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Po ośmiu miesiącach Anthony O. opuści gdański areszt

GDAŃSKIE 2
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AUSTRALIJCZYKA
Anthony O., australijski
biznesmen,
podejrzany
o wielomilionowe defraudacje opuści gdański areszt.
Zastosowano wobec niego
dozór policyjny i odebrano

paszport. Decyzję podjął
Sąd Najwyższy

: działać Że: za adae

dement

: zde nieprawdziwe informacje.
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la w Polsce

wyborcze
ble można
Btakuokreślić
trzy powojenne CE

k referenda. Każde z nich miało charakter „dy kusji
| z komuną”, a nie PRrpieyonyo sporu
3 0 ważnych dk kraju tematach.
Hg]="rienie

top mada |

Za urodę się płaci
gdy jest się popularną top modelką. ?
| Cindy Crowford ma wrażenie, że jestmarioneiką

W chwili zamknięcia dzisiejszego numeru „Dziennika” Anthony O. nie odzyskał jeszcze
wolności.
Od
października
ub.r. oczekiwał on w areszcie na
ekstradycję. Trafił za kratki na
wniosek prokuratora generalnego Australii, Daryl Wiliamsa.
- Brakowało podstaw aby
przebywał w zamknięciu dłużej
niż dwa miesiące - powiedział
nam sędzia Krzysztof Kauba,
rzecznik Sądu Najwyższego. Nie przedstawiono wystaczających dowodów jego winy. Był
natomiast problem, czy można
zastosować dozór policyjny.
Uznaliśmy, że można.
O zwolnienie Anthony'ego
O. zabiegali kilkakrotnie jego
adwokaci: Roma OrlikowskaWrońska, Andrzej Sandomierski i Marcin Gmaj. Sąd Wojewódzki w Gdańsku utrzymywał, że Australijczyk powinien
siedzieć.

Rys. Zbigniew Jujka

Gdańsk. Sukces policji
Anthony O.
Decyzja o uchyleniu aresztu
rozstrzygnęła ten spór.
W uzasadnieniu swojej decyzji SN powołał się na „traktat o wydawaniu zbiegłych
przestępców”, zawarty między
Polską i Wielką Brytanią w
1932 r., do którego przystąpiła

również Australia. Oskarżenia
pod adresem Anthony'ego O.
pojawiły się w związku z procesem australijskiego milionera
Alana Bonda, podejrzanego
o nielegalny transfer miliarda
dolarów australijskich z kasy
Bell Resoureces do jego pry-

Gdańsk. Dni francuskiego regionu Limousin

watnych firm
i Dallhold Inv.
O.,

bliski

Bond

w potrzasku

Corp.

współpracownik

Bonda,
miał
pośredniczyć
w bezprawnym procederze.
W Polsce był pełnomocnikiem
właścicieli browarów: gdańskie-

go i elbląskiego. Dariusz Janowski

Gdynia

Fałszywa
zgoda
z urzędu

ie

Fałszerstwo zezwoleń na
budowę wykrył gdyński
Urząd Miasta. Magistrat
adomił o tym w piątek
Prokuraturę
Rejonową
w Gdyni.

ych zajęć często
s

Gapowicz

Fot: Piotr Kajmer

Sa

Na ekspozycję porcelany z regionu Limousin złożyły się zarówno wyroby wykonane wedug dawnych wzorów, jak i modele współczesne.

Fot. Maciej Kostun

Około dziewięćdziesięcioosobowa delegacj a francuskieionu Limousin - z wiceprezydentem Rady RegionalMichelem Burille i doradcą prezydenta do spraw euroNE EE Flaude Husonem - przybyła wczoraj z Limoges do
ańska.
Goście spotkali się z przedstawicielami władz wojewódzkich i miejskich Gdańska na
uroczystym otwarciu wystawy
porcelany z Limousin, które
odbyło się w Muzeum Archeologicznym przy ul. Mariackiej.
Na ekspozycję złożyły się zarówno wyroby wykonane według dawnych wzorów, jak i modele współczesne.
Obejrzeć
można wykwintne serwisy, po-

jedyncze pięknie malowane wazy, filiżanki i koszyczki. Specjalnie na okoliczność wystawy
przywieziono porcelanowe popiersie Fryderyka Chopina.
Francuzi przekazali Gdańskowi milenijny dar - dzieło rzemieślników z Limousin. Jest to
drewniana konstrukcja ze szlifowanymi, zdobionymi elementami kamiennymi. Gest ten, jak
usłyszeliśmy,
jest wyrazem

oaozwwswNowwnśzwononnzc

przyjaźni i uznania dla gdańszczan, którym udało się odbudo-

wać zniszczone niemal zupełnie
miasto. Dar stale będzie eksponowany w remontowanym spichlerzu „Błękitny lew”.

Od dziś na poczcie kupić
można okolicznościową kartkę
pocztową i telefoniczną kartę
magnetyczną z wizerunkiem
balonu ozdobionego symbolem
regionu - liściem kasztanowca.

(KK)
Program gdańskich dni regionu Limousin drukujemy na
str.3

br. Ma

taki sam

numer,

jak postanowienie o budowie
w tym samym miejscu pawilonów spożywczych sprzed trzech
lat.
Falsyfikat wykryto, ponieważ urzędnicy z Wydziału Architektury UM specjalnie kodują treść oryginalnych dokumentów. Podróbka nie była zaszyfrowana.
- Wiemy, że takie „fałszywki” są bardzo drogie, jednak ludzie boją się o tym mówić - powiedziała inż. Wiesława Martyńska-Ostrowska,

Zatrzymanym jest 26-letni
strzały. Taksówkarz ciężko rangdańszczanin - Maciej K. Mężny w brzuch i klatkę piersiową
czyzna został
przesłuchany
padł na ziemię. Nad ranem naprzez prokuraturę. Sąd wczoraj
stępnego dnia policja sprowa'miał orzec o tymczasowym
dziła psy tropiące, które jednak
aresztowaniu
podejrzanego.
zgubiły ślad w okolicy Sopotu.
Policja zatrzymała go w środę
Przez kilka tygodni Rzedzicw nocy. Jest on
podejrzany
ki leżał w Szpitalu Wojewódzo ' usiłowanie, zabójstwa Aleksandra Rzedzickiego, gdańskie- "kim w Gdańsku. Gdy jego stan
zdrowia poprawił się insp. Stago taksówkarza.
- nisław Białas, komendant wojePrzypomnijmy, że taksówwódzki policji, Ireneusz Tomakarz został postrzelony 4 marca
szewski, gdański prokurator
br. w Gdańsku Oliwie w późwojewódzki oraz Henryk Wojnych godzinach wieczornych.
ciechowski, wojewoda gdański
Stało się to podczas pościgu za
oraz prezydent miasta Tomasz
uzbrojonym gapowiczem. WiPosadzki złożyli mu podziękodząc to Aleksander Rzedzicki
wania. Został odznaczony Meruszył wraz z funkcjonariuszami
dalem Za Ofiarność i Odwagę.
w pogoń. Uciekający mężczy-

architekt

miejski Gdyni.
Według urzędników fałszerz
wymazał oryginalne zezwolenia na budowę, zostawiając
podpis architekta miejskiego.
Odbił je na kolorowej kserokopiarce i wpisał odpowiednią
treść.
Piotr M. jest już oskarżony
o fałszerstwo trzech pozwoleń
na budowę. Sprawa toczy się
przed gdyńskim sądem.

(Mdo)

Warszawsko = gdański bank

BIG łyk

Bank Gdański SA podpisał wczoraj w Warszawie umowę

o połączeniu

w Warszawie.

z Bankiem

Akcjonariuszom
Banku
Gdańskiego zostaną wydane
nowo emitowane akcje Banku
Inicjatyw
Gospodarczych.
Umowa zyskała już akceptację
rady Banku Gdańskiego - ostateczne decyzje mają podjąć walne zgromadzenia akcjonariuszy
obu banków.
Po odkupieniu od Skarbu
Państwa na początku tego roku
ponad 30 proc. akcji Banku
Gdańskiego, BIG sprawuje nad
nim pełną kontrolę. Po wcześniejszych zakupach posiada
wraz z podmiotami zależnymi
prawo do wykonywania 63
proc. głosów podczas walnego
zgromadzenia
akcjonariuszy
Banku Gdańskiego.
BIG niedawno ogłosił emisję
własnych akcji za które chce
otrzymać 60 - 75 mln zł - głosowanie w tej sprawie zostało

Propozycja
szukaj swojego nazwiska

na naszych listach absolwentów

NIEPOWTARZALNA PAMIĄTKA

Z TEGOROCZNYCH MATUR!

ad 26 maja

Gospodarczych

SA

utajnione. W Komisji Papierów
Wartościowych znajduje się
wniosek
o
unieważnienie
uchwały o emisji ze względu na
udział w głosowaniu podmiotów zależnych od BIG przy jednoczesnym wyłączeniu z prawa
poboru akcji dotychczasowych
akcjonariuszy BIG.
Oba działające do tej pory
banki uzupełniają się: BIG to
bank

hurtowy,

Gdański

- uni-

wersalny bank detaliczny - razem będą dysponowały 145 placówkami w całej Polsce.
Wcześniej doszło do połączenia obu biur maklerskich
obu banków.
Teraz warunkiem połączenia
obu banków będzie jeszcze pozytywna opinia Urzędu Ochrony Konsumenta.

(JK)

Złe

budowy

dla politechniki
już od tego poniedziałku

Inicjatyw

Wybrzeże

|

Jeśli zdałeś
egzamin dojrzałości,

(WOS)

zna oddał w ich kierunku trzy

Urzędnicy twierdzą, że Piotr
M. sfałszował zezwolenie na
budowę garaży w Gdyni Leszczynkach. On sam miał sporządzić projekt.
Dokument jest datowany z
maja

Zatrzymano podejrzanego o usiłowanie zabójstwa
o ak
aoa fala pozokiwałe ga edia w

Studenci gdańskiej politechniki mają szanse vzyskania

l
a

w Europie zachodniej. Umow ę tę
uznaw
apa li przedwczoraj przedstawiciele Uni-

wersyłetu w Karlsruhe i Politechniki Gdańskiej.
Dzięki umowie od przyszłego roku akademickiego kilku
studentów III roku studiów
| Wydziału Elektroniki, Teleko-

munikacji i Informatyki PG wyjedzie na studia do Karlsruhe.
Warunkiem kontynuacji nauki
w Niemczech jest zaliczenie III
i roku studiów na PG.

Dwa pierwsze stypendia dla
polskich studentów ufundował
Klaus von Trotha minister Na-

uki, badań

i Sztuki

Badenii

-

Wirtembergii. Po zakończeniu
nauki na niemieckiej uczelni
Polacy uzyskają tytuł dyplomowanego inżyniera w RFN i jednocześnie magistra inżyniera
w Polsce.
RFN jako republika federacyjna pozostawia w gestii rządów krajowych politykę kulturalną, szkolnictwo, drogi krajowe i sprawy wewnętrzne min.

policję. Interesv szesnastu landów reprezentowane są przez
Bundesrat - jedną z izb niemieckiego parlamentu. Inicjatywie patronuje rząd krajowy
Badenii - Wirtembergii.
Klaus von Trotha gościł
w Gdańsku z okazji zawarcia
umowy. Ze strony polskiej podpisał ją prof. Aleksander Kołodziejczyk, rektor PG. Niemieckim sygnatariuszem był Dieter
Mlynski, profesor Uniwersytetu w Karlsruhe i doktor honoris
causa Politechniki Gdańskiej,
który reprezentował swojego
rektora.

( ASG)

Ponad
250
budów
w Gdańskiem i Elbląskiem
zamknęli w ciągu czterech
dni pracownicy Okręgowego
Inspektoratu Pracy.
Wykryli przy tym ponad 700
przypadków
łamania prawa
pracy. Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło niewłaściwego
postępowania z elektrycznością
i wykonywania prac na wysokościach. Do uchybień dochodziło
również przy stawianiu rusztowań i pracach ziemnych. Tegoroczna średnia cena przyznanych przez nich mandatów wyniosła ok. 700 zł.

(Jul)
Szerzej na str. 3
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Wrocław. Kongres eucharystyczny

BGDAŃSKI

sysięcy wiernych z calego światu przyjedzie

200
do
Wrocławia. Przez tydzień rozważać
będą tajemnicę „Eu-

charysti i i wolności”.
akW niedzie l rozpoczyna się 46. : MięBUDIMEX
Kongres
eucharystyczny
jest zgromadzeniem katolików. Rozważając tajemnicę
eucharysti:, umacniają i pogłębiają więź łączącą ich z Chrystusem. Program
kongresu
obok liturgii eucharystycznej,
wypełniają adoracje Najświętszego Sakramentu, wykłady
i dyskusje. Kongresy odbywają
się w skali międzynarodowej,
krajoweji regionalnej.

.meniczne. Ostatni dzień kongresu będzie pierwszym dniem
pielgrzymki do Polski Jana
Pawła II. Odprawiona przez
niego msza św. będzie tzw. Statio Orbis - „Przystankiem dla

Świata”. Według przewidywań
weźmie w niej udział ok. miliona pielgrzymów z całego globu.

Stuletnia tradycja

Pomysłodawcą
kongresu
eucharystycznego była Francuzka, Emile Tamisier. Chciała
ożywiając i poszerzając naboOstatnie takie ; spotkanie - żeństwo eucharystyczne, przeodbyło się w 1993 roku w Seciwdziałać narastającej wówwilli. Tam Ojciec Święty miej- czas laicyzacji.
scem
kolejnego
kongresu
W 1879 r. pomysł Tamisier
ogłosił Wrocław - „miasto
poparł p AE
Leon . XIII.
w samym centrum Europy - tej
Pierwszy
$Swiatowy Kongres
Europy, która dla dobra całej
Eucharystyczny
odbył
się
ludzkości musi zachować lub
w 1881 r. w Lille. Uczestniczyodnaleźć swoje chrześcijańskie
ło w nim 8000 osób. Początkokorzenie”.
wo zwoływano kongresy co roWrocławski kongres odbyku, w okresie międzywojenwać się będzie pod hasłem
nym co dwa lata, a po II wojnie
„Eucharystia i wolność”. Jego
światowej co cztery-pięć.
biblijną interpretację stanowią
Od Soboru Watykańskiego
słowa św. Pawła z Listu do GaII, międzynarodowe kongresy
latów: „Ku wolności wyswoboEucharystyczne rozumiane są
dził nas Chrystus. A zatem
jako statio orbis, czyli zgromatrwajcie w niej i nie poddawajdzenie przedstawicieli Kościo-'
cie się na nowo pod jarzmo
łów lokalnych z całego świata.
niewoli!”.

Zachować
lub odnaleźć

Każde z tych spotkań podej-

Zaproszenie do Wrocławia,
obok
katolików,
otrzymali

muje określony temat, wokół
którego skupiają się modlitwy,
konferencje i dyskusje.

również reprezentanci prawosławia i protestantyzmu. Od-'
bywać się będą spotkania eku-

POLIFARBC | 18,00 ns 20 -0,6

Katarzyna Źelazek

Z krową

na parkiecie
Kolejny krok przybliżają-

cy powołanie euroregionu

Jantar poczyniony został
wczoraj w Królewcu. Umowa
o jego utworzeniu ma być
podpisana w tym roku,
Li Szwecji.

Nadbałtycki euroregion, pod
roboczą nazwą Jantar, tworzyć
mają województwa słupskie,
gdańskie, elbląskie, obwód królewiecki w Rosji oraz południowo-wschodnie okręgi Szwecji.

Jest on formą współpracy samorządów oraz regionów przygranicznych w dziedzinie gospo-

darki, kultury, ekologii. Stanowi : 4

szansę na przyspieszenie rozwo-

ju gmin, dzięki wspólnym inwestycjom, wspomaganym z fun-

duszów pomocowych Unii Europejskiej.
Wczoraj w Królewcu, podczas posiedzenia zespołu organizacyjnego uzgodnione zostały
projekty dokumentów niezbęd-

nych do powołania euroregio-

nu: statutu i umowy.

Ustalono,

że do 15 czerwca br. gotowe dokumenty trafią do zainteresołowie września - w Sopocie odbędzie się kolejne spotkanie na
ten temat, dające możliwość
wniesienia ostatnich uwag.
Nie jest wykluczone, że do

33,90

Ponad 200 tys: dolarów

jest winien polskim maryna-

| rzom cypryjski armator. Marynarze rozpoczęli akcj ody
UNIVERSAL

Pod cypryjską banderą pl
wają -„Pacific Gala”, „Paci!
Koru”, i „Pacific Rose”. Zało-

ga pierwszego z nich 9 maja odmówiła opuszczenia redy hiszpańskiego
portu: Algesiras.
Drugi ze statków został dwa dni

WIG 16.179,0 (-1,6)
WIG20 1.6119 (-1,8)

KOMPAP

54,50

OCEAN

7,55

D VISCO

22,20

PŚU

sa na odzyskanie należnych pie-

Sprostowanie

Pomysł na nowy szlak

się jutro.

. (p)
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- Jeśli chodzi o „Pacific Koru” sprawą zajmuje się ITFmówi Szymankiewicz. - Natomiast o sytuacji na „Pacific Gala” poinformowaliśmy już polską ambasadę w Madryci

my od kilku tygodni, opuścił
Las Palmas i popłynął do Anglii. Według relacji żony jedne-

go z marynarzy, która kontaktowała się przedwczoraj z mężem, nastroje załogi nie są dobre.

Tomasz Falba

Słowacy mają odpowiedzieć w referendum na cztery pytania:
czy są za integracją z NATO, za rozmieszczeniem na terenie Słowacji broni jądrowej, za rozmieszczeniem na jej terytorium obcych baz wojskowych oraz czy opowiadają się za wprowadzeniem
bezpośrednich wyborów prezydenckich. Prezydent Michal Kovacz rozpisał referendum w połowie marca. Z inicjatywy rządzącego Ruchu na Rzecz Demokratycznej Słowacji (HZDS) premiera Vladimira Mecziara postawiono w nim trzy pytania dotyczące
integracji z NATO: Z inicjatywy opozycji; co wymagało zebrania
kilkuset tysięcy podpisów pod petycją do prezydenta, w referendum postawiono czwarte pytanie, dotyczące bezpośrednich wyborów prezydenckich. Przygotowaniom do referendum od początku
towarzyszył spór między prezydentem, opozycją i centralną komisją wyborczą z jednej strony, a rządzącą koalicją z drugiej.
Decyzja Trybunału Konstytucyjnego, że obywatele mogą na
drodze referendum zmieniać konstytucję, ale nie mogą głosować
na dokonujący tych zmian projekt ustawy konstytucyjnej (a taki
znalazł się w przypadku czwartego pytania), rozpoczęła na Słowacji wojnę nerwów i niepewności. Minister spraw wewnętrznych
polecił wydrukować karty do głosowania z trzema pytaniami.
Z kolei prezydent, opozycja i centralna komisja wyborcza apelują do Słowaków, aby w lokalach wyborczych domagali się kart
z czterema pytaniami.
Referendum zakończy się w dziś o godz. 14. Oczekuje się, że
pierwsze wyniki będą znane w niedzielę w południe. Większość
obserwatorów jest zdania, że frekwencja wyborcza nie przekroczy
50 proc., a więc głosowanie będzie nieważne.

(PAP)

Podczas seminarium gospodarczego w Odessie prezydent
zainteresowanie
ideą
Aleksander Kwaśniewski
utworzenia szlaku komunikacyjnego Gdańsk-Odessa.

ssie - do Europy Środkowej

i zachodniej. Może być i gazociąg ze złóż pod Morzem Czarnym, których eksploatacją jest
zainteresowana Ukraina.
Żadne konkrety dotyczące
szlaku Gdańsk-Odessa nie są
znane w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. ,
Nic o nich nie wiadomo
w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku. Być może - wyraził przypuszczenie Dariusz Sobczak - chodzi o fragment TEM - Transeuropean Motorway, której elementem jest autostrada A -1. Jej
odnogą
byłaby
planowana

rzecz

z Warszawy na Ukrainę droga
ekspresowa.
Zdaniem Zbigniewa Wojciechowskiego, dyrektora Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót
Drogowych, poruszenie przez
prezydenta kwestii szlaku komunikacyjnego Gdańsk-Odessa
jest poparciem dla budowy autostrady A-1. Fragmentem połączenia Trójmiasta z Odessą
byłby kawałek równoleżnikowej autostrady A -4, której trasa
ma przebiegać na południu kraju m.in. przez Przemyśl, Medykę do Lwowa w kierunku OdeSsy.
Wojciech Czajka, wicedyrektor Biura Kontaktów Międzynarodowych w Kancelarii Pre-

zydenta RP powiedział „Dzien-

- Naszemu Przyjacielowi

Mieczysławowi Sokołowskiemu
konsulowi generalnemu RP w Hamburgu
byłemu prezesowi Oddziału Gdańskiego SDP
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Matki
składają koledzy
ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

nikowi”, że dalsze informacje
będzie można uzyskać w połowie przyszłego tygodnia.

i „Tygodnika Gdańskiego”

„Silvant”
Elbląg
1 Maja 41

Promocja: tel/ fax 31 39 16, 31 50 41 w. 175.
Biuro konkursów: tel: 31 35 66, 31 50 41 w. 176
STUDIO GRAFICZNE BUM: 80 - 886 Gdańsk, Targ Drzewny
3/7, szef studia Krzysztof Ignatowicz. tel 35 18 33., — '
DRUK Drukarnia Offsetowa, Pruszcz Gdański,

wiceprezes Mirosław Kowalski
S. Frasz

dk. |

NAKŁAD KONTROLOWANY

KONTROL DYSTRYBUCJI PRASY

. 19,5/20,7

Londyn
1 dolar
kurs średni

18,5/20

Oznaczenia: USD - dolar amerykański, DEM - marka niemiecka,
FRF - frank francuski, NLG — gulden holenderski, CHF — frank
szwajcarski, SEK - korona szwedzka, GĘP -- funt brytyjski, ITL- lir włoski, SUR - rubel rosyjski (notorania z Moskwy).

Gd. - Gdańsk; Gd-a - Gdynia; Elb.

- Elbląg.

rzeczą.

Ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami domowymi,
gospodarskimi, używanymi do
doświadczeń, wykorzystywanymi m.ią, do, celów. ro
cowych, dzikimi, a także obcymi
rodzimej faunie. Posłowie .opowiedzieli się za wpisaniem do
ustawy zakazu tuczu gęsi i kaczek na stłuszczone wątroby.
Rocznie przeznacza się w Polsce
na ten cel około miliona kaczek
i gęsi, uzyskując z takiej hodowli 250 ton wątroby i ok. 1 tys. ton
mięsa. Przepisy wejdą jednak
w życie dopiero od 1 stycznia
1999 r. Wtedy również będzie
wprowadzony
obowiązek
uśmiercania zwierząt w uboju
domowym po uprzednim ich
ogłuszeniu przez przyuczonego
ubojowca.
Przyjęta przez sejm ustawa
zabrania nieuzasadnionego lub
niehumanitarnego
zabijania
zwierząt i znęcania się nad nimi.
Za znęcanie uznano np. umyślne
okaleczenie

zwierzęcia,

do-

świadczenia powodujące jego
cierpienie, transport zwierząt
w niegodziwych warunkach, po„rzucanie zwierzęcia przez właściciela. Za takie postępowanie
ze zwierzętami przewidziana
jest kara grzywny do 2,5 tys. zł;
naruszenie przepisów ustawy
grozi aresztem do 2 lat.
Poparło ją 322 posłów, 9 było
przeciw, a 13 wstrzymało się od
głosu.

(PAP)

Multilotek
1, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 21,
24,35, 39, 43, 49, 61, 64, 65, 75,
76, 79.

Z czego
oni się cieszą

- Złoto: w złotych za gram, z Londynu- za uncję.
Podajemy ceny za 100 jednostek danej waluty (w przypadku lira i rubla - za 10 000)

tłumy, zwycięstwo, koniec.

Taka była poetyka, kanon,

bez względu na to, czy rzecz
działa się w XIX-wiecznej Italii, czy w Meksyku, czy w porcie bałtyckim. Jak bajka
ma w zakończeniu „i żyli długo i szczęśliwie”, tak finał walk zwanych narodowoWyz woleńczymi miał w domyśle tekst Majakowskiego: „skręcały tramwaje na most
przy giserni - już za SOCJALIZMU”.

Kazimierz Netka

Gazeta
do domu: 0 800 500 26 bezpłatna infolinia

ul. Połęże 3, tel. 35 90 25

do odczuwania

ie

wolność, walka, wiwatujące

Centralne Biuro Ogłoszeń - tel./fax 31 80 62, tel. 31 50 41 w. 210,
215, 218. Biuro Reklamy - tel./fax 31 20 94, 31 14 74, 31 18 61, 31 17
57, centrala 31 50 41 w. od 232 do 243, fax 233, 243. Biura Ogłoszeń
i Reklamy w Gdyni ul. Władysława IV 17 tel. 20 08 32, ul
Świętojańska 141b, tel. 20 04 79, ul. Starowiejska 17/3 tel. 61 43 14,
tel/fax 61 43 06. Biuro Ogł. w Sopocie, ul. Kościuszki 61, tel 51 54
55, Biuro Ogł. w Elblągu, ul. Łączności 3, tel./fax 32 70 94, tel. 33
54 09. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
SPRZEDAŻ I KOLPORTAŻ
Sprzedaż: tel./fax 31 01 33; 31 50 41 w. 172
Prenumerata z darmową dostawą do domu, biura, urzędu (zniżka
do 15 proc.): tel. 31 96 14 tel, 31 50 41 w. 155.

fax 83 28 20; Drukarnia PATP Gdańsk

cierpienia,

Znamy to z filmów społeczno-rewolucyjnych:
tyran, nieugięci bojownicy o

Gdańsk; Biuro dyrektora - tel./fax 31 04 42; .

ul. Obrońców Westerplatte 5, tel. 82 30 68

zzaiaai jako istota ży-

jąca, zdolna

ma pytaniami.

Z Gdańska
do Odessy
Głównie chodzi o szlak
transportowy. Jednak elementem nowej arterii może być także rurociąg, który umożliwiałby
transport ropy naftowej pochodzącej znad Morza Kaspijskiego-a przeładowywanej w Ode-

to nie

wiem dwa rodzaje kart M głosowania, z trzema i cztere-

Tymczasem „Marian Buczek”, o którego sprawie pisze-

statków, tak długo istnieje szan-

Zwierzę

Spór wokół
pytań
Zamieszanie i sprzeczności panowały wczoraj w Bratyi
przed Nyznozonym
wyzna
na godz. 14
dwudniowego referendum, drug
ek
w
samodzielnego państwa słowackiego. o
zostały bo-

Dyrektor Szymankiewicz zapewnił, że w razie potrzeby
statki będą miały zapewnioną
"dostateczną opiekę. Na ich pokładach pracuje w tej chwili 52
* polskich marynarzy .Według informacji uzyskanych w „Agmorze” pochodzą oni głównie
z Gdyni i Gdańska.

załogi, w angielskim porcie
Sheerness. Trzecia z jednostek
znajduje się w tej chwili we włoskiej
stoczni
w
Palermo
z uszkodzonym silnikiem. Marynarze zatrudnieni na tych
statkach od marca nie otrzymują wynagrodzenia za pracę. Ar-

Sejm

Referendum w Słowacji

Bornholm. Wojewoda słupski
oraz -władze Kłajpedy upoważnieni zostali do oficjalnego zaproszenia przedstawicieli tej
wyspy do udziału w pracach zespołu organizacyjnego.
Ogłoszony zostanie także
konkurs na nazwę euroregionu
oraz na jego znak firmowy.
(p)

później zatrzymany, na wniosek

Pisząc o internetowym plebiscycie na 21 miast, które odegrały największą rolę w historii
XX wieku pomyliliśmy adres internetowy, pod którym można
głosować.
Poprawnie brzmi on http:
I/21. cat. pl.
:
Plebiscyt oficjalnie zaczyna

147,00

matór zalega załogom ponad
200 tys. dólarów.
Według Marka Szymankiewicza, dyrektora „Agmoru”,
firmy pośredniczącej w zatrudnieniu marynarzy, jak długo
znajdują się oni na pokładach

(PAP)

Fot. PAPICAF-EPA

organizacji przystąpi również

lani marynarze

REMAK

Prezes nowojorskiej giełdy Richard Grasso (drugi z lewej) oraz Theodore Waitt (w środku), prezes
firmy CEO Gateway 2000 Inc., pozują na giełdowym parkiecie z Adrianną, 6-miesięczną krową będą. cą maskotką firmy. Ta znana firma komputerowa uzyskała w ubiegłym roku finansowym rekordowe
zyski, a swe komputery pakuje w kartony w czarno-białe „krowie” łatki, stąd wybór Adrianny na maskotkę.

wanych, po czym - w drugiej po-

Czekają na pieniądze

13,40 ns91 -29 |

STALEXP

Nowojorska giełda

Przystanek
świata

Giełda Papierów Wartościowych
Notowania akcji 23 maja

Redaktor wydania - Piotr Wysocki

Nad Bałtykiem

Takie filmy jeszcze się tu i ówdzie robi, ale ich wiarygodność została gruntownie
podważona. Nie przez historię (historia zawsze im przeczyła) - przez telewizję. Na
małych ekranach widzimy bowiem nie tylko upadek dyktatora i radość ludu, ale
także to, co się dzieje potem. „Potem” zaś przebiega zwykle tak: akcja przenosi się
do gabinetów, przywódca oświadcza, deklaruje i zapowiada, po czym temat i kraj
znika. Mija pewien czas i oto znowu widzimy: ten sam plac, ten sam tłum, tylko że
nie wiwatujący, ale demonstrujący. Tak było za świeżej pamięci w Rumunii, w
Afganistanie, w łagodniejszej formie i w naszych okolicach, tak będzie i w ZairzeKongu.
Mobutu padł, nastał Kabila. W wyzwolonej Kinszasie lud tańczy i skacze, a nam
sceptycyzm karze pytać: z czego się oni, naiwniaki, cieszą? Właściwie mają tylko
jeden powód do radości: że przy zmianie władzy nie doszło do rzezi. Ale tego, zdaje
się, nie doceniają. Jak i nie liczą się z możliwością, żeż do rzezi może jeszcze dojść.
Kabila z punktu wykolegował konkurencję i tylko czekać, jak żołnierską bluzę
zamieni na szaty zdobne lamparcią skórą. Zresztą wcale nie wykluczone, że nie
zamieni, bo jego akcja już teraz wywołuje reakcję, odsunięci pretendenci protestują
i knują, wszystko jeszcze albo już bulgocze.
Więc tańczący biedacy niech się przedwcześnie nie cieszą. Albo raczej: niech się
cieszą i weselą póki co, bo tyle ich, co się na tańczą w tym krótkim karnawale.
Janina Wieczerska

Str. 3

Rozdano nagrody Polfood'97

Elżbietowo

Odprawicy.

- Dyplom
Pożegnanie
dla
konsula Rosji
prezydenta

Margaryna, szynka
deser i wódka

Całopalenie
dwóch
fysięcy
kur

W trzecim dniu VI edycji
targów Polfood'97 wręczono medale Merculivs Geda-

Młodzi
antykomuniści
z Trójmiasta chcą
Aleksandrowi
Kwaśniewskiemu dyplom magistra honoris causa UG. Powiadomią
też prokuraturę o popełnieniu przestępstwa w fałszyw=
ce sygnowanej znakiem Ligi
Republikańskiej.

nense.

Wśród szczęśliwców znaleźli
się m.in. SM Maćkowy za deser
ryżowo-karmelowy,
Agros Łowicz za serię soków Karotka,
MK Cafe £ TA - za kawę Pre-

Dwa tysiące kur niosek
spłonęło w wyniku pożaru
na fermie drobiu Kazimierza

M.

w

Elżbietowie,

w gminie Żukowo.
Ogień

pochłonął

metrowego

kurnika,

część

stu-

dach

kon-

mium,

Polmos

zielonogórski

-

za Wódkę Polską oraz Zakłady
Mięsne Ostróda - Morliny - za
szynkę staropolską. W konkursie wzięły udział 64 firmy, a oceną objęto 137 produktów.
Puchar wicepremiera - ministra rolnictwa i gospodarki żyw-

strukcji drewnianej kryty eternitem, a także strop z płyty pilśniowej ocieplany wełną oraz
instalację elektryczną, wentylacyjną i dwa paszociągi. Łącznie
straty oszacowano na 60 tys. zł.
W
akcji gaszenia,
brało
udział trzynaście strażackich
jednostek.
Dzięki ich sprawnemu działaniu, udało się uratować mienie wartości 400 tys. zł.
Jak powiedział komendant
rejonowy Państwowej Straży
Pożarnej w Kartuzach, mł. bryg.
Edmund Kwidziński, prawdopodobną przyczyną powstania
ognia było zwarcie instalacji
elektrycznej wentylatora, który
był umieszczony na dachu kurnika.

nościowej,

Jarosława

(M. Sz.)

Gdańsk. Niezwykłe wodowanie

Chrzestna
Kwaśniewska
Jolanta Kwaśniewska zostanie
dzisiaj
matką
chrzestną statku wodowanego w Gdańskiej Stoczni
Remontowej. M
oddział
Republikańskiej
nie zam
wiłać prezy-

chrzestnej

Jolanta Kwaśniewska

statku dokonuje armator - powiedział „Dziennikowi” dr inż. Jerzy

Kosiński, prorektor szczecińskiej
WSM. - Zwróciliśmy się do pani
Kwaśniewskiej z prośbą o pełnienie tej roli, gdyż pierwszą instytucją, która 13 marca 1995 roku poparła wniosek dotyczący budowy
jednostki szkolnej była Kancelaria Prezydenta RP.
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, przed uroczystościami
w GSR obawiano się spotkania
Jolanty Kwaśniewskiej z Ligą
Republikańską.
Paweł Waliński, szef trójmiejskiego odziału Ligi, stwierdził, że
nie planują oni żadnych akcji
„uświetniających” przyjazd Jolanty Kwaśniewskiej.
W rozmoz

„Dziennikiem”

— Fot Maciej Kostun

nowała jedynie wręczenie pani
prezydentowej
plastikowych
kwiatów.
Jak nam powiedziała podkom.
Gabriela Sikora z biura prasowego KWP w Gdańsku policja będzie dzisiaj pracowała, jak w każdy inny dzień. Ochroną żony prezydenta zajmować się będzie Biuro Ochrony Rządu.
Wodowanie „Nawigatora” bę-

dzie dość niezwykłą operacją. Jego kadłub, mający długość ponad
60 m, zmontowano na pontonie
(pływającej platformie). Statek
uzyska pływalność po zanurzeniu
pontonu i wtedy zostanie odholowany do nabrzeża wyposażeniowego.

(JAS, ASG, WOS)

jedna

z działaczek organizacji zapropo-

gdyńskiego oddziału MK Cafe
4 TA.
Wyróżnienie otrzymali m.in.
starogardzki Polmos - za Wódkę Gdańską, firma Pudliszki za ketchup pikantny, a także

Waida

Najwięcej dotyczyło niewła- '
ściwego postępowania z elektrycznością i wykonywania prac
na wysokościach. Do uchybień
dochodziło również przy sta-.
wianiu rusztowań i pracach
ziemnych, gdzie nie zabezpieczano wykopów przed obsunięciem.
Zdaniem inspektorów do
częstych nieprawidłowości należą roboty wykonywane przez
osoby do tego nieuprawnione.
Z tego powodu, podczas trzydniowej kontroli, 174 robotników skierowano do innych
prac.
Inspektorzy w przypadku
najpoważniejszych
błędów,
wstrzymali roboty na 252 placach. Znalazła się wśród nich
m.in. budowa Domu Młynarza
i Winiarza.
- Pomimo że wykonywanych
jest znacznie mniej robót niż

szef trójmiejskiego oddziału Ligi zaprzecza, że autorem ulotek
jest ktokolwiek z jego kolegów.
Działacze
anytykomunistycznych organizacji młodzieżowych oburzali się na wysuwa-

ne przez SLD pod ich adresem
oskarżenia.
- „Demaskowani” jesteśmy
jako „faszystowskie bojówki”,
a nasze działania, według człon-

ków SLD, to sygnał rodzącego
się w Polsce faszyzmu - napisali w swoim oświadczeniu dla
prasy.
Młodzi prawicowcy podkreślali, że ludzie lewicy kierują

w poprzednich latach, to uchybień wykrywamy coraz więcej mówi nadinspektor Tomasz
Rutkowski. - Trzeba pamiętać
o tym, że wielu placów budowy |
nie

jesteśmy

w

stanie

spełnia wymogów Państwowej
Inspekcji Pracy, można ukarać
grzywną od 10 do S tys. zł. Najwyższa kara stosowana jest
przeważnie
w
wypadkach
śmiertelnych,
lub
ciężkich

Rys. Bartłomiej Brosz

uszkodzeń ciała, do których do-

inspektora pracy w Gdańsku. -

mniej, proporcjonalnie do ilości
placów budów.
Łącznie w województwach
' gdańskim i elbląskim, jest 60 inspektorów pracy. Na każdego
z nich przypada średnio dwa tysiące firm. W zeszłym roku wszczęli oni 89 postępowań z tytułu
wykroczeń przeciwko prawom
pracowników. W tym roku o 30
więcej.

Sławomir Julke

W Elbląskiem jest ich znacznie

pod eskortą

i Holland

Niebezpieczni pacjenci kochorowskiego Szpiłala dla Psy-

chicznie i Nerwowo Chorych będą głosować w jutrze
referendum pod poli
eskortą. Okoliczni mieszkańcy
twierdzą,że niektórzy
będą chcieli podczas głosowania uciec ze aoi
z.

będzi

ra odbędzie się w Gdańsku.

Aukcja zorganizowana przez
Gdańską Fundację Dobroczynności odbędzie się 30 maja
w gdańskim Cotton Clubie przy
ul. Złotników 25/29. Znajdą się
na niej m.in. prace Józefa Czapskiego. Kupić będzie można jego
rysunki, siedem litografii i jeden
obraz olejny.
Licytowane będą również Tysunki Andrzeja Wajdy, Agnieszki

Holland i Zbigniewa Jujki. Nie
zabraknie także biżuterii.
Imprezę poprowadzą m.in.
Michał Juszczakiewicz (z programu „Od przedszkola do Opola”),
przewodniczący Rady Miasta Paweł Adamowicz oraz Donald
Tusk, polityk Unii Wolności.
Po licytacji zaśpiewa Justyna
Steczkowska i odbędzie się pokaz
mody. Cały dochód z aukcji i bile-

tów (kosztują 50 zł) przeznaczony jest na rzecz dzieci autystycznych i niepełnosprawnych umysłowo.
Wszystkie prace, które będą

licytowane można oglądać od 26
maja w Cotton Clubie w godz. 1519.

Jeden z rysunków Józefa Czapskiego

Fot Maciej Kostun

W szpitalu na czas referendum nie stworzono obwodu zamkniętego. Mieszkańcy będą
musieli wspólnie głosować ze
wszystkimi pacjentami.
- W szpitalu znajduje się kilka groźnych dla otoczenia osób.
Boimy się, że pomimo eskorty
skorzystają z tego, iż wyjdą poza swój oddział i po prostu
uciekną - mówią z obawą mieszkańcy Kocborowa.
ę
Eskortą będą objęci pacjenci
przebywający na oddziale psychiatrii sądowej. Znajdują się
tutaj osoby skierowane przez
Prokuraturę Rejonową. Podejrzewane o dokonanie okrutnych zabójstw, podlegają nadzorowi i obserwacji. Urna do
głosowania znajdzie się w głównym budynku szpitala, znacznie
oddalonym od oddziału. Odcinek ten pacjent przejedzie
w policyjnym samochodzie pod
„opieką” co najmniej dwóch
policjantów.
- Ta sytuacja powinna ulec
zmianie już podczas najbliższych wyborów parlamentarnych. Niestety, było już za mało
czasu, aby uregulować tę sprawę na referendum - powiedział

Walentin Życharjew

- Fot. Maciej Kosycar

Walentin dychajew, konsul rosyjski w Gdańsku, wraca
do ojczyzny. - Zostawiłem na Wybrzeżu wielu przyjaciół powiedział wzruszony w czasie uroczystego rautu.
Przyjęcie odbyło się w siedzibie konsulatu. Dyplomatę żegnali m.in. politycy: prezydenci
Gdyni, Gdańska i Sopotu | Franciszka Cegielska, Tomasz
Posadzki, Jan Kozłowski, woje-

woda elbląski, Władysław Mańkut, wicewojewoda gdański
Marek Kluczyński.
Dyplomatę również pożegnał długoletni wojewoda gdański, Maciej Płażyński. Gościny
nie odmówił też były gubernator obwodu kaliningradzkiego,
Jurij Matoczkin.
Na raucie pojawili się szefowie największych firm Wybrzeża.

Walentin Aleksejewicz Życharjew
medalem

uhonorowany
„Za

został

Zasługi

dla

Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych”. Były
-zwyczajowe prezenty i kwiaty.
Dyplomata z trudem ukrywał wzruszenie.

Powiedział, że

żal mu opuszczać miejsce,
w którym ma tylu przyjaciół.

Życharjew pełnił misję dyplomatyczną na Wybrzeżu przez 5
lat.

(i)

w ich stronę oskarżenia o na-

odwie-

szło na skutek uchybień.
Tegoroczna średnia mandatów wyniosła
ok. 700 zł.
W pierwszym kwartale 1997 roku na budowie zginęła jedna
osoba. W całym 1996 roku takich wypadków było dziewięć.
- Zdarza się to najczęściej na
mniejszych gdańskich budowach
- mówi Bogdan Rączkowski, zastępca okręgowego

wspomnianego NZS,

Ligi Republikańskiej, Forum
Młodych PC, RAAK, Federacji
Młodych ROP i FMW.
Działacze Ligi poinformowali, iż zamierzają złożyć w prokuraturze zawiadomienie, że ktoś
bezprawnie posłużył się znakiem ich organizacji w ulotkach
szkalujących wykładowcę uniwersyteckiego prof. Andrzeja
Chodubskiego. Paweł Waliński,

Na referendum

ne a

(Jul)

(MP)

W Kocborowie

Rysunki Józefa CzapskieAndrzeja
Wajdy

land

my na rynku oraz dowiedzieć
się „co słychać u konkurencji”,
a jak powszechnie wiadomo
konkurencja rodzi postęp.

Budów mniej
wykroczeń więcej

Czapski

TA

warszawski Hortex - za napój
jabłkowo-miętowy.
Wszyscy uczestnicy podkreślali zgodnie, że tego rodzaju
targi są bardzo potrzebne. Pomagają ugruntować pozycję fir-

Wybrzeże. Kontrola Inspektoratu Pracy

Gdańsk. Aukcja dzieciom

one

stawiciele
Fot. Robert Kwiatek

Lekko z prądem

stał on zbudowany na zamówienie Wyższej Szkoły Morskiej
w Szczecinie.

wie

Prezes firmy Elmilk ze Szczecinka z nagrodą od ministra rolnictwa.

Okręgowi inspektorzy pracy
od 12 do 15 maja b.r. kontrolowali budowy w dwóch województwach. Wykryli łącznie 741
przypadków
łamania
praw
ochrony pracy.

szkolnego „Nawigator XXI”. Zo-

matki

rzającej się okazji wręczyć prezydentowi członkowie NZS
UG. Poinformowano wczoraj
o tym na wspólnej konferencji
prasowej młodzieżowych organizacji
antykomunistycznych
działających w Trójmieście.
Uczestniczyli w niej przed-

Ponad siedemset nieprawidłowości na plosych budowy
w Gdańskiem i Elbląskiem stwierdzili pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy. Zamknęli ponad 250 budów.

Małżonka prezydenta RP zostanie matką chrzestną statku

- Wyboru

Dyplom magisterski uzyskany na podstawie domniemanej
pracy - „O nieopłacalności
etycznych zachowań w polityce” chcą przy najbliższej nada-

Kalinow-

skiego, za najciekawszy wyrób
spożywczy targów otrzymała
firma Elmilk ze Szczecinka - za
margarynę jogurtową „Elita”.
- Chcemy, aby nasze produkty trafiały do jak najszerszej
rzeszy
klientów,
a przede
wszystkim do dzieci - powiedziała nam Krystyna Sierżysko,
pełnomocnik zarządu ds. skupu
i obsługi dostawców w SM
Maćkowy.
- Każda nagroda podwyższa
niewątpliwie pozycję produktu
- przyznał po ogłoszeniu wyników Piotr Kuczys, dyrektor

Gdańsk. Po pięciu latach

nam pracujący w szpitalu radny
Starogardu, Henryk Grzonka.

Opisywana
sytuacja
ma
miejsce już od siedmiu lat.
Wcześniej w szpitalu był taki
obwód. Ale gdyby chciano ponownie go stworzyć, należałoby
utworzyć oddzielnie jeszcze jeden dla mieszkańców Kocborowa. O powstaniu zamkniętego
obwodu mogą zadecydować na
wniosek zainteresowanych władze miasta. Z okazji referendum policja będzie pełnić dodatkowe dyżury. Komendant
główny zmobilizował większość
służb prewencyjnych. Więcej
patroli pojawi się w pobliżu lokali wyborczych.
- W niedzielną noc funkcjonariusze będą mieć pełne ręce
roboty - przypuszcza kom. Andrzej Przemyski, rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji. - Zapewne będziemy musieli uspokajać nietrzeźwych. Na
nas spoczywa też obowiązek
konwojowania list do głosowania.
Przez dwa kolejne dni po referendum policjanci będą asystować przy zwożeniu głosów
do Warszawy.

7

(MJ,WOS)

zizm, a jednocześnie podczas
spotkania w WSM z Danutą
Waniek pod ich adresem padały
ze strony postkomunistów antysemickie okrzyki i niewybredne
epitety.
Mimo wcześniejszych zapowiedzi działacze Ligi Republikańskiej nie zaskarżą radnego
Jarosława
Duszewskiego
z SLD, który oświadczył, że widział jak pobierano 50 złotych
nagrody
za
demonstrację
w WSM.
- Szkoda na to kłamstwo czasu - stwierdza Waliński. - Opty-

ka ludzi lewicy nie pozwala im
zrozumieć, że można
bezinteresownie.

działać

(ASG)

W gminie Dziemiany

Groźna zabawa pociskiem
Niema w samo południe 22 mala zaa
nm

Dziemi

A

wybuc

6 M. próbował ee
buchu doznał ciężkich obrażeń.
Matka poszkodowanego, Teresa G., tydzień temu porządkowała przydomowy ogródek.
Podczas tych prac znalazła zardzewiały nabój karabinowy
nie ustalonego kalibru, pochodzący prawdopodobnie z czasów drugiej wojny światowej.
Nikomu nic nie mówiąc, pozostawiła go w domu.
—
W czwartek, gdy przebywała na podwórzu, usłyszała nagle
głośny huk i po chwili wołanie
syna o pomoc. Gdy wbiegła do

.

=

ay
:

W nika

=

yo

domu, zobaczyła syna leżącego
na podłodze. Sławomir M. miał
urwaną dłoń, rozległe rany
brzucha, poparzoną twarz. Matka wezwała pogotowie, które
przewiozło rannego do kościerskiego szpitala.
Trzech lekarzy wraz z całym
zespołem natychmiast rozpoczęło operację, która trwała blisko cztery godziny. Przywieziony pacjent był w stanie wstrząsu. Jego stan, ze względu na
liczne obrażenia, był bardzo

ciężki. Rozległe rany powłok
brzusznych spowodowały także
uszkodzenia jelit i żołądka.
Trzeba było dokonać amputacji
uszkodzonej dłoni. Zabiegów
chirurgicznych wymagały też
palce prawej ręki i nos. Sławomir M. doznał także obrażeń
oczu; w jednym tkwił kawałek
ciała obcego, drugie było, tak
jak i twarz, poparzone.
Wczoraj, po udzieleniu niezbędnej pomocy, Sławomir M.
został przetransportowany helikopterem z Kościerzyny do
szpitala w Gdańsku Zaspie.

POWITAJMY
W POLSCE

* trasa i program polskiej pielgrzymki

* najbardziej pracowity pontyfikat
w dziejach Kościoła
e w papieskim domu,
czyli „zwykły” dzień Ojca Świętego

za tydzień w Rejsach

Alicja Zielińska

Str.4

olandia
w centrum Gdańska

Długosz z Letnicy

ULICA

Dzieje

piórem malowane

« Lefnica. Prysznic na życzenie
ULICA WIELOPOLE. Po deszczu na całej szerokości jezdni
tworzy się ogromna kałuża. Mimo że ludzie starają się obchodzić ją
naokoło, są narażeni na prysznic spod kół przejeżdżających samochodów.

Jego siedzibą
W Gdańsku powstanie Dom Holenderski.
w
m.in.:
będzie kamienica na Długim Targu. Znajdę ye
lenderskich
konsulat ank, biura firm polskichi
oraz kawiarnia i restawracja.

» Lełnica. Wizytówka bez tynku

ULICA UCZNIOWSKA. Mieszkańcy Letnicy skarżą się na zły
stan budynków przy ul. Uczniowskiej. Domy są stare i od wielu lat
nie były remontowane. Od ścian odpada tynk. Uczniowską z bazy
promowej do centrum miasta przejeżdżają zagraniczne samochody.

Kamienicę na Długim Targu 33/34 kupiła spółka Dom
Holenderski, która reprezentuje grupę holenderskich firm
i instytucji, zaangażowanych
w wymianę handlową z Polską.

ULICA UCZNIOWSKA. Nawierzchnia wąskiej ulicy jest w złym
stanie. Tymczasem pojazdy jadące z bazy promowej nie przestrzegają obowiązujących ograniczeń prędkości na tej ulicy. W zeszłym roku na skrzyżowaniu z ul. Marynarki Polskiej postawiono sygnalizację świetlną. Wcześniej zdarzały się tam wypadki.

- Zakup kamienicy jest kolejnym krokiem do stworzenia
ośrodka polsko - holenderskiej
współpracy kulturalnej i handlowej - twierdzi Christiaan
van Krimpen, przedstawiciel
spółki. - Ośrodek nie będzie
miał charakteru komercyjnego, zamierzamy utrzymywać
go z subwencji zaangażowanych w przedsięwzięcie firm.

« Letnica. Pędem po dziurach

« Nowy Port. Pijalnia pod chmurką

ULICA MARYNARKI POLSKIEJ. Trawnik za budynkiem
Morskiego Domu Kultury upodobali sobie osobnicy raczący się piwem. Przy okazji biesiad tłuką szyby w budynkui niszczą ściany.

« Nowy Port. Po kostki w śmieciach

Symbolicznego
otwarcia
Domu Holenderskiego doko-

ULICA NA ZASPĘ. Budynek nr 35 od miesięcy jest opuszczony.

Ktoś zniszczył zabezpieczenia drzwi i okien i wyrwał drzwi. Podłoga

na królowa holenderska Be-

tonie w śmieciach, a wnętrze jednego z pomieszczeń jest spalone.
- To już tak od pół roku wygląda - mówi sprzedawczyni z pobliskiego sklepu. - W lecie mieszkali tam dzicy lokatorzy, a teraz się wynieśli.

>
o
» Nowy Port. Autobusem na wyczucie

ULICA MARYNARKI POLSKIEJ. Na przystanku autobusu nr
148 na skrzyżowaniu ul. Marynarki Polskiej i Wolności brakuje rozkładu jazdy. Mieszkańcy twierdzą, że nie ma już go od kilku miesię- Cały rozkład znam już prawie na pamięć : mówi Zofia Maciejewska z Nowego Portu. - Na początku powiesili rozkład zupełnie inai autobusu, a ŻSiNi z nic nie yła.

Barbarze Miśkowicz najwięcej kłopotu sprawia duże „m”.

W Gdańsku Letnicy pok

Od dwóch miesięcy k

Fot. Robert Kwiatek

kronika dziejów dzielnicy.

Prace prezentowane są w domu
kultury w Letnicy. Zdjęcia
przedstawiające obraz dzielnicy
sprzed 50 lat zestawiono z czarno-białymi

Barbara.

Miśkowicz

od

końcu znajdą się mapki i zdjęcia.

dwóch miesięcy ręcznie przepisuje kronikę dzielnicy. Oryginalną napisał ksiądz, który po.
- Małe litery pisze się łatwo wojnie przez ponad 30 lat był
mówi Barbara Miśkowicz. proboszczem parafii w Letnicy.
Najwięcej kłopotów sprawiało
Jego dzieło liczy prawie 200
mi duże „m”. Wychodziło kostron maszynopisu, starych maślawe i chwiało się na boki. Najpek i rysunków. Pani Basia swo- - bardziej lubię duże „u”.
ją księgę kaligrafuje ozdobnym
Gotowa
kronika będzie
pismem na dużych arkuszach.
oprawiona i związana złotym
- Trochę skracam tekst orysznureczkiem. Na półce czeka
ginalnej kroniki, opuszczam
już na nią gruba oprawa.
zwroty łacińskie, których jest
sporo - opowiada. - Wybieram
fragmenty, które wydają mi się
ciekawsze. Nie wiem, jak nazywa się rodzaj pisma, którym piszę. Podczas otwarcia wystawy,
modliłam się, żeby nikt o to nie
zapytał.

Małe łatwe

fotografiami,

które

prezentują jej dzisiejszy wygląd.
- Na tych zdjęciach dopiero
widać, jak nasza dzielnica jest
zaniedbana - mówi mieszkanka
Letnicy. - Domy się rozsypują.
Pewnie tylko tynk sprawia, że
jeszcze się nie zawaliły. Z jednego budynku razem z tynkiem
odpadła tabliczka „Do rozbiór-

ki”. Kałuże na zdjęciach jeszcze
ten koszmar potęgują.
'
Jak mówi Marzena Dramińska, kierowniczka domu kultury,

mimo iż wystawa prezentowana
jest już od ponad tygodnia, odwiedziło ją niewiele osób. Prezentując zdjęcia i fragmenty kroniki chciała przedstawić mieszkańcom przeszłość ich dzielnicy.
- Myślałyśmy, że to zaciekawi mieszkańców - mówi kierow-

atrix, której wizytę w Polsce
zaplanowano na lipiec. Na milenium Gdańska zaplanowano
zorganizowanie tam trzech wystaw.
Pierwsza
przedstawi
zdjęcia, dokumentujące odbu.dowę Gdańska i Rotterdamu

Biegiem, wodą i rowerem
Ponad

s

(io)

stały po raz pierwszy.

IMPORTER

tym, że zawodnicy nie pokonu——

Zabawek

Bezpośredni

importer!

Jesteśmy tuż obok ciebie!

Przystępne

ceny,

atrakcyjne

ją wszystkich dystansów za jednym razem.
Jak dowiedzieliśmy się od
Anny Mrotek - dzieci przygotowywały się już od jesieni głównie w ramach zajęć szkolnych.
Nina Szymczak uczennica kl.
5 zapytana o ulubioną dyscyplinę sportu, odpowiedziała że jest
nią jazda na rowerze.
Zdaniem kardiochirurga dr
med. Piotra Siondalskiego, który czuwał nad bezpieczeństwem
zawodów - zarówno pływanie
jak i bieg przełajowy są dyscyplinami forsującymi młody organizm jednak bardzo szybko się
on regeneruje.
'
D:

$

!

.

Hania Beister
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p
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iele wzorów wspaniałych zabawek dla dzieci w każdym wieku.
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Bogaty asortyment zadowoli każdego TWOJEGO KLIENTA

BUDUJEMY ŁAŃCUCH

1TO00-LECIA

, BRIMARES

z klocków LEGO

Dzieciaki. Pobijemy razem rekord Guinnessa

ODDZIAŁ
GDYNIA
3
Łuży cka
(0-58) 22-18-34 wew.

| Uwaga!!!

| Już od 31 maja wielka szansa
na klocki „LEGO” z „Dziennikiem sił

1990/A/494

Otwarte w godzinach: 8.00-16.00
UWAGA:

Specjalne rabaty przed Dniem

Dziecka

Spółka Dom Holenderski
zapłaciła miastu za kupno kamienicy milion zł. Za kolejne
dwa miliony przeprowadzona
będzie renowacja budynku.

(gram)

kwiaciarkę z pda
kobiecie kazał
i uciekł. W podobny sposób działał kilka
parał
Nzaraiony meżazyzne

skiej Zaspy.Po

dziej
w Gdyni.

Przerażona Katarzyna K.
przestała stawiać opór i oddała
450 zł. Napastnik nie poprzestał
na tym i kazał się kobiecie rozebrać. Gdy kobieta była w samej
bieliźnie, bandyta wrzucił jej
odzież do łazienki i uciekł
drzwiami od zaplecza.
Przypomnijmy, że podobny
napad miał miejsce kilka tygodni temu w Gdyni. Wówczas
napastnik z bronią w ręku zmusił kwiaciarkę, aby rozebrała się
do... stroju Ewy. Jego łupem padło ok. 600 zł.
Do tej pory nie udało się
ustalić jakim pistoletem posługiwał się sprawca. Zagadkowe
pozostaje również jego zacho-

wanie. Nie wiadomo dlaczego

mężczyzna kazał rozebrać się
kwiaciarkom. Prawdopodobnie
chciał utrudnić pościg.

(WOS, TER)

od rana...
rz

rentgenowski Multistar TOP, emi-

tujący minimalną dawkę promieni.
Aparat służy do rozpoznawania i bezinwazyjnego leczenia chorób naczyń głowy i kanału kręgowego, w tym tętniaków. Pozwala
uniknąć bardzo trudnych dla neurochirurga i bardzo niebezpiecznych dla pacjenta klasycznych
operacji w obrębie mózgu.
- Multistar TOP posiada tzw.
wysoką rozdzielczość, dzięki cze-

Dziecięcy triatlon w Gdańsku

mu obraz oglądany na monitorze
jest bardzo dokładny - wyjaśnia dr
med. Marianna Taraszewska, peło udział w Triaflonoosiemdziesiąt dzieci
niąca obowiązki kierownika Zaea
kładu Radiologii.
Umożliwia to nie tylko posta- nad zawodnikami dystanse, które pokonują nie są niebezwienie precyzyjnego rozpoznania
dn
wp kij
choroby, ale i wprowadzenia miW zorganizowanych przez
- Ich motto to w pełni sporkrocewników do zmienionych
towa walka - powiedziała Maria
chorobowo naczyń przez które | Społeczną Szkołę Podstawową
Mendel, dyr. SSP nr 1 podczas
można np. zamykać tętniaki. Panr 1 z okazji 10-lecia Społeczneotwarcia.
cjent unika dzięki temu ogromnie
go Towarzystwa Oświatowego
Każdy zespół 'uczestniczy
obciążającego zabiegu otwierania
zawodach wystartowały trzyczaszki. Dzięki temu, że Multistar
w trzech konkurencjach: pływaosobowe
sztafety.
Wśród
TOP emituje małą dawkę promienie - 300 m, sztafety kolarskie uczestników byli uczniowie klas
ni rtg, można go stosować do za2500 m oraz bieg przełajowy V-VIII ze społecznych szkół
biegów, które trwają na ogół wiele
1500 m.
podstawowych Gdańska, Kar- .
Klasyczny „dorosły” triatlon
pacza, Łodzi.i Warszawy. Zawoto dystanse wielokrotnie dłużdy tego typu zorganizowane zosze. „Dziecięcy” różni się też

mienicy znajdzie się kawiarnia-restauracja w stylu holenderskim, na piętrach natomiast
pomieszczenia galerii, biura
firm polskich i holenderskich
oraz biblioteka.

My ztobą

Podróż w niedostępne

Pracownię
Neuroradiologii
w Instytucie Radiologii i Radioterapii
Akademii
Medycznej
w Gdańsku, to jedna z pierwszych
tego typu w Polsce. Wyposażona
jest w najwyższej klasy aparat

kwiecień 1998, na parterze ka-

Urodziny szkoły specjalnej

Kałużowy koszmar

Pracownię Neurorad
Akademii Medycznej.
i nowoczesnej aparaturze będzie można diagnozować i leczyć chorych określanych jako
najtrudniejsze przypadki.

Po
na

w kwiatach

do radnych

Gdańsk. Akademia Medyczna

we wrześniu tego roku.
otwarciu, zaplanowanym

Rozebrać kobietę

* Nowy Port. Śmieci na bazarze | a
» Letnica. Zabawy na ulicy

Całkowita renowacja Domu
Holenderskiego rozpocznie się

Gdańsk. Napad z bronią V ręku

Do napadu doszło w czwartek wieczorem. Ok. 25-letni
mężczyzna ubrany w szarą kurtZofia Maciejewska martwi się brakiem rozkładu jazdy.
Fot. Maciej Kostun
kę do pasa i dżinsowe spodnie
wszedł do kwiaciarni przy ul.
Pilotów 2 na gdańskiej Zaspie.
niczka. - Większość osób, które
przyszły, ogląda tylko zdjęcia, Chciał wiedzieć ile kosztują trzy
Kronikarskie
odciski
ULICA DWORSKA. Blok nr 24 upodobali sobie mężczyźni raszuka znajomych budynków
róże. Gdy uzyskał odpowiedź,
Kronika opisuje dzieje Letczący się tam alkoholem. Swoje potrzeby załatwiają wprost na klat-_|.
i wychodzi. A historia dzielnicy
usatysfakcjonowany wyszedł.
do
ce schodowej i pod skrzynkami na Jisty. Na to wszystko patrzą miesz Ć nicy „od zarania dziejów”aż
jest naprawdę ciekawa. Kiedyś
Prawdopodobnie był to pre„początku
lat
60.
Pani
Basia
pokające w bloku dzieci.
„ na tym miejscu była tylko jedna
tekst, aby dowiedzieć, się, czy
szczególne wyrazy pisze najzagroda, a kawałek dalej a
oprócz 36-letniej Katarzyny K.
pierw ołówkiem. Potem. popradowało się wielkiejjezioro. NaszZ | jest jeszcze ktoś w kwiaciarni.
wia
je
czarnym
piórem
i
na.
dom kiilfury był kapli cą.
ULICA WYZWOLENIA. Na bazarze przy ul. Wyzwolenia jest
Klient po paru minutach wrócił
brudno. Walają się tam śmieci, resztki jedzenia. Mieszkańcy okolicz- - brzegach stronic maluje złote
Letnica
i poprosił o przybranie trzech
obramowanie.
Na
samym
końnych budynków skarżą się, że targowisko nie jest sprzątane codzienkwiatków. Gdy kwiaciarka wecu pogrubia wszystkie litery.
nie. Idąc do sklepów muszą przechodzić przez zaśmiecone ulice.
szła na zaplecze, mężczyzna poPraca nad jedną stroną zajmuje
Wystawa fotograficzna zaBarbara Miśkowicz po skońszedł za nią i przystawił jej do
około dwóch godzin. Jeden
ciekawiła
natomiast
Tadeusza
czeniu kroniki Letnicy zamiegłowy pistolet. Zażądał pieniębłąd oznacza przepisywanie caW dzielnicy brakuje placów zabaw. Dzieci bawią się i biegają po
Brodzika, radnego dzielnicy.
* rza zacząć pisać następną. Księdzy. Zaczęli się szarpać. Wówłej strony od początku.
ulicach. Tymczasem przez Letnicę prowadzi ruchliwa trasa do portu.
Zamierza przenieść ją na jeden
ga będzie opowiadać historię
czas bandyta krzyknął, że zabije
Pierwszą
stronę
pisałam
Jedyne miejsce, gdzie bezpiecznie mogą bawić się dzieci, to ogrodzodzień
do
Urzędu
Miejskiego
kobietę i siebie, gdyż nie ma nic
dwa dni - śmieje się kronikarka. życia jej rodziców. Chce ją pony placyk przed domem kultury. Jest tam kilka huśtawek i ławeczek.
w
Gdańsku
i
zaprezentować
na
darować rodzicom z okazji 50.
do stracenia.
Informacje z Nowego Portu, Letnicy i Brzeźna zebrała Ewa Mil- - Patrzyłam na wzór i odrysosesji
Rady
Miasta.
rocznicy ich ślubu.
wywałam każdą literę po kolei.
- ler. Na telefony mieszkańców tych dzielnic czeka pod numerem tele- Chcę, żeby radni zobaczyli,
- Chyba zostanę prawdziZrobiły mi się odciski na paljak naprawdę wygląda ta dzielwym kronikarzem - mówi.
cach od ściskania pióra. Druga
nica i żeby się zarumienili - móstrona poszła już szybciej.
wi Tadeusz Brodzik. - Skoro nie
Pani Basia swoją kronikę pichcą przyjechać do Letnicy, to
Powielone stronice nowej
sze w domu, bo tylko tam ma na
Letnica przyjedzie do nich.
kroniki stanowią część wystawy
to czas. Księga będzie mieć 84
fotograficznej Ewy Oracz „LetEwa Miller
niewo dawniej - Letnica dziś”.
zapisane ręcznie stronice, na

« Brzeźno. Toaleta na klatce

ze zniszczeń wojennych. Kolejna wystawa poświęcona będzie
Annie Frank, ostatnia natomiast będzie wystawą fotografii polskich i holenderskich artystów,
upamiętniających
współczesny Gdańsk.

„Witaj szkółko ukochana, jesteśmy z tobą od rana.. .? -; zaśpiewali uczniowie
Podstawówki nr 4 w Gdańsku Oliwie.
Fot. Robert Kwiatek

Ćwierćwiecze swojego istnienia obchodziła wczoraj Specjalna Szkoła Podstawowa
nr 4 w Oliwie. Uczniowie przy»

Uczniowie „czwórki” zaprezentowali program artystyczny
powiązany
z
tysiącleciem
Gdańska. Historia miasta, przeplatana dziejami szkoły znalazła uznanie wśród ok. setki gości przybyłych na wczorajszą
uroczystość. Prócz piosenek
i recytacji mogli oni podziwiać
obrazy i rysunki dzieci z 25-letniej podstawówki. Na podwórzu w przeddzień uroczystości
uczniowie posadzili modrzewie.
Dwoje nauczycieli otrzymało za pracę z młodzieżą nagrody
prezydenta Gdańska. Odznaczył on również oliwską podstawówkę medalem Tysiąclecia.
Części kadry wręczono upo-

minki Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci. Prezenty dostały również woźna i kucharka, pracujące w szkole od jej powstania.
Oliwska szkoła specjalna powstała jako pierwsza w powojennym Gdańsku. Do tej pory
jej absolwentami zostało 1540

osób. Obecnie uczy się ok. 200 :
dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym. Kształci się w niej;
również młodzież z zaburzeniem wzroku i słuchu. Prócz
normalnych zajęć przechodzą
też hydroterapię i hipoterapię
(dzięki kupionemu ostatnio koniowi).
Od 17 maja szkoła nosi imię
„Szarych Szeregów” i stale patronują jej żołnierze Armii Krajowej, którzy również uczestniczyli we wczorajszej uroczysto- *
ści.
- Chcemy rozbudować szko- *

łę, bo nie mieścimy się już w kilku

klasach

Wodnicka,

- mówi
dyrektorka

Barbara *
„czwór-

ki”. - Zamierzamy zmodernizować salę gimnastyczną i pracownię stolarską, w której nie
ma wyciągu do pyłów. Jednak
potrzebujemy na to pieniędzy.
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Czekanie

e

+ Dąbrowa. Fałszywy alarm

EUROMARKET. W poniedziałek ok. godz 10 nieznana osoba
poinformowała kierownictwo Euromarketu, że w budynku jest
bomba. Na miejsce przyjechała straż pożarna i specjalne jednostki
policji. Policjanci przeszukali budynek w kilkadziesiąt minut.
Alarm okazał się fałszywy.

tarz.
Granica
między
Gdańskiem
a Gdynią przebiega przez ziemię
państwa Jażdżewskich. Dwieście

« Karwiny. Plac zabaw dla dzieci

ULICA JANA BRZECHWY SS. Mieszkańcy skarżą się, że miejScOWi pijacy spędzają pod ich blokiem całe dnie.
- Obok znajduje się sklep, w którym można kupić alkohol - mówi Jadwiga Rudzińska, mieszkanka ul. Brzechwy. - Ci panowie zaopatrują się w nim, a potem idą pod nasz blok.
Pani Rudzińska mówi, że „tymi panami” powinna zainteresować
się Straż Miejska.
Inny mieszkaniec dodaje, że znajdujący się obok plac zabaw jest
jedną wielką meliną. Mężczyźni załatwiają w nim swoje potrzeby fizjologiczne i zanieczyszczają to miejsce. A przecież plac zabaw powinien służyć dzieciom.

- W Urzędzie Miasta nie pozwolili nam robić żadnych remontów mówi pani Bogumiła Jażdżewska.
Dom państwa Jażdżewskich stoi

Miasto tylko
wysypuje śmieci
.

_RATUNKOWE

2

e

e

- Mieszkańcy nie mogą więc
przeprowadzać w Kaczych Bukach
żadnych inwestycji - mówi Rodak. A to znaczy, że nie można budować
i remontować domów oraz budować sklepów. Nie można też budować dróg.
Dodaje, że w tym rejonie Wielkiego Kacka jest tylko jeden sklep.
Poza nim najbliższy jest w Dąbrowie, kilka kilometrów

od Kaczych

Buków. Większość mieszkańców
tej okolicy nie posiada instalacji ga-

e» Wielki Kack. CPN i śmieci
CPN. Mieszkańcy skarżą się, że teren w okolicach CPN jest
szczególnie zanieczyszczony. Jest tam dużo metalowych i papierowych odpadów.

» Dąbrowa. Miasto obiecało

Karina Jażdżewska mówi, że władze miasta zapomniały o Kaczych Bukach.
zowej. Dużo osób korzysta ze stud*ni.
Państwo Jażdżewscy posiadają
instalację gazową, elektryczność
i bieżącą wodę.
- Wszystko to jednak dał nam
Gdańsk, a nie Gdynia - mówi Karina Jażdżewska. - Nawet numer telefonu mamy gdański. Gdynia zajmuje się tylko wywozem śmieci.
Pani Jażdżewska dodaje, że władze miasta zapomniały o tej dzielnicy. Opowiada, że kiedy była kiedyś
w Urzędzie Miasta w sprawie pozwolenia na modernizację domu,
urzędnicy nie wiedzieli, gdzie znajdują się Kacze Buki.

Fot. Ewa Sipowska

uzasadniona.

Witt

uważa,

że bar-

Lepsze małe niż duże

dziej opłacalne jest stworzenie wielu mniejszych i niezależnych źródeł
energii cieplnej niż postawienie
jednego dużego. Witt twierdzi, że.
w przypadku awarii małe ciepłownie pozbawiają ciepła niewiele
osób. Awaria dużej elektrociepłowni pozbawiłaby energii cieplnej całe
Kacze Buki.

W 1984 Urząd Miasta pozwolił
mieszkańcom
wybudować
na
obrzeżach tego regionu „tymczaso-

- Obecny plan zagospodarowania tego terenu sprawia, że tworzą

..

się tutaj slumsy - mówi Marek Rodak. - Wszystkie wnioski o budowę
i modernizację domów są przez
Urząd Miasta załatwiane odmownie.
W Kaczych Bukach mieszka
około 350 osób. Około dwudziestu
rodzin zostało wysiedlonych stąd
w latach siedemdziesiątych. Powo-

we obiekty rzemieślnicze”. Jak
twierdzi jednak radny Rodak nikt
nie zdecyduje się zainwestować pieniędzy w obiekt, który ma być tymczasowy.
Adam Witt radny Rady Miasta
Gdyni mówi, że budowa w tym
miejscu elektrociepłowni jest nie-

.

dem była budowa „Polifarbu”.

Jak dowiedzieliśmy się w UM,
na przełomie I i II kwartału 1998
roku mają zostać zakończone prace
nad studium zagospodarowania
przestrzennego gminy Gdynia.
- Mamy nadzieję, że w przyszłym
roku coś się zmieni - mówi Rodak.
- Może będziemy mogli wybudować nowe domy i zmodernizować

Zaplanowane slumsy?

stare.

Tomasz Gos

Gdynia
5

W co trzecim gdyńskim
mieszkaniu nadal jest zimno.
Niektóre spółdzielnie zrezy_ gnowały z odbioru ciepła.
Część mieszkańców Gdyni, mimo wznowienia sezonu grzewczego,
spała wczorajszej nocy w zimnych
mieszkaniach.
- Uruchomiłem system ciepłowniczy w całym mieście - powiedział
Aleksander
Welenger, - prezes
OPEC. - Niektórzy administratorzy
zrezygnowali z ogrzewania. To sporo kosztuje,

a niektóre administra-

cje są wobec nas zadłużone.

:

i

śęciiyi

wrr

Pny

wczoraj rano kierownictwo Administracji Budynków Komunalnych 1
zdecydowało się na ogrzewanie
swoich mieszkań.
- Kiedy kończył się sezon grzewczy, zaczęliśmy zakładać wodomierze - mówi Teresa Wit z ABK I. Trzeba było najpierw zabezpieczyć
budynki, stąd to opóźnienie.
Pani Wit nie ukrywała

również,

że z uwagi na zapowiadane ocieplenie, administratorzy zastanawiali się
nad opłacalnością uruchomienia
ogrzewania.

Zimno było również w budyn-

zmusić do przyjęcia ciepła. Dopiero

kach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na Płycie Redłowskiej.

Obłuże

Oksywie

Prezes dodał, że nie może nikogo

4

TY

mieszkaniec „wojskowych” budynków.
:

Aleksander

Podejrza
o podpalenie
kolegi, I senigo Grzegorza
B., zatrzymali
cjanci z Obłuża.
Przypomnijmy, że 14 maja grupa
nastolatków z Oksywia odurzała się
rozpuszczalnikiem. Jeden z wąchaczy, Marek K. zaczął się palić.
Z poparzeniem II stopnia klatki
piersiowej, rąk i brzucha przebywa
w gdyńskim Szpitalu Miejskim.
W wyniku prowadzonego dochodzenia policjanci z komisariatu
na Obłużu ustalili sprawców podpalenia. Zatrzymany Grzegorz B. jest
mieszkańcem
Oksywia.
Policja
przedstawiła mu zarzut spowodowania uszkodzenia ciała.
Prokuratura zastosowała środek
zapobiegawczy w postaci dozoru
policyjnego - Grzegorz B. musi regularnie zgłaszać się na policyjny
komisariat.

(Mski)

W lipcu na Oksywiu zostanie
otwarty Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych.
W miejscu tym jeszcze dwa lata
temu był żłobek.
W Gdyni funkcjonowały Uztety
żłobki. W 1994 r. zamknięty został

Welenger,

powiedział

żłobek „Krokus”,
i „Jarzębinka”.

w

1995

„Lotos”

- Likwidacje żłobków poprzedzone były kilkuletnią obserwacją danych demograficznych - zapewnia
Teresa Marzejon, naczelnik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej
w UM Gdyni.
W 1988 roku przyrost naturalny
w Gdyni wyniósł 768, dwa lata później 393, a w zeszłym roku minus 64.
W budynku po „Jarzębince” przy
ul. Bosmańskiej na Oksywiu powstanie Dom Pomocy Społecznej.
Przeznaczony będzie dla rekonwalescentów i przewlekle chorych.

Ośrodek znacznie odciąży szpitale. W domu pomocy będzie 25 łóżek.

+ Dąbrowa. Wielki festyn

- W Gdyni potrzebne są jeszcze
co najmniej dwa takie ośrodki twierdzi Teresa Marzejon.
Do jedynego w Gdyni żłobka
„Niezapominajka” zapisanych jest
90 dzieci. Rodzice dowożą je z DąPogórza,

Pustek

(KRY, Mdo)

Cisow-

W DKF „Żyrafa”

skich.
- Przyjmujemy wszystkie dzieci.
Nawet bezglutenowe i ze skazą białkową. Prawie rok mieliśmy dziecko
autystyczne - powiedziała Leokadia
kierownik

źżłobka

„Niezapominajka” przy ulicy Wójta
Radtkego.
Zdaniem Leokadii Wiśniewskiej
matki rezygnują ze żłobka ze względu na uciążliwy dojazd
do centrum.
- Matki chciałyby, żeby żłobek
był po drugiej stronie ulicy, ale to
jest niemożliwe - uważa Teresa Marzejon.
Jak nas zapewniono w Wydziale
Zdrowia i Opieki Społecznej, ostat-

„Miasto dla rowerów” - to
impreza, która w niedzielę odbędzie się w Gdyni. Na ulicach
miasta pojawi się wiele rowerów.
„Miasto dla rowerów” w Gdyni
rozpocznie się o godz. 11 na terenie
Miejskiego Domu Kultury przy ul.
Bema 33.
Pół godziny później nastąpi prze-

jazd ul. Świętojańską, Skwerem Kościuszki

oraz

Bulwarem

Nadmor-

roku.

Podczas

dni

dla

rowerów,

(KN)

„Gdyńskich wędrówek”

Film został nakręcony na
stawie słynnej powieści Maxa
scha, który napisał tę powieść
sprzeciw, wyraz niezgody na

(MSki)

wprowadzany jest zakaz ruchu samochodów na większości ulic. Pojazdy silnikowe mogą się poruszać
wyznaczonymi trasami, a właściciele aut informowani są o. tym wiele
dni wcześniej.

Faber”
mo Faber”. Projekcję przygo:
tował DKF „Żyrafa”.

ni żłobek nie będzie zlikwidowany,

Podobne imprezy odbywały się
już w latach ubiegłych. W Unii Europejskiej są one organizowane co

Poczta

film Volkera Schlóndorfa „Ho-

ponieważ miasto jest zobowiązane
do zapewnienia opieki żłobkowej.

Rowerowa Gdynia

„Homo
W poniedziałek będziemy
mieli okazję oglądać słynny

|

skim do alei Marszałka Józefa Piłsudskiego i powrót tą aleją do
MDK.
O godz. 12.30 rozpocznie się festyn ekologiczny. W jego programie
przewidziane są liczne konkursy,
rozgrywki hokeja (na łyżworolkach), rozdawane będą owoce z gospodarstwa Ekofarma.
rowerowego
Organizatorem
święta w Gdyni jest Niezależna Inicjatywa Ekologiczna.,

Została betonowo-stalowa konstrukcja, która odstrasza swoim

widokiem przechodniów. Poza tym bawią się tam dzieci. Jak twierdzi mieszkaniec jest to dla nich bardzo niebezpieczne, ponieważ ze
„szkieletu” można łatwo spaść. Miejsce jest także siedliskiem pijaków.

Dwóch mężczyzn ok. godz. 13
Zabawa w tym miejscu jest
dzieci niebezpieczna.
weszło do apteki im. Marii CurieSkłodowskiej przy ul. Warszaw.skiej na Działkach Leśnych w Gdyni. Podeszli do okienka. Jeden
z nich wyciągnął pistolet. Zażądali
EUROMARKET. 1 czerwca odbędzie się w Euromarkecie
pieniędzy z kasy.
wielki festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Wystąpi na nim mięPracownice
apteki
wpadły
dzy innymi dziecięcy zespół taneczny „Iskierki”, zespół wokalnow przerażenie. Jedna kobieta ukryinstrumentalny „Propozycja”, zespół taneczny „Batocado”, Grupa
ła się za regałami.
Muzyki Biesiadnej oraz zespół artystyczny Szkoły Podstawowej nr
Druga nie straciła zimnej krwi - 20 w Gdyni. Będą również pokazy iluzjonistów i występy clownów.
Na głodnych będzie czekała prawdziwa żołnierska grochówka. Wypodeszła do kasy i wcisnęła ukryty
stąpi Dominika Franiak, absolwentka Szkoły Podstawowej nr 47 na
przycisk alarmu. Na dźwięk alarDąbrowie. Swoją książkę „Kłopoty Klary” będzie podpisywał Anmu sprawcy uciekli.
drzej Żurowski.
Kobiety dopiero po godzinie zaWspółorganizatorami imprezy jest Rada Dzielnicy Gdynia Orwiadomiły policję. Twierdziły, że
- łowo, 1 Morski Pułk Strzelców Gdynia Witomino, supermarket
nie pamiętają, jak wyglądali naspożywczy BOMI oraz gdyńskie samorządowe szkoły podstawowe.
pastnicy.
Informacje z Dąbrowy, Karwin i Wielkiego Kacka zebrał ToPolicja nie złapała sprawców.
masz Gos, który czeka na sygnały od czytelników pod numerem telefonu 21-05-11.

(AWi)

Wiśniewska,

ULICA SOJOWA. Przy tej ulicy stoi „szkielet” budynku.
- Kilkanaście lat temu miała tu powstać jakaś budowla - mówi jeden z mieszkańców ul. Sojowej. - Po kilku miesiącach przerwano
prace.
©

Dwaj nieznani sprawcy napadli na aptekę w Gdyni. Pracownice same przepędziły

prezes

„Dzienniko-

wi”, że w przypadku kiedy np. cała
Płyta Redłowska odmawia przyjęcia ciepła, wysłanie go do pięciu
budynków WAM, jest nieekonomiczne.
Zdaniem OPEC, ciepło było
wczoraj wykorzystywane w 70
proc.

brówki,

* Dąbrowa. „ Szkielet”

na aptekę

- Tam gdzie WAM ma własne
kotłownie już od dawna jest ciepło
- twierdzi Wojciech Niklasiński

OPEC,

Jak mówi Ewa Milewska, przewodnicząca Rady Dzielnicy, miasto obiecało dać pieniądze na remont ul. Głogowej oraz ulic sąsiednich.
- Była to ustna obietnica, ale mam nadzieję, że zobowiązująca twierdzi przewodnicząca.
Na remont Urząd Miasta przeznaczył ok. 280 tys. zł. Pieniądze
te miały być pierwotnie wykorzystane na renowację stawu. Jak
twierdzi Milewska, renowacji w najbliższym czasie nie będzie,
a pieniądze trzeba jakoś spożytkować.
W okolicach ul. Głogowej ma zostać wyremontowana także kanalizacja burzowa.

Napad

BE

Zatrzymany Zamiast żłobka

podppalacz

e

W maju było kilkanaście włamań do piwnic. Policja apeluje do
mieszkańców, aby lepiej je zabezpieczyć. Rok temu w tym samym
miesiącu policja również odnotowała w tej dzielnicy wzrost „piwnicznych kradzieży”.
- Włamań dokonują przeważnie młodzi ludzie - mówi Dariusz
Wiśniewski, komendant Komisariatu Policji w Gdyni Orłowie. Kradną wszystko, co ma jakąś wartość. Najczęściej są to rowery,
kuchenki, sprzęt domowy.
Komendant dodaje, że złodzieje działają przeważnie w godzinach przedpołudniowych, kiedy większość osób jest w pracy.

Mieszkańcy Kaczych Buków
w Gdyni od 25 lat nie mogą inwestować na swoim terenie.
Gdyński magistrat blokuje rozwój, ponieważ chce tam zbudować elektrociepłownię i cmen-

Jak twierdzi Marek Rodak, radny
Rady Dzielnicy Wielkiego Kacka,
w Kaczych Bukach od prawie 25 lat
nie można przeprowadzać żadnych
inwestycji. W latach siedemdziesiątych władze miasta postanowiły
wybudować tam elektrociepłownię
i cmentarz. Jednak prace budowlane nie zostały rozpoczęte.
W 1988 roku został zatwierdzony w Urzędzie Miasta miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. Nie zmieniono w nim planów
dotyczących Kaczych Buków. Ma
tam powstać elektrociepłownia
i cmentarz.

e

» Karwiny. Uwaga na piwnice

podFrijako
życie

takie, jakim ono jest - zmarnowa-

ne i spartaczone. Film jest historią
miłości, w której pobrzmiewają
echa tragedii Edypa. Winą Fabera
jest to, że uwierzył iż może być panem swojego losu. Faber nie tylko
cierpi, ale również widzi świat inaczej. W rolach głównych występują Sam Shepard, Julie Delpy i Barbara Sukowa.
Projekcja odbędzie się w poniedziałek o godz. 20 w gdyńskim Teatrze Miejskim.
Dla dwóch osób, które pierwsze
zgłoszą się do kasy teatru przed
spektaklem z aktualnym egzemplarzem „Dziennika Bałtyckiego”,

przygotowane są bezpłatne zapro-

|

(al)

Cenne uzupełnienie do artykułu

pt.

„Przyjaciele

Żerom-

skiego” (4 kwietnia 1997) przesłał znany historyk gdyński dr
Jarosław Rusak. W archiwum
odnalazł dr Rusak sprawozdanie Komisariatu Rządu w Gdyni skierowane do Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, opisujące uroczystości odsłonięcia
w dniu 8 grudnia 1933 r. tablicy
pamiątkowej,
ufundowanej
przez dziennikarzy gdyńskich
ku czci Stefana Żeromskiego.
Tablicę tę umieszczono na ścianie domu Jana Plichty. Ponadto
przypomniał informację Klemensa Stankiewicza z „Roczni-

ka Gdyńskiego” nr 12, który
w czasie okupacji pracował
w składnicy złomu na Grabówku, dokąd w lipcu 1941 r. przewieziono owe popiersie Stefana
Zeromskiego przeznaczone do
przetopu. Pan K. Stankiewicz
wraz z p. K. Kompowskim za
zgodą pełniącego obowiązki
kierownika składu p. Brońskiego, ukrył tę płaskorzeźbę i tak
przetrwała ona wojnę. Po wojnie przekazana do Zarządu
Miejskiego, przeleżała w piwni-

cy aż do 1956 r., to jest do czasu
kiedy umieszczono ją na obecnym miejscu. Fakty te potwierdził p. K. Stankiewicz, którego
ojciec pracował m.in. u F. Grzegowskiego. Z informacji tych
wynika, że zachowało się przez
wojnę tylko popiersie pisarza,
a tablica z podanym w artykule
napisem zginęła w czasie wojny.
Ukradziona tablica w 1994 r.
była więc duplikatem z błędem

określającym rok pobytu Że-

romskiego w Gdyni na 1922,
powtórzonym w kolejnej replice.
Inną uwagę przekazał p.
Lech Jakubowski z Rumi. Dotyczyła ona parceli pod numerem 28 - 30 sąsiadującej z budynkiem Plichty. Otóż zakupił
ją od ks. Jasińskiego, Stanisław
Bar i urządził tam piekarnię
mechaniczną, sklep i cukiernię,
a następnie

bar zwany

„Bar

Bara”. Natomiast ks. T. Kosecki, proboszcz z Oksywia, zapytuje, czy ktoś z oksywskich parafian
pamięta
zniszczony
w czasie wojny ołtarzyk św. Teresy.

-

(ma)
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NASZE BIURA OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

|

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ
3
ł

i
PRACA

[__ JMieszkanie kupię

!

(Dom odnajmę

r

[__] Samochód sprzedam

(__Jlokal biur.-usług. odnajmę

ł

(__] inny pojazd sprzedam

[_ ]Garaż odnajmę

(__] Samochód
kupię powyżej 10tys.ż |

|JLokal biur.-usług. poszukuję

I

[__] Samochód (marki)RY
kupię

I
:
e
[__ JMieszkanie
zamienię

!i

[__] Szukam pracy

—

AUTO-MOTO

[__JMieszkanie odnajmę

[__] Samochódkupięod
5do 10tys.zł | ["JMieszkanie poszukuję
Kupon na ogłoszenia drobne tylko dla osób prywatnych
(nie prowadzących działalności gospodarczej)

Pierwsze 3 słowa za darmo!

[_] Części zamienne

(Treść ogłoszenia maximum 30 słów)

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

:

[__]Biznes

[__] Nieruchomości-lokale

1. Wyciąć
kupon z gazety
2. Wypełnić kupon
3. Przynieść, wysłać pocztą lub faxem

s

©

wypełniony kupon na nasz adres.Ra e ogłoszenia zawiera więcej niż 3 słowa, opłać ko- z

%
©

| —
niban

©
;
I o

:

* w jednym z naszych biur ogłoszeń:

sign
w

)
NE

5
ally:
©

Kupno
[_ ]Sprzęt elektr.-elektron.
[ JSprzęt gosp. dom. sprzedam |

i
I
|

(__] Lokal biur.-usług. sprzedam
[__] Garaż sprzedam

[__ JAudiovideo sprzedam
[Nauka

|

ieruchomość sprzeda
z ne a
:
m
Działki, grunty kupię
[_] Dom kupię

:
[__JKorepetycje
[_ zguby

—_—
l

Gdynia, ul. Władysława IV 17

INie zapomnij

AE e

Tczew, ul. 1 Maja 4

o adresie i telefonie

Starogard Gd., ul. Basztowa 3

X kontaktowym

:

w irości ogłoszenia |

TY

.

:

—oo|

i!

„Wieczorze Wybrzeża” ogłoszenia drobnego (zaznacz

:

krzyżykiem tylko jeden dzień tygodnia):

Biuro ogłoszeń zastrzega sobie prawo do klasyfikacji, poprawy treści
lub nieopublikowania nadesłanego ogłoszenia zgodnie z obowiązują- !r
cym regulaminem przyjmowania reklam i ogłoszeń.

LI pon.

a

LIwŁ

[]śr.

[1] czw.

L]pt

Kupon bez załączonego
dowodu wpłaty nie jest ważny.

Cena jednego kolejnego słowa od czwartego z VAT-em
w „Dzienniku Bałtyckim” i „Wieczorze Wybrzeża”:
w pon., wt., śr., lub czw.
1 zł
W pt.
2 zł

Nasz adres: "Prasa Bałtycka” Sp. z 0o.o., Biuro Ogłoszeń, 80-886
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7. fax: 46-35-68 lub 35-48-69.
Nasz nr konta bankowego:

BRE SA o/Gdańsk 11401065-00-314807-PLNCURR01-53

|i
|

|

„HYDROPOL”

|

BIURO REKLAMY:

Gdańsk, tel. 31-50-41 w. 232-243; Gdynia,

tel. 614-314; Elbląg, (055) 35 27 77; Centralne Biuro Ogłoszeń, Gdańsk Targ Drzewny 3/7, tel. 31-80-62.

GDAŃSK, Centrum Handlowe ETC
Al. Rzeczypospolitej 33

:

tel. (0-58) 46 77 87 w. 231

—

GDAŃSK, ul. Targ Waglowy 6
(Zbrojownia)

|

SA w Gdańsku

działając na podstawie art. 393 Kodeksu Handlowego
i art. 10 Statutu

Zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane zamieszczeniem
reklam i
ń w tym dodatku. Zlecenia i materiały przyjmudo 2 czerwca.

zapraszamy:

| zarząd Przedsiębiorstwa || | 8(/P£R OFERTA
Robót Wiertniczych

ZAKUPY

PRZEGLĄD
HURTOWNI

l

:

|
Proszę o jednokrotną emisję w „Dzienniku Bałtyckim”

|

WIELKIE

e

Eibląg, ul-Łączności 3

SkA

!
i

[__ Matrymonialne

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7

Już 9 czerwca

i

[__] Działki, grunty sprzedam
[__] Dom sprzedam
[__] Mieszkanie sprzedam

w

* Sopot, ul. Kościuszki 61

a

i

Sprzedaż

e

ejne
słowa.
Pieniądze za kolejne słowa można wpłacić:
« napoczcie
« w banku

wybrzeża

ROZMAITOŚCI

NIERUCHOMOŚCI-DOM

Wybrzeża” należy:

i

|

|
||

na dzień 28 czerwca 1997 roku o godz. 10.00
w sali Szkoły Podstawowej w Gdańsku
przy ul. Kartuskiej 126a.

|

l

| Porządek obrad:

1. Otwarcie VII Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonanusza
2 Wybór przewodniczącego obrad.
% 5
|3. Przyjęcie porządku obrad.

|
Sy

|

|

| 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania VII ZWZA.
|| 5 Przedstawienie
ioni obowiązującego
ażińe
: Walnego ZgromaRegulaminu

1;

JANA.

PM

|

a

PP

|

PULP
ZD

AKCJONARIUSZY

Fówsaskzaka
oszczępności

ooo

|

ZP)

zwołuje VII Walne Zgromadzenie |

| 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjnej.

:

| 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nad- |

||

i
||

|

A

| 1.W $1.1.

|

(2.9102.

|

:
:

|
|
|

:

wprowadza się kolejne zdanie o treści:

|

|

madzenia przez ogłoszenie w "Dzienniku Bałtyckim”

|

i wysłanie listem poleconym zawiadomienia do akcjo-

rańuszy nie pracujących oraz słedze Spół, K- ||
re musi pozostawać wywieszone aż do dnia

|

:
a
posiedzenia”.

i
A
'
,
"Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

||

|

|
|

prop. zm.
|

|

dzenia przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Go- l

i

|.

Na sędziego-komisarza wyznaczył

cy cu cy

prawo wy

||
|

4 Wprowadza się do $ 13 statutu dodatkowy punkt.
|
|i8. Wybór i zatwierdzenie biegłego rewidenta przeprowadzce

ę

k

:

||| Stosownie
WSesFz=
do art.

O

R eRa

estas

odara

a

PEZE

=strze

E

ZAŁ

a

A

He

. -w rejonie

A

O

OH

Gospody -

OSŁokietka

Tenia

W

z wani

jw
| Zgodnie: z art. 18 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 7 ipca
1994 r .

- w rejonie wlotu do istniejącej ul. Spacerowej.
Przedmiotem planu jest przebieg miejskiej ulicy ruchu przyspieszonego

podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 19.06.1997 r.

przetarg nr 4:

o godz. 12.00 w sali Nr 25 Urzędu Gminy Kolbudy, , odbędzie

przetarg nr 5:

W

Trójmiasta w ciągu

W:

ulicy Spacerowej i Rybackiej

.

ię

seja Rady Gminy, której przedmiotem będzie uchwal

Kolbudy, uchwalonego uchwałą Nr XXVII/173/92 Rady

cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Gminy Kolbudy z 28 września 1992 roku, opublikowanego

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-

nik

>

Zgodnie z art. 44 ust. 1 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994 r.

Dom

Pom

szeA JaUrzędzie Gminy w Zukowie pak AT, odogdzi się razy.

foniiuje,

że

położonej
ł
w

Ch Chwasz-

Rozprawa odbędzie się o godz. 9.30

10028777/1166/19

DO NASZYCH

1 OGŁOSZEŃ:i
BIUR

gmina

informuje, że w

Pel S

Pelplin,

czna

Biuletynie

i

Zamówień

raj

CRY
Cie

k

wale

:

-

ZABOSpOdaT owania przestfzennego

w

Fudnie

2,

Ha K

we wsi

Publcznych Nr BO

|

- Nr 735/1; 57/2/3/4/5; 55/13/14; 291/6;
:

:

:

295/8/9; 296/1/2; 297/1/2; 298/1/2/3;

286/1/2; 285/6

3. we wsi Łapino | - Nr 130; 135; 136

na ra
dowe DPS
o część rehabilitacyjno-terapeutyczną

|

Kolbudy

295/10; 299; 284/2; 283/2; 282/2; 291/7;

Publiczny

BE

przetarg nr 6:

4, .

WO WSIi

Czapelsko o -- Nr Nr 117; 1 ; 89/2; : 36/12; ; 80/1/2 +
60/12/4/5/6/710/11 i 60/15 do 60/40

NE

M. PRZETARGI

15.0 ,
fax 46-35-68 całą dobę; Gdynia, tel.fax 20-04-79 W
Gdańsk tel/fax 31-90-52, 46.3568, le. oen. 31.5041 w. 210, 215, 28, ax w. 219, 214 w pon. pl 8.00.1800 soboty 9.00-15.00
Elblgg, tel./fax
(055) 32-70-94, tel. 33-54-09
w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel./fax 82-23-25 w godz. 8.00 - 16.00; Tczew, tel./fax (069) 31-63-26
w godz. 8.00 - 16.00;

RYAN

ikonka) sanitarnej aateraie

wykonanie instrukcji eksploatacji jazu
w Chmielonku,
remont posadzek oraz przebudowa stacji
wysokiego napięcia na stacji uzdatniania
wody „Lipce” - Gdańsk, ul. Niegowska,
remont kanału sanitarnego DN 300
w ul. Cieszyńskiej w Gdańsku, metodą

bezwykopową,
przetarg nr 7:

w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego Nr 23

1. we wsiKowale — - Nr73/7

nieograniczonym

ll Etap.

y,
planu

m. Gdańska,

m. Gdańska,

poz. 130 z 28 grudnia 1992 roku, obejmującej działki:

udno

wEulbw is Żaniówień

o przetargu

Burmistrz Gminy Żukowo

ZAPRASZAMY

OC) / Społ

Się
Tie Saya
miej

z dnia 2.05.1997 r. ukazało się pod nr. 13826 ogłoszenie

9.00

ih

o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 89, poz. 415),

ca 1997 r.

1. okalzaci budynku nesłanego na działce 744/5 położonej we wsi

przetarg nr2: remont przyłączy wodociągowych na terenie

- w rejonie ul. Grunwaldzkiej - Al. Niepodległości - Czyżewskiego

z obwodową

ul. . Wałowa46

przetarg nr 1: x remont 40 szt. ; przył ączy wodociągowych
w ul. Beethovena w Gdańsku,

w zakresie zmian do miejscowego planu ogólnego Gminy

egające

Gdańsk,

Z DNIA 26.05.1997 r.

dział Rozwoju Miasta, pokój nr 448 w terminie od 26 maja do 16 czerw-

nis

Saur Neptun Gdańsk S.Aw

KOLBUDACH

Nadzorczą na okres 3 lat”.

(Dz. U. Nr 89 poz. 415 z 1994 r.) zawiadamiam zainteresowanych, że w dniu 3

©

(GMINY

|

OBWIESZCZENIE

© 8

s!

ni agóa i oC
LANIA zgłaszać
a wnioski
AO do ONE
BIJA
Zainteresowani
mogą
wyżej AJwymienionego
planu. !

R-2784 : ji

©

bliże

ZARZĄDU

Wnioski na piśmie należy składać
w Urzędzie Miejskim
w Gdańsku, Wy-

Zastępcy wybieranych prz 7 Ra dę na okres 3 la”. aS

8

ZAWIADOMIENIE
:

18+ ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 4 1994 r. Gdańska
uch

|| o zagospodarowaniu przestrzenym (Dz.U. Nr 89, poz. 415) oraz
uchwały Rady Miasta Gdańska nr XXI/210/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. zawia-

tui Oliwy

| | prop. zm. "Zarząd Spółki składa się z 2 osób: Prezesa i jego

9%

na terenie woj.
i.elbląskiego, bez opł

i jego Zastępcy wybieranych przez Radę

2. lokalizacja
alizacja kurnika
kurnika nana 10 000 szt. na
na dział
działce | nr 1818
czynie, ul. Rewerenda 22 w istniejącym siedlisku rolnym,

12.00

m Gratki
sę

jest
się z 2 osób: Dyrektora
IE "Zarząd Spółki składa
:

Ghwaszczyno Gzame Boa

godz.

a
Kupony
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815.1.
|

nwe
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5000091

układu podstawowego algomeracji gdańskiej łączącej dolny taras Sopo-

| Padanię SpRRAOZOAią MRATONGJO
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się niniejszego | przyjmowane

NEA
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Nadzorczaskłada
się: z 5-7- członków

wybieranych na okres 3 lat”.

a

środy do

i:

Adres
biura syndyka:
.
uNaans

|

wybieranych na okres 3 lat”.
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e

teności doV Sekretaatu
Sądu Rejono. | w(©PrÓcz
niebieskich skrzynek)
.
okienkach wszystkich

a

l
erową
gś
j mi
|
sr sta Gdańska, Plan otejnnie able ww. połaczenia RAWA na

Rada

Czyt

|| Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest podpisać umowę (pod groź| bą utraty wadium) na roboty objęte
Wydział * Gospodarczy
Jęte p przetargiem i na kwotę określoną w je- | ; VO, :
| go ofercie, z uwzględnieniem warunków umownych w ciągu 10 dni po rozw Gdyni, pl. Konstytucji 5.

stawać wywieszone aż do dnia posiedzenia”.
jest'Rada Nadzorcza składa się z 5 członków
Ń

€ ę

Ale

As. SR w Gdyni Joannę Wiecką, a na
syndyka Wiesława Kraluka i wezwał
wierzycieli, aby w ciągu dwóch miesięod
R.
1a ninial
obwieszczenia zgłosili swoje wierzy-

spodarczym oraz w siedzibie Spółki, które musi pozo- l

A

Ks

Gdynia, ul. Rokitnikowa 14.
*
:
:

sku nr 10201840-13551.914,

następuje na 14 dni przed terminem Walnego Zgroma- | damiam sa
O

|
|
|E 812.1.

= do

„Trak-Pol”, Spółka Z0.0.,

Oferty można składać tylko na pełny zakres robót.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 16.06.97 r. o godz. 10.30 w pok. 617.
Do przetargu dopuszczeni będą oferenci, których oferty zostaną przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentach przetargowych oraz
uiszczą wadium w wysokości 50 000 PLN na rachunek PKO BP OR w Gdań-

I PPŁZCTARGI

:

|
|

.

|

Firma spółki skrócona brzmi: *HYDROPOL' SA
|
ca prye
ONA
A ikico
ui
Zn
RY
,
|
Oddział
Regionalny w
u zastrzega
sobie
jest Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadze- | | TE oferty lub imiowaźnienia przetargo bez podania przyczyny.
nia następuje 30 dni przed terminem Walnego Zgro-

€«

Zmieniamy czas przyjmowania
kuponów „Gratki”

Produkcyjno-Handlowo

Oferty wraz z ceną i kosztorysami ofertowymi należy składać w zapieczęto| wanych kopertach do dnia 16.06.97 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Oddzia-

| | | łu Regionalnego.

stępny

:

Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego

do kontaktów z oferentami jest inż. Jan Landowski, tel. 43-12-71 w. 3350.

Żarzad
działań
h
t
ormacja
Zarządu o programie
działań organizacyjnych, praw- | |
nych oraz produkcyjno-skonomioznych W 1997 roku i latach na- |
stępnych.
|
| ||

zmiany w Statucie:
i; Proponowane
:
:

Uwe

upadłość

Polskiej 59 do dnia 6.05.97 r. w godz. od 9.00 do 12.00. Osobą upoważnioną
i

,

| 11. Zamknięcie obrad.

|

ogłosił

otrzymać
kwoty 260 PLN na rachunek Powszechnej Ka| można
5 Oszczędu
ULA łaceniu
Państwowy
OR w Gdańsku, nr konta 10201840-13| 551-9197
w pok. 617 Oddziału Regionalnego
w Gdańsku przy ul. Marynarki

10. Inf

|

w Kartuzach przy ul. Rynek:

zatwierdzenia sprawozdania, bilansu zyskówi strat za,1996 r., |
- udzielenie pokwitowania wiadzom Spółki,
|

- zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.

|

w Gdyni Wydział VI Gospodarczy

1 e ootywano
a , 3. ławy fundamentowe.
Dokumenty przetargowe (warunki umowne i szczegółowy zakres robót)

| 9. Odwołanie i wybory do Rady Nadzorczej.

|

sygn. akt U 9/97 Sąd Rejonowy

robót!

obiektu

- rozpatrzenie i. podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie,

|

Postanowieniem z dnia 23.04.1997 r,

|
|

- zbycia nieruchomości Spółki

|

|

ogłasza przetarg nieograniczony na

|

;
zorczej Bilansu oraz rachunku zysków i strat za 1996 rok.
| 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

| (OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWY
ODDZIAŁ BANK
REGIONALNY
W GD AŃSKU

remont kanału sanitarnego DN 500
w ul. Nakielskiej - Raduńskiej w Gdańsku,
metodą bezwykopową.

Składanie ofert na przetargi 1-5: do dn. 10.06.1997 r.
Składanie ofert na przetargi 6-7: do dn. 13.06.1997 r.
Warunki szczegółowe zamówienia można otrzymać po uprzednim uiszczeniu w kasie SNG bezzwrotnej opłaty w wysokości
10,00 zł, w Wydziale Inwestycji i Remontów SNG S.A., Gdańsk,
ul. Wałowa 46, pokój nr 14.
—
Terminy i miejsce rozpatrzenia złożonych ofert, terminy wykonania prac są podane w warunkach szczegółowych zamówienia.
Szczegółowych informacji dotyczących ww. przetargów udziela
Marian Wilczewski, Wydział Inwestycji i Remontów SNG S.A.,
Gdańsk, ul. Wałowa 46, pok. nr 14, tel. 31-30-91 wew. 357.
Postępowanie przetargowe prowadzone będzie z zastosowaniem
preferencji krajowych.

PRzerRG.

:

8. ERY tel.fax 20-89-17, pon.-pt. 800180, w sob. 9.00-14.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;
Gdański, tel./fax (069) 220-80 w godz. 8.00 - 16.00

24, 25 maja 1997
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Europejskie partie nie lubią demokracji bezpośredniej

na głowie
e

wadziło

do

rozpadu

państwa,

gdyż dwa duże regiony kraju Walonia i Bruksela - głosowały
przeciwko królowi. Ten próbował wrócić na tron, jednak
w końcu - dla dobra kraju - abdykował.

Gaulle,

powróciwszy triumfalnie na
scenę polityczną, w roku 1958
przedstawił społeczeństwu nową konstytucję. Zrywała ona
całkowicie z dotychczasowym
systemem
parlamentarnym,
stawiając na silną władzę prezydenta.

Referendum,

„non”

które prawdziwą

złago-

w

drugo-

co jest grane
znaczenia

lub

zasiadająca lata całe w rządowych ławach Chrześcijańska
Demokracja nie bardzo orientuje się w nastrojach społeczeń-

Gdy partie nie wiedzą,
Politolodzy

zaostrzenie

które WwY-

rzędnym głosowaniu nad reorganizacją senatu. Generał, który rozpisując referendum chciał
po prostu jeszcze raz usłyszeć,
że naród go popiera, gorzko się
zawiódł
i wkrótce
ustąpił
z urzędu, mimo że porażka była
stosunkowo niewielka - za odrzuceniem propozycji generała
głosowało zaledwie 53 proc.
uczestników referendum.

wzrost

wocia,

dzenie ustaw antyaborcyjnych
czy też finansowanie partii politycznych.

niosło de Gaulle'a na szczyty
i umocniło jego pozycję, okazało się jednak bronią obosieczną.
Jedenaście lat później Francuzi
powiedzieli

Najważniejszymi referendami są niewątpliwie te przynoszące zasadnicze zmiany w rządzeniu krajem. W 1946 roku
Włosi opowiedzieli się przeciwko monarchii, a dwa lata później Belgowie głosowali za powrotem na tron króla Leopolda
III. Wywołało to jednak wiele
kontrowersji i omal nie dopro-

de

obserwują
referendum,

karierę zrobi-

Gdy w polityce
wieje nudą

=

Okazywało

się wówczas,

że

stwa, które jednakowoż chętnie

wybierało ją do parlamentu.
Przegrane przez chadecję referendum rozwodowe było punktem zwrotnym w procesie zeświecczenia włoskiego społeczeństwa.
Również duńskie partie polityczne doznały niejakiego szoku, gdy w czerwcu 1992 roku
Duńczycy nieznaczną większością odrzucili traktat z Maastricht. Było to bolesne przeżycie nie tylko dla rządzących
socjalistów, lecz i dla innych
ugrupowań, bowiem wydawało
się, że akurat w tej sprawie

"e

©

Referenda od półtora wieku
są jedną z głównych instytucji
systemu politycznego Szwajcarii, której obywatele przeciętnie
cztery razy w roku wypowiadają się w najróżniejszych kwestiach. Jak pisze Jiirg Steiner
w książce pt. „Demokracje europejskie”, wprowadzeniu tej
formy demokracji towarzyszyły
oczekiwania, iż wpłynie ona
ożywczo na życie polityczne
w kraju. Tak się niewątpliwie
stało - szwajcarski parlament
kilkakrotnie nie posiadał się ze
zdumienia, gdy Szwajcarzy odmawiali kobietom prawa do
głosowania. Panie wywalczyły
je dopiero w roku 1971.
By nie zanudzić się w tym
bogatym kraju, od czasu do cza-

su pojawiają się inicjatywy, które u nas wywołałyby jedynie
uśmiech. Na przykład w 1973
roku, gdy na arabską ropę nałożono embargo, Szwajcarzy głosowali nad wprowadzeniem
„niedzieli

bez

samochodu”.

W jedną niedzielę miesiąca ulice i autostrady miały być udostępniane wyłącznie pieszym
i rowerzystom,

oraz karetkom

pogotowia, policji i straży po-

Zak na walizkach
28 gronie

osów

1995

roku

większością

Miasta.

Działalność klubu Żak skon-

centrowała się na parterze budowli. Piętro przeznaczone zostało na działalność Komitetu
Obchodów Tysiąclecia Gdańska, który zajął byłą salę teatralną i kawiarnię. Umowa
dzierżawy budynku została wypowiedziana częściowo, jak podano w argumentacji, z powodu
obchodów milenijnych. Gdy zamknięto kawiarnię i dyskotekę,
w mieście rozeszła się plotka, że

mach

- Żak działa i będzie działać

- mówią.

Bezkolizyjne bytowanie
- W tym budynku siedzimy
na walizkach. Wyprowadzka
jest tylko kwestią czasu. - mówi
Magdalena Renk, prezes klubu
Żak.
Obecnie żakowcy nie mogą
w budynku organizować koncertów, spektakli teatralnych z powodu braku pomieszczeń.
- Prowadziliśmy rozmowy
z komitetem na temat bezkolizyjnego funkcjonowania w budynku. Takie porozumienie zawarliśmy. Członkowie komitetu
zadeklarowali, że gdy sala teatralna jest wolna - możemy
z niej korzystać. Wyjaśnianie tej
sprawy jest w toku.

kabaret

„Po-

nym Żaku odbywają się tylko
projekcje DKF i próby siedmiu
zespołów teatralnych.

Kłopoty finansowe
- Ostatnio byłam w Żaku.
Jak można było w zabytkowym
budynku jak Żak stworzyć potworną kawiarnianą instalację okropne schody. Jest to pogwałcenie stylu tej budowli, jego architektury
i historii.
W moim przekonaniu oddanie
tego obiektu Radzie Miasta jest
słuszne - twierdzi Alina Afanasjew, współtwórczyni legendarnego „Cyrku Afanasjewa”.
Jak
twierdzi
Magdalena

Renk, największą stratą finan-

sową była dla klubu właśnie
utrata możliwości organizowania dyskotek. Dzięki dyskotekom starczało pieniędzy na or-

można

festiwalu

„Brok'n'roll”,

Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 78, 03-

301 Warszawa.
Do wygrania instrumenty
muzyczne. Nagroda główna
Grand Prix to kontrakt fonograficzny lub umowa menegerska z agencją koncertową. Dodatkowe informacje pod numerem 0-22 675-60-77.

Wychodzimy
na zewnątrz

żakowców

czerwca

dową

który organizowany jest przez
. Stowarzyszenie
Muzyczne
o tej samej nazwie oraz agencję koncertową Riff Corporation.
Uczestnicy będą starali się
pobić rekord Guinnessa w kategorii długości grania muzyki. Podczas festiwalu wystąpi
wielu wykonawców niekonkursowych, w tym najpopularniejsze gwiazdy muzyki rockowej w naszym kraju.
Zgłoszenie powinno zawierać kasetę magnetofonową
z przynajmniej 4 utworami.
Do tego zdjęcie zespołu, krótką informację o wykonawcy
z adresem zwrotnym, numerem telefonu i dokładnymi danymi personalnymi członków
zespołu i nagranie wideo, jeśli
istnieje.
Organizatorzy zastrzegają,
że materiały nie zostaną zwrócone.
Zgłoszenia należy wysłać
pod adresem Riff Corporation

za wszelką cenę dementują te
nieprawdziwe informacje.

tem” wystąpi niebawem w Teatrze „Miniatura”. W okrojo-

Zgodnie z uchwałą konferencji jałtańskiej - Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej
ją kaganiec „międzypartyjnego
powinien
przeprowadzić
porozumienia”,
co
może
„możliwie najprędzej wolne
z drugiej strony - zaowocować
i nieskrępowane wybory opardestabilizacją systemu polityczte na głosowaniu powszechnego. Są i państwa, w których
nym i tajnym”. Ale komuniści
silne partie polityczne obawiają
polscy i ich mocodawcy z Mosię podważenia własnego preskwy doskonale wiedzieli, że
jeśli odbędą się one przed spastiżu w referendum, czego przycyfikowaniem społeczeństwa
kładem może być Wielka Bryi unieszkodliwieniem opozytania, której obywatele - jak docji, przegrają je z kretesem.
tąd - tylko raz mieli okazję
Aby zyskać na czasie - wymyuczestniczenia w tej formie deślono „powszechne referenmokracji.
dum ludowe”.
Kontrowersyjny biznesmen
Pytania były trzy: 1. Czy jesir James Goldsmith powołał
steś za zniesieniem senatu? 2.
nawet „Partię Referendum”,
Czy chcesz utrwalenia w przyw skład której wchodzą i socjaszłej konstytucji ustroju goliści, i konserwatyści, a której
spodarczego wprowadzonego
jedynym celem jest przeprowaprzez reformę rolną i unarodzenie powszechnego głosowadowienie podstawowych gałęnia w sprawie uczestnictwa
zi gospodarki? 3. Czy chcesz
Wielkiej Brytanii w Unii Euro- | utrwalenia zachodnich granic
państwa polskiego na Bałtyku,
pejskiej.
:
5
i Nysie Łużyckiej?
Alina Geniusz Odrze
Rozpętano
niewiarygodną
wprost kampanię propagan-
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Działalność klubu Żak skoncentrowała się na parterze budowli.
ganizowanie spektakli teatralnych i innych wydarzeń kulturalnych.

Zaspało ZSP

- Moim zdaniem to ZSP przespało sprawę. Był moment kiedy
można było zawalczyć o budynek
i przeznaczyć go docelowo na
- Nie siedzimy bezczynnie.
atralnych („Bim Bom” , „Co to”
klub - twierdzi Magdalena Renk.
Cały czas szukamy stosownego
ITO tw).
W 1991 r. ZSP dostało nakaz
obiektu. Pomaga nam wydział
- Działaliśmy, podobnie jak
opuszczenia budynku - miasto
kultury Urzędu Miejskiego dzisiejsze kluby bez żadnych dowypowiedziało umowę organizatłumaczy Magda Renk. - Oglątacji - Alina Afanasjew wspomicji, która korzystała z pomieszdamy magazyny, stare fabryki,
na działalność Cyrku w Żaku. czeń za symboliczną opłatą. - Z własnych materiałów szyliśmy
magazyny.
Wówczas radni powołali nową
stroje teatralne. Byliśmy biedni.
Ostatnio dyrektor grodziska
jednostkę organizacyjną Klub
Po próbie nasi koledzy wytryzaproponował
przeniesienie
Studentów Żak. Wszystkie orgachem otwierali drzwi od garderoklubu do podpiwniczonego bunizacje koczujące wówczas w Żaby. Zastaliśmy zniszczone kostiudynku koszar (na terenie gromy i zdemolowaną salę. Teatrzydziska), za fortami. Okazało się . ku próbowały wymyślić nową
formułę klubu - ale nie potrafili
ki były otwierane i zamykane.
jednak, że adaptacja budynku
się dogadać między sobą. ZgodMusieliśmy je traktować jako
byłaby bardzo kosztowna. Mianie z postanowieniem radnych
hobby, nie można było na nich
sto zamierza utrzymać klub i łoŻak stał się budżetową jednostką
zarobić. Pisaliśmy podania do
ży na jego utrzymanie. Decyzja
miejską wykonującą statutowe
ZSP o kilka klamerek, agrafki na ten temat jeszcze nie zapazadania.
do tej pory zachowałam te dokudła podczas posiedzenia zarzą- Trzeba przyznać, że budynek
menty.
:
du.
jest niefunkcjonalny, a koszty jeWiadomości na temat lat 70.
- Żak w innym miejscu nie
go utrzymania ogromne. Trudno
jest bardzo mało. Lata 80. to
będzie już tym samym Zakiemwięc dziwić się decyzji radnych okres rozpolitykowania. Domitwierdzi Magdalena Renk. mają prawo do decydowania
nowały przeglądy filmów poliklub
będzie
O tym czym
o najlepszym wykorzystaniu ich
tycznych, walczących z cenzuw przyszłości zadecyduje miejwłasności - dodaje Magdalena
rą.
:
sce, do którego zostanie prze* - Teraz przeżywamy trudny
'Renk.
niesiony.
okres. Chcemy przetrwać i odJedną z przyczyn decyzji
bić się od dna - dodaje Magdaradnych o przeznaczeniu bulena Renk. - Walczymy o pozodynku Żaka były jego długi.
stanie w pamięciach przeciętZdaniem żakowców każde 10Klub Żak był użytkownikiem
nych konsumentów kultury.
lecie Żaka wyglądało inaczej.
budynku przez 40 lat, ale nie jeGdy
klub
powstawał
w
1957
roku
dynym. Właściwie przez 35 lat
Aldona Kaszubska
był jak „rajski ptak na wysypisku
budowlą rządziło ZSP.

Koszary lub fabryka

Rajski ptak

na wysypisku

później

nie odpowiedziało

68,2 proc.;

na drugie-- 77,3 proc.; na trzecie - 91,4 proc. Tylko o „bastionie reakcji”: Krakowie
z niewiadomych przyczyn po. wiedziano prawdę. Tam „nie”
na pierwsze pytanie odpowie-

działo 84 proc.; na drugie - 59
proc.; na trzecie - 30 proc.
A jak było rzeczywiście?
Do niedawna wydawało się,
że prawdziwych wyników nie
poznamy nigdy. Dopiero w latach 90. prof. Andrzej Paczkowski, penetrując prywatne

K

18 lutego 1996

Ci, którzy nie byli wtedy
oseskami, a dziś nie cierpią na
galopującą sklerozę, muszą
pamiętać, że był to czas kompletnie pustych sklepów i wi-

„Zanosi się na prawdziwą
kpinę z obywateli, z instytucji
referendum i ze zdrowego rozsądku” - pisał Jerzy Baczyński
w „Polityce” 20 stycznia 1996

archiwum

Bieruta,

odnalazł

Fot. Archiwum

docznej gołym okiem katastrofy gospodarczej. Z szumnych zapowiedzi cudu ekonomicznego nie pozostało nic.
Po sześciu latach stanu wojennego ani jeden problem nie
został rozwiązany, a przybyły
nowe. Wytrzymałość ludzka
bliska była kresu.
W takich okolicznościach
rząd
Zbigniewa
Messnera
ogłosił... drugi etap reformy
i zapowiedział referendum
pod

hasłem

„Nadszedł

czas

rozstrzygnięć”.
Społeczeństwo dać miało w nim przyzwolenie na „dalsze reformo-

wanie państwa i gospodarki”,
a faktycznie na nowe podwyżki cen. Miało ono stać się również dowodem (głównie na
użytek zachodnich kredytodawców), że władza potrafi
dogadać się ze społeczeństwem

bez

udziału

„Solidar-

jego notatki dotyczące referendum. Wynika z nich, że

ności”.
I tym razem frekwencja by-

„tak”

ła dosyć

odpowiedziało

na

pierwsze pytanie 26,9 proc.
głosujących; na drugie - 42
proc.; na trzecie - 66,9 proc.
Być może (odpowiedź znajduje się w Archiwum Prezydenckim na Kremlu) one też są zawyżone i klęska komunistów
była jeszcze bardziej miażdżą-

ca. Obie strony wyciągnęły

z tej pierwszej lekcji wnioski,
które
ważne
były
przez
wszystkie lata PRL, a i dziś są
w jakimś stopniu aktualne.
Władza zrozumiała, że na po-

tem

fałszowania

wyników;

a naród, że jakkolwiek zagłosuje, to i tak wygra władza.

A cooo !!

Fot. Robert Kwiatek

śmieci” twierdzą żakowcy - na
tle szarej rzeczywistości wybijało
się miejsce tętniące zabawą i pełne dobrej sztuki. Lata 60. i początek 70. to eksplozja grup te-

(powtarzaną

przy każdych wyborach). Hasło „3 X TAK” pokryło całą
Polskę. Mnożyły się aresztowania,
szykany,
zabójstwa
działaczy
opozycyjnych.
A jednocześnie stworzona została gigantyczna machina,
której zadaniem było sfałszowanie wyników referendum,
bo komuniści nie mieli złudzeń co do rozmiarów narodowego poparcia.
PSL Mikołajczyka wezwało
społeczeństwo do odpowiedzi
„nie” na pierwsze pytanie. Nikomu rzecz jasna nie chodziło
o senat; to miał być test: kto
popiera nowy porządek, a kto
jest przeciw Moskwie i władzy
z jej nadania. Wyniki ogłoszono. 12 lipca. Frekwencja była
wysoka: 85,3 proc. uprawnionych. Według oficjalnych danych - „tak” na pierwsze pyta-

parcie społeczeństwa nie ma
co liczyć i musi usprawnić sys-

(ald)

29 listopada 1987

30 czerwca 1946

efekt uzdrawiający, gdyż zrywa-

W rywalizacji mogą wziąć
udział zespoły (wykonawcy),
którzy nie mają podpisanego
kontraktu
fonograficznego.
Konkurs odbędzie się w ra-

Żak przestaje działać. Żakowcy

Vox populi wysłuchiwany jest u nas nad wyraz rzadko. Nie jesteśmy Szwajcarią, nie jesteśmy nawet Norwegi gdzie referenda są stosunkowo częste. Po wojnie odbyły się trzy
zaledwie referenda, a każde z nich miało charakter rozprawy Z „komunę”, a nie merytorycznej dyskusji nad szczególnie ważnymi dla kraju tematami.

tyczne w Europie Zachodniej”
twierdzi, że referenda mają

wysyłać zgłoszenia do konkursu dla zespołów
i wykonawców amatorów Mielno”
97. Rozstrzygnięcie nastąpi
| 18 lipca.

go
zostanie przeznaczony na siedzibę dla Rady

przez

Brytyjski politolog Gordon

Buble wyborcze

Smith w pracy pt. „Życie poli-

Do

zadecydowali, że
klubu studenckie-

Część imprez członkowie
klubu organizują poza budynkiem.
:
- Dużo życzliwości okazał
nam rektor ASP profesor Jerzy
Krechowicz. Bezpłatnie udostępnia nam aulę ASP. Ale on
jest starym żakowcem i czuje
bluesa - dodaje Magda Renk.
W auli ASP odbył się już
spektakl Akademii Ruchu oraz
cykl imprez „Dance Explosion”
- przy pomocy Gdańskiego Teatru Tańca. Organizowanie imprez na zewnątrz ma jednak
swoje wady. W Żaku są specjalne rampy, na których można
powiesić światła. W innych
obiektach instalacja oświetlenia
jest dużym problemem. Koncert i imprezy organizowane
będą w siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Ratuszu
Staromiejskim. Sprowadzony

Gdy chcemy,
żeby nas słuchano

Brok'n'roli
Rock
konkurs

W innym miejscu to już nie będzie ten sam klub...

gdańscy

żarnej. Zabrakło kilku procent
głosów, by ten wielce oryginalny projekt został wprowadzony
w życie.

SP

Gdy system staje

Charles

porozu-

e

nie mailiie.po

ło w latach siedemdziesiątych.
W ciągu czternastu lat Włosi
pięć razy maszerowali do urn
wyborczych, by wyrazić swoje
zdanie w sprawach takich jak
zliberalizowane prawa rozwodowego, zniesienie kary doży-

narodowe

3

go ruchu drogowego na prawostronny . Po ogłoszeniu wyników nastąpiła konsternacja, jako że Szwedom pomysł wcale
się nie podobał. Rząd stwierdził
wówczas, że referendum miało
charakter konsultacyjny i parę
lat później wprowadził zmianę,
nie pytając już obywateli o zdanie.

to generał

atywa

nei

osiągnięto
mienie.

OPO

w sprawie zmiany lewostronne-

Równie przełomowe było
referendum francuskie, kiedy

po-

% %

W roku 1955 władze szwedzkie zapytały obywateli o opinię
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ż

roga kampania „za” jeja Paz

Wielki
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iagie i nad wszystkim od półtora wieku,
edynym celem jest przeprowadzenie
zdarza si r że forso
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Referenda

Referenda nam nie wychodzą

wysoka:

67,3

proc.,

choć Krajowa Komisja Wykonawcza „S” zachęcała do bojkotu. Na tym jednak skończyły się sukcesy. Spośród głosujących - reformy gospodarcze
poparło 44,3 proc.; a polityczne - 46,3 proc. i - zdaniem
wielu obserwatorów - były to
dane tradycyjnie zawyżone.
Tu oczywiście także nie chodziło o meritum,

bo szczegó-

łów owego „drugiego etapu”
nie znał nawet Sejm uchwalając referendum, ale o „dołożenie” władzy i tak też się stało. Pozostał do dziś szkolny
dowcip: jaszczurka, jest to
krokodyl po trzecim etapie
reformy.

CZNA GłANIEA 2
1d MIĘMIA ZEN
"

r., nazywając to trzecie referendum
„politycznym
bublem” i „odpadkiem kampanii
wyborczej”, a z pewnością nie
były to słowa najostrzejsze.
Kazano nam bowiem opowiedzieć się za lub przeciw dzieleniu czegoś, co nie wiadomo ile

jest warte i' według jakich kryteriów ma być „rozdawane”.
Po raz trzeci referendum stało
się faktem politycznym i nie
przyniosło żadnego rozstrzygnięcia gospodarczego, choć
dotyczyło uwłaszczenia.
W zasadzie były to dwa referenda w jednym: prezydenckie oraz sejmowe. W tym
pierwszym odpowiadaliśmy na
jedno pytanie: Czy jesteś za
powszechnym uwłaszczeniem
obywateli? W tym drugim pytania były cztery i dotyczyły
bardziej szczegółowych dyspozycji majątkiem państwowym o takiej skali uogólnienia, którą Ernest Skalski podsumował: „Nie mam pojęcia
za czym i przeciw czemu bym
głosował”.
Aby wyniki były wiążące uczestniczyć powinno ponad
50 proc. uprawnionych. Tymczasem frekwencja wyniosła
32,4 proc. (w. woj. gdańskim
37,9 proc.). Spośród tych, którzy głosowali - ogromna większość opowiedziała się za powszechnym uwłaszczeniem cokolwiek by to miało znaczyć
i przeciw rozbudowie NFI.
Jeszcze jedna szansa bezpośredniego dialogu ze społeczeństwem została zaprzepaszczona. Przed nami referendum czwarte...

Izabella Greczanik-Filipp
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Ostatni program Jacka Kaczmarskiego

Życie naszych mam
czyli: dzieci i inne sprawy

Bard i łotrzy

zień Matki zawsze był

Wówczas nie ma się co dziwić,

że czteroletni synek samotnej
- W moim mniemaniu mamy zżyma się nieziemsko,
zdołało oprzeć się wszelkim
gdy wokół trąbią, że nadszedł
zawirowaniom
politycznym
właśnie Dzień Ojca...
i obyczajowym. Nie traktuję
Ale nie o tym w zasadzie
tego jako jakieś ogromne święchciałam dzisiaj pisać. Pomyto, nie mniej zawsze był to dla
ślałam sobie, że takie dni jak
mnię dzień skłaniający do rena przykład 26 maja stanowią
fleksji - zwłaszcza od czasu,
świetną okazję do tego, by zagdy od kilku lat o tym święcie
stanowić się, jakie jesteśmy japrzypominają mi własne dzieko mamy. Jakie jest nasze po-.
ci...
dejście do syna czy córki.
Odkąd pamiętam - moje - A nawet w szerszym kontakcie
dzieci zawsze bardzo się dziwi- jakie w ogóle jesteśmy w stoły - dlaczego Dzień Matki
sunkach z innymi ludźmi - bo
i Dzień Ojca obchodzi się
to jest główny element, rzutuosobno? W ich bowiem pojęjący na nasze kontakty z właciu i mama, i tata są tak samo
snymi pociechami.
ważni i, co najistotniejsze, najCzęsto jako matki popełniawiększą Ho rzydatnością” odmy zasadniczy błąd - traktujeznaczają się dopiero wtedy,
my dzieci jak własność, nad
gdy są w komplecie. Dlatego
którą chcemy przejąć całkowioptują zdecydowanie za unitą i kompletną kontrolę. Wywersalnym Dniem Rodziców.
chodzimy z założenia, że maByłoby to jednak niespramy do tego niepodważalne
wiedliwe, a co najmniej mało
prawo -skoro to właśnie my
praktyczne,
wziąwszy
pod
nosiłyśmy je pod sercem przez
uwagę fakt samotnych rodzidziewięć miesięcy i skoro to
ców wychowujących dzieci.
my je urodziłyśmy i wykarmiłyśmy. No i chwała nam za to!
Z. pewnością wszyscy znamy
dzieci, wychowywane przez saNie możemy jednak zapomimotne matki - jest ich przecież
nać, że jest to niejako nasza
w Polsce całkiem sporo. Znam
funkcja biologiczna. I bynajteż dwóch młodych ojców, któmniej nie zamierzam pomniejrzy rozwiódłszy się z żoną podszać tu doniosłości faktu dawajęli się opieki nad dzieckiem.
nia życia, ale nie ma nic bardla mnie świętem, które

Jacek Kaczmarski w przerwie między występami.

„Pochwała

łotrostwa”,

taki

Fot. Jarosław Rybicki

drogą. Artysta nadał jej piętno
własnej osobowości, która okazała się osobowością poetycką
daleko wykraczającą poza ramy
zjawiska poezji śpiewanej.
- Istnieje wielu bardów na naszej muzycznej scenie, jednak
twórczość żadnego z nich tak
mocno nie wrosła w polską
świadomość i tak głęboko się
w niej nie zakorzeniła jak właśnie piosenki Jacka. Taka jest

tytuł otrzymał, w końcowym
efekcie okazuje się być antypochwałą,
głaskaniem
„pod
włos”.
również „Pochwała łotrostwa”,
Jest w tym żelazna konsechoć nieco odmienna od pokwencja. Kaczmarski pozostaje . . przednich jego wydawnictw.
wierny swoim ideałom i swojej
Płyta ta jest bardzo oszczędmetodzie twórczej od początku
na w środki muzycznego wyraartystycznej drogi, tzn. od zdozu. Tekstu nie „zakłócają” żadbycia laurów na Festiwalu Pione ozdobniki. Dociera do słusenki Studenckiej w Krakowie
chacza wprost, odnosi się wręcz
w 1977 r. aż po ten program najwrażenie, że „Pochwała łotronowszy.
stwa” to tylko tekst. A w przyTwórczość Jacka Kaczmarpadku Jacka Kaczmarskiego
skiego nastawiona jest przede
jsst to szalenie ważne, by
wszystkim na przekaz tekstu,
wszystkie niuanse poetyckiej
nie dający się jednoznacznie
metafory, tak wyrafinowane
sklasyfikować : i zaszufladkoi ważkie, wyśpiewane nierzadwać. Na pewno twórczość ta ko w niebywałym tempie,a za. wyrosła z nurtu poczji śpiewawszez niezwykłą ekspresją, bynej, z czasem poszła jednak
ły przez odbiorcę nie tylko odeswoją własną „kaczmarską”
brane, ale i właściwie zrozumia-

nadał treści

dodam - bo wszyscy chyba wie-

właściwy kontekst, w zależności

dzą - że panna S. to oczywiście

od utworu - społeczno-polityczny, historyczny bądź moralny.
Rezygnując z akompaniamentu fortepianu (który towarzyszył Jackowi w większości
poprzednich programów) i sku-

„Solidarność”), są „Czaty śmiełowskie” i „Karnawał w »Viktorii«”, z wyraźnie zaznaczo-

ne.

By

słuchacz

piając się wyłącznie na przygry-

waniu sobie na gitarze, artysta
powrócił stylistycznie do programów tworzonych na emigracji, o treści bardziej osobistej,
jak i do początków swej artystycznej drogi. Program zyskał
przez to niepowtarzalny klimat
i nastrój.
„Pochwała łotrostwa” to poetycki
rozrachunek
barda
z własną twórczością, z ludźmi

i z samym sobą. To nie tylko
muzyczny, ale i tematyczny powrót do dawnych wątków, które W „Pochwale”

jak echo

się

przewijają - rzeczywiście już tylko jak echo, bo bez dawnej euforii, z nutą goryczy i gorzkiej
refleksji. Są tu „Amanci panny
S.” jako smutna kontynuacja
„Powrotu sentymentalnej panny S.? (dla porządku jedynie

nym komentarzem do wydarzeń z życia biznesmeńsko-politycznego, utrzymany (ten ostatni zwłaszcza) w konwencji ballad legendarnego barda Warszawy, Stanisława Grzesiuka.
Ale jest i „Testament *95” - iro-

niczny portret samego artysty,
spojrzenie wstecz i autorefleksja.
Tytułowe łotrostwo czai się
na każdym kroku: w życiu politycznym, obyczajowym, religijnym.
Nie po raz pierwszy wątek
ten pojawia się w jego piosenkach, wystarczy przypomnieć
program „Sarmatia”, w którym
źródeł
naszych
polskich
„grzeszków” narodowych autor
upatrywał w rodowodzie sarmacko-szlacheckiej tradycji.

Andrzej Habasiński

Jacek Kaczmarski w tym tygodniu
wystąpi w Trójmieście.

Norwegia

|

Bój
© budkę
Mieszkańcy osady Bjorke
w zachodniej Norwegii, zamieszkanej przez 225 osób,
strzegą jedynej budki telefonicznej, gotowi bronić jej do końca
przed decyzją państwowej sieci
telefonicznej Telenor, która postanowiła budkę zlikwidować.
Kiedy pracownicy Telenoru
przyjechali po budkę, mieszkańcy Bjorke wybudowali dookoła barykady i sami stanęli
żywym murem, którego urzędnicy nie przebili.
Telenor

twierdzi, że telefon

nie daje zysku i jest przestarzały. Mieszkańcy przykuli budkę
do czterech olbrzymich głazów
i zorganizowali straże.

(PAP)

Top modelki płacą coraz więcej za swój sukces

ista boi
są n

latać samolotami. Tymczasem

Crowford ma wrażenie, AC
zrobi tego, czego nie zechce animator. „Czuję
szek w klatce. Mam wszystko i niczego mi nie
ży się Kate Moss.
Królowe wybiegów i sesji
zdjęciowych
czasami
mają
chwile słabości, ale nie rezygnują. Co roku kilkaset tysięcy
dziewcząt próbuje je zdetronizować albo przynajmniej stanąć
obok nich na wybiegu. Marzą
o prawdziwym pret-a-porter święcie elegancji, piękna i młodości. Pragną spełnić marzenia
Karla

Lagerfelda,

Valentino,

Versace 'a czy Chole - największych dyktatorów mody. Sprawić, że zaprojektowane przez
nich stroje w błyskach my

i światłach reflektorów, zyskają
nieziemską oprawę.
Nie tak dawno modelki zarabiały niewielkie pieniądze,
a itak ponoć wszystko oddawały swoim wiecznie spłukanym chłopakom.
Dziś Claudia Schiffer dostaje 60 tys. dolarów za pokaz,
a Paulina Porizkova sprzedaje
jednej z firm kosmetycznych
prawo do wyłączności na swoją
twarz za 6 mln dolarów. Współczesne lalki Barbie, nie są tylko
zabawką w świecie rządzonym

przez mężczyzn. „Wieszaki na
ubrania” - jak się je pogardliwie
nazywa - nauczyły się reguł biznesu, a ich osiągnięcia skrupulatnie odnotowują czołowe magazyny ekonomiczne. Z ich doniesień wynika, że za urodę popartą pracowitością, uporem
i wytrwałością płaci się coraz
więcej.
„Wiem,

że

to

nie

będzie

trwać wiecznie. Ciągle nadchodzą

młodsze,

atrakcyjniejsze,

świeższe dziewczęta, mówi Gabriela Reece.

Jesienią ubiegłego roku na
wybiegach Paryża, Mediolanu
i Nowego Jorku pojawiła się
moda na skórę i kości wychudzonych dziewcząt w rodzaju
Kate Moss czy Stelli Tennatś
bardziej krągłe weteranki mają

jednak coś nad czym nowicjuszki dopiero pracują - profesjonalizm. Dzięki niemu przetrwały
już nie jedną zmianę mody. Mogą być inne dla każdego fotografa: kruche bądź śmiałe, niewinne bądź wyzywające, dekadenckie bądź pełne akceptacji
dla świata. Zmienne jak fryzury
Evangelisty, ale zawsze świadome swojego piękna.
'
Osaczone przez brukową
prasę i paparazzich, fotografów
którzy dla jednego sensacyjnego zdjęcia (wartego nieraz
tysiące dolarów) gotowi są śledzić swoją ofiarę dzień i noc,
z tęsknotą wspominają swoje
dziecięce Prit -ś- Porte przed
lustrem w szafie. Dlatego
w wolnych chwilach wracają do
ról zwykłych kobiet i córek.

Nick Cave w Kongresowej

Czerwone
Wszyscy wiemy,
że umrzemy - otwarte
nie, a
ja
zadac
Ne zoosje
do Polski, by przypomnieć nam o tym.

tego artysty.

Nick Cave i jego zespół the
Bad Seeds, słynący z niekonwencjonalnego stylu bycia i takiej muzyki, zagrali w sali, gdzie
dostrzec można jeszcze ślady
zjazdów przewodniej siły narodu. Kongresowa nie pękała tego dnia w szwach. Jej marmurowe wnętrza gościły dwa i pół tysiąca osób.

Interesuje mnie tylko

miłość
Półtoragodzinny koncert artysty wypełniły głównie utwory
z dwóch jego ostatnich płyt:

Dziewczyna o pięknych
czarnych włosach

„Murder Ballads” i The Boat-

man's Call”.
Narastającej, wraz z trwaNajpierw pojawił się zespół. . niem koncertu przyjaźni mięPotem, gdy na scenę niespieszdzy muzykami a publicznością,
nie wmaszerował Cave - pusprzyjał brak ochroniarzy, niebliczność klaskała. Po pierwszej
zbędnego - wydawałoby się piosence, gdy wybrzmiały okladodatku na koncertach rockoski artysta podniósł dłoń, zawych. Nick Cave, poprosił, by
praszając do siebie. Setki młonie przeszkadzali młodym ludych ludzi opuszczały swe miejdziom chcącym dostać się na
sca, by znaleźć się bliżej niego.
scenę. Wydaje się, że wie, kto
Ktoś podał Cave owi różę. Arprzychodzi na jego koncerty, że
tysta śpiewał o śmierci, zadawamoże
zaryzykować kontakt
niu bólu, wszechogarniającym
z fanami, że nie musi się ich
strachu, będąc przy tym, w dobać.

- W pewnym sensie w muzyce ukrywam się przed światem mówił na spotkaniu z dziennikarzami. - Na ostatnim albumie
wychodzę z ukrycia. Jest to bardzo osobista płyta, gdzie w zwykły sposób opisuję miłość, tęsknotę. Jedną z piosenek, jakie
zaśpiewał w czwartkowy wieczór była: „People ain't no go-

+

Fot.PAP/CAF

od”. Publiczność w Kongresowej była jednak dobra, znała
przy tym jego twórczośći. Być
może był to koncert jedyny
w swoim rodzaju, być może Au-

stralijczykowi zwykle udaje się
wytworzyć taką atmosferę. Tak
czy inaczej dla polskich fanów,
półtoragodzinny występ był
niewątpliwie „specjalny”. Kon-

cert zakończył szalony taniec
publiczności na scenie. Tak jak
w jednym z wersów piosenki
Mercy

Seat”,

wszystkim

płonęły głowy.

Nick Cave wystąpił w Warszawie dwukrotnie, w czwartek

A

pe

że lubimy

czytać, tań-

stości jest wiele spraw, dla któ-

rych warto żyć. I tego właśnie
życzę wszystkim mamom.

Jola Badowska

©

zegarów
Efekty

histokotwiezników, no

, płatnerze, odlew-

zostaną

ne w Muzeum Zegarów
Wieżowych, mieszczącym
jkw wieży gdańskiego koa św. Katarzyny.
W kolekcji narzędzi kowalskich znajdują się m. in. 150-letnie kowadło bezrożne i pochodzące z różnych okresów młoty,
młotki, przecinaki, matryce, cęgi
kowalskie,

zakuwniki,

dociska-

cze. Unikatowym narzędziem
jest cyrkiel kowalski. Wśród 170
wyrobów kowalskich, z okresu
od XVI do XIX wieku, są kraty,
chorągiewki wieżowe, zawiasy,
zamki,
kłódki,
klucze
oraz

Evangelista uprawia warzywa w przydomowym ogrodzie
na Manhattanie. Francuska top
modelka Estelle Hallydy spokoju ducha szuka w Rouen
w Normandii, na wspólnych
obiadach z matką. A 22-letnia
Niki Taylor, między pokazami,
powtarza z matką swoje lekcje.
Dla większości z nich tak jak

rów wieżowych - powiedział nam
dr Grzegorz Szychliński, kierow- |
nik pracowni MHMG. - Duże zegary wykonywano już w średnio»
wieczu. W tamtym okresie zegarmistrzowie byli równocześnie
kowalami. Należeli też do cechu
kowali. Poszczególne elementy
Dr Grzegorz Szychliński (po prawej) i Janusz Grabowski z kratą gdańską oraz
zegarów, takie jak wałki, koła zębate, okucia drewnianego wału,

korby czy szkielety konstrukcyjne wykuwano ręcznie ze sztabek
żelaznych.

+.

dla Carli Bruni, codzienny kon-

takt z bliskimi zapewnia głównie oglądanie ich na fotografiach.
Za wyrzeczenia dostają nie
tylko pieniądze, nagrodą jest
też sława i komplementy zarezerwowane
dla wybranych.
O Naomi Campbell dziennikarze piszą, że „jest podarunkiem
Boga dla świata”.
(NM)
l

+.

W XIV wieku zaczęła się
w kowalstwie
specjalizacja.
Najpierw kowale podzielili się
na wykonujących przedmioty
codziennego użytku (podkowy,
okucia,
gwoździe,
zawiasy)
i ślusarzy, wykuwających kraty
artystyczne, zamki, broń. W następnych stuleciach specjalizacja pogłębiła się. W XVI wieku
było już ok. 100 różnych spe-

eraz Kongiem (już nie Zairem) będzie rządzić Laurent Kabila. Wszyscy Kongijczycy, oprócz niektórych,
witają Kabilę radośnie, tak jak 32 lata temu
radośnie witali Mobutu, gdy wypędzał Kasavubu, a przedtem radośnie witali Kasavubu, gdy wypędzał Lumumbę - witanego
najradośniej, bo to On, przez Jean Paul
Sartre'a nazwany Czarnym Robespierrem,
był Ojcem Niepodległości. Czombego, samozwańcę z Katangi, który zabił i rozpuścił w kwasie solnym Lumumbę, też witano radośnie; ale krótko.
Za każdą z tych radosnych zmian stało
któreś z mocarstw zachodnich: Stany Zjed-

„The

o tym

czyć i jeździć na rowerze. Jeśli
uda nam się zachować taką
zdrową równowagę W naszej
codzienności, to być może uda
nam się urozmaicić życie.
A przecież tak naprawdę życie
dopiero wtedy jest ciekawe,
gdy jest właśnie wieloaspektowe.
Niech dzieci zajmują na tej
liście najważniejsze miejsce,
ale niech nie będą jednocześnie jej końcem. Musimy przecież zdawać sobie sprawę z tego, że kiedyś dorosną i zajmą
się własnymi sprawami - zgodnie z zasadą, że życie wprawdzie zaczyna się od rodziny,
lecz na niej się nie kończy. Założę się, że wszystkim mamom
straszliwie zależy na tym, by

szyldem cechu gdańskich kowali z 1693 roku, który zrzeszał kowali, ślusarzy,
kluczników, rusznikarzy i zegarmistrzów.
Fot. Robert Kwiatek

cjalności kowalskich. Postęp
w produkcji metalowej i podział
na specjalności w kowalstwie
gdańskim wiązały się m. in.
z rozwojem okrętownictwa.
W wiekach XIII - XIV wyodrębnione grupy stanowili kotwicznicy, ślusarze, nożownicy,
płatnerze, odlewnicy. Na początku XVI wieku oddzielnymi
specjalnościami stały się m. in.

Dokumenty gdańskich organizacji rzemieślniczych z XIII
wieku wspominają o cechach
kowali i nożowników. W spisach podatników z XIV wieku
widnieje 23 kowali. Wieki XVI
i XVII były okresem rozkwitu
gdańskiego kowalstwa artystycznego.
Powstawały wtedy ozdobne,
renesansowe
kraty, skrzynie

rusznikarstwo,

i drzwi żelazne, wzorowane na
niderlandzkich.
zy

igielnictwo,

gi-

serstwo, klucznictwo i zegarmistrzostwo.

Jacek Sieński

Baluba górą! Wiwat Kabila!

Cave

Ludzie
są dobrzy

osoby -

a wreszcie - same siebie. Przecież być matką - to wcale nie
znaczy wyrzec się własnych
przyjemności i zainteresowań.
to nie znaczy - zapomnieć
o przyjaźniach ze studiów,

Na zmianę

i czarne

Wielbiciele bez problemu
mogli zatem uścisnąć dłoń idola. Niektórym udało się dostać
całusa, a innym ... niedopałek
papierosa. Bowiem Cave, podobnie jak muzycy z The Bad
Seeds, palił na scenie.

rów, inne bliskie nam

dziecka kilku -, czy kilkunasto-

letniego. W pierwszym przypadku mamy do czynienia
z kryterium ilościowym, zaś
w drugim - z kryterium jakościowym.
Dlatego jestem zdania, że
maleńkiemu dziecku trzeba
poświęcić jak najwięcej czasu
właśnie po to, by nawiązać
kontakt i stworzyć warunki
sprzyjające powstaniu autorytetu w przyszłości. A tutaj już gdy nasze dziecko ma kilka lat
- należy mu pokazać, że na
świecie jest wiele interesujących rzeczy, którymi można się
pasjonować. Przestańmy wówczas
towarzyszyć
dziecku
w każdej jego. czynności.
W wolnym czasie zajmijmy się
tym, co nam sprawia przyjemność - pójdźmy do kina, do teatru, czy popracujmy zawodowo. Niech nasze dziecko widzi,
że w otaczającej go rzeczywi-

gralną częścią ekspozycji zega-

pi

brym nastroju. Na konferencji
prasowej poprzedzającej koncert, odpowiadając na zarzut, że
gloryfikuje przemoc i zło, Australijczyk powiedział, że interesuje go tylko miłość.
- Często słyszę, że w moich
tekstach jest dużo przemocy,
szczególnie przeciwko kobietom - mówił Cave. - Ale moje
piosenki powstają pod wpływem chwili. Jeżeli się na kogoś
zdenerwuję, chcę mu przez piosenkę powiedzieć „nienawidzę
cię”. Niektórzy traktują to jako
nienawiść do wszystkich, a to
przecież nieprawda.

Obdzielmy naszym zainteresowaniem nie tylko dzieci,
ale naszych życiowych partne-

Ślady gdańskiego kowalstwa
Kuźnica w muzeum

T

Trudno
wyobrazić
sobie
dziwniejsze miejsce na koncert

nie „dawkować” troskę.

dla swej córki czy syna stanowić wzór do naśladowania - innymi słowy mówiąc - autorytet. Zupełnie są jednak inne '
kryteria bycia autorytetem dla
niemowlęcia, inne zaś dla

skrzynia i szyld cechu kowali
i ślusarzy z 1693 roku.
- Wystawa poświęcona gdańskiemu kowalstwu będzie inte-

Cierpienia oktadkowe
Linda
lotnicze

dziej niebezpiecznego niż robienie z siebie życiowej bohaterki. Bądźmy normalnymi kobietami, które potrafią rozsąd-

|

Piotr Witek

noczone albo Francja,

chociaż Belgia też

skutecznie wtrącała się w sprawy swej byłej
kolonii (zresztą kwitnącej, póki nie wybiła
się na niepodległość).
Dzięki kolejnym pupilom Zachodu
Zair (teraz znowu Kongo) był bardzo
pożyteczny.
Nie tylko stanowił skarbczyk pełen uranu, kobaltu, miedzi, złota i diamentów, ale
ponadto idealnie nadawał się na bazę wypadową przeciwko sąsiednim krajom, które popadły w zależność od Moskwy.
Bankructwo koniec końców dotknęło
i pro-i antykomunistów; ale Kongo ucierpiało szczególnie; bo na starcie było bogate. Jak na Afrykę.
Teraz już będzie dobrze, a przynajmniej
lepiej, bo Kabila (choć trochę komunizował za młodu, kiedy zakumplował się
z Che Guevarą, który go opisał jako „tchó-

rza, pijaka i spekulanta”) pochodzi ze
sławnego katangijskiego plemienia Baluba. Uznawanego za jedno z najwspanialszych w całym Kongu, a może w całej
Afryce.
O Kabili świat wie nie za wiele, prócz tego, że wygrał i ogłosił się prezydentem, natomiast o Balubach wiadomo dużo.
Już pół wieku temu, bez mała, zachwycił się nimi głośny pisarz i podróżnik John
Gunther, który w księdze „Afryka od wewnątrz” pisał:
Dynastia króla Balubów „... panuje co
najmniej od 300 lat. Członkowie tego plemienia stworzyli prawdziwe dzieła sztuki maski, fetysze oraz rozmaite rzeźby o zdumiewającej piękności. Król Baluba
jest jedną z najbardziej malowniczych i potężnych postaci wśród afrykańskich monarchów. Waży 250 funtów i ma 250 żon,
po jednej na każdy funt”.
Szerzej opisał Balubów, w tym samym

Zwą go także Tata Muledi, czyli Ojcem
Żywicielem, bądź Vidye - Wielkim Duchem, który stworzył dwa pierwsze stwory
ludzkie: mężczyznę i kobietę (tak jak Pan
Bóg Adama i Ewę).
Ku niemu wznoszą modły i śpiewają
pobożne pieśni, nie pozbawione tonów
wymówki oraz błagań. Na przykład:
Ty, który nam rozdzieliłeś dłoń na
pięć palców
Czemuś się od nas odwrócił plecami
I wprowadził między nas śmierć?
Spraw, żebyśmy się stali liczniejsi
Żeby nasza rasa była nieprzeliczona!
Albo bardziej konkretnie:
Ty, który rozdzielasz ludziom swoje da-

czasie Theodore

ny?

Theuws,

znawca

ich mi-

tów i religii. Czczą oni Wielkiego Węża
Mpumina, który oddechem powala ludzi,
a nawet słonie.
Wielu z nich szczyci się pochodzeniem
od „człowieka ogoniastego”, który zeskoczył z nieba podczas wielkiej burzy. Inni
Baluba wyszli z rzeki i do dziś mają płetwy
między palcami nóg.
Ale - inaczej niż plemiona, zasklepione

w pogaństwie - wierzą w jednego OjcaStworzyciela, imieniem Syakapanga, który
panuje nad wszystkim, co żywe i martwe.

Pozwól i mnie zjeść mięsa
Proszę Cię dziś o to, i wierzę

Że dostanę to, czego mi potrzeba.
Albo całkiem namolnie:
Duchu Wielki, czemu mi jesteś niechęt-

Wszyscy moi przyjaciele upolowali
zwierzynę
A mnie tylko gonią nieszczęścia
Spójrz mój Ojcze, mój Stwórco
W jak ciężkiej jestem sytuacji
Nie ulega wątpliwości, że Laurent Kabila, zbawca Konga przed tyranem Mobutu,
Największy Wśród Bałubów - będzie bogaty. Bo tak już świat został urządzony.
Trzeba postępować zgodnie z wolą Ojca
Stworzyciela Sykapanga.

Wojciech Giełżyński

Str. 9

Trafić w dobre ręce

Operacja niezbędna
Ludzie mówią: „rak nie lubi noża”. Pod koniec XX wieku nie wolno powtarzać podobnych nonsensów - odpowiada profesor Andrzej Kopacz, szef Kliniki Chirurgii Onkolopin Akademii Medycznej w Gdańsku. Każdy nowotwór,
nie przekroczy granicznego progu, wymaga leczenia
pporayjnego: Klęski ponosimy z powodu braku świadomości onkolog cznej naszego społeczeństwa.
W Klinice Chirurgii Onkolo| gicznej Akademii Medycznej
w Gdańsku (zaledwie 32-łóżkowej) operowanych jest rocznie
ponad 250 kobiet z nowotworem piersi. Z roku na rok ta
liczba wzrasta o 10 - 20 proc.

- Bywają dni, że na dwóch
salach operacyjnych przepro-

cjalizują się oddziały chirurgiczne w Szpitalu Kolejowym
i w Szpitalu Marynarki Wojennej.
- Prawidłowo zoperowana
kobieta ma nie tylko usunięty
nowotwór, ale i bliznę, która jej
nie szpeci - twierdzi prof. Kopacz.

niach jak mammografia - wyjaśnia prof. Andrzej Kopacz.
Wczesne objawy to nie uformowany już guzek wielkości 11,5

cm.

To

mikrozwapnienia,

zaciągnięcia
miąższu
itp.
w piersi widoczne dla doświadczonego radiologa. Mammografię uzupełniają dwojakiego
rodzaju badania patomorfologiczne
(biopsja aspiracyjna
cienkoigłowa do badania cytologicznego komórek i biopsja
gruboigłową do badania histopatologicznego), których wynik
decyduje o wyborze metody leczenia.

Trzeba operować

Większość kobiet trafiających do Kliniki Chirurgii Onkologicznej AMG ma guzy wielkości 2-4 cm. Na ogół kwalifikuje się je do tzw. pierwotnego
zabiegu operacyjnego. Pacjentki w bardziej zaawansowanych
stadiach choroby poddaje się
przed zabiegiem chemioterapii.
Guz się zmniejsza, maleją też
"węzły pod pachami i nowotwór
można łatwiej zoperować. Jest
to jednak zabieg wtórny po chemioterapii. Dobrze wyszkolony
chirurg onkolog potrafi wyciąć
nowotwór delikatnie, nie doprowadzając do rozsiewu chorych komórek. Na przestrzeni
klikunastu lat dokonał się - zdaniem profesora Andrzeja Kopacza - znaczny postęp w leczeniu nowotworów sutka.

W wirze codziennych zajęć kobiety odkładają profilaktykę na
później. Czują się rozgrzeszone,
gdyż na mammografię wcale nie
tak łatwo się dostać. Ponad 90
proc. kobiet nie wyrobiło sobie nawyku samobadania piersi. Część
z nich uważa, że lepiej ich nie dotykać i nie kusić losu. Potem nie
można już cofnąć czasu.
Co 10 kobieta bada sobie piersi
okazjonalnie. Wbrew pozorom
technika tego badania nie jest łatwa. Przynajmniej na początku
może się kobiecie wydawać, że ma
piersi pełne guzków. Onkolodzy
twierdzą jednak, że z czasem kobieta bezbłędnie wyłapie każdą
najmniejszą zmianę, której wcześniej nie było.

1. Stań przed lustrem i dokładnie obejrzyj piersi, trzymając ręce wzdłuż ciała. Powtórz oględziny, trzymając ręce
uniesione w górę.

Kobiety się boją
e

Czujny jak stryjek

'

Trup w schowku
Pan Mariusz Z. był zatrudniony w firmie ochroniarskiej
od czterech lat. Rodzina nadziwić się nie mogła, że ktoś,
kto przez całe trzydzieści lat swego życia, od kołyski do
dorosł
© mężczyzny, unikał roboty jak
ognia, raptem stał
sum
i nagradzanym zenia
« Pracodawca
zaś nachwalić
się nie mógł, jaki to Mariuszek dobry,
sprawny i życzliwy. Nigdy zwolnienia, nic - idealny człowiek.
Zarobki w firmie były godziwe, więc i żona odetchnęła,
i dwójka dzieci miała wreszcie

rowerki, rólki i nowe dżinsy. Tyl-

ko stryj Leonard czasem nosem
kręcił.
Najpierw nie podobało mu
się, że z bronią Mariusz chadza,
a przecież „kto takiemu nerwu-

sowi spluwę daje” - marudził
przy stole. Potem wydały mu się
podejrzane zarobki chłopaka.
No bo jego syn Jacek, który jedyny w rodzinie studia skończył
i nawet doktorem był od chemii,
wciąż samochodu nie miał. A tu
Mariusz,

taki ladaco,

po

trzech

latach pracy miał nowe auto, dużą japońską brykę.
Czara goryczy stryja Leonarda przepółniła się, gdy Jacek
przyszedł poprosić o pożyczkę na
uzupełnienie wkładu mieszkaniowego. Tego samego dnia rano
odwiedził

go

bowiem

Mariusz,

zaprosić na oblewanie mieszkania. Nic nikomu nie mówiąc, ku-

pił trzypokojowe mieszkanie.
Diabli brali stryja i postanowił
zająć się sprawą.
Stryj, jak to emeryt, miał sporo czasu. Znalazł kolegę, który
miał mieszkanie naprzeciwko

.dopełniała
w

czole,

malownicza
jak

po

dziurka

pocisku.

To

wszystko stryj Leonard zauważył
w ułamku sekundy. Potem rzucił
torbę i usiadł ciężko tuż obok

w „Niespodziance”, a tu masz, ja-

bratanka.

riusz. Traf chce,

- Jezusie

Nazareński,

Mariuszek, coś ty narobił... - wyjąkał. Młody człowiek płakał.
„To nie ja, to nie ja” - zawodził.

Starszy człowiek uspokoił
przedsiębiorstwa, zatrudniającemłodego krewniaka i zaczął wygo Mariusza.
Przychodził stryj do kolegi pytywać, coijak. Z chaotycznych
"wieczorami i czekał. Wykoncy- * wyjaśnień Mariusza zrozumiał; '
że chłopak przyszedł do roboty,
pował sobie, że Mariusz musi wyjak zwykle specjalnym kluczem.
nosić z magazynu jakiś towar,
otworzył swój schowek, a tu na
a potem go sprzedawać. Po
niego spojrzał Siergiej! A raczej
dwóch tygodniach czatowania
to, co z Siergieja zostało. Rosjazobaczył Mariusza, który rozgląnina poznał dwa lata temu na badając się uważnie, wynosił przez
zarze. Dogadali się. Siergiej przybramę ogromną i z pewnością
woził mu tanie kompakty, numiciężką torbę...
zmaty, wreszcie alkohol. Mariusz
Mariusz zmartwiał, gdy tuż
sprzedawał towar między znajoprzed nim wyrosła potężna pomymi i wstawiał do sklepów. Nistać stryja. - Co tam kradniesz,
gdy nikogo, poza fiskusem - a to
łobuzie! - wrzasnął stryj, oburzosię. wszak nie liczy - nie oszukali.
ny złodziejstwem w rodzinie i zaStąd też się brały dodatkowe piechwycony jednocześnie swoją
niądze, stąd auto, mieszkanie,
przenikliwością. Zdumiał go niea nie z kradzieży u pracodawcy.
co wyraz twarzy Mariusza, ale
Powstało pytanie - komu się inteniewiele się nad tym zastanawiał.
res Mariusza z Siergiejem nie po„Przestraszył się mnie” - przedobał aż tak, że zabił człowieka,
mknęło mu przez głowę. Szarpkto był tak zdolny, by otworzyć
nął za torbę bratanka, odepchnął
szafkę - no i gdzie jest reszta
młodszego mężczyznę. Mariusz
z Siergieja? Obaj panowie nie
potknął się, upadł. Stryj szybko
doszli do żadnych wniosków, pojak orzeł spadł na opuszczoną
za jednym - trzeba to na policję
torbę, błyskawicznie rozpiął zazgłosić, bo o handlu można nic
mek... Wrzasnął. Na murawę ponie wspomnieć, ale trup - to trup.
toczyła się ludzka głowa z wy„Potem cię jeszcze za niewinność
trzeszczonymi oczami, sinym,
posadzą” - stwierdził stryj.
wystającym z ust, opuchniętym
Ostrożnie podniósł głowę,
językiem, poszarpanym, jak piłą,
złapał ją przez walające się wobrzegiem szyi. Całości obrazka

Prof. dr hab. Andrzej Kopacz, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku.
Fot. Robert Kwiatek

kół stare gazety. Zapakował do
torby, poszli w stronę posterunku. - A miał dziś na mnie czekać
ka niespodzianka! - płakał Maże restauracja

„Niespodzianka” znajduje się
dwie ulice od komendy. Panowie
już mijali jasno oświetlone drzwi
lokalu, gdy usłyszeli okrzyk. -

Mariusz, czemu ty się opóźnił, ja

tu czekam ciebie pół czasu! - wo-

łaf'młódy człówiek. Obaj krewni
zastygli w miejscu, jak żona Lota.

Zpbliżył się do nich bowiem cał-

kiem żywy nieboszczyk: *'Ty'6ó?
- spytał Siergiej, widząc głupi
minę Mariusza. Stryj się schylił,
otworzył torbę. Na chodnik pole-

ciała głowa. - Gospodi! - wyjąkał

Siergiej. I złapał za szczątki.
A potem ryknął śmiechem. - Ty.
durny, dobrze odrobione, ale to

sztuczne, ty skąd to wziął? - pytał, zachowując zimną krew. Wysłuchał.

- No,

wiem

ja, kto

js

wadza się amputacje piersi
u czterech pacjentek - relacjonuje prof. dr hab. Andrzej Ko-

O wiele łatwiej wtedy dobrać kobiecie odpowiednią pro-

pacz, szef kliniki. Z roku na rok

Rozpoznanie

liczba tych przypadków wzrasta, również prognozy na przyszłość nie są optymistyczne.
W klinice operuje się też
wszystkie rodzaje nowotworów
(z, wyjątkiem. płuc i, nowotworów urologicznych), część pacjentek kierowanych jest więc
do innych szpitali. Zdaniem
profesora Andrzeja Kopacza,
jednocześnie specjalisty wojewódzkiego d/s chirurgii onkologicznej,
do
renomowanych
ośrodków należą oddziały chirurgiczne w Starogardzie Gdańskim, w Kartuzach i w Wejherowie. W Trójmieście w zabiegach
z zakresu mammochirurgii spe-

tezę.

nie oznacza wyroku
Rozpoznanie raka sutka,
zdaniem prof Andrzeja Kopacza absolutnie nie oznacza wy-''
roku, tym bardziej, że współczesna medycyna ma jeszcze do
dyspozycji kilka metod leczenia, w tym radioterapię, chemioterapię i terapię hormonalną. Kuracja jest jednak tym
bardziej skuteczna, im szybciej
nowotwór zostanie wykryty.
- Wczesne
rozpoznanie
oznacza diagnozę postawioną
na podstawie pośrednich objawów nowotworu w takich bada-

tę

sztukę uczynił, i zapłaci mi - dodał.
Mariusz wrócił ze stryjem do
domu. Wypili na zgodę i ukojenie nerwów. Siergiej robi teraz
interesy

a stryj dba, by policja nie mogła
się doczepić do ich legalności.
O głowie nie rozmawiają. Mariusz dostał awans, bo dziwnym
trafem zaginął bez wieści szef
zmiany ochroniarzy. Wszystko
wróciło do normy. Tylko do dziś,
a minął rok, biedny ochroniarz
bez drżenia nie może otworzyć
swojej szafki...

światem.

Moim

zdaniem,

szczęśliwe

życie

prywatne powoduje to, że inne sprawy wy-

Anita Lipnicka.

Fot. PAPICAF

- Realizację jakich planów przerwała ci
błyskawiczna i efektowna kariera Varius
Manx?
- Śpiewając w zespole Varius Manx, jeszcze przez jakiś czas byłam w kabarecie krakowskim. Fascynowai mnie teatr i bardzo
chciałam pójść do szkoły filmowej. Myślałam też o psychologii i przez pewien czas zastanawiałam się, który kierunek wybrać.
Przygotowywałam się do tego i przez pierw' sze miesiące bycia w zespole wydawało mi
się nawet, że da się to pogodzić. Pomyślałam sobie, że jak nie w tym roku, to spróbuję w następnym. Za rok okazało się jednak,

dają się mniej istotne albo łatwiejsze do
zniesienia. Tak jestem skonstruowana i tylko tak potrafię żyć.
- Czy lubisz ryzyko?
- Nie mam poczucia, że to co zrobiłam,
było ryzykowne. Ja w ogóle nie boję się porażek. Jeżeli coś się dzieje w moim życiu, zawsze traktuję to jak naukę, z której coś mogę wynieść. Generalnie kieruję się w życiu
bardziej intuicją niż rozumowaniem. Czasami podejmuję decyzje, których nie mogę racjonalnie wytłumaczyć. Robię tak, ponieważ coś mi tak podpowiada. To wszystko
jest w obronie mojego ja. Dlatego, żeby nie
sprzedać się jakiemuś systemowi, żeby do
końca być sobą. Płyta, którą nagrałam, jest
bardzo szczera i osobista, ponieważ nie byłabym w stanie robić czegoś, czego nie lubię

historie,

które chciałam opisać, a później powstały
z tego teksty. Następnie chodząc po domu

3. Unieś zgiętą w łokciu rękę prawę,
połóż dłoń z tyłu głowy. Lewą ręką
badaj pierś prawą. W celu zbadania
piersi lewej unieś zgiętą w łokciu lewą
rękę, połóż dłoń z tyłu głowy, prawą
ręką badaj lewą pierś.

ekspanderu,

4. Badając pierś trzymaj palce płasko

i lekko: naciskając, zataczaj koła na

piersi, jakby na tarczy zegara, zgodnie

z ruchem wskazówek. Zacznij od miejsca, gdzie mogłaby być godzina I2, zakreśl palcem większe koło, a następnie
dwa mniejsze coraz bliżej środka.
W trakcie tego badania zwracaj uwagę,
czy nie wyczuwasz w piersi guzka lub
stwardnienia, które różni się wyraźnie
konsystencją od otoczenia.

Krwinki czerwone
Równie często jak OB wykonywana jest analiza morfologiczna krwi obwodowej. Wynik tego badania może wykazywać odchylenia od normy we wszystkich stancich chorobowych.
|

układu krwiotwórczego na inne procesy chorobowe - wyjaśnia dr med. Janusz Kabata
z Laboratorium Medycznego
Nova Medical Polska.
Morfologia krwi obwodowej może składać się z różnej
ilości pojedynczych analiz opisujących ilościowo i jakościowo krwinki czerwone (erytrocyty), białe (leukocyty) i płytki
krwi. Tzw. pełna morfologia
krwi powinna zawierać badania wszystkich trzech składowych układu krwiotwórczego.
Krwinki czerwone - erytrocyty są najbardziej liczną populacją komórek krwi. Poje-

sobie

chorej piersi oraz poddaje pacjentkę napromienieniu. Takich
operacji jeszcze się w Polsce nie
wykonuje, gdyż brakuje wyspecjalizowanych ośrodków lecze-

Tajemnice medycznych analiz (2)

śpiewając poszczególne piosenki. Na czterośladzie dogrywałam podstawowe gitarowe
akordy i z czymś takim chodziłam do muzyków, którzy pomagali mi to sformalizować,
bo ja przede wszystkim uważam się za autorkę tekstów, potem za piosenkarkę, a na końcu za kogoś mającego pojęcie o muzyce. Miałam szczęście pracować z wielkimi muzykami, którzy na co dzień współpracują z np.
Georgem Michaelem, Everything But The
Girl i wieloma innymi zespołami, które są
moimi idolami i których płyty mam w domu.
- Odnosiłaś duży sukces. Czy w tym momencie nie znalazłaś się w sytuacji podobnej
do tej, od której chciałaś uciec?
- Teraz jest zupełnie inaczej, ponieważ
obecnie wszystko układam sama i w momencie, kiedy jestem na przykład chora,
tracę tylko ja.

układałam

chłonne pod pachą po stronie '

Jolanta Gromadzka-Anzelewicz

z dyktafonem układałam linie melodyczne,

Najpierw

raz częściej operacje. wycięcia

nowotworu z oszczędzeniem
piersi. Dotyczy to bardzo wczesnych stadiów, wykrywanych
właśnie dzięki mammografii.
W
Europie
Zachodniej
i w Ameryce Północnej jest to
możliwe, gdyż kobiety o wiele
wcześniej trafiają tam do onkologa. Podczas zabiegu usuwa się
guzek oraz regionalne węzły

czyli protezy, wprowadzonej
pod mięśnie. Nowy sutek wytwarza się z mięśnia prostego
brzucha bądź z mięśni klatki
piersiowej. Pierś uzupełnia się
sztuczną brodawką. Kosmetyczny efekt tej operacji jest bardzo
zachęcający. Tego typu zabiegi
robią już ośrodki chirurgii onkologicznej i plastycznej w Warszawie. Jeżeli przeprowdzi się przy
okazji korekcję kształtu zdrowej
piersi, biust będzie wyglądał bez
zarzutu.

- Nieprawidłowy obraz krwi
obwodowej
może
wynikać
z pierwotnych zaburzeń układu krwiotwórczego, w którym
produkowane
są
komórki

treści.

Na świecie stosuje się dziś co-

z zastosowaniem

- Z tego wynika, że w Varius Manx śpie-

się stało, było spełnieniem marzeń.
- Co sądzisz o swojej nowej płycie?
- Moja płyta solowa tym się różni od poprzednich, które nagrałam, że muzyka służy

wspartymi na biodrach. W tych pozy-

cjach zwróć uwagą na: zmiany
w kształcie piersi lub ich położeniu zmarszczenia, wciągnięcia, zaczerwienienia lub zmianę koloru piersi, wciągnięcia, zaczerwienienia, owrzodzenia
brodawki sutkowej, a także jej pomarańczowe zabarwienie.

Nowa pierś

(SS)

oczekiwał na ten moment już kilka lat, to co

Światowe trendy

2. Obejrzyj piersi z rękami mocno

W
krajach
europejskich
i w Ameryce bardzo często wykonuje się już operacje odtwórcze sutka z własnych tkanek

czegoś, co kazałoby zmierzać mi w złym kierunku.

|

Prawie każda kobieta boi się
operacji piersi.
| - Nie jest to zabieg niebezpieczny i skomplikowany twierdzi prof. Andrzej Kopacz.
Pacjentka trafia do szpitala na
trzy doby przed zabiegiem
i przebywa w nim przez siedem
dni po operacji. Od lat operacje
raka sutka nie są brutalnie okaleczające, gdyż metoda uległa
tzw. optymalizacji. Podczas zabiegu usuwa się gruczoł piersiowy i zawartość dołu pachowego.
Jest to tzw. operacja Pateya.
Usuwa się również węzły, gdyż
mogą w nich być przerzuty nowotworowe. Efekty kosmetyczne opęracji są bardzo dobre.

rurg onkolog mógłby współpracować ściśle z lekarzem onkologiem i patomorfologiem.

z Mariuszem i Jackiem,

wałaś wbrew sobie?
- W końcówce Varius Manx wszystkie te
problemy skumulowały się. Byliśmy w zupełnie różnych momentach swoich życiorysów. Dla mnie był to dopiero początek jakiejś drogi. Wiedziałam, że mogę trochę pokombinować, że moje życie może potoczyć
się w różnych kierunkach i że muszę się najpierw zastanowić czego chcę naprawdę. Natomiast dla zespołu Varius Manx, który

e

nia raka sutka, w których chi-

Chcę żyć normalnie
że nawet nagranie nowej płyty jest totalnym
szaleństwem, bo na napisanie tekstów miałam dwa tygodnie. Wszystko zostało tak
zbite czasowo, że nie było mowy nie tylko
o studiowaniu, ale i o spokojnym życiu. Było to ogromnym wyrzeczeniem, a ja nie jestem w stanie tak wiele poświęcić muzyce
i karierze. Chcę żyć normalnie i mieć poczucie, że w moim życiu jest coś stałego, znacznie ważniejszego niż śpiewanie.
- Czym jest to coś stałego, ważniejszego
od śpiewania?
- Do momentu kiedy czujęw sobie wewnętrzną harmonię i spokój, a moje życie
prywatne jest ustabilizowane, niczym się nie
przejmuję. Teraz na tyle poukładałam sobie
rzeczywistość i tyle się nauczyłam przez
ostatnie 10 miesięcy, które spędziłam
w Londynie, że jestem przygotowana na
wszystko, jestem zupełnie pogodzona ze

e

krwi, lub też z odpowiedzi

zny, mogą być normą dla małych dzieci. Również spadek
hemoglobiny w ciąży jest zja-

wiskiem fizjologicznym.

|

Bardzo wiele przyczyn modynczy erytrocyt jest w 35
że spowodować niedokrwiproc. wypełniony hemoglobi- . stość. Wstępnie można je oceną. Hemoglobina jest niezbędnić na podstawie trzech parana do przenoszenia
tlenu
metrów: liczby czerwonych
z płuc do tkanek obwodowych
krwinek, objętości i zawartości
i dwutlenku wępla z tkanek do
hemoglobiny. Najczęściej
na
płuc. Dlatego stężenie hemowyniku badania morfologiczglobiny we krwi jest najważnego parametry te są ukryte
niejszym parametrem w ocenie
pod tajemniczymi skrótami:
* krwinek czerwonych.
MCYV (średnia objętość krwinek), MCH (średnia zawartość
Przyczyna anemii
hemoglobiny
w
krwince)
Obniżony jpoziom hemogloi MCHC (średnie stężenie hebiny we krwi powoduje szereg
moglobiny).
objawów charakterystycznych
Na podstawie tych paramedla niedokrwistości, takich jak
trów, możemy wstępnie zdiaosłabienie, bladość, bóle głognozować najczęstsze przyczywy, duszność: nasilająca się po
ny niedokrwistości takie jak
wysiłku.
niedobór żelaza lub witaminy
- Interpretacja stężenia heB 12 i kwasu foliowego. Pełne
moglobiny zależna jest od wierozpoznanie niedokrwistości
ku i płci - podkreśla doktor Jawymaga bardziej szczegółonusz Kabata. Wartości hemowych badań.
globiny odpowiadające niedokrwistości u dorosłego mężczy-

(jog)

5.Zbadaj brodawkę sutkową, delikatnie ściskając ją kciukiem i palcem
wskazującym. Obserwuj, czy nie wydostaje się z niej wydzielina surowicza
lub zabarwiona krew.
Być może na początku będziesz czuła się bezradna, spokojnie powtarzaj te czynności
jeśli nie jesteś pewna. Po paru
miesiącach osiągniesz rutynę,
Lekarz, który bada twoje piersi
sporadycznie nie pozna ich tak
dobrze jak ty. Oczywiście, gdy
zaoserwujesz jakieś niepokojące zmiany, natychmiast zgłoś się
do lekarza. Nie panikuj, większość zmian ma charakter łagodny.

(opr. jog)
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pracownicy oraz dyrektor Szpitala
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Naszej drogiej Koleżance KRYSTYNIE HARAS
z powodu śmierci Męża i Ojca
i Dzieciom

że zmarł nasz były Pracownik

|

serdeczne wyrazy współczucia

|

Henryk Kania:

Z głębokim
żalem zawiadamiamy,

latach 1924-1931 studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego uzyskując stopień doktora wszechnauk lekar- [F |

Dyrektorowi

skich. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Klini-

koleżance ANTONINIE DOLATA

RYSZARDOWI KRZACZKOWI
razy
głębokiego współczucia

ce Chirurgicznej UJ. W 1938 r. został zastępcą ordynatora oddziału

chirurgicznego Szpitala św. Łazarza w Krakowie.
W latach 1939-1942,

AM

Pani HALINIE BOGUN serdeczne wyrazy żalu

wyrazy głębokiego współczucia
śmierci

DOW enia

i współczucia

z powodu zgodnu Córki
:

z powodu smierci

ś. f p.

pracując pod kierownictwem chirurga niemieckiego, chronił polskich

w ruchu oporu. Usunięty w 1942 r. za tę działalność ze szpitala, pracował w Ubezpieczalni Społecznej

składają

w Krakowie. Po wyzwoleniu Krako-

W 1951 roku Henryk Kania obejmuje stanowisko kierownika
I Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej

składa j ą

składają:

Koleżanki Koledzy zrzeszeni w Spółce z 0.0. |

racownicy Pierwszego Urzędu

Pracownicy Zakładów Obrotu Zbożami Imp.
i Eksp. "PZZ” w Gdańsku.
10028909/778/09

wa powrócił na swoje stanowisko w klinice.

ŁUNIEWICZ

KATARZYNY

MATKI

|

BRAT A

chorych przed ryzykownymi dla nich operacjami oraz ofiarnie działał

Skarbowego w Gdyni.

"Kupcy Dominikańscy” w Gdańsku.

10028960/1087/09

w Gdańsku. W 1954 ro-

ku otrzymał tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego.
W kierowanej przez siebie klinice rozwijał WSZY! wszystkie działy y chirurgii, w pierwszym zaś rzędzie traumatologię, chirurgię wytwórczą
(rekonstrukcyjno-plastyczną) oraz chirurgię naczyniową. Doniosłą

ś. fp.

: mi

WERONIKA”

Msza św. żałobna zostanie odprawiona dnia 26 maja 1997 r.
o godzinie 12.00 w kościele pod wezwaniem
Matki Boskiej Różańcowej w Gdyni-Demptowie :

twórczej”. Zmarł 9 lipca 1965 roku w Gdańsku.

:

|

POCIERZNICKA

26 maja 1997 r. w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych
w Rumi o godzinie 11.00.
|
d :
b

na cmentarzu Łostowice.
Msza św. odprawiona zostanie 26 maja 1997 r. o godz. 8.30
pw. , Najświętszego Serca Pana Jezusa
ie
w kościele

smutku Rodzina Sa |] nor

—w

w Rumi.
na cmentarzu Komunalnym Pogrążona

śni
wiellc; fachowości
Aoiabi wielkiej
Tehiani iI dzięki
w 1941 r. z rozszczepem podniebienia

JANINA

Pogrzeb odbędzie się 26 maja 1997 r. o godz. 13.00

:

: smutku Rodzina
Pogrążona w głębokim

a

Pogrążonaw smutku Rodzina

:

RUA Mrenieja

en

+ Forza Rumian śe dkg Komu ym

Pogrzeb tego samego dnia o godzinie 13.30

W latach 1955-1964 byłem pacjentem Profesora. Urodziłem się

PRABUCKA

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w dniu

lat 81

mym podręcznika chirurgii rekonstrukcyjnej pt. „Zarys chirurgii wy:

zmarła nasza Kochana Mamusia, Teściowa, Babcia i Prababcia

EMILIA iOMAR

zasługą prof. Henryka Kani było wydanie pierwszego w języku rodzi-

apa

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 maja 1997 r.
po ciężkiej chorobie odeszła od nas ukochana Mama,
Babcia, Siostra, Teściowa
Pp

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 maja 1997 r.

gbak
całaodeszła
Zawiecamiarny:
ze aniaMama,
żź niająTeściowa
teoZ e i Babcia
po długich
cierpieniach
od
Kochana

Profesora, otrzymałem szansę na normalne życie, z czego udało mi się

skorzystać.

k

Profesor był bardzo szanowany przez personel, mimo że był bardzo wymagający (a może dlatego?). Po 32 latach od śmierci Profeso-

Panu

MARKOWI KRZACZKOWI
z
:
wyrazy szczerego współczucia

ra są pacjenci, którzy pamiętają Profesora i są Mu wdzięczni.

doc. dr

LEONARD

BOHDZIEWICZ

W Politechnice Gdańskiej w Katedrze Geologii
pracował w latach 1949-1970.
Pionier badań geologiczno-inżynierskich,
wybitny znawca geologii Wybrzeża, Nauczyciel
i Wykładowca gdańskich geologów.

MATKI

OJCA

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Środowiska
| 10028833

-

PolitechnikiKL odanskiej
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Koleżanki i Koledzy z IMGW.
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Koledze BRUNONOWI TESKE
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że zmarł nasz długoletni Pracownik

LATOSZEK

MATKI

Pogrzeb odbędzie się dnia 24 maja 1997 r.,
godz. 12.30 na cmentarzu Witomińskim w Gdyni. |
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"Spieszmy się kochać ludzi, 1
tak szybko odchodzą”
Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
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wyrazy głębokiego współczucia

|
jan Krystyna i Artur E Kalinowscy | ae

MATKI
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w Gdańsku.

z Małżonką i całą Rodziną.

M ATKI

a

KIEGO

w Gdańsku.

+: 10028791

Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie

Pani Doktor IRENIE GWIAŹDZIŃSKIEJ

Panu MICHAŁOWI ŻÓRAWSKIEMU
Radcy - Ministrowi Pełnomocnemu
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

|
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ączymysię w żałobie

składają
Koleżanki i Koledzy z Chińsko-Polskiego |
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z powodu śmierci

Wyrazy współczucia Rodzinie

Towarzystwa Okrętowego
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wspaniałego Człowieka.

| oyrekoo |i pracownicy Chińsko-Polskiego
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wyrazy głębokiego współczuci

koledze ZDZISŁAWOWI TOBOLSKIEMU
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

długoletniego Dyrektora Zespołu Szkół
Odzieżowych w Gdyni, naszego drogiego kolegi,

składa

| —
Kol. EUGENII APANOWICZ

Książek Zakładów Graficznych

10028835/1180/19

|

o czym zawiadamia |

| Koleżanki i Koledzy z Zakładu Produkcji

- Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci |

Pani ALINIE MELECH
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Pogrzeb odbędzie się w dniu 24 maja 1997 r.
o godz. 10.30 na cmentarzu Łostowice,

Koledze JERZEMU POCIERZNICKIEMU
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci
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odbędzie się tego samego dnia o godz. 12.00 na cmentarzu Srebrzysko. -

i pracownicy Solid Consu It |)

składają:
Rada, Kawalerowie Miecza i Adepci Gdańskiej
10028796/1688/19 Szkoły Fechtunku Bractwa św. Jerzego.

p.
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ZEE RYBA Wiejska A
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JACKOWI GZOWSKIEMU
Kapitanowi Gdańskiej Szkoły Fechtunku
Bractwa św. Jerzego wyrazy głębokiego
współczucia z powodu śmierci
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CZESŁAW

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w dniu 24 maja 1997 r.
o godz. 8.00. w kościele pw. św Stanisława Kostki. Pogrzeb
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Zarząd
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z powodu śmierci Ojca

Bogdan Kwiectiski

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 21 maja 1997 r.
zmarł nasz ukochany Brat i Wujek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 maja 1997 r.
zmarła nasza najukochańsza Mamusia, Teściowa, Babcia i Prababcia
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Instruktorom ZHP, Przyjaciołom i Wszystkim,

ktorzytórzy

wzięli
wzięli

udziałw
udział

p

f
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ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:
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r. zmarł

nagle

w

wieku
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A

O

Dyrektor
zmarł były długoletni
2w.Gniewi
"Nr

Szkoły

Podst

zkoły Fodstawowej NF 2 w Gniewie,
nasz życzliwy kolega, wspaniały
człowiek, wzorowy pedagog
FRYDERYK

Z głębokim bólem żegnamy
Profesora
JANUSZA

lat

KAPINOS

LAT OSZEK

w Gdyni przy ul. Portowej 2 w dniu 24 maja 1997 r.

ZALESKIEJ

składają serdeczne podziękowania Przyjaciele.

20

Msza św. zostanie odprawiona w kościele Ludzi Morza

:

radi
lek.
e med. - radiolog

:

dnia

ZY GIMUNT

ą
Rodzina

dro
drodze

h

;
MARII

jej
ostatniej

SIANA

"Odszedłeś odnnas wtak nieoczekiwanej chwili...
|
Z głębokim bólem zawiadamiamy,

. Podziękowanie
Całemu Duchowieństwu, Profesorom AMG,

składa

I
;
Dyrekcja oraz koleżanki i koledzy

Wewnętrznych w Malborku i Wejherowie.
Rodzina

składają
Zarząd i pracownicy Firmy :

że 17 maja 1997 r.

MATKI

NECIE

PIO

wieloletni ordynator Oddziału Choró

:

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

z powodu śmierci

dr z

"Spieszmy sisię "kochać ludzi,
tak szybko odchodzą”

Zwłok nastąpi
natomiast
o godz. 11.00,
dniu o godz. ie12.30
samym wyprowadzen
w tym
z kaplicy cmentarza Witomińskiego.
200575

5

OKOŁ

Ww

OWSKIEGO
der

Naszego Nauczyciela i Wychowawcę

Rodzinie Zm arłego

Był Człowiekiem niezwykłym. Nachylał się z uwagą nad

każdym naszym problemem. Uczył nas chemii i zasad życia.

:
:
:
Pozostanie w naszych sercach niezastąpiony.
Chemicy z WSP 1961 r.-1966 r.

|

Wyrazy serdecznego współczucia
Nauczyciele, Pracowni
owej Ć
p dia
ky
J
2863

całą dobę; Gdynia, tel.fax 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00, tel/fax 20-89-17, pon._pt 800-180 w sob. 9.0-14.00; Sopot, tel. 51-54-56 w godz. 8.0-16.00;
— Gdańsk tel/fax 31-80-62, 46-35-68, tel. oantr. 31-50-41 w. 210, 215, 218, faxw. 213, 214 w pon. -pt. 8.00-18.00, soboty 9.00-15.00, fax 46-95-68
CRO
tl 62.28.26 w godz. 8.0- 16.00; Tczew, tel/fax (069) 31-63-26 w godz. 8.00 - 16.00; Słarogand Gdański, tl/fax (069) 220-80 w godz. 8.00 - 16.
Pruszcz Gdański, tafax
(6 see? Egg la (06) 8070.04 ta. aaa

!

składają

|
|

ze
Uczniowie
Ż w Gniewie.
<

MM

24, 25 maja 1997

Sobola
P

7.00 Eko echo
7.15 Z. Polski - reportaż

7.30
8.00
8.30
8.40

7.00
7.10

Panorama
Folkowe' nuty - „Młoda Kościerzyna”
7.30 Tacy sami
7.55 „Spotkanie z Hanną Barberą”

Wszystko o działce i ogrodzie .
Agrolinia

Wiadomości
Program dla dzieci - Do góry nogami
>

8.30 Jajecznica - magazyn
9.00

9.05 Ziarno - program red. katolickiej
9.35 5-10-15
10.30 Współcześni wojownicy - Żołnierze Skanderberga
10.50 Dzień demokracji lokalnej

13.00

- serial dok. prod. australijskiej
Walt
Disney
przedstawia

10.30

Kino bez rodziców „Tajna misja” /11/ „Mona Lisa” /3/ - serial
Kręcioła - program Jerzego
Owsiaka

11.45
12.10
12.25
13.05

„Życie obok nas” „Tropa-

14.05
14.20
14.35
14.50
14.55
15.00
15.10

11.00

CI
LUU
-

mi zwierząt” [8] „Nie tylko
woda jest ich żywiołem” - serial

szlaku”

14.20 Dzień demokracji lokalnej
14.30 Nobel dla Polaka - Inżynieria materiałowa - konkurs [audiotele: 0 prezentacja
prezentacja

1,
2,

0
0

-

70075849 prezentacja 3]
Dzień demokracji lokalnej

13.25

/1989 r, 118 min.

/ reż.

Edward Zwick, wyk. Matthew
Broderick, Denzel Washington,

Cary Elwes
22.00 Rozwiązanie konkursu audiotele
22.05 Wieczór z Alicją
22.45 Sportowa sobota
23.10 Studio sport - Przed Ligą Mistrzów

23.35 Śpiewane i nie śpiewane
0.10 „Last Seducion” - film fab. prod.
USA
1.55 „Malowane serce” - dramat psychologiczny prod. USA /1991 r, 87

min. / reż. Michael Taav
3.20 Zakończenie programu

oczy

Bogusław Kaczyński zaprasza

- muzyczne spotkania ze znakiem zapytania
XIV Łódzkie Spotkania Bale-

towe
14.25 „Świat ojca Krąpca” - rep.
15.00

Familiada - teleturniej

Nie ma

mitu bez kitu” /9

Studio sport - Polska - Europ:
mecz z okazji 50 urodzin Wło-

„Chwała” - film fab. prod.

USA

„Strachy” [3/4] „Gdzie
poniosą” - serial TVP

13.20 Niezbędnik 2

14.10

U siebie - „Odnalazłam siebie ” reportaż
Jeśli nie Oxford, to co?
Dzień demokracji lokalnej

e ssie

12.00

20.50
21.00

dzimierza Lubańskiego
Słowo na niedzielę
Panorama
Na

tronie

- pr.

Magazyn wędkarski (powt.)
Kwiaty w domu i ogrodzie
Dziesięć minut dla kibica
Co, gdzie, kiedy w Trójmie-

serial (powt.)
Majówka w ogrodzie /1/
Program o zdrowiu (powt.)
Maria Celeste /159/ - serial
Czas bez imienia - film dok.,

prod. szwedzkiej
Majówka w ogrodzie /2/
Pół wieku Teatru *Wybrzeże”
Kropla - magazyn
Program dnia
Panorama
Majówka w ogrodzie /3/

Animaniacy,
odc.
37/65/
„Próbna kuchnia Animaniaków” - serial

15.30 Gucio i Cezar: „Władca
srebrnego jeziora”- polski serial anim. dla dzieci
15.40 Flip i Flap - Historia komiczna - film dok. prod. amerykańskiej
6

lin”, cz. 2/2/ - fabularyzowany
dokument
Roachford - ang. program

muzyczny

satyryczny

Krzysztofa Daukszewicza
22.00 „Kamoryści” /I guappi/[1/2] film fab. prod. włoskiej /1973
r, 126 min. / reż. Pasquale
Squitieri, wyk. Claudia Cardinale, Rita Forzano, Franco
Nero
0.10 Panorama
0.20 Optimus sport telegram
0.25 Noc muzycznych życzeń
1.10 Zakończenie programu

PLUS

OLONIA

7.00 Program dnia
7.05 Zaproszenie - program krajoznawczy
1.25 Galeria pod strzechą
7.40 Hity satelity - propozycje

6.30 Disco Relax
7.30 W drodze - mag.

7.00-8.00i 18.00-20.00
redakcji

programów religijnych
8.00 Strażnik Teksasu - ser. sensac.
9.00 Co jest grane? - progr. muz.
dla dzieci

programowe TV Polonia na

nadchodzący tydzień (powt. )
8.00 Klub samotnych serc
8.20 „Ala i As” - program dla

10.00 Telewizja 101 (6) - ser. mło-

dzieci

dzieżowy
:i Wielkie filmy, wielkie

nikowy Adama Wajdy
9.30 Wiadomości
9.45 Ludzie listy piszą

gwiazdy: Szkarłatne

13.00
13.15

7.00 Freakazoid - film anim.
7.30 Diabelski Młyn
8.00 Simba, król zwierząt - anim.
8.25 Wariackie

9.30 Candy-Candy - ser. anim.

8.35 Mazi w Gondolandii
8.45 Szafiki - program dla dzieci
9.15 Zwierzolub - program porad-

10.00 BRAWO!

- program
nie kodowany

BIS! - powtórze-

: Nędznicy - dram. obycz.,
USA 1978, reż. G. Jordan
14.35 Oskar - mag. filmowy

nie wybranych programów
mijającego tygodnia
Wiadomości
„Jacy? Tacy!” - magazyn reporterski

15.05
15.35

14.15 KINO FAMILIJNE: Dwa
światy, odc. 14/26 - serial

10.00 Fantastyczna

Top97
Oto Polska - redaktorzy
Polsatu przedstawiają...

- komedia

kariera

cygara

hawańskiego - film dok.
10.55 Słodko-gorzki

godło

odwagi - film psych., USA
1951, reż. J. Huston

|

święta

, amerykańska

- polski film

obyczajowy
12.30 Rozkodowany Bugs Bunny

13.30 Ich pięcioro - serial
14.30 Trening Formuły 1

15.25 Mecz tygodnia Bundesligi
17.20 Rain Man - amerykański dramat psychologiczny
19.30 Ostatnia

misja

komandora

Crabba - film dok.

prod. australijsko - polskiej
(1995 r. )
14.40 „Widget” - film animowany
15.15 Eurofolk: „Wiszniowka - andyjska fiesta”

20.00 Wichry namiętności - amerykański dramat obyczajowy
22.10 Velvet Underground - koncert

15.45 Szczęśliwe przypadki Oswal-

23.10 Gorączka - amerykański dra-

da Bugela - film dok. Stanisława Kubiaka

mat sensacyjny

ROPNE

20.00 „Roosevelt, Churchill i Sta21.30

21.25 Niezbędnik 2
21.30

Program dnia
Jajecznica - magazyn
Panorama
Dzień dobry, tu Gdańsk

ście (powt.)
10.30 Kontury (powt.)
11.05 Namiętność, odc. 222/254/ -

Spotkanie z Eucharystią /3/
Papieska Akademia
Nauk

Społecznych - film dok.

'

8.25
8.30
9.00
9.10
935
9.50
10.05
10.15

9.35
10.00

-„Szmergiel” - „Na australijskim

70075847
70075848

Panorama

9.10 Dzień dobry, tu Gdańsk
9.30 Niezbędnik 2

E u: Pieprz
i wanilia
11.30 Klinika zdrowego człowieka
11.55 Dzień demokracji lokalnej
12.00 Wiadomości
12.10 „Australia Bena Croppa” [15/18]
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21.45
21.55
22.05
22.35
22.45
22.55

Panorama
Słowo o Ewangelii

Uśmiechnij się
Czarne i białe - magazyn reporterów
Dżentelmen roku'97 /6/
„Skrawek Irlandii - Rio Shan-

non” - film obycz. prod. USA,
1992. Po śmierci męża wdowa
z dziećmi postanawia rozpo-

cząć nowe życie. Sprzedaje
0.25

dom, kupuje stare opuszczone rancho.
Zakończenie programu

- 20.00 Wiadomości
20.20 Wystąpienie prymasa Polski,

20.55
22.05

kardynała Józefa Glempa

20.30

„Śmierć Johna L. ” - film fab.

Cobra (19) - ser. sensac.
„Oddalenie”

- film

obycz.,

W. Bryt. 1990, reż. B. Davis
23.40 Ned i Stacey (19) - ser. kom.,
USA

prod. polskiej, (1987 r., 104),
reż. Tomasz Zygadło, wyst.
Wojciech Wysocki, Grzegorz
Wons
22.25 Program na niedzielę
22.30 Panorama
:
23.00 Cafe Fusy - program satyryczny Krzysztofa Jaroszyńskiego
23.30 „O - BI, O - BA, koniec cywilizacji” - film fab. prod. polskiej, (1985 r. , 86), reż. Piotr
Szulkin, wyst. Jerzy Stuhr,
Krystyna Janda, Kalina Jędrusik

0.10 Playboy - mag. erotyczny
1.15 „Powiedz pani dzień dobry”
- kom. obycz., franc. Robert
. Ferry ma problemy ze swoimi synami. Dziewczyna
starszego z nich spodziewa
się dziecka, młodszy zaś wykazuje skłonności homoseksualne.
225 Muzyka na bis
4.00 Pożegnanie

9.45 Uliczny wojownik - film, akcji, USA, 1994, reż. Steven
Desouza, wyk. Jean-Claude
Van Damme

41.25. Król wiatru

angielski, 1990

s

13.05 Trancers - science fiction,
USA, 1985, reż. Charles
Band
14.20 Biała mila - dramat sensacyj, ny, USA, 1994, reż. Robert
Butler
15.55 Złoto dla naiwnych - kome-

dia, USA, 1994
17.50 Na linii ognia - sensacyjny,

USA, 1993
20.00 Ich troje - komedia, USA,
1994, reż. Andrew Fleming

21.40 Uliczny wojownik - film akcji, USA, 1994, wyk. JeanClaude Van Damme
23.20 Nie ma bezpiecznej przystani - sensacyjny, USA, 1990
0.50 Siringo - western, USA,
1995, reż. Kevin Cremin

RTL 7 zaprasza
.Teleshopping
Przeboje RTL 7
Siódemka dzieciakom
Świat pana trenera - serial

7.00
.

Niesamowity świat zwierzą

Święty - serial
Siódemka dzieciakom
Zróbmy sobie dobrze - serial
Program rozrywkowy

My i one - serial
15.05 Sliders - serial fant.
17.05
17.10

Program muzyczny
To znowu ty? - serial
Niesamowity świat zwierząt
Campbellowie - serial
Zaginiony świat - serial

Iznogoud - serial anim.
Polskie seriale animowane
Prognoza pogody
7 minut

Świat pana trenera - serial
Prognoza pogody
Kameleon - serial

Powrót na Wyspę Skarbów - ser.
Meandry sprawiedliwości - ser.
7 minut
Człowiek,

który spadł na Zie-

mię - film fantastycznonaukowy,

CNN News

7.30 Beethoven, odc. 6 - serial
8.00 Jogi łowca skarbów, odc. 6
8.30 Smocze kule, odc. 26 - seriał
9.00 Motomyszy z Marsa, odc. 26

9.30 Orbitalny posterunek - ser.
10.30

Prawo do miłości, odc. 6/160/

11.00 Bill Cosby... gra o wszystko
11.30
12.30
13.30

Grace w opałach, odc. 11i12,
Gotango - program muzyczny
Magazyn muzyczny

14.00 Cosmix - magazyn
14.30 XGames - szalone sporty
15.30
16.00

Na topie - magazyn muzyczny
Beethoven - anim.

16.30 Jogi łowca skarbów - anim.
17.00 Smocze kule - anim.
17.30

Motomyszy z Marsa - anim.

18.00 Orbitalny posterunek - serial
19.00

CNN News

19.30 Prawo do miłości, odc. 7/160/
20.00

Grace w opałach, odc. 13 i 14

10.15
10.20
10.25
10.40
11.05
11.30
11.55
12.15
12.45
14.20
14.50
15.20
15.50
16.50
17.50
18.45
19.10
20.15
22.00
23.00
0.00

„Quiz”
„Klasyczne kreskówki”
„Splatterdome”

11.05 „Różowa pantera”
11.50 „Batman” - serial
12.55 „Il Silenzio dei Prosciutti”

„Gorgony”
„Power Rangers”
„Carmen Sandiego”
„Urwis”
„Katts £ Dog” - serial
Studio sport: Formuła 1
„Braterska miłość” - serial
„Pomoc domowa” - serial
„Torkelsonowie” - serial

„Beverly Hills 90210” - serial
„Melrose Place” - serial
„Modelki” - serial
Wiadomości
„Explosiv - Weekend”
„Prominenci z playbacku”

„Co proszę?!” - show
„Sobota nocą” - show
„Kickboxer 3: Sztuka walki” -

film sensacyjny, USA

8.30 „Slam” - magazyn
-

komedia, WŁ/USA 1993
„W pułapce czasu” - serial
„MacGyver” - serial
„Specjaliści” - serial
„The Naked Truth” - komedia, USA 1991. Dwaj przyjaciele przebrani za kobiety decydują się wziąć udział w wyborach miss piękności...
19.30 Wiadomości
19.45 „Bullyparade” - serial
20.15 Współkaratecy - film przygodowy, USA 1992. Chory na

14.30
15.30
16.30
17.35

astmę nastolatek rozpoczyna
naukę karate u znanego mistrza wschodnich sztuk walki...
22.15 „Czarny Orzeł”

17.00 -21.00 „Sobotni blok progra-

9.00 Kolarstwo górskie:

- film sensa-

9.30 Kolarstwo górskie
10.00 „Funsports”: „Freeride”

10.30 "Wyścigi samochodów turystycznych

11.30 Wyścigi dragsterów
12.00 IndyCar
13.00 Sporty siłowe
:
14.00 Wyścigi samochodów turystycznych
15.00 (P) Podnoszenie ciężarów:

17.00 (P) Tenis: DrużynowyPŚ
18.30 (P) IndyCar: wyścig w Madison (na żywo)
21.30 Wyścigi samochodów turystycznych
22.00 (P) Boks: „Super Night Fights

„

23.00 (P) Podnoszenie ciężarów:
ME w Rijece

cyjny, USA 1987

mowy”: „Tajna broń”:
- 17.00

17.30
18.00
18.30

„Zielone

berety,

|

komandosi

iinne jednostki elitarne”
„Ogień jako broń”
„Kamikadze” (P)
„Walka o dominację na mo-

rzach” (P)

19.00 „Elektronika w służbie armii”

(P)
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30

„Jak najbliżej celu” (P)
„Broń automatyczna” (P)
„Bomba nuklearna” (P)
„Punkty zwrotne w historii”
„Niebezpieczna strefa” - serial
dokumentalny

22.00 „Maszyny”: „Helikoptery” (P)
23.00 „Ludzie Hitlera”: „Hess”
0.00 „Polowanie na seryjnego podpalacza” - film dok. (P)
1.00 „Odkrycia” - magazyn

21.00 GRA!MY News
21.05 Dżana Music
22.00 Koncert tygodnia
23.00 GRA!MY News
23.05 La ultima noche - magazyn

12.30 Atomic TV
13.35 Wizjer PeTeKa2
Masala
14.00 Missisipi

0.00 Przytul Mnie
1.00 Pożegnanie

-

oby-

czaj./sensacja, USA, 1991, reż.
Mira Nair, wyk. Denzel Wa-

USA, wyst. David Bowie

Meandry sprawiedliwości - serial

shington, Roshan Seth .
13.25

Smyk - dla dzieci

14.00 Tajemniczy ogród - serial
14.30

Gra o wszystko - serial

15.00 Tajemnicza dama - telenowela
15.50

Sekretni wrogowie - film fab.

prod. USA
17.30
18.00
18.20
18.30

Tajemniczy ogród - serial
Koncert życzeń
Program dnia
Gra o wszystko - serial

19.00
19.30
20.30
21.30
21.40

Rośnij zdrowo - magazyn
One West Waikiki - serial
Tajemnicza dama - telenowela
Informator
Jeśli nadejdzie jutro - serial

22.30

Prywatna

prod. USA
0.10 Playboy

droga

- film

16.00 Dookoła sławy - magazyn filmowy
17.00 Obrońcy kamienia - serial
17.30 Beverly Hills Teenagers - serial
18.00 74.5 Nowa Fala - serial
19.00 Historia II wojny światowej serial dok.
20.00 Miasto śmierci - akcja, USA,

1990, reż. Stephan Cornwell

fab.

21.45 Mega Dance - konkursy, muzyka, listy przebojów
22.00 Wewnętrzny niepokój - erotyk, USA, 1991, wyk. Margaux
Hemingway

23.30 AtomicTV
0.00 Muzyczne dobranoc

6.00 -22.00
CARTOON
NETWORK - seriale anim.
22.00 : „Tylko dla orłów” - film sensacyjny, USA 1969, reż. Brian
G. Hutton, wyst.: Richard Burton, Clint Eastwood, Mary Ure

i in. (149 min). Grupa

alianc-

kich komandosów otrzymuje
zadanie uwolnienia amerykańskiego oficera, wWięzionego
przez hitlerowców w położonym w górach zamku...
0.35 „Never So Few” - film wojenny, USA 1959, reż. John Sturges, wyst.: Frank Sinatra, Gina
Lollobrigida, Steve McQueen

i in. (118 min). Amerykanin
dowodzi oddziałem partyzantów walczącym przeciwko Japończykom
w birmańskiej
dżungii..
"
2.45 „Grand Prix” - film obyczajowy, USA 1966, reż. John Frankenheimer, wyst.: James Garner, Eva Marie Saint

9.05
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
17.45
17.55

„Kung-fu” - serial
„Rewolwer i melonik” - ser.
„Tunel czasu” - serial
„Heartbreak High” - serial
„Komisarz Rex” - serial
„Star Trek” - serial

„Star Trek: Voyager” - serial

„Słoneczny patrol II” - serial
„Idź na całość!” - teleturniej
Wiadomości
Losowanie loterii SKL
18.00 Sport w SAT I: piłka nożna Bundesliga
20.15 „Natalie I” - niemiecki dramat psychologiczny, 1994,
reż.
Herman
Zschoche.
Czternastolatka po wielu
konfliktach z najbliższym
otoczeniem ucieka do domu
młodego sutenera...
22.05 „Tydzień” - show
22.35 „Najśmieszniejsze
reklamówki świata”
23.05 „Słońce, Sylt i kraby” - nie-

miecki film erotyczny, 1971,
reż. Jerry Macc

13.00 „Wokół
13.30

Morza Śródziemnego”: Malta
„Podróże dla koneserów: Australia” - magazyn kulinarny
„Z Floydem w Hiszpanii”
„Skandynawskie lato”: Dania
„Travel Live” - magazyn

14.00
14.30
15.00
16.00 „Na świeżym powietrzu”
16.30 „Miasta świata”: Hawana
17.00 „Stalowe wstęgi”: „Historia kanadyjskiej kolei”

17.30 „Dziennik podróży”:
Sri Lanka
i Holandia
18.00 „Zagubieni w dzikiej Afryce”:
„Rezerwat Makalali

18.30 „Piechotą dookoła świata”: Tokio

19.00 „Wyprawa na południe Azji”
19.30 „Niezwykłe wyścigi” - magazyn
20.00 „Świat według Whickera”
21.00 „Na
wyspiarskim
szlaku”:
Brownsea
„Ocean Spokojny” - serial
22.00 „Alpy: królestwo w chmurach”
23.00 „Pocztówki z Ameryki”

Str.12

POLONIA
7.00
7.15
7.45
8.05
8.35
9.05

Rolnictwo na świecie - Norwegia
Notowania
Dom - magazyn
Poranek filmowy
Teleranek
„Droga do Avonlea” /85/ - serial

prod. kanadyjskiej

siać W Starym Kinie „Złe zachowanie” /Aint Misbehavin/ - komedia muzyczna prod. USA
/1955 r, 82 min. / reż. Edward
Buzzell, wyk. Rory Calhoun, Piper Laurie, Jack Carson

11.20 Klan urwisów - sreial
11.40 Papież w Libanie - rep.
12.00 Anioł Pański - transmisja modlitwy Ojca Świętego
12.20 Rozmowy na koniec wieku - Prof.
Andrzej Szczeklik o sztuce medy-

cyny
13.00 Wiadomości

7.00 Echa tygodnia /dla niesłyszą-

cych/
7.30 Film

„Sa-

8.20 Słowo na niedzielę /dła niesły-

szących/
8.25 Niezbędnik 2

9.05 Gdański Magazyn Sportowy

'

9.30 Zawód amator
- 10.00 Ojczyzna polszczyzna - Eucharystia - Chrystus - chrze-

8.45 „Trzy misie” - film anim.

„A w sercu

930 NIEDZIELNE MUZYKOWANIE: Spotkanie z Radiową Orkiestrą Symfoniczną
10.15 Magazyn kulturalny
10.30 Poznaj świat - teleturniej
11.00 Przebój
za przebojem
11.15 TEATR
FAMILIJNY:

12.30 Panorama - wydanie specjal-

reż. Marek Piestrak
11.00 „Wyprawa

|

z National

Geo-

graphic” „Zatopienie Lusitanii” - film dok. prod. USA

12.35 Źródło św. Wojciecha
12.40 „Animaniacy” odc. 37/65
13.00

12.00 Szkoła na wesoło - dla dzieci

„Morski jedwabny szlak” - se-

rial dok. prod. japońskiej
13.55 Rzemiosło czy sztuka? - serial

12.30 Skarbiec - magazyn

13.00 „3 x 13? - program publ.
13.30 Piraci w tawernie - teleturniej

dok. prod. francuskiej
14.00 Panorama tygodnia

14.00 U schyłku drugiego tysiącle-

cia. Spotkanie z profesorem
Wiktorem Zinem.
14.20 „Sceny domowe” (13) .

Je” 14.50 Program dnia
14.55 Panorama

14.40 Salon lwowski
|
Hiolski

15.10 „Zuzia i jej przyjaciele” odc.

15.35 „Świat przyrody” odc. 4/24 „Ostatnie dzikie psy” - serial

prod. angielskiej

dla dzieci

-

Andrzej

15.00 Inauguracja 46 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego (transmisja)
15.40 Podwieczorek

16/26 - serial

7.00

styczny 1997
4 x 4 (powt.)
System
Klip Klaps - najmłodsza lista
przebojów
C
„Yogi w kosmosie” (8) - se-

Rozkodowany Bugs Bunny
filmy animowane

48)

8.25 „Królestwo Góry Boga” - film
9.00

dok.
„Na zachód” - dramat, prod.

Wielka Brytania/USA
„Miasto. strachu” francuska
12.30 W głębinach oceanu:
nia olbrzymów - cykl
13.25 Kuchnia filmowa filmowy
:

11.00 „Pomoc domowa” (71) - serial komed. USA
11.30 „Łowca przygód” (13) - ser.

przygod.
komedia USA,
!

-

1987, reż. J.

R. Cherry

18.20 Kuchnia
filmowy

14.15 „Potężna dżungla” (12/26) . serial przyg.
- program

Spotkadok.
magazyn

filmowa

- magazyn

19.00 „Star Trek. Voyager” odc. 11
20.00

14.45 Jaja show

komedia

13.50 Wyścigi Formuły I
16.30 „Nell” - dramat amerykański

|

12.30 „Ernest jedzie na obóz”

-

8.00 „Simba, król zwierząt” (odc.

10.50

„Królewna z leśnej krainy”

14.20 Dookoła świata „W Stambu-

Vera Clouzot, Peter Ustinov
14.25 30 ton! lista, lista - lista przebojów
15.00 Familiada - teleturniej
15.30 Ulica Sezamkowa - program

9.30

7.00-8.00 i 18.00-20.00
- program nie kodowany

10.00 Disco Relax

w Krakowie

11.55 Dozwolone od lat 40
ne

10.15 Teatr dla Dzieci Janusz Domagalik „Skarb szeryfa” /2/

8.00
8.30
9.00

9.10 Zaproszenie - program krajoznawczy

10.25 Sport: Mistrzostwa Europy
w Karate Kyokushin cz. I
11.05 „Wiry życia”, odc. 10/13 - ser.

ścijanin

Clouzot, wyk. Curd Jurgens,

go Kongresu Eucharystycznego
Skąd ta wrażliwość

9.30 Kino familijne:

ne

/1957 r, 121 min. / reż. Henri

1535

7.30 Jesteśmy: Kongres Euchary-

10.20 Panorama - wydanie specjal-

z teletekstem/
14.05 Seriale wszech czasów „Waszyng-

15.00 Inauguracja 46 Międzynarodowe-

6.30 Disco Polo Live

„Wesele” - polski serial
7.55 Słowo na niedzielę
8.00 Informacje Studia Kontakt
8.15 Folkowe nuty: „Melodie do
tańca i do snu”

ciągle maj” - serial

ne
:
8.35 Dzień dobry - tu Gdańsk
8.45 Rodno zemia - magazyn

film dok. prod. angielskiej /emisja
ton za zamkniętymi drzwiami”
[9/12] - serial prod. USA

7.00 „Alternatywy 4” odc. 8/9 -

8.30 Panorama - wydanie specjal-

13.10 Tydzień
13.30 Zwierzęta świata „Goryle górskie: zniszczone królestwo” /2/ -

1 6

dla niesłyszących

vannah” [19/35] - serial prod.

8.25 Program dnia
8.30 Panorama - wydanie specjalne
8.35 Dzień dobry - tu Gdańsk
8.45 Rodno zemia - magazyn
9.05 Gdański Magazyn Sportowy

„Trzech małolatów Ninja wra-

ca” - amerykański film przygodowy

'

21.30 Za ciosem - magazyn boksu

saty-

zawodowego

.

22.25 „Biały balonik” - irański film

ryczny
15.00 Benny Hill
15.30 Dyżurny satyryk kraju
progr. Tadeusza Drozdy
|
a

obyczajowy

-

23.50 „Ostatnie cięcie” - amerykański film sensacyjny
1.30 „W matni kłamstw” - amery-

kański film sensacyjny

20
20.00 Małe

„Światła rampy, czyli rzecz o teatrze w Grudziądzu”

„Zakochane kobiety” /Women in love/ - film fab. prod. angielskiej /1970 r, 126 min. /reż.
Ken Russel, wyk. Oliver Reed,
Glenda Jackson ,
1.50 Zakończenie programu

-

Tradycja

i przyszłość - film dok.
20.50 Nike - Nagroda Literacka 97
21.00 Panorama
21.40 „Niesamowite opowieści” -

film fab. USA

/1985 r, 106

min./ reż. Steven Spielberg,
William Dear, Robert Zemeckis wyk. Kevin Costner, Kiefer Southerland

22.45 Widziałam - reportaż
23.15

ojczyzny

20.00 „Mania wielkości” - komedia

20.00 Wiadomości

obyczajowa prod. francuskiej
21.45 Panorama - wydanie wieczor-

20.30 „Tajemnica

oc. 7

i 8/ost. - serial prod. polskiej

ne
22.00 Etos - magazyn katolicki

20.50 Anatomia sukcesu
KE
Kino satelitarne: „Kamienne ogrody” - dramat

(1980 r. , 75), reż. Roman

Wionczek,

wyst.

Tadeusz

Borowski, Piotr Fronczewski, Piotr Garlicki, Janusz
Zakrzeński, Arkadiusz Ba-

22.30 Dżentelmen Roku 97
22.40 Wieczór z filmem polskim:

„Celuloza”

obycz. USA
23.05 VIII Międzynarodowy Wyścig Solidarności - kronika

zak
i inni

0.55 Zakończenie programu
21.55

23.30 To musisz być ty - film muzyczny
24.00 Panorama
0.10 Optimus Sport telegram
0.15 Kronika Wyścigu Solidarno-

Enigmy”

„Zdarzyło się w kabarecie ” program rozrywkowy, wyst.

Hanna Banaszak, Andrzej
Zaucha, Ryszard Rynkowski,

v

Maryla Rodowicz i inni
22.30 Panorama
23.00 46 Międzynarodowy Kongres
Eucharystyczny
- Studio
Kongresowe

ści

Witolda Orzechowskiego

0.15 Magazyn sportowy
1.15 Muzyka na bis

22.20 Program na poniedziałek

0.30 Magazyn jazzowy
1.15 Zakończenie programu

23.15 Na każdy temat - talk show

__.cmazaa

20.00 „Savannah” [19/35] - serial prod.
USA
20.55 Zwyczajni niezwyczajni
21.35 Sportowa niedziela
22.25 46 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny - Studio Kongresowe

2.45 Pożegnanie

9.50 „Wilki Morskie - W okowach lodu” - animowany
10.20 „Na granicy ryzyka” - sensacyjny, USA 1994
E
12:00 „Młodzi duchem” - obyczajowy, USA 1995
ż
13.30 „Dom na papierze” - dramat, angielski 1988

15.00 „Rycerz Pierwszej Damy” komedia USA 1994
„Sprawa honoru” - dramat,
USA 1995, reż. Paul Seed
18.20 „Diabelskie polowanie” -

16.35

komedia kryminalna, USA
1994, reż. Paul Schrader

ka „Głupii głupszy” - komedia USA, 1994, reż. Peter
Farrelly,
wyk.: Jim Carrey
21.50 „Na granicy ryzyka” - sensacyjny, USA 1994
23.30 „Obywatel X” - kryminalny,
USA 1995, reż. Chris Gerol-

mo

1.10 „Czyste ryzyko”
> USA 1990

7.00 Ukryta kamera
71.25

Zaginiony

7.00 CNN News
7.30

świat

30 Siódemka dzieciakom
930 „To znowu ty?”
- serial
9.55 „Kameleon” - serial

10.50 „Sliders” - serial

11.35 „Campbellowie” - serial
12.30 Siódemka dzieciakom

13.20
„Jan Paweł II”
- film
15.10 „Detektywi z wyższych

9.00 Wesoła niedziela”
> odc. 7 > serial

„Beethoven

serial
:
4
16.05 „Powrót na Wyspę Skarbów”

»

9.30 „Orbitalny posterunek”- ser.

10.40 „New Spiderman”

PAPA aa

12.00 Studio sport: Wyścigi samo- — 1335 "The Family Man”
- serial

16.00

Beethoven”, odc. 8 - serial
1630 Jagi.
łowca skarbów”, ode. B

17.45 „Świat pana trenera” - serial

17.00 „Smocze kule”, odc. 28 - ser.
17.30

18.45 „Kacper” - serial

18.00 „Orbitalny posterunek” - ser.
19.00

CNN News

19.15 7 minut

19.30 „Prawo do miłości - ser.

19.25 „Świat'pana trenie" - senial

20.00 „Grace w opałach” - ser.

19.50 Prognoza pogody

21.00 GRAMY NEWS

- se-

„Detektywi z wyższych sfer” -

o rekinach” (P)
„Atak rekina”:
e plaże” (P)

„Niebczpiecz-

- komedia, USA
Kosmiczny :
1993. Łudząco
podobny do — 17.30 statek
„Na południe”
- serial

0

e

23.00

„Atak rekina”:
are
©).

„Filmowe in-

prezydenta USA mężczyzna,

18.30 „Pacific Blue” - serial

TA

e

19.45 „Świat cudów” - serial dok.

ub R

:

go

w

„Walczymy dla was!”

12.30 „Gra o wszystko”
- serial
13.00

0.05 Siedem pokus

13.30 ATOMIC TV

„Tajemnicza dama” - ser.

:

psychologiczny, 1958
16.00 Reporter - magazyn ProCable

18.30 Superman - serial
17.00 „Kot w butach” (5/1) - serial

17.30 Serial dla dzieci
18.00 Video Soul - muzyka
18.30 Z ziemi i powietrza (17/1)
19.00 Video Vibration

19.30 XL - magazyn muzyczny
- komedia,

USA, 1991
21.30 KabelMan
- dramat

NE-

ad

tury-

W

A

Tenis: Drużynowy

R

0.00
RA
AC ajne

s.

A

- magazyn praw-

DEK

1.00 „Mistrzowie kung-fu”

finał

A

a”

. - film

dokumentalny

yścigi motocyklowe

2.00 „Siły powietrzne” (powt.)

22.00 Wieczór

filmowy

TNT:

„Za-

bierz mnie na mecz” („Take

Busby Berkeley, wyst.: Frank
Sinatra, Esther Williams, Gene
na zostaje

0.00 „Święta

17.40 „Smyk? - dla dzieci
18.00 „Tajemniczy ogród” - serial
18.30 „Gra o wszystko” - serial

19.00 Gość dnia
„Tajemnicza dama”
wela

Kelly i in. (92 min) Dziewczytrenerem

drużyny

- teleno-

20.00 „One West Waikiki” - serial
21.00 „Jeśli nadejdzie jutro” - serial
21.50 „A gdyby tak zapalić?” - komedia obycz. prod. francuskiej
Program na poniedziałe:

w

(„Christmas in Connecticut”) komedia obyczajowa, USA
1992,

reż.

Arnold

Schwarze-

negger, wyst.: Kris Kristofferson,

Dyan

Cannon,

Richard

Roundtree i in. (90 min) Niezamężna redaktorka pisma kobiecego zmuszona zostaje do
odegrania roli idealnej gospodyni...(A/S/Hol)
3.15 „The Journey” - melodramat,
USA 1959, reż. Anatole Litvak, wyst.: Yul Brynner
R

ay

:

AAS
ls

milczenie”

- nie-

„Smak podróży” - magazyn

|

14.30 „Zagubieni
w dzikiej Afryce”

majątku

16.00 „Dziennik podróży”: Rumunia

zakochuje

się

w pięknej wiejskiej dziew-

ny kompozytor powraca po
latach spędzonych w Ameryce do rodzinnego miasteczka...

16.00 „Kroniki młodego

Indiany

Jonesa” - serial

17.00
18.00
18.30
19.00

14.00

miecka komedia obyczajo-

czynie...
14.15 „Schwarzwalder Kirsch” komedia, Niemcy 1958. Zna-

Connecticut”

13.00 „Śladem TRAVEL-a” - mag.

13.30 „Pocztówki z Ameryki” - mag.

wa, 1976. Dziedzic wielkiego

baseballowej...(A/S/H/Hol)

17.30 Świat według wróżki Stefanii

19.10

12.30 „Leśne

Me Out to the Ball Game”) -

14.00. „One West Waikiki” - serial

16.30 Koncert życzeń
17.00 Program dnia
17.10 Magazyn TVT

10.40 „Synowie szeryfa” - western,

USA

film muzyczny, USA 1949, reż.

16.00 Reportaż z planu filmowego

15.00 „Ostatni dzień lata” - dramat

CARTOON

TWORK - seriale anim.

13.50 Gość dnia

15.00 „Jeśli nadejdzie jutro” - serial

14.30 Wizjer PeTeKa2

świat”

100

ka prowadzi podwójne życie,

6.00 -22.00

|

12.00 „Tajemniczy ogród” - serial

©

„Chłopięcy

sensacyjny. Piękna fotomodel-

RREÓW

O

0.00 Przytul mnie

USA 1993
0.00 Wieczór jazzowy

onie

YScIgi o

Między naru:

T

11.30 „Smyk” - dla dzieci

22.00

nożne
nc

(P)

20.15 „Modelka” - kanadyjski film | 23:

0.05 „Prime Time”

11.20 Gość dnia

in Love”

.

j

19.30 Wiadomości

| obowiązkach...

23.30 „Afficionado”- mag.

„Lana

rah” - iapoński film fantas
Jeno
Ana
Na terytorium Japonii ląduje

codziennych

23,05. Soundtrack”

20.00

we

22.00

ORNa:

23.00 GRAIMY News

serial

ny

19.15 Wyścigi motocyklowe: Euro
Open na Hungaroringu

1445 „G„Dzika
Afryka” -filmdok. | — 17.30 dowy
Piłka Turniej
nożna: Juniorów
Międzynaroodzilla kontra król Ghido-

15.35

22.15 „Spiegel TV” - magazyn

ŻD05 Who is Who
22.00 PEMS

23.40 Ukryta kamera

:

Reo
jka
z e„Wszystko
:
„Atal
a ina :

zastępuje

23.20

nam” (P 1:

20.00 Zagadki : „Koszmarny wi-

4.

|
y

20.15 „Dave”

„Motomyszy z Marsa” - serial

Ą

20-30; „Tajemniczy wszechświat -AT-

19.10 z„Nagły
wypadek” - reportaże
akcji ratunkowych

:

„Łodzie podw odne”: „Stal owe

rekiny”
19.00 „Samotna planeta”: „Wiet-

17.00 Podnoszenie ciężarów. Mig:

14.00 Power dance
14.30 X Games
- szalone
15.30 Magazyn Moto

sporty

w Neveg al/Włochy

15.00 (P) Podnoszenie ciężarów:

ME w Rijece/Chorwacja

13.55 _Hidden Ch” gerial

-

rial dok.

Ą

11.00 Bill Cosby -gra o wszystko |

EA
Sido
por:i POI
18.45 wi d
Jej

1992

A

11.05 „Gwiazda bojowa Galactica” | 1555 "Pod; ednym dachem”
serial

chodów turystycznych

17.00 „Siły powietrzne”
18.00

IndyCar

11.00 Wyścigi motocyklowe: Euro
i Sekonic oj p$

10.30 „Prawo do miłości”- ser.

12.30 Dance
„La ultima
noche” - magazyn
World - magazyn

19.55rh „Baseballista” - komedia USA

9.30

11.05 „Mała Louie”
11.30 „Simpsonowie”

13.30

19.10 Prognoza pogody

' 8.30 Jeździectwo

„Bumpy”

a Ce kreskówki
Sa JS JG oc w ICO

18.15. Ukryta kamera

22.45

10.10 „Smurfy” |
10.40

”

1 Pumbaa”

-

16.55 Sari
Siedem pokus

21.55 „Gwiazdy z Hollywoodu”

„Timon

8.00 „Jogi, łowca skarbów”, odc. 7
p o
"AR

11.30 „Grace w opałach” - serial
sfer”

9.10

- dramat,

„J.A.G.” - serial
„Błysk” - magazyn
Magazyn informacyjny
Sport w SAT 1: piłka nożna -

Bundesliga
20.15 „Domowe party
ka” - show

Gottschal-

22.00 „Dyskusja w wieży” - talk
show

„Spiegel TV” - reportaże
SRR
.
NN

15.00

„Travel Live” - magazyn

i Irlandia
16.30 „Tysiąc twarzy Indonezji”
17.00 „Cel podróży”: Archipelag
Windward

18.00 „Na

wyspiarskim

szlaku”:

Brownsea

18.30 „Wokół

Morza

Śródziemne-

go”: Malta
19.00 „Piechotą dookoła świata”: Tokio

19.30 „Ocean Spokojny” - serial
20.00 „Australia z okien pociągu”
21.00
21.30

„Na ryby” - magazyn
„Stalowe wstęgi”: „Historia kanadyjskiej kolei”
22.00 „Na dachu świata”: Waszyngton (D.C.)
23.00 „Podróże dla koneserów: Australia” - magazyn kulinarny
A

o

3

A

O

| Dziennik Barycki

24, 25 maja 1997

5

w rozmaitych dziedzinach.
Podajemy rozwiązan
z 25 kwietnia: Wirówka I -

Wenus; Wirówka Il - Saturn;
Panorama I - Jowisz; Panorama ll

" Neptun.

Rozwiązanie Krzyżówki z Marsem

Gratulujemy prawidłowych
rozwiązań i zapraszamy

do zabawy

SR
ŚŚ
GE

3
deo
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posag, 62/ biały w kinie, 64/ miasto z muzeum im . W. Orkana, 65/ ponaglenie,

66/ dawna jednostka długości, 67/ weksel trasowany, 68/ rzemienie.
PIONOWO: 1/ portowy makler klarujący, 2/ zespół, drużyna, 3/ oprawca,
* 4/ np. drobnicowiec, 5/ ostrze strzały, 6/ odwrotnie, przeciwnie, w innym porządku niż trzeba, 7/ bylina łąkowa, 8/ miłek wiosenny lub ukochany Afrodyty, 9/ mieszanie kart do gry, 10/ przysłowiowe kryterium prawdy, 11/ jedna
z muz, 15/ deska dla amatora zimowego szaleństwa górskiego, 17/ mieszkał
ongiś na terenie Myszynieckiej Puszczy, 18/ pora dnia, 20/ czołowi zawodnicy danej dyscypliny sportu, 25/ profesja Janosika lub bajkowego Rumcajsa,
26/ kobieta miejska, 28/ podmokła, mało wartościowa łąka górska, 29/ nadaje tempo osadzie łodzi, 30/ rasa konia, 31/ miasto w pd. Turcji, 32/ pława
rzeczna, 33/ płatne brawa, 41/ barwa, 43/ dawna broń kłująca, 44/ zgłoska, 45/
persymona lub śliwodaktyl, 46/ gaz palny, 47/ swoistość wymowy, 48/ przed
każdym kolejnym ujęciem filmowym, 50/ zdobi tałes, 52/ opłata pocztowa,
53/ zbiorniki na paliwo płynne, 55/ kojarzy małżeństwa, 56/ wśród znaków zodiaku, 57/ Rzym dla Włochów, 60/ niiesiąc zakochanych, 63/ kolor żałoby.
KWADRAT MAGICZNY: 1/ wiosenny ptak, 2/ filmowy Grek, 3/ ostatni
król Troi, 4/ manila na liny okrętowe, 5/ aktor polski, który wystę: pował m.in.
w serialu filmowym „Lalka”, w filmie „Noce i dnie”,
UWAGA: Litery z kratek oznaczonych u dołu liczbami, utworzą tytuł
dramatu muzycznego G. Donizettiego.

Rozwiązanie Krzyżówki z Marsem
POZIOMO: szampan, konkret, opoka, odium, gotyk, uzda, Mars, sangwi-

6684.46.

- obok

5

6

pogimnastykować umysł
i sprawdzić swoją wiedzę

sto portowe w Izraelu, nad M. Śródziemnym, 42/ uraza, niechęć, 44/ narzędzie

ciesielskie i strażackie, 48/ zwolennik klasycyzmu, 51/ wcięcie w tekście, 54/
szybowanie, 55/ upał, spiekota, 58/ żądłówka, 59/ amerykański chruściel, 61/

£ £ % 6
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Po raz kolejny widzimy się
W „Relaksie w kratkę”
zapraszamy do rozwiązywania
nowych zadań. Można tu co
tydzień skutecznie

;>=

POZIOMO: 1/ atramentowa plama, 5/ typ kwiatostanu, 8/ wyspy koralowe, 12/ nieżyt nosa, 13/ ma dwie strony, 14/ imię żeńskie, 16/ dwukołowa taczka, 19/ tchórzliwe drzewo, 21/ drapieżna ryba wśród karpiowatych, 22/ egzotyczny ptak, zwany też pieprzojadem, 23/ jednostka mocy, 24/ wulkaniczna
gardziel, 26/ euzopajska nazwa cesarzy japońskich, 27/ ugodowe zażegnanie
sporu, 28/ wielkość skalarna, 31/ pierwowzór liczydeł, 34/ w języku polskim:
oznajmiający, przypuszczający lub rozkazujący, 35/ zmiękcza wodę, 36/ pogoda, 37/ sądowe lub archiwalne, 38/ dęty, drewniany instrument muzyczny z podwójnym stroikiem, 39/ pierwiastek chemiczny z grupy węglowców, 40/ mia-

5

Mi
Krzyżówkowicze!

Str.13

nik, komunał, kabaret, nać, szatynka, mediator, rwa, koncept, melonik, ter-

mostat, plus, test, strop, raban, Ibiza, tarnina, cyranka.
PIONOWO: strumyk, moda, nominał, borowina, kaganek, Krym, trasant,
odłam, kapar, sentyment, kabriolet, oczko, epoki, nar, ćma, wojownik, kom-

plet, nygus, terapia, materac, nomen, kostera, stan, tara.
„SZALONA DZIEWCZYNA”
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pełna kolorów

©
A-2) ekspert
A-4) materiał budow lany
A-6) towarzysz, kompan
C-1) zdrowa reakcja
C-3) siostra Antygony
C-5) presja
F-2) obóz przymusowej pracy w ZSRR
F-4) czteroczęściowy instrumentalny
utwór muzyczny
F-6) formalna propozycja
H-1) sekundomierz
H-3) w pierzynie
H-5) wydanie

|

A) roślina oleista
B) kojąca maść
C) mur

D) stolica Omanu

Całą dobę na fali długiej o częstotliwości 225 kHz oraz przez satelitę
EUTELSAT II Fó (HOT BIRD)

polaryzacja pozioma, częstotliwość
nośna 11,474 GHz, Gdańsk 89,5
MHz, Gdynia
97,2 MHz.
SOBOTA
Wiadomości: 0,02, 1.00, 2.00, 3.00,
4.00, 5.00, 6.00, 9.00, 10.00, 11.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
0.07 Kalendarz radiowy; 0.12 Lista
polskich przebojów; 0.17-3.00 Radio
nocą; 0.56 Informacje o programie;
0.58 Prognoza pogody dla rybaków;
. 2.55 Myśli na dobry dzień; 3.05 Muzyka przed świtem (1); 3.45 Muzyczny arsenał; 4.05 Muzyka przed świ-

tem (2); 4.50 Muzyczne wycinanki;
5.05 Informacje o programie; 5.07

J) balustrada ;;

Hi

Wiadomości: 13.15, 15.25, 2145,
24.00. 6.00 Słowo na dzień; 6.10 Jo-

NIEDZIELA.

hannes Brahms: Ballada op. 10 nr 3;

6.20 Mozaika muzyczna

Wiadomości: 0,02, 1.00, 2.00, 3.00,
4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 8.55,
11.00, 12.05 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00
0.07 Kalendarz radiowy; 0.12 Lista
polskich przebojów; 0.17-3.00 Radio
nocą; 0.56 Informacje o programie;
0.58 Prognoza pogody dla rybaków;
2.55 Myśli na dobry dzień; 3.05 Muzyka przed świtem (1); 3.45 Muzycz-

(1); 7.30

(2); 8.35 Wielcy interpretatorzy
wielkiej literatury: Zofia Mrozowska; 9.00 Pięć minut nad Biblią; 9.05
Gabriel Faurć: Fantaise na fortepian i orkiestrę; 9.20 Weekend
w Dwójce; 9.35 Pięć minut dla wydawcy; 9.40 Tygodnik literacki;
10.00 Poranek muzyczny Ireny
Myczki; 13.05 Dramat Dawny

ne głosy, niezapomniane melodie;
6.05 Kiermasz pod kogutkiem; 6.45
Przegląd prasy rolniczej; 6.50 Prognoza dla rybaków; 6.53 Informacje
o programie; 6.55 Abyś dzień święty

ścioła

Ditters von Dittersdorf - Koncert

kurs; 7.55 Komunikaty losowe; 8.00

Dziennik poranny - II wydanie, 8.29
Skrót wiadomości; 8.30 „Sprawa rodzinna” - reportaż; 9.05-10.31 Czte-

ry pory roku; 9.12 i 10.00 Ekoradio;
930 Radio kierowców; 10.31 Poetyckie. prezentacje; 11.05 Koncert
życzeń; 11.55 Komunikaty; 12.00 Sygnał czasu i hejnał z Wieży Mariac-

kiej z Krakowa; 12.06 Z kraju i ze
świata - magazyn; 12.28 Radio w samochodzie; 13.08 Polska z oddali;
13.18-16.00 Radio Relaks; 16.05
Klub pod znakiem zapytania; 16.45
Dziennik

17.05

Radia

Rozmowy

Watykańskiego;

samorządowe;

17.58 Informacje o programie; 18.05
Matysiakowie; 18.35 Muzyka świata; 19.00 Z kraju i ze świata; 19.27

Prognoza

pogody

dla rybaków;

19.30 Radio dzieciom; 20.05 Komu-

nikaty: losowe, Spółki Toto Lotek,
inf. o programie; 20.15 Przeboje

wiecznie młode; 20.30 Teatr Polskiego Radia; 21.05 Komunikaty

19.00 Friedrich

10.00 Z. życia Kościoła katolickiego;
10.30 Lista polskich przebojów;
10.50 Przegląd tygodników; 11.05
Zsyp; 11.35 Koncert chopinowski
z nagrań Krystiana Zimermanna;

Sygnał czasu i hejnał z Wieży Ma-

riackiej z Krakowa; 12.10 W samo
południe;

e
;

12.58 Radio

pe. aretowa o
Je
uzyczna

Czas na jazz
—

NIEDZIELA

Wiadomości: 13.15, 15.25, 21.45,

PS Rs
14.
;

7.20 Poranna :
7.05 Słowo: na dzień;
Aj

czeń; 16.05 Anegdoty i fakty; 16.20

weł II; 16.45 Dziennik Radia Waty-

kańskiego; 17.05 WIST - quiz popu17.30

Koncert

17.58 Informacje

o programie; 18.05 Studio Quatro;
18.10 Informacje sportowe; 18.15
18.45
motoryzacyjny;
Magazyn
Wspomnienia pisane dźwiękiem;

19.00 Z kraju i ze świata; 19.15 Śpie-

wają aktorzy; 19.30 Radio dzieciom;
20.05 Komunikaty: losowe, Spółki

Toto Lotek, informacje o programie; 20.10 Czas reporterów; 21.05
muzyce o sporcie; 21.30 Studio
- Wrocław;

G-dur na obój i orkiestrę; 22.55 Bisy wirtuozów; 23.15 Stanisław Brejdygant „Maligna”; 23.30 Belafonia;
0.05-1.30 Musica notturna; 1.30-3.00

24.00

Dą jakiej Polski przyjeżdża Jan Pa-

A

„Grek

kierowców;

"Dzień Matki”; 14.30
AW stek
Jezioranach; 15.05 Koncert ży-

larnonaukowy;
„Dzień Matki”;

Diirenmatt

szuka Greczynki”; 19.50 Berlioz:
Beatrice et Benedict; 22.30 Karl

Warszawie;

11.57 Informacje o programie; 12.00

22.00

24.00 Studio referendalne

- ok.

Elvisa Presleya; 7.05 i 8.05 Sport
w Trójce; 8.15 Kocham pana, panie
Sułku...; 8.45 Kuchnia w Trójce;

Na afiszu; 16.30 Koncert promena-

święcił..; 7.05 Radiowy magazyn

ków; 6.30 Informacje w skrócie; 6.32

pież do rodaków; 7.45 KOS - kon-

my do Trójki; 6.10 Dyskografia

15.20 Sobotni Klub Dwójki; 16.15

Gimnastyka poranna; 5.58-8.30 Sygnały dnia; 6.00 Wiadomości poranne; 6.28 Prognoza pogody dla ryba-

7.30 Informacje w skrócie; 7.35 Pa-

kurs; 7.35; 21.35 Wyniki Losowania
Totalizatora Sportowego; 7.45 Prze-

dalena Jethon; 6.00-9.00 Zaprasza-

w „Teatrze Wyobraźni”: Molier
„Mizantrop”; 14.31 Rozmaitości
operowe; 15.00 Gitara klasyczna;

dowy; 17.50 Powieści świata; 18.00
Rok Karola Szymanowskiego; 18.50
Panorama poezji
współczesnej;

Przegląd prasy; 6.33 Informacje
sportowe; 6.35 Informacje o przejściach granicznych; 6.57 Ekoradio;
7.00 Dziennik poranny - I wydanie;

i utopie; 0.05-2.00 Musica notturna

Program nadawany całodobowo na
falach UKF wszystkich rozgłośni
PR 98,8 MHz, 66,41 MHz, 70,97
MHz
Serwis Trójki: co godzinę
SOBOTA
Serwis Trójki: co godzinę
0.05-6.00 Trójka pod Księżycem;
0.05-2.00 Program prowadzi Mag-

Bez granic; 7.40 Mozaika muzyczna

ny arsenał; 4.05 i 5.05 Niezapomnia-

w

7.15, 8.15, 11.15, 15.15, 16.15 Wia-

SOBOTA

?

Krzyża

20.05 Wieczór redakcji literackiej;
21.45 Orkiestry stulecia; 22.45 Słuchowisko w miniaturze; 23.00 Mity

UKF 69.2 MHz, 68.72 MHz, 70.22
MHz od godz. 6.00 do 2.00, w soboty od godz. 6.00 do 3.00

SEI Myśli

pod koniec dnia

św.

*

. I) trójstopniowość

wojskowy; 7.45 „Ginące piękno”;
7.55 Komunikaty: losowe, informacje o programie; 8.05 Echa sportowej soboty; 8.10 Mijają lata, zostają
piosenki; 9.00 Transmisja mszy
świętej rzymsko-katolickiej z ko-

Niezapomniane melodie; 5.20 Po'ranne rozmaitości rolnicze; 5.48

+
;

H) siedmiu na scenie

o sporcie; 22.05 Notatnik

A

*

E) utwór liryczny o tematyce żałobnej
F) autor „Pięknych dwudziestoletnich*
G) wieś w siedleckim, miejsce zwycięstwa wojsk polskich
nad korpusem rosyjskim 10 czerwca 1831 r.

Totalizatora Sportowego; 21.06 Przy
muzyce

DOŚRODKOWO .

macja o pracach

Kongresu Euchary-

a nieznane; 11.05 Muzyczny turniej
Dwójki; 12.45 Romanse i nie tylko;
13.30 Barwy gitary; 14.00 Koncert

chopinowski; 14.45 Portret pisarza:
Julian Stryjkowski; 15.15 Carl Maria von Weber; 15.40 Festiwal Słu-

chowisk Polskiego Radia; 16.20 Muzyka Guillaume'a Dufaya; 17.00 Si-

Iva rerum; 17.25 Katalog wydawniczy;

17.30

Antologia

uśmiechu;

18.00-20.00 Bronisław Huberman;

|

Z boisk i stadionów; 17.05 Salon
artystyczny; 19.05 Na początku by-

którą kochacie;

ła ballada;

NIEDZIELA

Wiadomości co godz. od 7.00-17.00
i 19.00-0.00; Power Play 6.05, 9.05,

12.05, 15.05, 18.10, 21.05

Wasza muzyka na naszej antenie spełnia Dariusz Maciborek, w tym:
18.05 piosenki na życzenie, 19.05
Odpowiedzi; 20.00-23.00 Dyrdymały - Agnieszki Iwańskiej; 23.00-1.00
Wolność FM - Marcin Jędrych; 1.004.00 Technikum mechanizacji muzyki - majstruje Bogdan Zalewski,

14.30, 20.30

dek

- konkurs; 7.15, 11.15 Wiado-

9.05

Wiadomości

sportowe;

Gdańsk - UKF 102,30 MHz
Elbląg - UKF 107,4 MHz
6.30 Rozpoczęcie programu; 6.50

ty kwadrans Eski; 11.50 Twoja szan-

magazyn
rozrywkowy
Stefana
Friedmanna; 16.00-19.00 Zapraszamy do Trójki; 18.05 Sport w Trójce;
19.05 Wszyscy ludzie Trójki; 19.15
Książka tygodnia; 20.05-22.00 Lista
przebojów dla oldboyów; 22.05
Sport w Trójce; 22.10 Bielszy odcień
bluesa; 23.00 To był dzień; 23.3024.00 Odkurzone przeboje
NIEDZIELA
Serwis Trójki: co godzinę
0.00-6.00 Serce górala o groń; 0.003.00 Transmisja koncertu ze Stecówki koło Istebnej; 6.00-10.00 Zapraszamy do Trójki; 7.05 Zagadko-

sa - konkurs 45 sekund; 13.00 Trzy-

turg.; 9.00 Msza święta Niedzielna;
10.00 Fascynacje muzyczne; 10.45
Rozmowy niedokończone; 11.30
Przeżyjmy to raz jeszcze ... Kazania
i homilie Ojca św. do Polaków 12.00
Anioł Pański z Ojcem świętym;
12.30 Różaniec św.; 13.00 Audycja
dla chorych; 14.00 Modlitwa Liturgiczna; 14.30 Audycja literacka;
15.00 Koronka do Bożego Miłosier-

Gdańsk - UKF 68.63 i 96.4
Gdynia - UKF 72.92 i 106.7
SOBOTA
6.30-19.30 Wiadomości - co godzinę; 0.00 - 23.00 Pogoda - co godzinę;

20.30 Yellow Top 20 - lista przebojów; 22.15 Ewangelia

Radio

wadzą do Nashville; 15.35 Korek -

NORD

20.00-5.00 Strefa muzyczna
20.00 Wiadomości z życia Kościoła;

15.00-18.00 Zaskocz mnie - peret

Godzinki ku czci Niepokalanego

ESKA

ty - Edi Frenkl £ Piotr Folgentreu;
18.15 Konkursik

szuka Marek Rusinek; 18.00-20.00

Paczuszka z rana - konkurs; 10.50
Kalendarium muzyczne; 11.35 Zło-

D

książkowy; 16.05 Nowości Plus Pły-

sportowe; 20.00-1.00 Impreska dia Gdańsk; 21.30 Z. boisk i stadiomuzyka non stop;
nów; 22.00 Radio BBC; 23.05 Pry- watne rozmowy; 1.05 Radio nocą
NIEDZIELA
6.30-23.30 Wiadomości - co godzinę; 0.00-23.00 Pogoda - co godzinę;
1.05 Muzyka, którą kochacie; 0.00,
7.05 Horoskop; 6.40 Para w gwiz-

Jutrznia; 7.15 Różaniec

Około północy; 23.00 To był dzień

Informacje trójmiejskie: 10.15,
11.15, 12.15
Programy dla kierowców - traffić:
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9:00, 15.00,
15.30
7.00-10.00 Ni w pięć ni w dziewięć budzą Stanisław Smółka i Adam
Czerwiński, w tym: 8.05 rozmótki;
8.35 nowości anteny; 10.00-13.00 sobótka - Ewa Drzyzga, w tym: 9.50
rockowy kalendarz; 13.00-15.00 Planetarium - zwiedza Maciej Wójcik;

20.05 Filharmonia Ra-

19.45 Wiadomości

10.00 Bajkowy Kącik Eski; 10.10

Top Tlen; 20.05 Rozmaitości wieczorne; 20.25 Folkowo-bluesowa
gazeta radiowa; 21.05 Wieczór reportażu; 22.05 Sport w Trójce; 22.10

10.30 Dawne

Srebrny Kwadrans Eski - muzyczny
Non-Stop; 18.35-19.30 Muzyka,

w Studiu Trójki; 14.05-15.00 Magazyn bardzo kulturalny; 15.05 Sport
w Trójce; 15.10 Wszystkie drogi pro-

teatr; 18.05 Potrójny o sporcie; 19.30

dialog; 9.50 Wiersze z gazet i czaso10.00 Źródło;

Koncert

mentalna; 17.03 Piosenka to mały

na Górnym Śląsku; 9.30 Kino, teatr,
pism;

13.05

cje, nagrania; 17.05 Audycja doku-

Świętego; 9.05 Antologia organów

na - odc. serialu radiowego; 15.05
Spotkanie z reportażem; 16.05

go;

Sztompke;

nalda Tuska i Henryka Wojciechowskiego; 10.05 Historia jednej
kariery; 12.05 Minął tydzień - wydarzenia mijającego tygodnia w polityce kulturze i sporcie komentują
wybrzeżowi dziennikarze; 13.30
Z polskiej fonoteki; 13.45 Kontra mag. satyryczny 14.10 Ulica Kwiet-

szansa - konkurs 45 sekund; 16.35

Paweł

oldboyów; 16.05 Dzieła, interpreta-

Stycznego w związku z wizytą Ojca

gląd prasy; 9.15 Pół paczki z rana konkurs; 10.50 Kalendarium muzyczne; 11.35 Złoty Kwadrans Eski
- muzyczny Non-Stop; 11.50 Twoja

9.05-12.30 Markomania - prowadzi

10.05 Studio 202; 11.05 Manniak
niedzielny; 13.05 Filmowo-Trójkowo; 14.05 Powtórka z tygodnia;
14.30 Niech gra muzyka; 15.05 Sport
w Trójce; 15.10 Lista przebojów dla

8.20 Koncert

skop; 6.40 Para w gwizdek - kon-

mości drogowe; 7.35, 21.35 Wyniki
losowania Totalizatora Sportowe-

wa niedziela; 9.05 Sport w Trójce;

Miaiarars poszycka:
Serenada; 8.5 barokowy;
9.00 Infor-

domości drogowe; 0.00, 7.05 Horo-

nastka - mag. satyryczno-literacki;
16.35 Srebrny kwadrans Eski - muzyczny Non-Stop; 17.05 Serwis muzyczno-filmowy; 18.45 Magazyn
sportowy; 20.35-21.10 Poezje, które
lubisz - audycja Adrianny Niecko
i Marzeny Szymańskiej; 22.35-23.30
Muzyczna godzina miłości

św.; 7.50

Poczęcia NMP; 8.15 Katecheza li-

dzia; 15.10 Audycja dla rolników;

UKF 67.85 MHz stereo
i 103,7 MHz
SOBOTA
Wiadomości co godzinę; Wiadomości sportowe: 7.08, 12.08 16.08,
19.08
5.00-9.00 Śtudio Bałtyk; 5.15, 5.45,
6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 8.45
Informacje miejskie; 6.20 Kronika
policyjna; 9.05-15.00 Wolna sobota
- W programie: 9.30 Magazyn turystyczny; 10.30 Wideo relaks; 11.05
Połykacz książek; 12,10 Ranking

Radia Gdańsk; 13.15 Babskie gadanie; 14.15 Magazyn motoryzacyjny;
15.05
Lista przebojów Radia
Gdańsk; 20.05 Prywatka z Radiem

16.00 W Rodzinie RADIA MARYJA; 17.00 Aktualne sprawy Kościoła; 18.00 Anioł Pański, Nieszpory;
18.20 Piosenka tygodnia w Radiu
Maryja;

19.00 Wiadomości;

19.05

Audycja dla młodzieży; 19.30 Audycja dla dzieci i modlitwy dzieci;
20.00 Audycja Radia Watykańskiego (retransmisja); 20.20 Różaniec
św.; 20.50 Ojczyzna - kiedy myślę...
21.00 Apel Jasnogórski; 21.15 Rozmowy

niedokończone; 23.00 Roz-

poczęcie programu dla Polonii
w Ameryce Północnej
I sobota m-ca, godz. 20.30 - Różaniec z Ojcem św., po łacinie
III sobota m-ca, godz. 20.30 - Różaniec z włoskim Radiem Maryja, po
włosku

w tym: 0.05 Techno-transrave; 2.05

Core i pobocza
NIEDZIELA
4.00-8.00 Mechaniczna mandarynka
- nakręca Mirek Golański, w tym:
5.05 Świtem; 7.05 Co nas czeka;
8.00-11.00 Szkółka niedzielna - nauczają Paweł Pawlik i Brian Scott,
w tym: 9.00 Logging; 9.25 wykład;
11.00-13.00

UKF 67.07 i 101.7 MHz
PTK 106.4, 69.9
SOBOTA
Wiadomości: od 5.00 do 20.00 (co
godzinę); Skróty wiadomości: od
21.00 do 0.00 (co godzinę)
Na drogach: 6.55, 7.43, 15.05, 16.05

Sport: 8.30, 9.05,18.05, 19.25
18.10, 21.05

9.05 Na

twardo

na

miękko - talk show z udziałem Do-

Informacje od 0.45 co godzinę (zawsze za piętnaście)

Magazyn
20.00-5.00 Strefa muzyczna
20.00 Wiadomości z życia Kościoła;
20.30 Jazz Pizza - Tomasz Brajet £
Przemek Dyakowski; 22.15 Ewangelia z komentarzem

Gdańsk - UKF 71.69 MHz
Elbląg - UKF 71.36 MHz
SOBOTA
Wiadomości co godzinę całą dobę;
Wiadomości

sportowe:

8.00, 9.00,

10.00, 18.00, 19.00, 21.00;
9.40 Horoskop dnia - Wojciech Jóź-

Radio

na życzenie;

7.43 Ewangelia z komentarzem;
9.10 Uczta miłości - audycja ks. Jerzego Kownackiego i Andrzeja
Urbańskiego; 11.10 Co nowego
idlaczego?; 12.40 Rozmowy pewnej
pani z pewnym księdzem; 14.10
Głośne myślenie - ks. abp. Tadeusz
Gocłowski; 14.30 Konkurs religijny; 15.35 Niedzielny gość w Plusie;
17.30 Transmisja mszy świętej;
18.45 Autoplus Radio; 19.25 Sport

6.00 - 9.00 Poranek z Radiem Zet;

Power Play 6.05, 9.05, 12.05, 15.05,

UKF 984 i 73.52 MHz
SOBOTA

9.30, 11.30,

ty; 14.00 Scenariusz z planu, 15.05

NIEDZIELA
Wiadomości co godzinę; 4.05 Play

Magazyn kaszubski; 8.05 Piosenki

13.00-

Konkurs filmowy; 16.00-20.00 Mix przebiera dalej Piotr Metz, w tym:
17.00 Nowości z play list; 18.05 Wywiad tygodnia, 19.00 bts; 20.00-0.00
j.w. 23 - świrują Marcin Jędrych
i Marcin Wrona, w tym: 21.00 Konkurs językowy; 22.00 Czułe ucho,
23.00 Bza - beret z antenką; 0.005.00 Rock malowany przez Piotra
Kosińskiego

Gdańsk; 0.05 Radio nocą

lista Radia Gdańsk; 6.05 Puls ziemi;
7.05 Gdański mag. katolicki; 7.20

Planetarium;

16.00 Świat filmu II - przedstawia
Andrzej Sołtysik, w tym: 13.30 Plo-

Plus Pomoc

Plus

wiak;
10.00-18.00 — Weekend
z Gwiazdą; 10.25 Filmy Pawła Ko-

nopczyńskiego; 14.10 Tysiąc płyt konkurs muzyczny;

16.05 Classic

Rock - koncerty; 18.05 World Chart

Show - światowa lista przebojów;
20.05-1.00

Party

Mix;

0.00

Noc

z Radiem Zet
NIEDZIELA
6.00 - 9.00 Poranek z Radiem Zet;

8.15 Horoskop dnia - Wojciech JóźPomoc

9.30,

11.30,

wiak; 9.15 Śniadanie z Radiem Zet;

14.30, 20.30
6.00-20.00 Morze Plus
7.43 Ewangelia z komentarzem;
8.25 Patron dnia; 10.10 Magazynek;
-11.40 Videookno; 13.10 Znani nie-

10.00-18.00 Weekend z Gwiazdą;
10.25 Filmy Pawła Konopczyńskiego; 16.10 Majewiada - niecodzienny
program dzienny Szymona Majewskiego; 19.05 Nowe single Radia

znani - talk show; 14.30 Turniej

Zet; 0.00 Noc z Radiem Zet

(21.01 - 20.02)
Nie rozpowiadaj zbyt wiele o swoich pomysłach i planach, być
może ktoś będzie usiłował wykorzystać to przeciwko tobie.
W uczuciach szykują się za to wspaniałe chwile, szczególnie dla
Wodników urodzonych w drugiej dekadzie znaku. Masz szansę na
sukces i tylko od ciebie zależy, czy ją wykorzystasz.

(21.02 - 20.03)
Dużo satysfakcji z codziennych, odpowiedzialnie wypełnianych
obowiązków, choć nadejdzie też czas na odrobinę szaleństwa. Uwaga na Skorpiona z najbliższego otoczenia - jego działania przypomną ci, że niektórzy nie poprzestają na czczych pogróżkach. Jak
najszybciej wyjaśnij to, co uważasz za istotne.
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piej. Kilka nadchodzących dni powinno ci jednak pozwolić odbić

ul. PORTOWA 3, tel. 20-87-61

chać, co rozładuje gromadzące się nad twoją głową czarne chmury.
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Nie zabraknie ci werwy i zapału, a w pracy nie będzie czasu na
nudę. Ktoś, z kim od dłuższego czasu nie próbowałeś się skontaktować, odda ci niespodzianą przysługę. W związku z tym, w uczuciach pojawi się miłe zamieszanie. Nie myśl na razie o urlopie ani
zwolnieniu lekarskim. Przełóż zaległą wizytę.
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Zmiany w pracy niekoniecznie muszą być pomyślne. Urlop, czy
lekarskie zwolnienie w tym tygodniu są propozycjami nie dla cie-

|

poniedziałek, wtorek, środa | godz
:
|
piątek, sobota niedziela

środa | BPE
ałek,
poniedziwiorek,

SE

o

tel. (0-58) 21-36-21
. fax (0-58) 21-36-20

:
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i emeryci od 129
j. studenci
samochód + kierowca od 359zł

środa

dh

Terminal Promowy

|

bie. Twoja posada jest w gruncie rzeczy nie taka zła, jak ci się w tej
chwili zdaje. Odczekaj, przemyśl całą sytuację jeszcze raz, a doj-

AAAA
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yi
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(22.05. - 21.06)
dziesz do rozsądniejszych wniosków. Idź na spacer.

zł samochód
osob. + 1-5 osób
SEK 1990

MORSKIE BIURO
PODRÓŻY PŻB S.A. GDYNIA

się od dna. W drugiej połowie tygodnia być może uda ci się wyje-

:

820

|

Nie będzie to łatwy tydzień, co nie znaczy, że nie będzie on lepszy od ostatnich dni - przyznasz, że ostatnio wiodło ci się nie najle-

x (21 „04, - 21.05)

ken

ż
BAZA PROMOWA, GDANSK
ul. PRZEMYSŁOWA 1
tel. 43-18-87, 43-69-78

;

(21.03 - 20.04)

CZERWIEC 1997: 1, 5, 8, 12,
15 19 21, 23, 25 26 27 28
29, 30
EO
OKU
LIPIEC 1997: codziennie z

:

piątek, sobota, niedziela

A

piątek, sobota,

ód- 602
+ kierowca
moch

(22.06 - 22.07)
Większość spraw ułoży się zgodnie z twoimi życzeniami. Dotyczy to przede wszystkim kwestii pracy zawodowej - tu idzie zdecydowanie ku lepszemu. Zwróć baczniejszą uwagę na swojego partnera - czy przypadkiem nie szykuje się do skoku w bok? Spróbuj temu zaradzić - może wystarczy po prostu długa rozmowa.

(23.07 - 22.08)
Nie musisz w tej chwili grać va banque - zrób wszystko, by zmie-

nić swoje nastawienie do spraw, które będziesz musiał załatwić w ciągu najbliższych trzech dni. To wszystko nie musi być takie straszne w czwartek nadejdzie pomyślna wiadomość od Koziorożca.

|

zm ETER
© LEJ

(23.08 - 22.09)

Gdynia, ul. Starowiejska 35
tel. : 21-77-34,

Nie podejmuj decyzji związanych z sierpniowym wyjazdem.
Jeszcze nie teraz - w najbliższych dniach warto wykorzystać sprzyjającą atmosferę stworzoną przez życzliwe ci osoby. Nie przesadzaj
jednak z intensywnym życiem towarzyskim - chwile spędzone razem będą i tak upojne.

21-91-64, 20-96-51
fax 21-99-21

(23.09 - 23.10)
Realizacja twojego pomysłu może przynieść korzyść, o ile wykorzystasz właściwie świeżo zawartą znajomość. Decyzja należy tylko
do ciebie, lecz pamiętaj, by rozważyć w porę wszystkie za i przeciw.
Jeżeli wszystko się uda - większa gotówka cię nie minie.

(24.10 - 22.11)

-

W zamieszaniu powszedniego dnia zaniedbasz najbliższą osobę,
co może nie pozostać bez śladów. Spróbuj poświęcić jej nieco czasu, choćby w weekend. Zaangażowanie się w tę sprawę wykaże
twoją dobrą wolę, co w swoim czasie zostanie docenione - inwestuj
więc w przyszłość. Nie czekaj na ostatnią chwilę!
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Stacje pośrednie
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ELBLĄG

uedziałek

BOVA, MERCEDES
wc, video

Ś

|-:.523

Gdańsk, Brama Wyżynna
ul.

Bogusławskiego 1

tel. 31-55-25

(23.11 - 21.12)
Nie wszystko ułoży się zgodnie z twoimi życzeniami, nie ulegaj
jednak zniechęceniu. Wiecznie nie trwa ani dobra

passa, ani zła.

W uczuciach najlepiej będzie powodzić się Strzelcom urodzonym
w pierwszej dekadzie znaku. Uwaga na Lwy - kontakty, zwłaszcza
służbowe, mogą być utrudnione w drugiej połowie tygodnia.

:

ZAW
Koziorożec

(22.12 - 20.01)
Zażądano, byś wywiązał się ze swoich zobowiązań.
I niestety, nie

:

ss

5
:

31-55-25
»HIGĄ

ABB 3

Sz

3

:

ominie cię to. Dobrze, że kończą się przynajmniej „ciche dni” | |: g Gdańsk ul. Gamcarska 18/20 tel/fax 81-57-35.31-20-48
w twoim domu. W czwartek możesz spodziewać się nowej propo|
Ul. Podwale Grodzkie 1 (hol główny cworca PKP)
zycji
- za to pamiętaj,
że koniec tygodnia to nie najlepszy
czas
nain- ; | —
BOX 3%6 anresola,.fax
344909, tel. 31-51-1
westowanie pieniędzy czy choćby większe wydatki.
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Stacje pośrednie

Hinz-Travel-Express
Gdańsk
ul. Rajska 2 (B.T. TRAP)

poniedziałek MAGDEBURG
BRAUNSCHWEIG, HANNOVER
BIELEFELD, ESSEN, DUISBURG,
EINDHOVEN, ANTWERPIA, BRUKSELA
LILLE, PARYŻ
piątek MAGDEBURG
BRAUNSCHWEIG, HANNOVER
BIELEFELD, ESSEN, DUSSELDORF,
KÓLN, ACHEN, PARYŻ

Pess u.

tel./fax 31-59-19,

tel. 31-87-45

SJ

wi

AGENCJA USŁUGOWO
JSŁUGOWO TURYSTYCZNA

'
Gdynia Świętojańska 86
tel. (058) 29-75-88
całodobowo 090524088
A
Hinz Travel Express
Gdańsk
ul. Rajska 2 (B.T. TRAP)

—

GARBSEH, OSNABRUCK
MUNSTER, GUTERSLOH
DORTMUND, BOCHUM, ESSEN
KREFELD, DUISBURG
DUSSELDORF, KOLN, BONN
AACHEN

poą
piatek

A MACDERURA
BRAUNSCHWEJ, HANNOVER

17.30

BIELEFELD, ESSEN
DUSSELDORF
KÓLN,

tel./fax 31-59-19,
tel. 31-87-45

BEZPŁATNY

Autokar

DODATEK

TYGODNIOWY

ponad 1000 ogłoszeń drobnych, czyli
sprzedam, kupię, zamienię samochód

MERCEDES 0340
miejsc 49, wc, bar

video, klimatyzacja -

notowania z giełd samochodowych
jazdy próbne - prezentacje
najnowszych modeli

serwis Gratki - wszystko
o używanych autach

MERCEDES 0040
miejsc 49, w, bar
ideo,

kl

Sza UP
*UNITUR” Biuro Turystyki s.c.
Gdańsk, al. gen. Hallera 14
tel./fax 41-66-55
tel. 44-66-55

44-64-44

Gdańsk, ul. Długi Targ 39/40
tel. 0-58/31 88 42, 46 24 39

Zawsze we wtorek

z „Dziennikiem Bałtyckim"

Gdańsk, ul. Heweliusza 8

tel. 31-48-16; 31-40-42

NAPPIES

Czas zmienić pieluszkę
HUGGIES*- pieluszki numer 1 w Stanach Zjednoczonych, jedna
z wiodących marek w krajach Europy, są już dostępne w hurtowniach

i sklepach w całym kraju!
HUGGIES?

|
|

|

|

|

STANDARD

to:

«znakomita relacja ceny do jakości
* małe opakowania, dobre do kupowania „na próbę”

* małe opakowania, zwiększające szybkość sprzedaży

*4 rozmiary: Mini, Midi, Maxi/Maxi Plus, Junior, pieluszki dla obojga płci
Sprzedaż prowadzą:
Akpol, Gdańsk, ul.Jaśkowa Dolina 84 + Mas Wybrzeże, Gdańsk, ul.Partyzantów 74 * Cefarm, Gdańsk,
ul. Chmielna 47/52 + Farmpol, Sopot, ul. Niepodległości 651 + Alex, Gdynia, ul. Chwarznieńska 170B
Prosper, Gdańsk, ul. M.Reja 3 + As-Line, Elbląg, ul. Warszawska 128

O
IA
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stok. Elbląskim bombardie-

rom nadarza się okazja do
rewanżu za porażkę jakiej
doznali w lutym w Białymstoku.
W

elbląskim

obozie

pełna

mobilizacja. Bokserzy pracują
nad szybkością i wytrzymałością. W elbląskiej ekipie nie wystąpi najprawdopodobniej Jacek Bielski, który po zaleczonej
kontuzji przechodzi zabiegi re-

habilitacyjne.
W meczu pierwszej rundy
w Białymstoku, elblążanie przegrali z Hetmanem 7:13, oddając
punkty walkowerem w wadze
54 kg. Przypominamy, że w Białymstoku punkty dla elblążan
zdobyli Dariusz Krzeszowski,
Tomasz Chwoszcz i walkowerem Zieliński oraz remisując
z Ryszardem Zawadzkim - Sebastian Kalaczyński. W niedzielę okazję do rewanżu za porażki
na białostockim ringu będą mieli Tomasz Bonin, Mariusz Gor-

tat, Erwin Chełmonis i Henryk
Rychłowski. Zapowiada się kilka atrakcyjnych pojedynków,
w tym szczególnie w wadze 67
kg pomiędzy znakomitym technikiem Henrykiem Rychłowskim i aktualnym mistrzem Polski Mirosławem Nowosadą.
Będzie to istotny dla układu
tabeli pojedynek dwóch drużyn
zabiegających o miejsce w tworzonej od przyszłego sezonu
ekstraklasie pięściarskiej. Mecz
Renoma Start Elbląg - Hetman
Białystok rozpocznie się w niedzielę 25 bm. o godz. 11 w hali
MOS przy ul. Kościuszki 77 A.

Andrzej Minkiewicz

Wto
karskim

piłw Sztokholmie,
zremisowała z Polską 2:2 (2:0). Trener Antoni
Piechniczek uznał ten wynik
za duży sukces.
Bramki: 1:0 Paer Zetterberg
(15-wolny), 2:0 Zetterberg (32-

karny), 2:1 Krzysztof Bukalski

(69), 2:2 Radosław Kałużny
(87). Sędziował: Kenneth Clark
(Szkocja). Widzów 10.071. Żółta
kartka: Tomasz Hajto (Polska).
Szwecja: Hedman - Sundgren, P. Andersson (46 Karlsson, 58 Svensson), Bjoerklund,
Kaamark (56 Jacobsson) - A.
Andersson, Mild (40 Wibraan),

*

Thern, Zetterberg - Dahlin (56
Pettersson), K. Andersson.
Polska: Szamotulski - Skrzy-

pek, Zieliński, Hajto (46 Bąk) Kałużny, Michalski (46 Kuchar

ski), Świerczewski (66 Bukal-

ski), Majak (86 Wojciechowski),

ku, Juskowiaku, Wałdochu, Bałuszyńskim, Nowaku, Citce...

Antoni Piechniczek musiał więc
sięgnąć po innych.
W pierwszej połowie dosyć
przypadkowo zestawiona nasza
drużyna sprawiała przykre wrażenie. Apatyczna, grająca bez
głowy, popełniająca bezmyślne
błędy bądź nie uzasadnione faule. Wszystko to sprawiało, iż po-

Szwedzki napastnik Andreas Andersson (L) walczy o piłkę z polskim obrońcą
Tomaszem Hajto.
For PAP/CAF.-EPA
czynania naszej ekipy oglądało
się z dużym rozgoryczeniem.
Nic więc dziwnego, iż Szwedzi
dominowali na boisku. Po 45 minutach gry prowadzili 2:0, a mogli jeszcze wyżej...
Oba gole
zdobył pomocnik Anderlechtu
Bruksela, Paer Zetterberg. Najpierw popisał się precyzyjnym
strzałem z rzutu wolnego, a później pewnie wykorzystał rzut
karny, podyktowany za bezmyślny faul Piotra Świerczewskiego
na Haakanie Mildzie.

tatem 0:0.

Na kilkanaście sekund przed jego końcem, Pomezania przeprowadziła zmianę w polu. Krzysztofa Własnego zastąpił Sebastian Ratajczyk. Sęk
w tym, iż był on już czwartym zawodnikiem z ławki rezerwowych, wchodzącym na boisko.
Po meczu Ceramika poprosiła o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w tej sprawie, czemu
przychylił się PZPN. Na podstawie zapisu wideo,
wydano werdykt niekorzystny dla malborskiego
klubu. Ceramika otrzymała walkower, a dodatkowo kierownik drużyny Pomezanii, Zbigniew
Zagórski został ukarany 6-miesięczną dyskwalifi-

kacją z zawieszeniem na rok. Sędzia meczu, Roman Grzelak, „wisiał” bezwzględnie przez pół roku.

Władze malborskiego klubu złożyły odwołanie, które wczoraj, przy udziale prezesa BP Po-

mezania, Tadeusza Woźnego, rozpatrywała Najwyższa Komisja Odwoławcza. Nie zmieniła jednak wcześniejszego werdyktu Wydziału Gier
i Dyscypliny.

- Nie ma wątpliwości, że przeprowadzono
cztery zmiany - powiedział rzecznik prasowy
PZPN,

Zbigniew Kaliński.

*

glarskie SPA w klasach olimpijskich zaliczane do klasyfikacji

Pucharu Świata.

Z. 50 naszych żeglarzy jak na razie najlepiej spisują się „deskarki”.
Po czwartkowych wyścigach, które
odbywały się przy chłodnej pogodzie, wietrze 4-5 stopni w skali Beauforta i dużej fali, w klasie Mistral prowadzi Marzena Okońska

(SKŻ Sopot), przed Katarzyną

lotos

Prygiel (Baza Mrągowo). Szóste
miejsce okupuje inna sopocianka Anna Gałecka. W gronie mężczyzn piąty jest Mirosław Małek
(RKS Rybnik).
W klasie Finn mistrz olimpijski
Mateusz Kusznierewicz (YKP
Warszawa) plasuje się na trzeciej
pozycji. W klasie Europa piątą lokatę utrzymała Monika Bronicka
(Baza Mrągowo).
Marek Chocian i Zdzisław Staniul (YKP Gdynia) zajmują czwarte miejsce w nowej klasie olimpijskiej 49 er.
(pol)

Lekkoatletyka

Mistrzostwa Wybrzeża
stadionie GOKSIR w Trąb-

kach Wielkich odbędą się II
Mistrzostwa

Wy-

brzeża Weteranów w Lekkoafletyce.
Impreza ma uczcić 1000-lecie Gdańska. Rozegranych zostanie 13 konkurencji (7 kobiecych i 6 męskich).
Panie podzielono na cztery
kategorie wiekowe. Rywalizo-

na rzy

Wczoraj w siedzibie klubu doszło do podpisania rocznego kontraktu z dotychczasowym rozgrywającym bydgoskiej Astorii. Sopoccy działacze kusili już Skibę
przed sezonem 1996/97, ale zdecy-

dował się on pozostać w rodzinnym mieście.
- Skiba ma 29 lat i mierzy 186
cm. Jest wychowankiem Astorii,

mającym za sobą dwuletni epizod
w Nobilesie Włocławek. Wpraw-

dzie nie dane mu było wystąpić
w reprezentacji narodowej seniorów, ale grał w zespołach juniorskich i młodzieżowych. W zespole
bydgoskim pełnił funkcję kapitana. Jego zalety to przede wszystkim dobry rzut oraz przegląd sytuacji na parkiecie. W Astorii wyróż-

a pojego podaniu Ron Harper trafił za 3 pkt. i było już praktycznie
po meczu. W szeregach triumfatorów, po 23 pkt. uzyskali Scottie
Pippen i Jordan, który po skończonej grze słusznie zauważył, że nie
był to pokaz basketu na najwyższym poziomie, ale liczy się zy
cięstwo.

a

Następne meczć > obu drużyn
odbeda:się w sobotę i poniedziałek

W sercu” Gdańska

stof Bukalski (KRC Genk), Mi-

w niedzielę, 25 bm. milenijny festiwal unihoca w centrum Gdańska- na

Łódź), Waldemar Adamczyk
(Hutnik Kraków), Andrzej Juskowiak (Borussia Moenchengladbach).
(kast)

Długim Targu. Startuje osiem drużyn, przy czym każda złożona jest z 3
chłopców i 2 dziewcząt. Czas gry: 2 x 10 min. z dwuminutową przerwą.
W przypadku remisowego wyniku będzie konkurs rzutów karnych. Impreza rozpocznie się o godz. 10, a ostatni mecz przewidziany jest o godz. (bw)
:
W

"Trzeciak

(ŁKS-Ptak

(p)

tów (33 9) w karierze jest najlepszym osiągnięciem W historii rozgrywek play off, pięć minut przed
zakończeniem spotkania miał na
koncie zaledwie 13 pkt. (3 z 14 rzutów). W tym momencie Bulls prowadzili tylko 59:58. Lider Chicago
następnie posłał piłkę do kosza z 6

pastnicy: Tomasz Sokołowski
i Cezary Kucharski (obaj Legia),
Radosław
Michalski,
Jacek
Dembiński i Sławomir Majak
(Widzew Łódź), Adam Ledwoń
i Sławomir
Wojciechowski
(GKS Katowice), Piotr Nowak
(1860 Monachium), Radosław
Gilewicz (VfB Stuttgart), Piotr

rosław

.

:

metrów, zaliczył dwa rzuty wolne,

(Guingamp); pomocnicy i na-

Świerczewski (FC Bastia), Kry-

przedłużył kontrakt.

„Byczo

*

Wczoraj selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, Antoni Piechniczek ogłosił 24-osoboEe
na eliminacyjny mecz
MS '98 z Anglią w Chorzowie
(31 maja). Znaleźli się w niej:
bramkarze: Grzegorz Szamotulski (Legia Warszawa), Arkadiusz Onyszko (Lech Poznań),
Andrzej Woźniak (FC Porto);
obrońcy: Jacek Zieliński, Paweł
Skrzypek (obaj Legia), Radosław Kałużny (Zagłębie Lubin),
Tomasz Wałdoch (VfL Bo. chum), Paweł Wojtala (HSV
Hamburger) Jacek Bąk (Olympique Lyon), Marek Jóźwiak

ad. Pierwszym
nowym zaa

(99)

Polska Federacja Unihoca i Gdyński Klub Unihoc Uno organizują

w Pile
Zwyc

25 pkt.

gospodarze - Po-

lonia Philips 44 pkt.

Gdańszczanie
wystąpili
w trzyosobowym składzie. Zabrakło kontuzjowanego Roberta Kreczyńskiego, który po
upadku (na szczęście nie tak
groźnym jak przypuszczano)
musi kilka dni odpocząć i chorego Pawła Stormowskiego. Ze
startujących najlepiej spisał się
wychowanek miejscowej PoloW

finało-

wym 20 wyścigu „najlepszych”.

jeźdźców zawodów minął linię
mety
pierwszy,
Wygrywając
z Robertem Kościechą, Mariuszem Frankowem i Jackiem Ba-

sińskim.

wać one będą w biegach na 60,
100, 400 i 1000 metrów, skoku

w dal, pchnięciu kulą oraz rzucie dyskiem.
* Panów podzielono na pięć
kategorii wiekowych. Mężczyźni wystartują w tych samych
konkurencjach co kobiety, za
wyjątkiem biegu na 60 metrów.
Każdy uczestnik ma prawo
startu maksymalnie w trzech
konkurencjach.

(kast)

Zapomniana sekcja
Od śmierci Waldemara
wicek
e oc
czące sukcesy w sporcie
młodzieżowym. Co roku

Obecnie 30 osobową grupę
prowadzą dwaj trenerzy, Kazimierz Marszałkowski i Mieczysław Jankielunas. Obaj to byli
zawodnicy, którzy. szkolą młodzież z zamiłowania. Klubowe
etaty nie pozwalają im jednak
całkowicie poświęcić się pracy
z młodzieżą.
Najbliżej do osiągnięć Malaka, którego pamięć w sekcji
wciąż żyje, jest w klubie 21-letni Krzysztof Kowalski. Wicemistrz Polski do lat 23 ma już
w dorobku sukcesy w młodzieżowych mistrzostwach Europy
i świata. Nie może jednak zdecydować, czy ma całkowicie poświęcić się dźwiganiom ciężarów. To problem wielu utalentowanych zawodników, którzy
wchodząc w wiek seniora nie
potrafią dostrzec dla siebie
| przyszłości w sporcie.
Przynajmniej na razie, problemów takich nie ma 16-letni
Jarosław Kontowicz. - Marzę,

aby kiedyś jak Malak, zdobyć

Młodzi kukłowcy
żużlowcy
Wybrzeża zajęl
<<
miejsce w drugiej rundzie
rozgrywek Pomorskiej Ligi
Młodzieżowej. Na torze

nii, Marceli Dubicki.

weteranów
Dziś o godzinie 11.30 na

jak najsilniejszy

.

(kast)

Regaty
w Medemblik

Otwarte

*

Najbardziej zastanawia ostatnie zdanie wWypowiedzi rzecznika Kalińskiego. PZPN swoją decyzję oparł o jeden z paragrafów własnych przepisów. Mówi on, że za wystawienie
do gry zawodnika nieuprawnionego, zespół zostaje ukarany walkowerem. W innym miejscu tych przepisów określone jest jasno, kogo uznaje się za zawodnika
nieuprawnionego do gry. Spoglądając z bliska na
sprawę walkoweru, można wywnioskować, że
wprowadzenie czwartego rezerwowego przyrównuje się w futbolowej centrali na równi np. z grą
piłkarza pod sfałszowaną kartą zawodniczą. Za
sytuację z Opoczna stosowną karę powinni ponieść sędziowie oraz kierownik drużyny. Tak też
się stało. Za co jednak ukarano pozostałych piłkarzy Pomezanii, odbierając im bezcenny punkt?

Żużel - PLM

wają się prestiżowe regały że-

montować

- Natomiast zastana-

wialiśmy się nad przyznaniem walkoweru. Musieliśmy jednak postąpić zgodnie z literą prawa Polskiego Związku Piłki Nożnej.
- Odebrano nam punkt przy zielonym stolikupowiedział Zbigniew
- Mimo, iż wina
nie została udowodniona. PZPN oparł się jedynie
na zapisie wideo. Wniosek z owej decyzji jest jeden. Biednemu zawsze wiatr w oczy. Na szczęście
odebranie punktu specjalnie nie zmienia naszej
sytuacji. I tak FRUSY wygrać w Świdniku.

Żeglarstwo

miejscowości Medemblik odby-

Widząc co się dzieje, w przerwie Piechniczek zdecydował się
na zmiany. Wprowadzeni na boisko Cezary Kucharski, Jacek
Dembiński i Jacek Bąk wyraźnie ożywili grę polskiego zespołu. Biało-czerwoni przejęli inicjatywę i Szwedzi, pewni swego
po pierwszej połowie, znaleźli
się w opałach. Dalsze korekty
w składzie - wejście Krzysztofa
Bukalskiego i Sławomira Wojciechowskiego (po urazie Sławomira Majaka) - przyniosły

*

O

Podnoszenie ciężarów: Lechia Gdańsk

Ubożsi o punkt
czoraj pisaliśmy,
że Pomezania
Malbork
ma w swoim dorobku
32 punkty. Dziś na koncie malborczyków jest „oczko” mniej.
Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN odrzuciła odwołanie Pomezanii, dotyczące przyznania
przez Wydział Gier i Dyscypliny walkoweru Ceramice Opoczno za mecz rundy jesiennej z malborską jedenastką, zakończony na boisku rezul-

Trefi nie zasypuDziętonne Sapodkiego Towarzystam Koszykówki

ją gruszek w popiele.Na zbliżające

kolejne wymierne efekty. Najpierw Bukalski ładnym uderze-'
niem z woleja uzsykał kontaktowego gola, a w końcówce wrzutkę Wojciechowskiego na bramkę zamienił Radosław Kałużny.
- W pierwszej połowie spotkania Szwedzi dominowali na
boisku, a my nie potrafiliśmy sobie poradzić z zastosowanym
„przez nich pressingiem - powiedział po meczu Antoni Piechniczek. - Po przerwie zaczęliśmy
grać bez większej tremy i stresu,
co zaowocowało zasłużonym
zdobyciem dwóch bramek. Remis to duży sukces.

Piłka nożna. Pomezania ukarana

U wybrzeży holenderskiej

Jest rozgrywający

Remis dublerów

Ledwoń - Gilewicz, Trzeciak (46
Dembiński).
Mecz z trzecią drużyną mistrzostw świata w USA, miał być
dla polskich piłkarzy generalną
próbą przed chorzowskim spotkaniem z Anglią - 31 bm. w eliminacjach MŚ-98. Okazał się
jednak jedynie próbą dla dublerów. Dodajmy od razu, iż dość
udaną.
Na
stadionie
Rasunda
w Sztokholmie w naszej drużynie zabrakło kilku podstawowych piłkarzy. Mowa o Woźnia-

niał się również walecznością
i pracowitością. Czy podobnie będzie w Sopocie? Mamy nadzieję,
że tak. W jednym z najbliższych
numerów gazety postaramy się zamieścić z nim krótką rozmowę.
Potwierdza się, że do Sopotu
może trafić także wszechstronny
Alex Holcombe, który w minionych rozgrywkach reprezentował
Noteć Mątwy Inowrocław. Działacze Trefla prowadzą z nim dość zaawansowane rozmowy. Amerykanin w zależności od potrzeb mógłby pełnić w zespole rolę skrzydłowego bądź centra.
W Treflu na sto procent pozostanie Roman Olszewski, który

Koszykówka - Trefl

Li

Pięściarze KSW Renomy
Start Elbląg
podejmują
w niedzielę Hetmana Biały-

Piłka nożna: Szwecja - Poiska 2:2

FI

Boks
Rewanż
z Helmanem

aż

WYNIKI
I. Polonia Philips Piła 44 Okoniewski 14, Fons 3, Pecyna
14, Franków 13; II. Apator

DGG Toruń 39 - Wronkowski 9,
Kowalik 10, Chrzanowski9, Kościecha 11; III. Lotos Wybrzeże
25 - Rypień 6 (1,1,2,1,1), B. Żebrowski 8 (2,1,1,2,2), Dubicki 11
(1,2,3,2,3); IV. GKM Browary
Bydgoskie Grudziądz 4 - Ośkiewicz 0, Basiński 2, Knap 2. (po)

olimpijski medal. Lubię dźwigać ciężary. Dzięki nim „złapałem” sylwetkę i mam w szkole
poważanie - powiedział nam
brązowy medalista MP do lat
16. W tej samej kategorii wiekowej czołowymi zawodnikami
są
Łukasz
Kostrzewski
i Krzysztof Wójtowicz. Na mi-

Na treningu Jarosław Kontowicz, jeden z najzdolniejszych młodych sztangistów gdańskiej Lechii. '
strzostwach Polski do lat 20
w Siedlcach bardzo dobrze spisali
się
Jacek
Majchrzak
i Adam Jagielski. Pierwszy
z nich zdobył medal srebrny,
a drugi zajął piąte miejsce.
Te wyniki młodych cięża.rowców pozwalają na funkcjo-

nowanie sekcji. Punkty, jakie
zdobywają w ogólnopolskiej
klasyfikacji sportu młodzieżowego, znajdują potem odzwier-

Piłka ręczna

stwoo Polski piłkarzy ręcznych

Petrochemii Płock i Śląska
Wrocław zakończył się zwy:
cięstwem

płocczan

27:21

(11:8), którzy tym samym wy-

równali stan rywalizacjina
2:2. O tym, który z ago

zdobędzie złoty medal zadecyduje piąta konfrontacja.
Petrochemia: Marszałek, Góral - Kisiel 6 bramek, Nowakowski 5, Malesa

0, Niedzielski

2,

Dębski 1, Jankowski 0, Piórkowski 5, Jakubiak 4, Wuszter0, Witkowski 4

Śląsk: Ligarzewski, Pitoń- Le-

wicki 0, Antczak 3, Będzikowski
3, Górniak 1, Łukasz Szczucki 3,
Garbacz 1, Budny 4, Mistak 4,
Grobelny 2, Czaczka 0. Tak zaciętego i twardego pojedynku

Tymczasem sekcja Lechii
prowadzi stały nabór kandydatów z roczników 1981-83.
Chętni zgłaszać się mogą podczas treningów w siłowni na
stadionie przy ul. Traugutta od
poniedziałku
do
piątku
w godz. 14-17. W klubie myśli
się także o powołaniu grupy
dziewcząt.

Adam Suska

Fila Baskeł
Street '97

Będzie piąty mecz
mecz o mistrzo-

ciedlenie w przyznawanych im
na działalność dotacjach. Celem szkolenia” ciężarowców
w Lechii jest doprowadzenie
ich do takiego poziomu, by mogli zostać objęci szkoleniem
centralnym w jednym z dwóch
ośrodków,
w
Ciechanowie
lub Warszawie. Tam wszyscy
najlepsi polscy ciężarowcy mają
doskonałe warunki przygotowań i startów.

Fot. Robert Kwiatek

płoccy kibice dawno nie oglądali.
Podobnie jak w trzecim spotka-

zawszł

Gramy dole|

niu Śląsk rozpoczął od atakowaMamy właśnie okres, w któnia (w 10 min. 4:2), ale Petrocherym koszykówka z hal wychodzi
mia szybko odrobiła straty, objęła
na ulice. Dwa najsilniejsze wyprowadzenie i nie oddała go do
brzeżowe kluby „Basketball Inkońca pierwszej połowy. Całkovestments i Trefl Sopot zaprawicie pod dyktando Petrochemii
szają do udziału w turnieju Fila
przebiegała druga połowa, a goBasket Street '97, który odbęspodarze z minuty na minutę po- . dzie się w dniach 7 i 8 czerwca
większali przewagę punktując
na placu Grunwaldzkim w Gdysłabe punkty Śląska. Stan rywalini. Zwycięzcy otrzymają nagrozacji 2:2. Sprawa tytułu mistrza
dy w postaci sprzętu sportowePolski rozstrzygnie się dopiero
go, a każdy z uczestników zew piątym meczu w najbliższą niestaw upominkowy.
dzielę we Wrocławiu.
Karty zgłoszeń i zapisy trwaCzwarty mecz o brązowy meją tylko do poniedziałku 2
dal rozstrzygnął losy całej konczerwca w sklepie Fila (Gdynia,
frontacji dla Iskry Kielce, która
I Armii Wojska Polskiego 1)
wygrywając z Warszawianką
oraz siedzibie „BI” (Gdynia
w stolicy 33:24 (17:12) zapewniła
Redłowo, Olimpika 5, tel 22sobie trzecie miejsce.
|
17-25).
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