKF w Gdań
sku, jeszcze nie.
Przez bite trzy godziny
delegaci ognisk starali się
przebrnąć przez tajniki re
gulaminu obrad sprawoz
dawczo-wyborczych. W koń
cu przez nie przebrnęli, no
we władze wojewódzkie i delagatów na krajowy zjazd
wybrali, ale owe techniczne
sprawy zabrały im cały czas
przeznaczony na meryto
ryczną dyskusję, której za
brakło. O tym co w tekakaefowskiej trawie piszczy
można było dowiedzieć się
najlepiej podczas przerw
w kuluarach.

Szyc po raz trzeci
Najpierw o nowych wła
dzach. Prezesem ZW TKKF
został po raz trzeci wybrany
Hans Szyc z Gdańska, stając
na czele 15-osobowego za
rządu. Obok niego - reko
mendowanego do władz
centralnych TKKF, delegata-

mi na krajowy zjazd Towa
rzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej zostali: Roman
Bieszke z Gdyni, Leszek
Lenda
z
Wejherowa
i Edward Łazarski z Gdań
ska.
Gdańskie TKKF jest
w okresie stabilizowania
swojej struktury. O ile
w 1994 r. istniało w woje
wództwie 66 ognisk, o tyle
obecnie jest ich już tylko 33
z tym, że ta liczba od dość
dawna nie zmniejsza się.
Oznacza to, że w przeciwień
stwie do niektórych innych
regionów kraju, TKKF na
ziemi gdańskiej przeżyje.
Działacze ognisk, to prze
ważnie ludzie z przyprószo
nymi siwizną włosami.
Wprawdzie Hans Szyc po
wiedział, że na przykład
w Japonii szefem firmy zo
staje się w wieku 50 lat,
a członkiem rady nadzor
czej, gdy się ma 60, to jednak
towarzystwu przydałby się
zastrzyk świeżej krwi. U bo
ku doświadczonych osób

młodzi pociągnęliby mocniej
tekakaefowski wózek.

Muszą pomóc
samorządy
A ciągnąć jest co. I w tym
zakresie usługowa rola To
warzystwa Krzewienia Kul
tury Fizycznej powinna być
bardziej znacząca. Propago
wanie i organizowanie festy
nów, turniejów, lig amator
skich w popularnych dyscy
plinach sportu, zajęć zdrowotno-profilaktycznych, ze
społów stale ćwiczących,
w tym dla osób w podeszłym
wieku - wachlarz potrzeb
i usług jest rzeczywiście nie
bagatelny. Niektóre wybrzeżowe ogniska te usługi
świadczą, inne chciałyby
Niektóre zarabiają na siebie,
inne, niestety, nie.
Na przeszkodzie stoją
nadzwyczaj skromne zasoby
pieniężne ognisk. TKKF jest
stowarzyszeniem non profit.
Nie zdziera za usługi z niko
go. Osamotnione nie podoła
jednak. Pilną potrzebą chwi
li staje się widzenie i doce-

W poszukiwaniu
klubów

nienie spraw szeroko pojętej
rekreacji przez formowane
obecnie samorządowe rady
różnych szczebli. Te rady nie
tyle powinny, ile wprost mu
szą przeznaczać pewne
środki na sport dla wszyst
kich, dla mieszkańców swo
ich terenów; wspierać ogni
ska TKKF, których działa
niom powinni sprzyjać też
sponsorzy.
Ponadto ważnym zada
niem staje się ściślejsza
współpraca ognisk TKKF ze
szkołami,
nauczycielami
w kwestii udostępnienia sal
na dogodniejszych warun
kach.

Przykład daje
Wejherowo
Jak to się robi i robić po
winno, udowadnia wejherowskie TKKF Ono, mając
sprzymierzeńców w lokalnej
społeczności, radzi sobie na
Wybrzeżu najlepiej. Tam
sport dla wszystkich nie jest
tylko sloganem, a stał się od
lat rzeczywistością, nawy
kiem.
^aw)

TEL. 0602 22 40 95
0602 66 34 19

PONIEDZIAŁEK

dodatek tygodniowy

Dziennik
Bałtycki*

OBWIESZCZENIE
Komornik sądowy Rewiru III
przy Sądzie Rejonowym w Gdańsku
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 grudnia 1998 r. o godz. 11.00 w kance
larii komornika, mającego siedzibę w budynku Sądu Rejonowego w Gdańsku przy
ul. Nowe Ogrody 30, pokój 046 (wejście od ulicy Strzeleckiej) odbędzie się w trybie
ustalonym w art. 953 oraz 955 kpc

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
należącej do:

SPÓŁKA AKCYJNA „DOBROMYŚL"
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
położonej: GDAŃSK, UL. NIEPOŁOMICKA 40
stanowiącej: grunt działki nr 2, obszaru 6.94,00 ha,
położonej w granicach administracyjnych miasta Gdańska,
obręb nr 94, nr jednostki rejestrowej 59, arkusz mapy 1
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą
nr KW 48592.
Nieruchomość oszacowana została na kwotę 1 665 600,00 zł.
Cena wywołania zgodnie z art. 965 kpc wynosi 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 249 200,00 zł.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest w myśl art. 962 § 1 i § 2 kpc złożyć rękojmię w
wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 166 560,00 zł.
R-13892/A/5

Marek Dera - jeden z dwóch podstawowych zawodni
ków, którzy prawdopodobnie pozostaną w gdańskim

OGŁOSZENIE
Pierwszy Urząd Skarbowy
w Gdyni

klubie.

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie robót budowlanych
(wymiana drzwi) w swojej siedzibie
przy ul. Władysława IV 2/4.

DUŻE ROZMIARY (PEŁNA ROZMIARÓWKA).
ATRAKCYJNA OFERTA CENOWA.

Składanie ofert na przetarg upływa z dniem 26.10.1998 r. o godz. 13.00
w ww. siedzibie. Termin otwarcia ofert • 27.10.1998 r., godz. 9.00.
Warunki szczegółowe zamówienia można otrzymać
od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00 w p. 406
(sekretariat) Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni.
Terminy i miejsce rozpatrzenia złożonych ofert, terminy wykonania
zamówienia oraz wysokość wymaganego wadium podane są
w szczegółowych warunkach zamówienia.
Informacji dot. ww. przetargu można uzyskać pod nr. telefonu
620-90-21 wew. 273 lub w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Gdyni, p. 412 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00.
Postępowanie przetargowe prowadzone będzie z zastosowaniem
preferencji krajowych.
Zastrzega się możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

R-12723/A/5
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Żużel - Wybrzeże Gdańsk

REKIAMA

SPRZEDAM
KURTKI MĘSKIE,
EKSKLUZYWNE ZE SKÓRY FIRMY „YERSACE".
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Szanowni Państwo
Bardzo serdecznie dziękuję za szerokie po
parcie mojej kandydatury do Sejmiku Samo
rządowego Województwa Pomorskiego.
Pomimo dalekiej, 10 pozycji na liście wybor
czej do sukcesu wyborczego zabrakło mi jedy
nie kilkudziesięciu głosów. Jednocześnie gorą
co dziękuję za serdeczności i okazane dowody
sympatii w okresie przed i po wyborach, które
są dla mnie wartością niewymierną i najwięk
szą.
Pragnę także tą drogą złożyć serdeczne gra
tulacje wszystkim nowo wybranym Radnym,
życząc zarazem dobrej, spokojnej i twórczej at
mosfery w pracy dla dobra nas wszystkich.
Z najlepszymi życzeniami zdrowia i pomyślności
Zenon Żuralski
Kandydat niezależny na Radnego Wojewódzkiego
R 13956/B/25
z listy Unii Wolności.

Fot. Maciej Polny

Tylko dwóch podstawowych zawodników z drużyny
żużlowej Wybrzeża Gdańskktóra wywalczyła
awans do pierwszej liginajprawdopodobniej po
zostanie w teamie trenera Lecha Kędziory. Będą to
Marek Dera i Tomasz Cieślewicz. Pozostali trafią
na listę transferową.
W tej chwili kadra za
wodnicza Wybrzeża liczy
ponad 20 zawodników. Jeże
li odejmiemy wspomnia
nych Derę i T. Cieślewicza
pozostaje „18". Z tego grona
w Gdańsku prawdopodob
nie startować jeszcze będą
juniorzy - Bartłomiej Ze
browski oraz Paweł Stormowski. Inni młodzieżowcy
chyba nie otrzymają szansy,
gdyż nie rokują nadziei na
przyszłość.
Nie znaczy to, że w klubie
nie będzie prowadzone
szkolenie. Wprost przeciw
nie. Wiosną mają rozpocząć
się zajęcia na minitorze,
który powstanie w pobliżu
warsztatów sekcji żużlowej.
Uczestniczyć w nich mają
13-14-letni adepci.
Wracając do wspomnia
nej selekcji to w przyszłym
roku wedle zapowiedzi nie
zobaczymy w Gdańsku Woj
ciecha Załuskiego, Walde
mara Cieślewicza, Jacka Ka
linowskiego i Jacka Wożnia
ka. Czy znajdą oni innych
pracodawców, trudno w tej
chwili wyrokować. Rynek
zawodniczy jeśli chodzi
o żużel jest ubogi, a więc
szansa, że nie będą musieli
zakończyć kariery jest duża.
- Nie mam takich planów
- powiedział „Dziennikowi",
Jacek Woźniak. - Doszły
mnie słuchy, że w Wybrzeżu
zanosi się na duże zmiany
w składzie, ale nikt nie po
wiedział mi jeszcze, abym

szukał nowego klubu. Z Wy
brzeżem wiąże mnie jeszcze
kontrakt przez rok. Poza
tym do rozliczenia między
mną i klubem pozostały
jeszcze pewne sprawy.
Podobne zdanie wyraził
Załuski.
- Dzwoniłem do prezy
denta Wybrzeża - Henryka
Majewskiego, który zapew
nił mnie, że zaległości zo
staną uregulowane. Na ra
zie podobno brakuje pienię
dzy. Oczywiście czytałem
wypowiedzi trenera Kędzio
ry, który stwierdził, że nie
którzy z zawodników są zbyt
słabi na pierwszą ligę. Przy
jąłem to do wiadomości, ale
nie jest to powód do obawy.
Jeżeli będzie trzeba znajdę
sobie nowy klub. W prze
szłości byłem już w podob
nych sytuacjach - stwierdził
Załuski.
W Wybrzeżu chciałby po
zostać Waldemar Cieśle
wicz.
- Polubiłem Trójmiasto.
Wprawdzie ten sezon nie
był dla mnie udany, ale
wpłynęło na to moje opóź
nienie w treningach na to
rze. Myślę, że w pierwszej
lidze byłbym przydatny tre
nerowi Kędziorze - powie
dział „Cielak".
W klubie udało nam się
ustalić, że zaległości klubu
wobec zawodników są mini
malne.
Maciej Polny
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Eliminacje ME juniorów U-16

Awans Polakźw
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Fragment pierwszego meczu Polaków z reprezentacją Liechtensteinu. Na zdjęciu
bramkarz Peter Jehle ubiegł Wojciecha Łobodzińskiego.
Fot.PAP/CAF

W Łodzi i Zgierzu zakończył się eliminacyjny turniej
mistrzostw Europy juniorów U-16 w piłce nożnej.
Awans do finałów, które wiosną przyszłego roku od
będą się w Czechach, uzyskała reprezentacja Polski
Wczoraj biało-czerwoni wygrali z Holandią 1:0 (1:0).
Bramka: Adrian Napiera
ła (25).
POLSKA: Kuszczak - Nawotczyńskt Rogalski, Napie
rała, Wisio - Grzelak, Hajduczek, Zawadzki (56 Sierant),
Madej - Mierzejewski (59
Matusiak), Janicki.
Wczorajsza konfrontacja
w Zgierzu była dla jednych
i
drugich
spotkaniem
„o wszystko". Polacy, aby
znaleźć się w finałach, mu
sieli wygrać. Holendrom wy
starczał remis.
Trener biało-czerwonych,
pracujący na co dzień
w gdańskiej Lechii, Michał
Globisz postanowił zasko
czyć przeciwnika nieco in
nym ustawieniem. Niespo
dziewanie na prawej obronie
wystąpił nominalny napast
nik, Łukasz Nawotczyński

z Lechii. Został wyznaczony
do opieki nad najgroźniej
szym napastnikiem rywali.
Z nieco nietypowego dla sie
bie zadania wywiązał się
znakomicie.
Polacy od początku spo
tkania byli stroną atakującą.
Goście, których skład opierał
się na zawodnikach Ajaxu
Amsterdam i Feyenoordu
Rotterdam, nie bardzo po
trafili się przeciwstawić na
szej drużynie.
W 25 minucie biało-czer
woni podkreślili swoją prze
wagę zdobyciem bramki. Na
strzał zdecydował się forstoper, Adrian Napierała i piłka
zatrzepotała w siatce.
Po przerwie gra się nieco
wyrównała. Holendrzy nie
mając nic do stracenia, ru
szyli do przodu, ale mądrze

grający polscy obrońcy nie
pozwalali im na wiele. Nasz
zespół szukał szansy w kon
trach, po których dogodne
sytuacje na podwyższenie
zmarnowali Michał Janicki,
Radosław Matusiak i Łukasz
Madej. Ostatecznie mecz za
kończył się skromną wygra
ną polskiej reprezentacji, ale
wynik ten dał jej awans do fi
nałów. Radość chłopców
i trenera Globisza była
ogromna.
- Jestem szczęśliwy, że
moja dwuipółroczna praca
z tą drużyną dała zamierzony
efekt - powiedział polski
szkoleniowiec. - Z Holandią
zagraliśmy naprawdę dobrze
i w opinii wszystkich obser
watorów zwyciężyliśmy za
służenie.
Wyniki ostatniego dnia
turnieju: Polska - Holandia
1:0 (1:0), Liechtenstein - Is
landia 1:1 (0:0).
4-2
i
2. Holandia
4-2
3. Islandia
3-3
4. Liechtenstein
2-6
(kast)

Trenerskie roszady
róble już od jakiegoś
czasu
ćwierkały
o odejściu Wojciecha Wąsikiewicza z wronieckiej Arni
ki. I stało się. Popularny
„Wąs" został w piątek szko
leniowcem drugoligowego
Aluminium Konin.

Tymczasem
trenerem
Arniki został (który to już
raz?) Marian Kurowski.
Obecny sezon rozpoczął on
jako drugi szkoleniowiec
wronieckiej drużyny - Na
razie nie rozglądamy się za
nowym trenerem. Na pew
no pan Kurowski zespół pod

swoją pieczą będzie miał do
końca rundy jesiennej - po
wiedział menedżer Arniki,
Ryszard Forbrich.
Amica w listopadzie ro
zegra trzy mecze ligowe
i jedno spotkanie w Pucha
rze Polski.
(kast)

Sportowy
weekend
Ze względu na wy
padający w niedzielę
Dzień Wszystkich
Świętych wszystkie
imprezy sportowe
odbędą się w sobotę.
Nie oznacza to jed
nak, że zabraknie
emocji.
Największym -wyda
rzeniem będzie oczywi
ście rewanżowe spo
tkanie w ekstraklasie
piłkarzy ręcznych po
między Spójnią i DGT
Wybrzeże. Początek te
go meczu zaplanowano
na 17.30. Jednak hala
przy ul. Kołobrzeskiej
na Przymorzu, gdzie
odbędą się zawody, zo
stanie zamknięta już
pół godziny wcześniej.
Warto więc się pospie
szyć, tym bardziej, że
obiekt nie jest zbyt po
jemny. W II lidze piłka
rzy ręcznych Elzam El
bląg podejmuje w hali
przy ul. Kościuszki AZS
Politechnikę Radom.
Ten mecz rozpocznie
się o 17.00.
Pora na rugby. Dzi
siaj odbędą się aż dwa
derbowe
spotkania
w serii A. O 12.00 w So
pocie na stadionie przy
ul Jana z Kolna Olech
Ogniwo zmierzy się
z
Dębicą
Lincer
Pruszcz Gdański. Dwie
godziny później na bo
isku przy ul. Grun
waldzkiej dojdzie do
meczu „na szczycie" li
gowej tabeli. Lider,
Gwarant Lechia podej
muje wicelidera, Borni
Biexpol Arkę Gdynia.
Może być gorąco...
Siatkówka. Po raz
pierwszy w tym sezonie
przed własną publicz
nością zaprezentuje się
Gedania DGT Gdańsk.
Grające w serii B pod
opieczne Witolda Jagły
podejmą
w sobotę
o 17.00, w hali przy ul
Kościuszki, silny zespół
AZS Opole.
Interesujący mecz
czeka kibiców koszy
kówki w Starogardzie.
W sobotę o 17.30 w ha
li Agro-Kociewie miej
scowy Pakmet wałczyć
będzie o drugoligowe
punkty z zespołem
Black Jack Poznań. To
jeden z głównych fawo
rytów do awansu.
Wreszcie na koniec
piłka nożna. Tym ra
zem tylko trzecia liga,
a na naszym terenie
zaplanowano dwa spo
tkania. Oba zaczną się
o 14.00. Błękitni Orneta
zmierzą się z Goplanią
Inowrocław, a Pogoń
Lębork z Lechią/Polonią II Gdańsk.
(kast)

W III lidze
Wczoraj odbyły się trzy spotkania XIV kolejki III
ligi piłkarskiej. Wygrała Zatoka Braniewo, prze
grała niestety Kaszubia Kościerzyna.
Braniewianie pokonali
u siebie MKS Mława 3:1
(2:0). Bramki zdobyli: dla
Zatoki - Adam Boros (4)
oraz Piotr Włodarczyk 2
(23 i 49); dla Mławy - An
drzej
Karpiński
(51).
W drużynie gospodarzy za
debiutował bramkarz Jaro
sław Talik, którego certyfi
kat dotarł z Niemiec. Naj
lepszy na boisku był Maciej
Spyrą, który miał udział w
każdej bramce dla Zatoki.
W Mirkowie przeciwko
rezerwom warszawskiej
Polonii wystąpiła Kaszubia
Kościerzyna. Podopieczni
Mieczysława
Gierszew
skiego ulegli rywalom 1:2
(0:1). Bramki zdobyli: dla

Polonii II - Sebastian Kę
ska (26) i Jarosław Mazur
kiewicz (72); dla Kaszubii Tadeusz Tuszkowski (85).
Kaszubia od 55 min grała
w „dziesiątkę". Czerwoną
kartkę zobaczył Krzysztof
Własny
W ostatnim wczorajszym
meczu Dolcan Ząbki bez
trudu wygrał z War
mią/Stomilem II Olsztyn
4:0 (4:0). Bramki zdobyli:
Mariusz Fabisiak 2 (20
i 28), Maciej Smolarczyk
(25) i Kazimierz Buda (45).
Pozostałe spotkania dziś.
(kast)

W lidze
francuskiej
W czwartkowy wieczór
rozegrano trzy mecze
w ekstraklasie piłkar
skiej Francji. Prowa
dzenie w tabeli objął
Olympiąue Marsylia.
OM, grając od 70 min
w „dziesiątkę" (czerwona
kartka dla Daniela Bravo),
pokonał na wyjeździe beniaminka, Lorient 3:1 (0:1).
Dwie bramki dla zwycięz
ców uzyskał Fabrizio Ravanelli (55 i 65 min), a jedną
Robert
Pires
(86).
Zdobzwcą jedynego gola
dla miejscowych był Ali
Bouafia (25). Marsylczycy
prowadzą w tabeli, ale sta
ło się tak dlatego, że Girondins Bordeaux dopiero ro
zegra swój mecz i jeżeli
wygra, powróci na pierw
sze miejsce.

Wyniki: Lorient - Olym
piąue Marsylia 1:3 (1:0),
AS Monaco - Nantes 3:1
(1:1), Olympiąue Lyon - Le
Havre 0:0.
11 27 24-8
1. Marseille
10 25 22-8
2. Bordeaux
11 20 18-8
3. Monaco
4. Rennes
10 20 12-11
10 18 14-9
5. Auxerre
11 17 14-8
6. Lyon
11 17 14-13
7. Nantes
8. Montpellier 10 14 21-17
7-8
9. PSG
10 12
10 11 10-11
10. Bastia
10 lii 15-17
11. Lens
9-12
10 10
12. Nancy
5-9
13. Strasbourg 10 10
8-17
14. Toulouse 10 10
15, Le Havre 11 8 6-11
5-11
10 8
16. Metz
17. Lorient
8 9-17
. 11
10 5 . 6-24
18. Sochaux
(kast)

W czwartkowym meczu francuskiej I ligi Monaco poko
nało Nantes 3:1. Na zdjęciu zdobywca trzeciej bramki
Victor Ikpeba (po lewej) walczy o piłkę z Erikiem Carriere.

Fot. PAP/CAF
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Pitka nożna

Hokej: Zagłębie - Stoczniowiec 4:5

Grata
ekstraklasa

Baca mocno
się postawił

czoraj rozegrano trzy
li spotkania w piłkar
skiej ekstraklasie. Wisła
Kraków,
po
wygranej
z Górnikiem Zabrze i przy
jednoczesnym niepowo
dzeniu Lecha Poznań (0:3
w Łodzi z Widzewem,
w którym w roli szkole
niowca zadebiutował Ma
rek Dziuba), zapewniła so
bie tytuł mistrza jesieni.
Pozostałe mecze odbędą się
dziś.
• Wisła Kraków - Gór
nik Zabrze 2:1 (1:1). Bram
ki: dla Wisły - Tomasz Ku
lawik (5), Ryszard Czerwiec
(62); dla Górnika - Mieczy
sław Agafon (40). Żółte
kartki: Dariusz Dźwigała,
Andrzej Bledzewski, Grze
gorz Lekki, Jacek Wiśniew
ski (wszycy Górnik). Sę
dziował Jacek Granat (War
szawa). Widzów 6500.
• Ruch Chorzów - ŁKSPtakŁódź 1:2 (1:1). Bramki:
dla Ruchu - Bartłomiej
Jamróz (40); dla ŁKS - Ra
fał Pawlak (32-głową) i Ra
fał Niżnik (87-głową). Żółte
kartki: Witold Bendkowski,
Omodiagbe
Darlington,
Ariel Jakubowski i Tomasz
Wieszczycki
(wszyscy
ŁKS). Sędziował Zbigniew
Marczyk (Piła). Widzów 2
000.
• Widzew Łódź - Lech
Poznań 3:0 (1:0). Bramki:
Artur Wichniarek 2 (2, 78),
Daniel Bogusz (56). Żółta
kartka: Tomasz Augusty
niak (Lech). Sędziował Mi
rosław Milewski (Radom).
Widzów 4 000.
(kast)

Pitka nożna

Makroregion
•kolejka spotkań ligi
makroregionu „Po
morze" rozgrywana jest aż
przez trzy dni. Wczoraj ro
zegrano trzy spotkania. Pa
dły w nich następujące wy
niki: Polonia Gdańsk - Pomezania Malbork 1:1 (j.st.)
i 1:1 (j.mł.), Jantar Ustka FC Sopot 1:0 i 0:3, Gopło
Kruszwica - Polonia Elbląg
1:4 (j.st.) i 2:3 (j.mł.).

(Bed)
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Siatkówka - kadra na MŚ

Drugie zwycięstwo
Polska pokonała Egipt 4:1 w rozegranym w Rado
miu sparingowym meczu siatkarzy. Pierwsze spo
tkanie tych zespołów - 27 października br. w Spale
- zakończyło się również zwycięstwem podopiecz
nych trenera Ireneusza Mazura, 5:0.

*

Tym razem trenerzy rów
nież umówili się, że roze
granych zostanie pięć setów
bez względu na wynik
trzech pierwszych. Polscy
siatkarze przegrali ostatnie
go 20:22.
W pozostałych partiach
ich przewaga była wyraźna.
Zgrupowanie polskich siat
karzy w Spale z udziałem
czternastu zawodników za
kończy się 30 października.
Dwunastu zawodników
będzie reprezentowało Pol
skę w mistrzostwach świata.
Skład reprezentacji trener
Ireneusz Mazur ogłosił pod-
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czas spotkania z zawodni
kami
na
zgrupowaniu
w Spale, które zakończyło
się w piątek.
Oto skład ekipy: rozgry
wający - Paweł Zagumny,
Andrzej Stelmach przyjmu
jący - Piotr Gruszka, Seba
stian Świderski, Dawid Mu
rek, Michał Chadała, środ
kowi blokujący - Marcin
Nowak, Damian Dacewicz,
Adam Nowik, Marcin Prus
atakujący - Paweł Papkę li
bero - Krzysztof Ignaczak
(pol)

i

Koszykówka

Jargietto odchodzi

Hokeiści Stoczniowca przerwali w Sosnowcu pasmo trzech porażek.

Po trzech kolejnych porażkach, hokeiści Stocz
niowca przełamali zlą passę. Gdańszczanie poko
nali wczoraj w Sosnowcu miejscowe Zagłębie 5:4
(0:0, 3:1, 2:3). Od wyższej porażki uchronił gospo
darzy bramkarz Wojciech Baca.
Bramki: 0:1 Andriej
Raszczyński - asysta Seba
stian Łada (27); 1:1 Tomasz
Nowak - Zbigniew Raszew
ski (27); 1:2 Robert Błażowski - Adam Wróbel (31); 1:3
Mariusz Justka - Roman
Skutchan, Mariusz Prze
woźny (32), 2:3 Piotr Ku
rowski - Jacek Kurowski Paweł Niekurzak (44); 3:3
Niekurzak - P. Kurowski
(44); 3:4 Łada - Marcin Wy
socki (50); 4:4 Niekurzak Paweł Jasicki (56); 4:5 Rasz
czyński - Łada (58).
Kary: Zagłębia - 0; Stocz
niowiec - 2 min.
- Rozegraliśmy dobre
spotkanie.
Stoczniowiec
wygrał jednak zasłużenie.
Ma w tym roku od nas lep
szy skład. Nasza młoda dru
żyna jednak dzisiaj trochę
moim kolegom z Gdańska
krwi napsuła. Życzę Stocz
niowcowi awansu do pierw
szej szóstki. Nie chcę, aby
znalazły się tam Tychy - po
wiedział nam po meczu
bramkarzy Zagłębia Woj
ciech Baca.
W
pierwszej
tercji
gdańszczanie
posiadali
przygniatającą przewagę,
ale mimo 9 wyśmienitych
okazji, nie potrafili ani razu
pokonać Bacy. W tym czasie
gospodarze dwa razy groź
nie kontrowali, lecz bram
karz Stoczniowca Aleksiej
Szczebłanow także nie dał
się zaskoczyć.

Sosnowiecką
bramkę
„odczarował" Raszczyński
strzałem z bliska po poda
niu Łady, ale gdańszczanie
prowadzeniem cieszyli się
zaledwie 20 sekund. Pozy
skany przed tym spotka
niem do Zagłębia Nowak
dobił do siatki krążek odbi
ty przez Szczebłanowa po
strzale Raszewskego. Ostat
nie słowo w drugiej tercji
należało jednak do stocz
niowców. Najpierw Błażowski trafił z dobitki po strzale
Wróbla, a później Justka
wykończył ładną zespołową
akcję kolegów z pierwszego
ataku.
Kontaktowego gola zdo
był strzałem w okienko
Piotr Kurowski po błędzie
gdańskiego obrońcy Jaro
sława Waszaka. Gospodarze
poszli za ciosem i 15 sekund
po zdobyciu drugiej bramki
wyrównali na 3:3.
Kolejne prowadzenie dla
stoczniowca zdobył Łada
z dobitki po strzale Wysoc
kiego. Zagłębiacy nie dawa
li za wygraną. W zamiesza
niu podbramkowym Nieku
rzak jeszcze raz doprowa
dził do remisu.
Decydujące słowo nale
żało jednak do Stoczniowca
- Nie wiem jak krążek
wpadł do mojej bramki.
Chyba to był samobój i krą
żek odbił się od kija naszego
obrońcy - komentował tę
sytuację Baca.

Fot. Robert Kwiatek

Stoczniowiec: Szczebła
now - Waszak, Leśniak Kostecki, Dolny - Wysocki,
Cybulski (Łapiński) - Skut
chan, Justka, Przewoźny Łada, Gudożnikow (Zwoliń
ski), Raszczyński - A. Wró
bel, Błażowski, Rytlewski.
- Najważniejsze, że wy
graliśmy i mamy dwa punk
ty Stylu gry i tak nikt nie
będzie pamiętał. Znów za
wiodła nas skuteczność.
Najwięcej sytuacji miał dziś
Krysztof Rytlewski - sko
mentował spotkanie trener
Stoczniowca Henryk Za
brocki.
Pozostałe wyniki: Unia
Dwory Oświęcim - Zagłębie
Sosnowiec 7:3 (3:0, 3:3, 1:0)
- (mecz 29.10), Unia - Cracovia2:0 (1:0, 1:0, 0:0), KKH
100% Hortex Katowice KTH PZU S.A. Krynica 3:5
(1:1, 0:4, 2:0); Polonia By
tom - SMS Sosnowiec 3:0
(1:0, 0:0, 2:0); SMS Warsza
wa - TTS tychy 10:1 (3:0,
3:1, 4:0); Tymbark Podhale
Nowy Targ - STS Autosan
Sanok 5:3 (3:0, 2:2, 0:1).
1 .Unia
38:4 107*31
2.Podhale
34:6 143-50
3.Katowice
32:8 94-43
4.SMS Wa-wa
30:10 118-45
S.Krynica
26:14 91-40
6.Stoczniowiec
22:18 77-61
7.Sanok
22:18 80-62
8.Tychy
20:20 77-92
9.Cracovia
16:24 65-66
10.Toruń
16:22 70-78
11.Polonia
16:26 60-80
12.Zagtębie
4:36 53-123
13.Bydgoszcz
2:36 32-159
14.SMS Sosnowiec 2:38 20-153
(sus)

Zarząd sekcji koszy
kówki Bick Blacka Star
tu Gdańsk postanowił
dokonać zmiany na sta
nowisku trenera I-ligowego zespołu. Obowiąz
ki Jana Jargiełty przejął
dotychczasowy jego asy
stent Marek Gotartowski.
Nasze przewidywania,
dotyczące rozstania się tre
nera Jargielly z koszykarkami Bick Blacka, zawarte
w artykule „Trener na wylo
cie" sprawdziły się. Zarząd
nie był zadowolony z wyni
ków zespołu, który w tym

sezonie awansował do I ligi.
Gdańskie
koszykarki
w ośmiu spotkaniach ponio
sły siedem porażek. Bezpo
średnią przyczyną dymisji
Jargiełły był jednak prze
grany na własnym parkiecie
mecz ostatniej kolejki z Po
lonią Teoma Warszawa
64:82.
Dyrektor sekcji koszy
kówki Startu Gdańsk Tade
usz Łapian zapytany - czy
Marek Gotartowski będzie
prowadził drużynę dłużej,
czy tylko do czasu zatrud
nienia innego szkoleniowca
- nie chciał nam wczoraj
wyjawić dalszych zamiarów
zarządu klubu.
(sus)

Piłka ręczna

Polki
pokonały Szwedki
Polska pokonała Szwecję 24:19 (10:10) w drugim
dniu międzynarodowego turnieju piłkarek ręcz
nych, który odbywa się w Rotterdamie. Nasz zespół
objął prowadzenie w tabeli.
Polska: Łącz, Chemicz - zła się Agnieszka Matu
Truszyńska 3 bramki, Ma szewska, która zdobyła
rzec 4, Nabożna, Włodek 3, sześć bramek i to wszystkie
Matuszewska 6, Żukiel, Jur
z gry - powiedział trener Je
kiewicz, Ejsmont 8.
- Musieliśmy wyelimino rzy Ciepliński.
Wyniki turnieju w Rot
wać skrzydłowe, a przede
wszystkim
pilnowaliśmy terdamie: Polska - Szwecja
czołową zawodniczkę rywa 24:19 (10:10); Hiszpania lek - Hogdahl Hermasson.
Macedonia 26:26 (14:13);
Poza Anną Ejsmont, która
wraca do wielkiej formy, Czechy - Holandia 24:21
chciałbym wyróżnić Monikę (10:11).
Marzec. Nareszcie odnala (pol)
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MKS Spójnia - DGT Wybrzeże 25:17

Lider
W pierwszym spotkaniu
derbowym piłkarzy
ręcznych serii A pierwszej ligi w hali na Przy
morzu Spójnia zdecydo
wanie pokonała DGT
Wybrzeże Gdańsk 25:17
(14:4).
Przegrani mają na swoje
usprawiedliwienie tylko fakt,
że zagrali bez dwóch podsta
wowych zawodników - Da
miana Drobika i Artura
Siódmiaka.
SPÓJNIA: Suchowicz, Sibiga - Pepliński 6 bramek,
Kożanowski 6, Kuptel 4,
Gromyko 4, Janowski 0,
Urbanowicz 3, Bieś 1, Panas
1, Gutkowski 0, Gospodarzec
0.

WYBRZEŻE: Volik, Czoska - Żynda 1, M. Siódmiak
1, Kardynał 2, Ośka 0, Wala
sek 4, Bystram 0, Lijewski 3,
Nilsson 2, Wleklak 2, Mosz
czyński 2, Wita 0.
Sędziowali: S. Cłapiński
(Łódź) i K. Manyś (Poznań).
Widzów 250.
xGeneralnie nie tak jed
nostronne spotkanie chcieli
oglądać sympatycy szczypiorniaka w Trójmieście.
Praktycznie od początku do
końca wyższość zespołu
Spójni nie podlegała dysku
sji.
Od pierwszych minut
w ekipie gospodarzy dosko
nale bronił Sebastian Sucho
wicz. Wystarczy napisać, że
pierwsze trafienie Wybrzeże
zapisało na koncie w 12 min,
kiedy przegrywało już 0:6.
Bramkarza Spójnia pokonał
krótko po wejściu na parkiet
- Damian Moszczyński, który
zastąpił słabo spisującego się
Marcina Lijewskiego.
W kolejnych minutach on
i koledzy grzeszyli nadal nie
poradnością regularnie po
pełniając faule w ataku, gu
biąc piłkę lub robiąc błędy
kroków. W takiej sytuacji
trudno było liczyć, że szczypiorniści Wybrzeża będą
jeszcze w stanie nawiązać
rywalizację.
Kolejne gole dla Spójni
zdobyli Mariusz Kożanow-

Przez obronę DGT Wybrzeże przedziera się zdobywca czterech bramek dla. Spójni,
Rafał Kuptel.
Fot. Robert Kwiatek

ski, Daniel Urbanowicz oraz
Rafał Kuptel i w 19 min zro
biło się już 9:1 dla tego ze
społu.
Drugą bramkę dla Wy
brzeża zdobył Bartosz Wala
sek, ale po chwili na ławkę
kar powędrowało dwóch je
go kolegów - Wleklak i Da
wid Nilsson. Prowadzenie
gospodarzy wzrosło więc do
10 goli - 12:2.
Ostatecznie kompletnie
nie radzący sobbie w ataku
szczypiorniści
Wybrzeża
w tej połowie zdołali poko

;

Bartłomiej Janowski walczył do upadłego.

nać Suchowicza tylko cztero
krotnie. To chyba wynik wart
odnotowania w Księdze Guinnessa.
Wysokie
prowadzenie
najwyraźniej wprowadziło
rozluźnienie w szeregach
Spójni, bo po przerwie
w pewnym momencie wyda
wało się, że piłkarze ręczni
Wybrzeża systematycznie
będą odrabiać straty.
Kiedy w 44 min rzut karny
wykonywany przez Kożanowskiego obronił Aleksan
der Yolik na tablicy widniał

Fot. Robert Kwiatek

wynik 19:11 dla Spójni.
Chwilę później 12 trafienie
dla gości zdobył Michał Kar
dynał i łakwa drużyny z ul.
Zawodników odżyła.
Zawodnicy Spójni coraz
częściej nie mogli sobie po
radzić z atakami rywali i za
częli bronić agresywniej. Sę
dziowie generalnie słabo
prowadzący to spotkanie
często kierowali ich na ław
kę. W efekcie bodaj trzyktrotnie spójniści występowa
li na parkiecie w „4".
W ostatnim kwadransie
gry czerwone kartki wynika
jące z trzeciego wykluczenia
2-minutowego otrzymali Pa
weł Bieś i Urbanowicz. Jak
się jednak okazało nie miało
to wpływu na losy meczu.
Ich koledzy kontrolowali
przebieg wydarzeń na par
kiecie, a wyróżniał się nadal
Suchowicz. Kiedy stało się
jasne, że Wybrzeże tego me
czu nie wygra trener DGT Daniel Waszkiewicz wpuścił
na parkiet zawodników re
zerwowych. I tak w pierw
szej lidze zadebiutowali Pa
weł Wita i Andrzej Bystram.
Także w Spójni znalazł się
jeden taki gracz - Piotr Go
spodarzec.
Dzisiaj w MHS na Przy
morzu o godz. 17.30 odbę
dzie się mecz rewanżowy. Ki
biców zapraszamy. Wczoraj
nie zostały bowiem sprzeda
ne wszystkie bilety
Maciej Polny

•Wojciech Nowiński
•trener Spójni

•Daniel Waszkiewicz
•trener DGT

- „Deklasacja" to może za
mocne słowo w stosunku do
tego, co działo się na bo
isku. My po prostu rozegra
liśmy bardzo dobre zawody.
Świetny był zwłaszcza po
czątek, Bardzo dobrze spi
sywaliśmy się w obronie,
doskonale bronił Sebastian
Suchowicz, a Wybrzeże nie
potrafiło sobie z tym pora
dzić w ataku pozycyjnym.
Bardzo długo nasi rywale
nie zdobyli bramki, a to za
wsze wprowadza nerwo
wość w poczynania zespo
łu. Stąd wzięła się nasza
duża przewaga do przerwy
Drugą połowę przegraliśmy
to fakt, ale nie wynikało to
z powodu jakiegoś rozluź
nienia w naszych szere
gach. Proszę zauważyć, że
aż przez szesnaście minut
po przerwie graliśmy
w osłabieniu. Stąd nie może
dziwić fakt odrobienia
przez przeciwnika części
strat. Czy kogoś wyróżniam
w swoim zespole? Zdecy
dowanie Suchowicza, który
był zawodnikiem numer je
den na boisku.

- Praktycznie to nie
mam nic do powiedzenia.
Wszyscy widzieli, jak uło
żyły się losy spotkania.
Zagraliśmy po prostu bar
dzo źle, a Spójnia zwy
czajnie nas zdeklasowała.
Zawiedliśmy w całym me
czu. I nie przykładałbym
tutaj specjalnego znacze
nia do fatalnego początku
w naszym wykonaniu,
kiedy to przegrywaliśmy
0:6. Cały czas graliśmy tak
samo słabo. Czy to w pięt
nastej czy też pięćdziesią
tej piątej minucie. Nie
chcę nawet wystawiać in
dywidualnych cenzurek.
Nie będę mówił, który za
wodnik rozczarował mnie
więcej, a który mniej. Za
wiedliśmy po prostu jako
DGT Wybrzeże. A jak bę
dzie w rewanżu? Zoba
czymy, tego nikt nie jest
w stanie przewidzieć. To
w końcu tylko sport.
(kast)

Seria A
I ligi piłki ręcznej
•Spójnia Gdańsk - DGT
Wybrzeże Gdańsk 25:17
(14:4)
•Pogoń Zabrze - Metalplast Oborniki Wlkp. 24:20
(12:10). Najwięcej bramek:
dla,Pogoni - Dariusz Wie
czorek 8, Krzysztof Kędra 5,
Robert Niedźwiedzki 4; dla
Metalplastu - Maciej Dmytryszyński 8, Robert Popek
i Marcin Kujawa po 3.
•Petrochemia Płock Śląsk
Wrocław
26:24
(16:13). Najwięcej bramek:
dla Petrochemii - Andrzej
Mokrzki 11, Maciej Nowa
kowski 6; dla Śląska Krzysztof Górniak i Tomasz
Folga po 5.
•Warszawianka - Zagłę
bie Lubin 25:24 (15:14).
Najwięcej bramek: dla War
szawianki - Michał Matysik
7, Piotr Obrusiewicz 6, Sła
womir Smółka, Bartosz No
wakowski po 4; dla Zagłębia
- Łukasz Jasiński i Piotr Ordonowski po 7.
•Paria Szczecin - AZS
AWF Biała Podlaska 27:27
(11:14). Najwięcej bramek:
dla Parii - Paweł Biały 8,

Adam Ciemniak 7, Rafał
Rojek, Piotr Zubowicz i Ja
kub Blejsz po 3; dla AZSAWF - Radosław Matyjasik
8, Aleksiej Usik 6, Krzysztof
Fatalski 5, Marcin Kurowski
4.
•Iskra Kielce - Czuwaj
Przemyśl 39:15 (22:8). Naj
więcej bramkek: dla Iskry Mariusz Jurasik 12, Jura Hiliuk i Artur Niedzielski po 6;
dla Czuwaju - Tomasz Pa
luch 6, Aleksiej Bierwiańczuk 4.
9 13 224:188
1. Wybrzeże
2. Warszawianka 7 12 226:187
9 12 249:217
3. Zepter
9 12 251:240
4. Spójnia
9 11 225:202
5. Zagłębie
7 10 190:152
6. Iskra
9 10 199:193
7.A2SB. P.
8. Petrochemia 9 9 242:215
9 7 194:205
9. Pogoń
9 5 217:268
10. Paria
11. Metaipiast 9 3 204:259
9 0 224:319
12. Czuwaj
(pol)

Zagłębie
Stoczniowiec

sobota, niedziela
30 października
1 listopada 1998

Akrobatyka
sportowa
Tomasz Kies (AZS AWF Katowi
ce) w skokach na ścieżce oraz Jo
anna Gamrot, Edyta Kalinowska
i Marta Adamiecka (wszystkie
Nadzieja Olkusz) w układzie sta
tycznym zdobyli w Mińsku brą
zowe medale mistrzostw świata
w akrobatyce sportowej.
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SPÓJNIA
DGT WYBRZEZE

Rugby
W drugim rozegranym w Lubli
nie towarzyskim meczu między
państwowym juniorów Polska
pokonała Ukrainę 15:13 (12:3).
Punkty zdobyli: dla Polski - Jacek
Kunicki, Paweł Dąbrowski i Piotr
Wójcik po 5; dla Ukrainy - Wło
dzimierz Wuchałow 8 i Andrej
Kałodnik 5.

Y

NHL
Wyniki czwartkowych meczów
zawodowej ligi hokeja NHL: Bo
ston Bruins - Montreal Canadiens 1:1 (po dogrywce), New
Jersey Devils - New York Islanders 2:1, Ottawa Senators - Philadelphia Flyers 3:1, St. Louis
Blues - Detroit Red Wings 3:1,
Colorado Avalanche - San Jose
Sharks 4:2.

Komentarz dnia

. •• . V . .

Brawo
Globisz

Awans reprezentacji Polski do lat 16
do finałów mistrzostw Europy to
niewątpliwy sukces rodzimego piłkarstwa młodzieżowego. Już dawno
nasz futbol juniorski nie mógł się
pochwalić tak znaczącym osiągnię
ciem. Ostatnio miłe chwile przeżyli
śmy z zespołem Andrzeja Zamilskiego, który ze swoimi szesnasto
latkami (m.in. Terleckim czyBledzewskim) zdobył mistrzostwo Eu
ropy.
Czy zespół Michała Globisza pój
dzie w ich ślady trudno na razie
przewidzieć, choć oczywiście nie
mielibyśmy nic przeciwko temu. Na
razie gdańskiemu szkoleniowcowi
i jego chłopcom należą się ogromne
słowa uznania za to, czego już do
konali.
Jesień w naszej piłce jest więc wy
jątkowo udana. Zwycięstwa pierw
szej reprezentacji, teraz sukces ju
niorów, dobra gra Wisły Kraków
w europejskich pucharach. Jest więc
się czym pochwalić. Obyśmy wiosną
mieli przynajmniej tyle samo powo
dów do zadowolenia.
Kuba Staszkiewicz

W pierwszym meczu derbowym szczypiorniści Spójni pewnie pokonali
lidera zza miedzy DGT Wybrzeże.
Fot. Robert Kwiatek
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