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hormon wzrostu

Z hurtowni leków Pharmag zginęło
80 opakowań Norditropinu hormo
nalnego preparatu endokrynolo
gicznego. - Obawiamy się, że może
trafić jako anabolik na czarny ry
nek: do siłowni, klubów sportowych
- mówi Jerzy Milewski, prezes
str. 3
Pharmagu

IOłtarz
dla papieża
Na przyszło
roczną wizytę
Jana Pawła II
w Gdańsku oł
tarz zaprojekto
wał Marian Ko
łodziej. Kaszub
scy twórcy lu
dowi wykonają
kapliczki i krzy
że, które będą
jego elemen
tem.

Szkolny przegląd mody

Wybory '98
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U Rosja
ma premiera

str. 4 i strony lokalne

Wtosi w Osowej

Hiperhandel

2"

Anna Wasilewska kieruje
XVIII liceum przy sławnym
gdańskim Conradinum, w któ
rej to szkole obowiązuje mun
durek. Jak twierdzi, dyscypli
nuje to uczniów i zacierają się
różnice majątkowe rodziców. Moich rodziców nie stać na
kupno modnych ciuchów mówi Jarek, jeden z uczniów. Dzięki mundurowi nie czuję
się gorszy.

Mjllf łoska grupa Coimpredil
Hłt zbuduje razem z francu
skim Geantem w Gdańsku
Osowej centrum handlowe
0 powierzchni ponad 20 tys.
m.kw.
Coimpredil
występuje
w Polsce pod nazwą King
Cross Center. Centrum King
Cross/Geant będzie składało
się z ok. 100 sklepów, w tych
hipermarketu o powierzchni
12 tys. m. kw. Będzie zatrud
niać ok. 900 osób. Całość ma
kosztować ponad 65 min USD
1 będzie jedną z największych
inwestycji zagranicznego kapi
tału na Wybrzeżu.
Włosi „idą ławą". W Osowej
opłacają remont posterunku
policji, rozmawiają w sprawie
sponsorowania drużyny pił
karskiej
Polonia-Lechia.
W planach mają m.in. duże in
westycje w parki przemysłowe
zlokalizowane w okolicach
Trójmiasta.
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Just 5 w Mopsie

- Na pierwszą randkę pojechałbym
za miasto i urządziłbym przepyszny
piknik pod drzewem - mówi Da
niel. Shadi wybrałby raczej spotka
nie w restauracji przy świecach.
O tym, co chłopcy z Just 5 robią
w wolnych chwilach, na co wydają
zarobione śpiewaniem pieniądze
dziś w Mopsie

str. 14 i 15

..str. 2-6

Strony lokalne ..str. 7-10

Klinika Dziennika . str. 16
Telewizja

Cocłziennik

str. 11-13

Gospodarka

Mops

str. 14-15

Sport

jpji północy wczoraj minął
termin zgłaszania kandy
datów do rad gmin, powiatów
i sejmiku. Kandydaci mogą być
jeszcze rejestrowani w ponie
działek. Sędzia Katarzyna Jan
kowska-Józefiak, wojewódzki
komisarz wyborczy powiedzia
ła nam, że jeśli komisja stwier
dzi wady na listach, to pełno
mocnicy mają 3 dni na ich uzu
pełnienie.
W siedzibie Wojewódzkiej
Komisji Wyborczej w ciągu
dnia nie było wczoraj tłoku.
Przewodniczący komisji Zbi
gniew Szczurek nie przewidy
wał go też o północy. Jego zda
niem 5-proc. próg niezbędny
do uzyskania mandatu do sej
miku mógł zniechęcić mniej
sze komitety. Na listach UW
„lokomotywami" są Bogdan
Lis, przywódca sierpniowy
i admirał Piotr Kołodziejczyk.

(bmk)

Rosyjska Duma
zatwierdziła
wczoraj po po
łudniu kandy
daturę Jewgie
nija Primakowa,
dotychczasowe
go szefa rosyj
skiej dyploma
cji, na stanowi
sko szefa nowe
go rządu. Za
kandydaturą
Primakowa
opowiedziało się 317 deputowa
nych, przeciwko głosowało 63, a 15
osób wstrzymało się od głosu.

Wydalenia

Kandydaci
zgłoszeni

str. 17-21
str. 24
str. 25-28

Rys. Bartiomiej Brosz

asek w talii dla dziewcząt,
biały kołnierz przy fartu
chu i szkolna tarcza na ręka
wie - to wizerunek ucznia
sprzed kilkunastu lat.
Teraz nauczyciele narzeka
ją m.in. na zbyt krótkie spód
niczki uczennic. - Rozpraszają
uwagę nie tylko uczniów, ale
i męskiej części grona pedago
gicznego - przyznaje fizyk
z jednej z gdańskich szkół.
Chłopak ze sterczącą od że
lu grzywką na częściowo wy

golonej głowie i dziewczyna
z ostrym makijażem mogą wy
wołać różne reakcje. - Nauczy
cielowi, który na to patrzy
przychodzą różne myśli do
głowy - mówi Marzena Ko
złowska, pedagog szkolny. Jedną z nich może być: skoro
tak dba o swój wygląd, to pew
nie nie ma czasu na naukę. Al
bo: pewno nie olśni mnie swo
ją wiedzą, więc ma nadzieję, że
chociaż ta nowa bluzka do
pępka zrobi dobre wrażenie.

(IM, maś)

Jan Kreft
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Nasza infolinia

Reforma pogotowia

Co słychać

Karetką inaczej

•Skracanie wyroków przestępcom od
siadującym obecnie karę w więzieniach
to jakaś paranoja. Nowy kodeks karny
postawi wszystko na głowie. Jeżeli
w konkretnej sprawie zapadł już wyrok,
to nie widzę powodu, aby go teraz zmie
niać. Ten brak konsekwencji nie dopro
wadzi do niczego dobrego! W więzie
niach siedzą przecież skazani za kon
kretne wykroczenia przeciw prawu.
G.

CH. z Gdańska

•Uważam, że pan Balcerowicz robi
słusznie, wprowadzając podatek liniowy.
Trzeba jednak pamiętać, że społeczeń
stwo to materia złożona. Trudno przecież
porównać dochody współczesnego biz
nesmena i emeryta. Dlatego we wszel
kich przemianach należy uwzględniać te
rozbieżności. Pamiętajmy, że emeryci od
budowywali kraj i dziś potrzebują rybki,
a nie wędki.
K. G. z Gdańska

•Dlaczego wszyscy chcą robić oszczęd
ności na najbiedniejszych? Jestem niewi
domy i na co dzień spotykam się z samy
mi trudnościami. Już przyzwyczaiłem się,
że nie mogę liczyć nawet na pomoc pań
stwa. Ciągłe podwyżki przy głodowych
rentach są nie do zaakceptowania, a ro
snące podatki wymierzone są przeciwko
najuboższym.
Jan Ławniczak z Gdańska
(ICH)

Wyjaśnienie
W nawiązaniu do wypowiedzi p. Fran
ciszka Okunia z Luzina, zamieszczonych
w Infolinii 4 i 8 bm. chciałbym poinfor
mować, że w SP w Luzinie nie zwolniono
długoletniej nauczycielki jęz. polskiego,
ani też żadnego innego nauczyciela. Na
uczycielka jęz. polskiego z ponad 30-letnim stażem pracy przeszła natomiast
z początkiem roku na zasłużoną emery
turę. Nie ma to żadnego związku z refor
mą oświaty. Na jej miejsce zatrudniono
młodego nauczyciela, posiadającego peł
ne kwalifikacje do nauczania języka pol
skiego.
Mgr Dariusz Rompca
dyrektor Szkoły Podstawowej w Luzinie

Komentuje Sawka

Sławomir
Siezieniewski
TVG

ZA

Karetki mają wyjeżdżać
tylko do specjalnych przy
padków.

Pogotowie ratunkowe jak
cała służba zdrowia jest
chore. Objawy wewnętrz
ne to brak nowoczesnego
sprzętu, ludzi i pieniędzy.
Choroba zewnętrzna to
traktowanie pogotowia ja
ko pomocy na telefon. Le
karstwem na poprawę sy
tuacji ma być ustawa
o ratownictwie medycz
nym. Od udzielania pod
stawowej opieki medycz
nej w nagłych przypad
kach mają być lekarze ro
dzinni i rejonowi. Karetki
mają wyjeżdżać tylko do
specjalnych przypadków.
Nie powinno to spowodo
wać wydłużenia czasu
oczekiwania na karetkę,
bo mniej będzie wezwań.
Czynnikiem przyspiesza
jącym zmiany w państwo
wej służbie zdrowia jest
też coraz silniejsza, pry
watna konkurencja. 40
milionów potencjalnych
klientów w środku Europy
to łakomy kąsek. Zwłasz
cza w sytuacji, gdy zdro
wie jest człowiekowi droż
sze od złota.

Po zmianie zasad
funkcjonowania po
gotowia za wezwa
nie karetki bez uza
sadnienia będziemy
płacić z własnej kie
szeni

PRZECIW

W
Ministerstwie
Zdrowia opracowywany
jest projekt reformy or
ganizacji pracy pogoto
wia ratunkowego. Jeśli
zostanie przyjęty, karet
ki wyjeżdżać będą tylko
do wypadków ulicznych
i urazów oraz nieść po
moc w sytuacjach za
grożenia życia. Tylko
tego rodzaju usługi po
gotowia będą bezpłatne.
Z własnej kieszeni po
krywać mamy koszt we
nieuzasadnio
zwań
nych. Projekt wzbudza
niepokój zarówno pra
cowników służby zdro
wia,
zrzeszonych
w związku „Pogotowie
2000", jak i pacjentów.
- Miewam ataki ka
micy nerkowej, ból
uśmierza tylko solidny
zastrzyk, kto mi pomo
że, jeżeli pogotowie do
mnie nie przyjedzie? pyta Łucja Z., miesz
kanka
Gdańskiego
Chełma. - Czy będę
musiała zapłacić za po
moc pogotowia?
Nie wiadomo, jakie
wezwania uznane będą
za nieuzasadnione.
Zgodnie z nową usta
wą o ubezpieczeniach

Komu zdarzyła się choro
ba w nocy, ten wie, że po
godzinie 19 nie sposób
uzyskać pomocy lekarskiej
w żadnej przychodni rejo
nowej na terenie miasta.
Na przykład w Gdańsku
można szukać lekarza tyl
ko w przychodni przy ul.
Aksamitnej, w izbie przy
jęć dyżurującego szpitala
lub w prywatnej pomocy
wyjazdowej. Nic więc
dziwnego, że w tej sytuacji
chory wzywa karetkę po
gotowia. Będę za reformą
pogotowia, gdy uzyskam
pewność, że mój lekarz ro
dzinny, choć zły, że obu
dziłam go w środku nocy,
nie odeśle mnie do wszyst
kich diabłów. Zgadzam się
z doktorem Tarasiukiem
z Zaspy, że pogotowie to
jedyny wentyl bezpieczeń
stwa w nocy. Poza tym,
skąd szary pacjent, obolały
i podenerwowany ma wie
dzieć, czy jego choroba jest
banalna, czy też groźna
dla życia?

Pytanie dnia

• Jolanta Gromadzka
-Anzelewicz
„Dziennik Bałtycki"

Reformy pogotowia nie
można przeprowadzić bez
wcześniejszej reformy
podstawowej opieki zdro
wotnej.

Za nieuzasadnione wezwanie pogotowia nie
zapłaci kasa chorych.
Fot. Robert Kwiatek

zdrowotnych całodobo
wą opiekę ma zapewnić
obywatelom: lekarz ro
dzinny lub rejonowy.
Zdaniem autorów pro
jektu reformy pogoto
wia nie może ono nadal
spełniać funkcji „przy
chodni na kółkach",
gdyż nie jest to uzasad
nione ekonomicznie.
Według
Andrzeja
Kucharskiego, dyrekto
ra Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowe
go w Gdańsku - około
70 proc. interwencji ka
retek to wyjazdy do
osób z gorączką, skar
żących się na bóle brzu
cha czy kaszel. Wyjazd
karetki pogotowia jest
zaś kilkakrotnie droższy
od porady ambulatoryj

nej udzielonej przez le
karza
podstawowej
opieki
zdrowotnej.
Opieka podstawowa nie
działa jednak tak, jak
powinna. Gdy po godzi
nie 19 przychodnie re
jonowe są zamknięte na
kłódkę, chory człowiek
wzywa pogotowie.
Planowane zmiany
w pogotowiu ratunko
wym związane są z po
wstającym zintegrowa
nym systemem ratow
nictwa medycznego. Jak
powiedział „Dzienniko
wi" wiceminister zdro
wia Jacek Wutzow - wy
padków i katastrof jest
coraz więcej, a pogoto
wie zajmuje się nie tym,
czym powinno.

Pisane po Wiadomościach

Personalia

Czy będę „czarne
punkty"?

Order za obronę
człowieka

Robert Marszałek
naczelnik Wydz.

Prof. Włodzimierz
Fijałkowski

Dróg Dyrekcji
Okręgowej Dróg
Publicznych
w Gdańsku

-\eW

A

...zadzwonić do redaktora dyżurnego
tel. 0 800 1500 39 w godz 11-14

0 601 66 52 66 •

Całą
dobę
d żurn
y y reporter
^lennika Bałtyckiego" czeka na
informacje o ważnych, ciekawych,
bulwersujących wydarzeniach. Na zgłaszających tematy,
które wykorzystamy na łamach, czeka nagroda do 1000 zł.

telefon reportera .

- Na podległych na
szej dyrekcji droFot. Adam Warżawa
gach są niebezpiecz
ne odcinki (według
danych Ministerstwa Transportu w rejonie
gdańskim i elbląskim jest ich 69). Nie speł
niają jednak one do końca kryteriów miejsc,
które mają być objęte programem „Uwaga
na czarne punkty". Aby w danym miejscu
stanęła tablica z napisem „Czarny punkt"
i wrak rozbitego samochodu, na przestrzeni
ostatnich 5 lat musiało się tam wydarzyć co
najmniej 20 groźnych wypadków. Poza tym
miejsce takie powinno mieć najwyżej kilka
set metrów długości. Tymczasem większość
niebezpiecznych odcinków na naszych dro
gach ma 1-2 km.
Ponadto niebezpieczne odcinki na na
szym terenie zostały już przebudowane, al
bo są w trakcie modernizacji, polegającej
np. na zmianie organizacji ruchu lub za
montowaniu sygnalizacji. Prace te także
wyłączają te miejsca z programu minister
stwa. Dlatego przy gdańskich drogach nie
będą stawiane tablice informujące o „czar
nych punktach".
(kate)

(awa)

Prof. Fijałkowski
odznaczony został
Złotym Orderem ZaFoŁ Maciej Kostun
sługi dla Kościoła
i Narodu przez kardynała Józefa Glempa,
prymasa Polski. Profesor ma 81 lat. Ukoń
czył Szkołę Podchorążych Sanitarnych
w Warszawie. Jest ginekologiem położni
kiem.
W ramach swej specjalności zajmuje się
porodem rodzinnym po przygotowaniu
w Szkole Rodzenia, naturalnym planowa
niem rodziny i psychologią dziecka jeszcze
nie narodzonego. Jest ojcem czworga dzie
ci. Wraz z żoną mieszka w Łodzi.
Wręczając order prymas podkreślił, że
jest to ze strony Kościoła wyraz uznania za
to, co prof. Fijałkowski „uczynił w obronie
człowieka, Kościoła, dziecka".
Przypomnijmy, że 107 parlamentarzy
stów AWS wnioskowało o przyznanie prof.
Fijałkowskiemu najwyższego polskiego
odznaczenia - Orderu Orła. Białego. Po
mysł nie zyskał akceptacji Kapituły Orde
ru.
(K.Ż., PAP)

Odliczanie
do święta
„Panorama" Trójki podała wczoraj pierwsze
szczegóły przyszłorocznej wizyty Ojca Święte
go w Trójmieście. Niby nie było tego jeszcze
dużo, ale za to wszystko krzepiące. I to, że
pielgrzymka papieża zacznie się w Gdańsku,
i to, że prace organizacyjne już się toczą, i to,
że projektantem ołtarza będzie znowu Marian
Kołodziej. Czerwiec przyszłego roku to dzie
siąta rocznica pamiętnych wyborów do Sejmu,
które przyniosły nam demokrację. Jaka ona
jest, taka jest, ale ocaliła nas od tego, co wi
dzimy teraz w Rosji. Dobrze tedy, że bilans
i rachunek sumienia za pierwszą dekadę III
Rzeczpospolitej zacznie się tu, gdzie wszystko
się zaczęło, i pod auspicjami największego au
torytetu Polaków.
Krzepi także to, że jak widać nie grozi nam
chaos organizacyjny, że w porę zaczyna się
„odliczanie" do wielkiego święta. Miejmy na
dzieję, że wybrane niebawem nowe władze sa
morządowe sprostają zadaniu równie dobrze,
jak władze kościelne, i dorównają talentom
negocjacyjnym i organizacyjnym arcybiskupa
Gocłowskiego.
Co zaś do Mariana Kołodzieja, to ceniąc nie
zmiernie tego wielkiego artystę i człowieka,
cieszę się całkiem prywatnie, że stoi przed
nim nowe piękne i doniosłe zadanie. I na ko
niec ufam, że święto to otworzy w sercach
drogi do następnej rocznicy - 20-lecia Sierp
nia i jego niezapomnianej atmosfery moralnej.
Janina Wieczerska

sobota, niedziela 12,13 września 1998 r.

Gdańsk. Projekt papieskiego ołtarza

Elbląskie

Gdańsk. Kradzież w hurtowni leków

Kotodziej
po raz drugi

Winni
rolnicy

Niebezpieczny
hormon

pjr olegium ds. Wykroczeń
Sztumie uznało
wczoraj winnymi zakłócania
ruchu 5 rolników, którzy
brali udział w sierpniowych
blokadach dróg.
W Elbląskiem przed kole
giami stanie jeszcze 28 rol
ników: 5 w Sztumie i 23
w Nowym Dworze Gd.
Świadkami i obwiniającymi
w sprawach są policjanci.
- Wybraliśmy tylko tych
rolników, co do których nie
było wątpliwości, że brali
udział w blokadach - mówi
nadkom. Jerzy Doliński, za
stępca komendanta rejono
wego policji w Nowym Dwo
rze Gd.
Podczas wczorajszej roz
prawy w Sztumie, przewod
nicząca kolegium uznała 5
rolników winnymi zakłóca
nia i tamowania ruchu. Jed
nocześnie nie nałożyła na
nich kary grzywny.
- Rolnicy nie uprzedzili
o blokadzie. Jednak ich dzia
łania wynikały ze słusznych
pobudek - uzasadniała.

11% w

Twórca projektu ołtarza papieskiego, w towarzystwie
abp. Tadeusza Gocłowskiego i żony Haliny Słojewskiej.

(J.Z., zan)

Fot. Maciej Kostun

rzydrożne krzyże i ka®|r pliczki mijać będzie Jan
Paweł II, idąc do ołtarza,
przed którym sprawować
będzie mszę świętą w Trój
mieście w czasie swej przyszłocznej pielgrzymki do
Polski. Potem przejdzie
przez bramę, aby stanąć za
ołtarzem wyniesionym na
wysokość 9 metrów.
Nad ołtarzem rozpoście
rać się będzie namiot, imi
tujący mury pokryte freska
mi. Nad ołtarzem w łodzi
znajdą się figury św. Wojcie
cha i Chrystusa Króla,
a w zwieńczeniu ołtarza wyobrażenia Boga Ojca
i Ducha Świętego. Projekt
wyszedł spod ręki scenogra

fa - Mariana Kołodzieja, au
tora ołtarza łodzi, który sta
nął na Zaspie w czerwcu
1987 r. Artysta na pytanie
o wielkość ołtarza odpowia
da, że jest to ściśle związane
z miejscem. Konstrukcja nie
będzie jednak mniejsza niż
ta na Zaspie, mierząca 39
metrów.
Gdzie zaś Ojciec Święty
sprawować będzie liturgię jeśli Gdańsk znajdzie się na
trasie pielgrzymki - nadal
pozostaje tajemnicą. Abp
Tadeusz Gocłowski, pełnią
cy funkcję przewodniczące
go komisji przygotowującej
pielgrzymkę, mówi, że ofi
cjalnego komunikatu okre
ślającego dokładną trasę

Starogard Gd.

Heroina
w domu

Marian Kołodziej.
Fot. Maciej Kostun

W jednym z domów na
starogardzkim osiedlu
Łapiszewo policja za
trzymała 3 osoby podej
rzewane o produkcję
polskiej heroiny.

przejazdu papieża spodzie
wać się można w styczniu.
Według projektów wizyta
miałaby zacząć się w Gdań
sku w pierwszej dekadzie
czerwca (być może 5 czerw
ca), a zakończyć w Warsza
wie. Najbardziej prawdopo
dobnym miejscem wybrzeżowej mszy papieskiej jest,
zdaniem gdańskiego metro
polity, 42-hektarowy tor wy
ścigowy w Sopocie.
(K.Ż.)

Gangsterskie porachunki

Przestępcy przyjechali do
zakładu stolarskiego na pe
ryferiach Elbląga około
godz. 15, w piątek. O właści
cieli zapytali dopiero, gdy
kijami baseballowymi zde
molowali dwa samochody
parkujące przed firmą.
Tymczasem dwóch pełno
mocników właściciela za
kładu, m.in. Mirosław W„
jeden z przywódców elblą
skiego półświatka, schowało
się w biurze, skąd zaalarmo
wali policję.
Napastnicy nie zdążyli
wyważyć drzwi do biura.
Rozbili okno i oddali kilka
strzałów. Kiedy na miejscu

zdarzenia pojawił się patrol,
przestępcy rzucili się do
ucieczki.
- Najprawdopodobniej
nie byli stąd, bo wiedzieliby,
dokąd jechać. A tak trafili
w ulicę, która kończy się
nad rzeką, tuż obok mostu
kolejowego - opowiada je
den ze świadków zdarzenia.
Tam właśnie policjantom
udało się ująć 22 mężczyzn.
- Jak podejrzewamy,
przed stolarnią odbyły się
porachunki między konku
rencją - mówi Józef Luber
z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Elblągu.

zginęły cenne i zarazem niebezpieczne medyka
menty.
80 opakowań duńskiego
leku o nazwie Norditropin
o wartości ok. 60 tys. zł skra
dziono 2 tygodnie temu.
Norditropin, to hormo
nalny preparat endokryno
logiczny, stosowany w Pol
sce głównie w leczeniu nie
doborów wzrostu u dzieci.
Jak twierdzą farmaceuci, nie
ma on szerszego zastosowa
nia w lecznictwie, więc nie
łatwo go sprzedać.
- Obawiamy się, że ten
drogi lek, sprowadzany dla
konkretnego pacjenta trafi
jako anabolik na czarny ry
nek: do siłowni, klubów
sportowych itp. - mówi Jerzy
Milewski, prezes hurtowni
Pharmag. - Zapewne „pój
dzie" za jedną dwudziestą
ceny.
Norditropin, jako anabo
lik jest preparatem niebez

piecznym dla ludzi mło
dych, jeżeli stosowany jest
bez wskazań lekarskich.
Grozi uszkodzeniem wątro
by i zaburzeniami hormo
nalnymi prowadzącymi do
bezpłodności.
Właściciele okradzionej
hurtowni złożyli doniesie
nie o przestępstwie w gdań
skiej prokuraturze. Nie na
głaśniali sprawy, gdyż mieli
nadzieję, że lek uda się od
zyskać. Zdaniem Jerzego
Milewskiego - kradzieży do
konał któryś z pracowników
magazynu (być może grupa
osób), gdyż nie było żad
nych śladów włamania. Za
pomoc w wykryciu sprawcy
kradzieży zarząd spółki wy
znaczył wysoką nagrodę.
Jolanta
Gromadzka-Anzelewicz

Oliwa. Narodziny oryksa szablastego

Wzorcowy ojciec
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Znaleziono m.in. 130 cm
sześć, gotowej heroiny, wy
gotowaną słomę makową.
Dwoje z zatrzymanych to
znani policji narkomani, 32letnia Iwetta R. i 34-letni Ja
nusz K. Z kolei 36-letni
Krzysztof K„ u którego od
bywała się produkcja, praw
dopodobnie nie jest uzależ
Fot. Adam Warżawa
niony. Ustalono, że heroina Najmłodszy w oliwskim stadzie.
była rozprowadzana wśród
narkomanów na terenie
Gdańska. Trwa dalsze do W oliwskim zoo przyszedł na świat samczyk afry
kańskiej antylopy oryks. Jego ojciec posiada naj
chodzenie.

Elbląg: strzelanina w stolarni

Grupa pięćdziesięciu zamaskowanych i uzbrojo
nych mężczyzn napadła w Elblągu na zakład sto
larski. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że sprawa
wiąże się z zabójstwem gdańszczan - słynnego
„Nikosia" i współpracującego z nim Ryszarda G.

Z magazynu gdańskiej hurtowni leków Pharmag

Nieoficjalnie nasz repor
(M.J.)
ter dowiedział się, że był to
przejaw walki pomiędzy
gdańskimi gangami o strefy Kwidzyn
wpływów w Elblągu. Nie
którzy policjanci wiążą wy
darzenia w stolarni, z kwiet
niowym zabójstwem Niko
dema S. - „Nikosia" i wrze
śniowym Ryszarda G.; oby syr widzyński
kierowca
dwaj byli mieszkańcami Im miał 9,8 promila alko
Trójmiasta.
holu we krwi. Kiedy patrol
- Jedno jest pewne. Miro policji zatrzymał Fiata Uno
sław G. był zamieszany na ul. Sportowej w Kwidzy
w pobicie członka trójmiej nie, kierujący nim 63-letni
skiego gangu, który próbo Jan K. od razu wydał się po
wał w Elblągu organizować dejrzany.
siatkę handlarzy narkoty
Kiedy alkomat wykazał
ków - mówi nasz informa tak ogromną zawartość al
tor. - Jemu również przypi koholu, policja... nie uwie
suje się współudział w zli rzyła. Delikwent dmuchał
kwidowaniu przez elbląską jeszcze dwa razy. Krew zo
policję nielegalnej drukarni,
stała też zbadana w gdań
przywódców
własności
skim laboratorium. Wynik
gdańskiego półświatka.
się potwierdził.

Krew
z procentami

(zan)

I

lepsze cechy genetyczne z tysiąca oryksów żyjących
w europejskich ogrodach.

Dyrektor oliwskiego zoo
Michał Targowski przywiózł
tę informację z berlińskiego
kongresu
Europejskiego
Stowarzyszenia Ogrodów
Zoologicznych.
- Według europejskiej
dokumentacji hodowli oryk
sów, w naszym ogrodzie
znajduje się samiec numer
jeden w Europie. Nasz oryks
posiada najlepsze cechy ge
netyczne spośród swoich
kolegów - cieszy się Tar
gowski. - Z zewnątrz nie jest
może urodziwy, ma skórę
całą w bliznach po bojach,
ale rzeczywiście jest do
brym materiałem genetycz
nym. Dla nas oznacza to, że
wszytkie osobniki z naszej
grupy hodowlanej sprzeda
my bez trudu.

Samczyk, który się uro
dził, waży 10 kg i choć ma
kilka dni, już na chudych
nóżkach chodzi po wybiegu.
Jest bardzo płochliwy. Doro
słe oryksy mają brązowe ła
ty i szablaste rogi, którymi
samce walczą o przywódz
two w stadzie.
- Rogi mają tak okazałe
i długie, że mogą się nimi
drapać po zadzie - śmieje
się Michał Targowski.
Oryks żyje na stepach
w środkowej Afryce. Jest
rzadko spotykaną antylopą
w polskich ogrodach zoolo
gicznych.
Oprócz
oliwskiego, które ma 5 oryk
sów, zwierzętami tymi może
się pochwalić tylko zoo
w Opolu.
(ODK)

sobota, niedziela 12,13 września 1998 r.

Szkolna moda

Świbno

Mini zamiast
mundurka

Wielka
troć

wiślanym, wpadła w sieci rybaków.

Paznokcie na czarno

Majtki
spod spódnicą
Bolączką nie tylko III LO
są zbyt krótkie spódniczki,
spod których wystaje bieli
zna.
- Uważam, że zbyt eks
trawagancki strój dziewcząt,
który zwraca uwagę chłop
ców, nie jest odpowiedni do
szkoły tylko do dyskoteki -

d
Rys. Bartłomiej Brosz

mówi Barbara Tomczyk
z Zespołu Szkół Handlo
wych w Sopocie.
Ania, którą poproszono
o zmianę wydekoltowanej
bluzki podczas egzaminu
dojrzałości, mówi, że odsło
nięte ramiona nie są niczym
szokującym. - Moda będzie
wchodzić do szkół, bez
względu na postawę na
uczycieli. Komu mogą prze
szkadzać buty glany u mo
ich kolegów?
Zdaniem wielu nauczy
cieli człowiek kulturę ubio
ru wynosi z domu.
- Jeżeli rodzice nie potra
fili dziecka tego nauczyć, to
staje się to obowiązkiem pe
dagoga - dodaje dyr. D. Bus
sler. - Uczniów niestosow
nie ubranych wypraszamy
ze szkoły.

Śmieszne kapcie
Kilkanaście lat temu ta
kie sytuacje zdarzały się
rzadko. Krzysztof Jurkie
wicz, absolwent Technikum
Łączności, wspomina, jak

do granatowego munduru
ze złotymi emblematami
szkoły każdy musiał nosić
obuwie zamienne. - Było to
okazją do konkursu na naj
śmieszniejsze kapcie.
W gdańskiej „Topolówce"
20 lat temu" dziewczęta poza
fartuszkami z białym koł
nierzem musiały obwiązy
wać swoją talię paskiem. Według nauczycieli miał on
służyć do ...wczesnego „wy
krywania" ciąży - wspomina
Elżbieta P.
Pedagodzy twierdzą, że
trudno jest określić granicę,
której nie wolno w szkol
nym ubiorze przekroczyć. Bardzo często uczniowie
ekstrawagancko
ubrani
zwracają uwagę na siebie,
a nie na to co sobą repre
zentują - komentuje Marze
na Kozłowska, pedagog
szkolny w Zespole Szkół
Budownictwa Okrętowego. Jest to dla nich samych nie
bezpieczne.
Iza Miłosek
Marzena Świtała

Rumia

Małe serce dziecka
W Klinice Kardiologii Dziecięcej AM w Gdańsku
przebywa dwutygodniowa Sandra B., u której w je
denastej dobie życia rozpoznano bardzo złożoną,
wrodzoną wadę serca. Noworodek ma jedną komo
!
rę serca.
Iwona B. z Rumi 26 sierp
nia urodziła dziewczynkę
w wejherowskim szpitalu.
W normalnym terminie
dziecko i matka zostały wy
pisane do domu. Po tygo
dniu zaniepokojona dziw
nym oddechem córeczki
matka, zgłosiła się w rum-

skiej stacji pogotowia. Le
karz badający dziecko zde
cydował o natychmiasto
wym przewiezieniu go do
szpitala w Wejherowie. Po
badaniu
rentgenowskim
okazało się, że Sandra ma
przemieszczenia narządów
wewnątrz jamy brzusznej

Tłoku nie było

ostatnim dniu reje
stracji kandydatów do
Sejmiku Województwa Po
morskiego, w siedzibie Wo
jewódzkiej Komisji WyborWM czej tłoku nie było. Do godzi
ny 19. tylko 5 komitetów wy
borczych złożyło wnioski
0 rejestrację we wszystkich
8 okręgach. Sejmik będzie
liczył 50 radnych.
Jak nas poinformował sę
dzia Zbigniew Szczurek,
przewodniczący
komisji,
najwcześniej zarejestrowały
się komitety Rodzina Polska
1 SLD. Przewodniczący za
strzegł, że komisja nie może
Rybacy ze zdobyczą.
Fot. Madej Kostun
ujawniać nazwisk kandydatów, by nie być posądzoną
Ważąca ponad 20 kg
o wyborczą agitację. Z listy
troć, zwana też łososiem Rodziny Polskiej kandydują
do sejmiku m. m.: b. poseł

mm ilkanaście lat temu ma
il kijaż i kusa spódnica
mogły oznaczać zawieszenie
w prawach ucznia. W dzi
siejszej szkole wygląd
młodzieży w niewielkim
stopniu zależy od grona pe
dagogicznego.
Na głowie trwała ondula
cja, dredy, pasemka, podgolony kark i skroń - to od
zwierciedlenie panujących
stylów, które przechodzą
także do szkolnych klas. Na
uczyciele twierdzą, że fry-s
zura musi być naprawdę
dziwaczna, czy nieestetycz
na, aby zwrócono uwagę jej
właścicielowi. Są to jednak
rzadkie przypadki.

Żeńska część społeczno
ści uczniowskiej nie ma dziś
problemu z czarno lub zielo
no pomalowanymi paznok
ciami ani z makijażem.
- Jeżeli jest to delikatne
podkreślenie urody to więk
szość nauczycieli nie zwróci
na to uwagi - mówi Iga No
wak, nauczycielka jednego
z trójmiejskich liceów. Inna
twierdzi: - Nie mogę znieść
widoku „wytapetowanych"
panienek. Dziewczęta mylą
szkołę z imprezą u kolegi.
W niewielu trójmiejskich
szkołach obowiązuje umun
durowanie.
- Zrezygnowaliśmy z tego
8 lub 10 lat temu - powie
działa Danuta Bussler, za
stępca dyrektora gdyńskiej
„Trójki". - Jest to niepotrzeb
na uniformizacja. To praw
da, że na zachodzie w szanu
jących
się
uczelniach
uczniowie noszą mundurki.
Ponieważ daleko nam do ich
poziomu, nie powinniśmy
akurat tego naśladować.

Wybory '98. Kandydaci do sejmiku

oraz tylko jedną komorę
serca. Dziecko zostało na
tychmiast przewiezione do
Akademii Medycznej .
- Obecnie jest leczone
zachowawczo - mówi dr Jo
anna Kwiatkowska z Kliniki
Kardiologii Dziecięcej. -.
Jednocześnie odbywają się
konsultacje z wyspecjalizo
wanymi ośrodkami kardio
logicznymi i kardiochirur
gicznymi celem ustalenia
dalszego
leczenia
dziewcznki.
Andrzej Gojke

FeIlks pieczka

Andr7pj Ho

_

ją m. in: Bogusław Kaczma
rek, Ireneusz Włochyń wójt gminy Tczew, Franci
szek Richert, Sławomir
Szatkowski.
Wbrew wcześniejszym
zapowiedziom UPR nie wy
stawiła wspólnej z UW listy
i samodzielnie zarejestro
wała kandydatów. Listy UPR
otwierają,
m.in.:
Piotr
Szczudłowski, Adam Małec
ki (dyr. ZOZ w Kościerzy
nie), Marek Bednarski, Ja
cek Maniuk. Wczoraj także
listy do sejmiku zgłosiła
Chadecja III RP. Listy Cha
decji zarejestrowano w 5
okręgach, a w pozostałych 3
wymagały poprawek.
Członkowie komisji byli
zaskoczeni, że Unia Wolno
ści nie zapowiedziała reje
stracji kandydatów do sej
miku. - Czyżby Unia nie
miała kandydatów? - żarto
wano. Do godz.19. nie zgło
siła się ani Unia, ani Ruch
Patriotyczny „Ojczyzna"
Henryk Majewski, szef
sztabu zapewnił nas, że UW
ma kandydatów i na pewno
zaraz ich zgłosi. „Lokomoty
wami" UW są: Bogdan Lis,
profesorowie Jerzy Samp
i Robert Głębocki oraz ad
mirał Piotr Kołodziejczyk, b.
minister obrony.
W jednym okręgu, na ob
szarze b. woj. bydgoskiego
zarejestrowało kandydatów
„Przymierze Ziemi Zabor
skiej 2010" w Brusach.

rodecki. Natomiast z SLD
Rybę o długości ok. 1,6 m, P°słowie J°lanta Baijach,
wyłowiła wczoraj w wodach Franciszek Potulską Jerzy
Przekopu Wisły załoga łodzi Zakrzewski, a także b. senarybackiej ze Spółdzielni *or Wanda Kustrzeba oraz
Pracy Rybołówstwa Mor- Henryk Wojciechowski b.
skiego
„Wyzwolenie" wojewoda. Wczoraj wnioski
w Świbnie. Szyprem tej ło- 0 rejestrację we wszystkich
dzi jest Sławomir Skarwiń- okręgach złożyły komitety
c^a Wyborcza Solidarność
ski, a rybakami - jego brat
Rafał i Bogdan Mechliński.
* ^rc^ierze Społeczne
Rybacy świbnieńscy spe- PSL-UP-KPEiR i UPR.
cjalizują się w połowach troLokomotywami na listach
s^. P°^anka Franciszci i łososi, wpływających na ^
tarło z morza do rzeki. NajCegielska, biznesmeni
częściej łowią ryby o wadze Jan Zarębski i Piotr Soyka,
od 5 do 6 kg, choć zdarzają P03]0^1^ J an Kulas i Jerzy
się większe osobniki. W lip- Budnik, Jerzy Kuzyniak, wocu 1995 roku. Szyper Ed- jęw°da słupski. Natomiast
Barbara
mund Muller złowił rybę
SpołeczneMadajczyk-Krasowska
o wadze 27 kg, a cztery lata §° PSL-UP-KPEiR otwierawcześniej z wód Przekopu
wyłowiono troć ważącą 24 Gdańsk. Terry Pratchett w Empiku
kg. Kilogram tej smacznej
ryby kosztuje około 12 zło
tych.
(JAS)

Wizja świata

Ą

Lębork

Marsz Ciszy

\• •

—
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| niedzielę o godz. 13
II li z placu Pokoju wyru
szy manifestacja młodzieży
przeciwko przemocy.
Marsz Ciszy, bo tak na
zwali go organizatorzy, po
święcony zostanie pamięci
Rafała Szlagowskiego, lęborczanina pobitego na
>f,RK\
śmierć na stacji benzynowej
i'u\umn
w Lęborku.
- Naszą manifestację or
ganizujemy dokładnie mie Autor i jego fani.
siąc po tragicznym zajściu Fot. Maciej Kostun
mówi jeden z organizatorów.
Manifestanci przejdą uli Terry Pratchett - najsławniejszy współczesny twór
cami: Armii Krajowej, Le ca literatury fantasy - podpisywał wczoraj
gionów Polskich, I Armii
WP, Słupską, obwodnicą, w gdańskim Empiku Megastore swoje „Piramidy".
Krzywoustego, Kaszubską.
O tym, że dorośli ludzie
Sławę pisarz zawdzięcza
Pochód zakończy się na
kochają
baśnie
o
piratach,
pomysłowi
Świata Dysku cmentarzu przy grobie Ra
magach i Fauście, świadczył płaskiego świata płynącego
fała.
Policja ma zastrzeżenia tłum ponad dwustu osób, przez kosmos, wspartego na
co do trasy przemarszu. - w większości „po czterdzie grzbietach czterech słoni
Spodziewamy się kilku ty stce".
stojących
na
skorupie
- Ręcznie odpisuję na
sięcy uczestników. Jeśli wej
ogromnego żółwia.
dą na rondo Jana Pawła II, to prawie wszystkie listy od fa
Powieściom Pratchetta
kompletnie sparaliżują ruch nów i czytelników, także poświęcone są strony grup
na trasie Gdańsk - Szczecin z Polski. Pomijam tylko te,
dyskusyjnych w internecie,
- twierdzi Kazimierz Rojek, których nie mogę rozczytać,
gry komputerowe oraz pro
albo
te
od
wariatów,
więk
komendant lęborskiej poli
cji. - Sugerujemy zmianę szych ode mnie - powiedział dukowane przez przemysł
trasy przez ul. Kusocińskie- Pratchett „Dziennikowi", zabawkarski gadżety ze
przybijając autograf pieczę Świata Dysku.
go, Sportową i Mieszka I.
Olga Dębicka
Cek) cią.

ss
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Duma „przegłosowała" nowego premiera Rosji

Polisy OC

Primakow
nie jest czarodziejem

Bicz na
niepracujących
Ministerstwo Finansów chce, aby obowiązkowe
ubezpieczenia komunikacyjne OC były płacone
przez wszystkich kierowców. W tym celu w stycz
niu przyszłego roku ma powstać centralny rejestr
polis OC.

Ittowy premier
Jewgienij Primakow (z lewej) podczas spotkania z sze
fami klubów parlamentarnych w gmachu Dumy.Fot. PAP/CAF

uma Państwowa, niż
sza izba rosyjskiego
parlamentu, zatwierdziła
w piątek po południu kan
dydaturę Jewgienija Primakowa na stanowisko szefa
nowego rządu. Za kandy
daturą Primakowa opowie
działo się 317 deputowa
nych, przeciwko głosowało
63, a 15 osób wstrzymało się
od głosu.
Jewgienij Primakow - do
tychczasowy szef rosyjskiej
dyplomacji - został desy
gnowany przez prezydenta
Jelcyna
na
premiera
w czwartek, po rezygnacji
Wiktora Czernomyrdina,

którego kandydaturę Duma
odrzuciła już dwukrotnie.
W wystąpieniu, które po
przedziło głosowanie Dumy,
Primakow powiedział, że
szczególną troską jego gabi
netu będzie przeciwdziała
nie rozpadowi wielkiej Fe
deracji Rosyjskiej. Jego zda
niem, taki rozpad nie jest
kwestią wyłącznie teore
tyczną.
Na swego pierwszego za
stępcę, który ma być odpo
wiedzialny za sprawy go
spodarki, wyznaczył komu
nistę Jurija Maslukowa. Od
rzucił jednak sugestię szefa
skrajnych
nacjonalistów

Jewgienij Primakow kierował dotychczas - od prawie
trzech lat - dyplomacją rosyjską, a wcześniej był szefem
wywiadu. Jako jedyny wśród polityków rosyjskich zy
skał poważanie zarówno na Kremlu, jak też wśród ro
syjskiej opozycji i na Zachodzie. 68-letni były członek
radzieckiego Biura Politycznego, uważany w swoim
czasie za rycerza zimnej wojny jako minister spraw za
granicznych zyskał sobie reputację wytrwałego obroń
cy rosyjskich interesów narodowych. Najlepiej znany
mu jest zapewne Bliski Wschód, gdzie w końcu lat
sześćdziesiątych był korespondentem „Prawdy".
Władimira Żyrinowskiego,
że nowy rząd będzie zdomi
nowany przez komunistów,
podkreślając, iż będzie się
składał przede wszystkim
z profesjonalistów. Zazna
czył, że dla przedstawicieli
partii
Żyrinowskiego
(LDPR) również może zna
leźć się miejsce w rządzie.
Primakow, zaznaczył też,
że Rosja powinna twardo
bronić swych interesów na

arenie międzynarodowej,
lecz musi unikać konfronta
cji z innymi państwami.
Nowy premier powie
dział deputowanym, że po
trzebuje zdecydowanej po
mocy z ich strony w rozwią
zywaniu kryzysu gospodar
czego i finansowego w Ro
sji. Kończąc wystąpienie za
strzegł jednak, że nie jest
czarodziejem.

Co piąty kierowca nie
wykupił polisy OC - szacuje
Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny Do tej pory
nie ubezpieczeni kierowcy
byli praktycznie bezkarni.
Policja rzadko korzystała ze
swoich uprawnień, które
pozwalały jej nie tylko nało
żyć mandat, ale i zarekwiro
wać pojazd bez ważnego
OC. Od przyszłego roku ma
być inaczej - nazwiska
wszystkich kierowców, któ
rzy wykupili ubezpieczenie
trafią do centralnego reje
stru polis. Na powołaniu ta
kiej instytucji najbardziej
zależy firmom ubezpiecze
niowym. Do tej pory od
szkodowania za nie ubez
pieczonych kierowców wy
płacał
Ubezpieczeniowy
Fundusz
Gwarancyjny
z obowiązkowych składek
wpłacanych przez ubezpie
czycieli.
- Składki rosły, bo fun
dusz wypłacał coraz więcej
odszkodowań - twierdzi
Adam Taukert, rzecznik
PZU SA.

Rosły też ceny OC, gdyż
składki za nie ubezpieczo
nych kierowców byli zmu
szeni płacić wszyscy właści
ciele samochodów.
- Cieszymy się, że taki re
jestr powstanie - twierdzi
Magdalena
Sarnowska
z TUiR Warta. - Obawiam
się jednak, iż to nie wystar
czy. System zacznie działać
dopiero wtedy, gdy powsta
nie centralna ewidencja po
jazdów.
Do tej pory każde woje
wództwo prowadziło własny
rejestr samochodów.
- Kiedy dochodzi do wy
padku, a my poszukujemy
jego sprawców, to często
okazuje się, że pod jednym
numerem rejestracyjnym
jest zarejestrowanych kilka
samochodów - potwierdza
Adam Taukert.
Nadal jednak nie wiado
mo, jak zostanie potrakto
wany delikwent, który nie
zapłaci OC. Kto i w jaki spo
sób ściągnie z jego kieszeni
pieniądze.
(B.Mar.)

Nagrody muzycznej telewizji

Triumf Madonny

(PAP)

REKLAMA.

SOBOTA: ALA ZABIŁA KOTA...
BRUDNA ROBOTA.
Madonna w objęciach Jonasa Akerlunda podczas cere
monii wręczenia nagród w Los Angeles.

W NIEDZIELE NAPRAWDĘ
COŚ SIĘ DZIEJE...
DO ZOBACZENIA

§§

adonna okazała się
IW! najbardziej utytuło
waną artystką podczas roz
dania dorocznych nagród za
muzyczne filmy wideo tele
wizji MTV w czwartkowy
wieczór w amfiteatrze Universal w Los Angeles.
Będąc nominowana w 9
kategoriach, Madonna zdo
była 6 nagród, w tym 5 za
piosenkę „Ray of Light" z jej

Fot. PAP/CAP

najnowszego albumu, która
została uznana za wideo
muzyczne roku, za najlep
sze wideo w wykonaniu ko
biety, za reżyserię, chore
ografię i wydanie tego utwo
ru. W nagrodach Madonny
partycypuje Szwed Jonas
Akerlund, który reżysero
wał nagrania wymienionych
utworów.
(PAP)
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•KRAJ
f- Teczki
w komisji

WARSZAWA. Komisja
Nadzwyczajna przyjęła
większość poselskich po
prawek do projektu ustawy
przewidującej dostęp osób
inwigilowanych w PRL do
swych „teczek". Głosowanie
w Sejmie nad projektem
odbędzie się najprawdopo
dobniej za dwa tygodnie.
Według projektu, dostęp do
swych akt mieliby „po
krzywdzeni" - ci, o których
służby specjalne PRL zbie
rały informacje. W aktach
udostępnianych przez In
stytut Pamięci Narodowej
jawne byłyby nazwiska
agentów oraz oficerów, na
wet jeżeli pełnią dziś ważne
stanowiska lub współpracu
ją z obecnymi służbami.
v

Bez ochrony

OLSZTYN. Ok. 50 tysięcy
złotych padło łupem męż
czyzny, który przed połu
dniem zaatakował dwie ka
sjerki wychodzące z jedne
go z olsztyńskich banków,
Nie zamaskowany młody
mężczyzna napadł na ka
sjerki jednej z olsztyńskich
firm, gdy te wychodziły z
banku. Jedną z nich prze
wrócił. Kobieta doznała ob
rażeń głowy. Sprawca za
brał torbę z pieniędzmi
i zniknął między pobliskimi
blokami. Kasjerki były bez
ochrony. Z wstępnych usta
leń policji wynika, że ban
dyta był nie uzbrojony
i działał sam.

• ŚWIAT
ą

Propozycja
Buzka

CZECHY. Podczas piątko
wych obrad szczytu Środko
woeuropejskiego Porozu
mienia o Wolnym Handlu
(CEFTA) premier Jerzy Bu
zek wezwał premierów
państw członkowskich CE
FTA do poparcia polskiej
propozycji powołania Pod
komitetu ds. Rolnych tej or
ganizacji. Organ ten miałby
podjąć działania „wspiera
jące przepływ informacji
0 stosowanych mechani
zmach polityki handlowej
1 rolnej oraz działania zmie
rzające do ich koordynacji".

•Mickiewicz
i Łukaszenka

BIAŁORUŚ. W sobotę
w Nowogródku, a także in
nych miejscowościach zwią
zanych z młodością Adama
Mickiewicza, odbędą się
pod patronatem białoru
skich władz uroczystości
200-lecia urodzin poety,
który urodził się 24 grudnia
1798 w pobliskim Zaosiu.
Program uroczystości prze
widuje udział prezydenta
Aleksandra Łukaszenki.
Jednak w publikowanym
zawsze na początku tygo
dnia w mediach państwo
wych tzw. roboczym harmo
nogramie zajęć prezydenta
nie wspomniano o jego
uczestnictwie w imprezie.

Pożyczka hipoteczna - nowy produkt Banku PEKAO S.A.
Może być przeznaczona na dowolnie wybrany cel.
Udzielana jest na okres od 1 roku do 15 lat.
Minimalna kwota pożyczki wynosi 10.000 zł, maksymalnie natomiast
można otrzymać 150.000 zł.

Zapraszamy do naszych Oddziałów:

•Sopot, ul. M. Reja 13/15 'Gdańsk, ul. Garncarska 23, ul. Grunwaldzka 92/98, ul. Kołobrzeska 43
•Gdynia, ul. Śląska 23/25 'Elbląg, ul. Hetmańska 3

BANK PEKAO S.A.
Grupa PEKAO S.A.

Infolinia: 0-800 23232, (022) 656 05 67
Internet: www.pekao.com.pl: e-mail: info@pekao.com.pl

czytelników' .Dziennika Ballyckiego-posWn konta bankowe
U

* Udanin
Badania QTiAfl/VOr
SMG/KKC, T_UT
i-VI 10,,*'
1998 r.
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Trzecie Dni Ukrainy

Ceremonialne otwarcie
W tegoroczne Dni
Ukrainy Trójmiasto
wchodziło stopniowo;
oficjalne i ceremonialne
ich otwarcie poprzedzi
ły dwa wernisaże wy
staw: współczesnego
malarstwa ukraińskiego
oraz sztuki ludowej.
W gdańskim Dworze Ar
tusa Paweł Adamowicz i To
masz Sowiński witali wczo
raj licznie przybyłych ukra
ińskich gości: dyplomatów,
parlametarzystów, naukow
ców, artystów, studentów,
konsulów Chin, Rosji i oczy
wiście Ukrainy - Mykołę
Miszczuka. Patronujący ho
norowo dniom marszałek
Maciej Płażyński, nie mogąc
być obecny, przesłał stosow
ny adres. Przybyli też orga
nizatorzy; stawił się na pla
nie nawet Jerzy Hoffman
(kręci „Ogniem i mieczem",

Mykoła Hnatiuk, śpiewak, zasłużony artysta Ukrainy
i Siergij Czebotar, radca ambasady ukraińskiej.
Fot. Adam Warżawa

film o wojnie z Ukrainą)...
Ceremonii dopełnił impro
wizowany występ artystycz
ny.
Godzinę później w kinie
Neptun nastąpiła inaugura
cja przeglądu ukraińskich

filmów fabularnych tytułem
„Judenkreis lub wieczne ko
ło". Przegląd następnie
przejęło kino Żak. O pro
jektach dni informowali
śmy; skrócony program dziś
na str. 13.
(tas)

Nowocześni naukowcy
Gdańscy geolodzy do
czekali się nowego
obiektu przystosowane
go do potrzeb badaw
czych.

Placówka otrzymała w prezencie unikalny globus geo
logiczny.
Fot. Adam Warżawa

40 osób. Nowoczesna sie
dziba posłuży naukowcom
nie tylko jako ośrodek ba
dawczy, ale także archiwum
i ośrodek laboratoryjny.
Obecnie pracownicy insty
tutu zajmują się przede
wszystkim badaniami geo
logicznymi dna Bałtyku.
Prowadzą także monitoring
wód podziemnych i prace

na rzecz Państwowej Służby
Geologicznej.
- Interesuje nas głównie
obszar wokół ujścia Wisły dodaje Regina Kramarska.
Goście instytutu mogli
podczas otwarcia placówki
obejrzeć wystawę, prezen
tującą dorobek (od 1919 ro
ku) polskich geologów.
(sr)

Proces agencji

Znowu „Dalia" w sądzie
dworzec
Iwona D. wraz z dwo
ma synami: 6-letnim
Danielem i 8-letnim
Damianem wróciła na
dworzec PKP Gdańsk
Główny. Grozi jej od
powiedzialność karna
za nieposyłanie dzieci
do szkoły.

Oliwa. Siedziba dla geologów

W tym roku Gdański Od
dział Państwowego Instytu
tu Geologicznego obchodzi
30-lecie powstania. Dotych
czas jego siedziba znajdo
wała się w Sopocie.
- Od dawna staraliśmy się
o grunt na budowę obiektu,
który spełniałby wszystkie
potrzeby naszych pracowni
ków. Państwowa Akademia
Nauk przekazała nam teren
w Dolinie Radości - mówi
Regina Kramarska, zastęp
ca dyrektora Instytutu Geo
logii Morza w Gdańsku. Jego budowa trwała nie
spełna rok.
W placówce, przy ul. Kościerskiej, będzie pracowało

Rodzina D. wróciła

Państwo D. mieszkali na
dworcu, śpiąc na posadzce,
przez ponad dwa tygodnie.
Dzieci nie chodziły do
szkoły.
W środę znaleźliśmy dla
nich miejsce w schronisku
przy ul. Żaglowej. Naza
jutrz, nie informując kie
rownictwa, opuścili nocle
gownię.
Wczoraj rano Iwona D.
zgłosiła się do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecz
nej w Stegnie, gdzie jest na
stałe zameldowana.
Zaproponowano
jej
miejsce w Domu Samotnej
Matki w Elblągu. - Odmó
wiła - dowiedzieliśmy się
od Lucyny Grędy, kierow
niczki GOPS w Stegnie.
- Nieposyłanie dzieci do
szkoły jest przestępstwem
- powiedział „Dziennikowi"
Krzysztof Domachowski
z Miejskiego Ośrodka Po
mocy Społecznej w Gdań
sku. - Gdy wrócą z powro
tem na dworzec, zostanie
zawiadomiony o tym sąd.
Tymczasem - wczoraj
o godzinie 14.30 wraz
z dziećmi Iwona D. przeby
wała znowu na dworcu
w Gdańsku.
Później pojechała do
Miejskiego Ośrodka Pomo
cy Społecznej w Pruszczu,
gdzie kiedyś mieszkała,
bez zameldowania.
Grażyna Zarówna, kie
rowniczka sekcji w MOPS
powiedziała, że miasto nie
ma żadnych wolnych po
mieszczeń. Rodzina D. sa
ma powinna znaleźć sobie
lokal.
(K.N.)

Przed gdańskim Sądem
Rejonowym, wbrew
oczekiwaniom, nie roz
począł się proces wła
ścicieli agencji towa
rzyskiej „Dalia".

Na przeszkodzie stanął
stan
zdrowia
jednej
z oskarżonych. Proces to
czy się przy drzwiach za
mkniętych.
Na ławie oskarżonych
o czerpanie korzyści z nie
rządu zasiadło małżeństwo
Beata i Zbigniew G. oraz
Mieczysław Ż. Mimo sta
wienia się wszystkich
oskarżonych z powodu złe
go stanu zdrowia Beaty G.
nie odczytano aktu oskar
żenia.
Właścicieli agencji za
trzymano 24 lutego b.r., ale
po kilkudniowym areszto
waniu korzystali z wolno
ści po wpłaceniu poręczeń
majątkowych od 3 tys. do
15 tys. zł.
Do tego czasu prowadzi
li przy ul. Zaroślak
w Gdańsku Klub Nocny

„Dalia". Zatrudniali 6 ko
biet. Oficjalnie zarejestro
wali agencję jako pośred
nictwo matrymonialno towarzyskie.
Miał to być zwyczajny
bar. Zeznania świadków
i zabezpieczone dowody,
m.in. notaki z rozliczeń fi
nansowych między klien
tami a wspólnikami, wska
zują na inny charakter lo
kalu.
Zeznania złożyły też
pracujące tam kobiety.
Później je jednak odwołały.
Za seans klienci wybra
nej dziewczynie płacili ja
koby 150 zł. Te miały dzie
lić się z właścicielami. Ko
biety otrzymywały też pro
wizję od sprzedanego al
koholu.
Oskarżeni nie przyznają
się do zarzucanych czynów
twierdząc, że jedynie wy
najmowali pokoje i nie
wiedzieli, co się w nich
dzieje.
Rozprawy są wyłączone
z jawności w trosce o dobre
obyczaje i dobro osób po
krzywdzonych.
(ASG)

Suchanino i Morena

Inaczej na drogach
® mienią się trasy przel&jazdów przez Suchani
no i Morenę autobusów linii
nr 115, 130, 184 i 460. Za
czną się remonty ulic
Beethovena.i Piecewskiej.
Od 13 września (niedzieli)
zamknięta będzie pierwsza
z nich w kierunku Śródmie
ścia. Autobusy będą jeździły
objazdem przez ul. Po
wstańców Warszawskich.
Przystanek sprzed skrzyżo
wania z ul. Noskowskiego
przeniesiony zostanie kilka
set metrów dalej, w pobliże
skrzyżowania ul. Powstań
ców
Warszawskich
i Beethovena.
Od wtorku - 15 września
zamknięta będzie ul. Piecewska na odcinku od ul.
Schuberta do Jaśkowej Doli

ny. Autobusy 130 i 184 kur
sować mają objazdem przez
ul. Kartuską z pominięciem
Suchanina. Na trasie objaz
du nie będą zatrzymywać
się. 184 nie będzie też za
trzymywać się na przystan
ku przy ul. Wileńskiej na
wysokości ul. Gojawiczyń
skiej. Przystanek przenie
siony ma być na Jaśkową
Dolinę - tam, skąd odjeż
dżają autobusy 129 i 149. Li
nia 183 pominie ul. Nowoli
pie i Piecewską. Mieszkańcy
Suchanina dojadą do do
mów zastępczymi autobusa
mi 960, które w rejonie re
montu poruszać się będą ul.
Schuberta i Schumanna co
30, a w godzinach szczytu co
15 minut. Prace potrwają do
28 września.
(KAS)

REKLAMA
MY BUDUJEMY DL* KAŻDEGO
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„Lew & Partner" Sp. z o.o.
NASZA PROPOZYCJA

DOMY MIESZKALNE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
W TECHNOLOGII SZKIELETU DREWNIANEGO NP.

BIUROWE

SOCJALNE

MAGAZYNOWE

• SZAFY BHP

Typ „KLAUS 110"
Pow. parteru - 56,61 m2
Pow. pięłra - 43,57 m2
Cena: od 1.50 PLN za 1m2
Oczekujemy na Państwa pytania
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„LEW & PARTNER" Sp. z o.o.
ul. Wichrowe Wzgórze 2/12
83-340 Sierakowice

tel./fax 058/6816 933
tel. 0603/228908

A-Z

oferują:
-

1,79 zf/kg

masło

-

1,59/kostka

olej

-

• SZAFY AKTOWE

cukier

• SZAFY KARTOTEKOWE
• MEBLE KOMPUTEROWE

I. Z 0.0.

mąka

A

• REGAŁY MAGAZYNOWE
• SEJFY I KASETY
• KOSZE METALOWE

ludwik

3,99/1
1,1 9/kg
- 1,99/0,51
Adresy:
Gdańsk,

ul. Kartuska 73 A
302-04-41

Tczew,

Gdańsk, ul. Kościuszki 6 • TEL. 344 30 59,344 30 64

1
ul. Gdańska 7 A
| (069) 532-00-59
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Rejon kościerski

Wybory '98

Więcej ślubów
i... „bram"

AWS
z Karsina

Stara Kiszewa. W przedszkolu

Grzeję olejem
lii rzedszkole Samorzą1P dowe w Starej Kisze
wie z ogrzewania węglowe
go przeszło na bardziej eko
logiczne.
W gminie Stara Kiszewa
inwestycje związane z wy
mianą ogrzewania węglowe
go na ekologiczne stanowią
fragment szerszego projektu.
Najpierw elektryczne ogrze
wanie podłogowe zainstalo
wano w jednym z budynków
przy stadionie w Starej Ki
szewie. Później jednak oka
zało się, że ten typ ogrzewa
nia jest zbyt kosztowny.
- W następnym budynku,
który wyposażyliśmy w eko
logiczne ogrzewanie, zasto
sowaliśmy już inny nośnik
ciepła - stwierdza wójt gmi
ny, Henryk Ossowski.
Tym kolejnym budynkiem
był ośrodek zdrowia. Zain
stalowano tam ogrzewanie
na olej opałowy. Okazało się,
że to źródło ciepła jest tań
sze.
- Wówczas postanowili
śmy że co roku na terenie
gminy będziemy w jednym
budynku wymieniać ogrze
wanie - kontynuuje wójt. -

Kościerzyna

Na to, żeby instalować ekolo
giczne kotłownie w większej
liczbie placówek, gminy nie
stać. Członkowie Rady Gmi
ny zadecydowali wtedy, że
osiem starych kaflowych
pieców w Przedszkolu Sa
morządowym w Starej Ki
szewie zostanie zastąpio
nych kotłownią olejową.
Prywatna firma z Brus roz
poczęła prace w sierpniu,
a już dwa dni temu kotłownia
została oddana do użytku.
Inwestycja
kosztowała
około 150 tys. zł. Wydatek ten
Bramy weselne" bywają nietypowe. Ta młoda para, zanim dotarła do domu we
jednak szybko powinien się selnego, musiała się nieco natrudzić
Fot. Andrzej Ciupka
zwrócić. Zrezygnowano bo
„bramę". Wówczas świeżo
wiem z opłacania palaczy. Nie jest prawdą, że młode osoby obecnie rzadziej
upieczeni małżonkowie po
Teraz nie trzeba nawet naci zawierają związki małżeńskie. Takiego zdania są
to, by kontynuować podróż
skać guzika, żeby ogrzać w każdym razie pracownicy kościerskiego Urzędu
muszą wykupić się butelką
przedszkole. W ekologicznej Stanu Cywilnego.
weselnej wódki.
kotłowni bowiem temperatu
„Weselną bramę" stanowi
Ślubów w Kościerzynie wość zawierania związku
rę regulują czujniki.
najczęściej sznurek prze
W przyszłości ogrzewanie jest wyjątkowo dużo. Co ty małżeńskiego także w piąt
wieszony przez ulicę. Cza
olejowe otrzyma Szkoła Pod dzień na ślubnym kobiercu ki.
sami jednak inwencja przy
Z zawieraniem ślubu jaciół pary młodej jest -więk
stawowa w Górze. Zadecydo staje regularnie od 8 do 10
związany jest zwyczaj tak sza. W minioną sobotę na
wali o tym członkowie Rady par.
Gminy minionej kadencji.
- Szczególnie teraz, na zwanych weselnych bram. trasie przejazdu nowożeń
Zdaniem wójta gminy Hen wrzesień i październik, ma Ta tradycja wciąż jest żywa ców w rejonie Debrzyna
ryka Ossowskiego, nowy sa my zaplanowanych bardzo w rejonie kościerskim. ustawiono nietypową „bra
morząd może też wybrać in wiele ślubów, więcej niż Wraz ze wzrostem liczby mę". Leśny trakt zataraso
ny obiekt.
(jard) w ostatnich latach - stwier zawieranych
związków wała ustawiona na dwóch
dza zastępca kierownika małżeńskich, „bramy" moż koziołkach drewniana bel
USC w Kościerzynie, Łucja na częściej zaobserwować.
ka. Para młoda, zanim do
Znajomi pary młodej, po tarła do domu weselnego,
Plata. - Udzielamy ich nie
tylko w sobotę. Bywa, że par wyjeździe z kościoła do do musiała wspólnie przeciąć
jest tyle, iż często stwarza mu weselnego, na trasie piłą sporą kłodę.
(jard)
ku szkolnego. Każdy, kto my młodym osobom możli- przejazdu ich auta, tworzą
chciałby powiększyć swoją
podręczną biblioteczkę po
winien odwiedzić zespół
szkół jeszcze dzisiaj od godz. Kościerzyna
10 do 13.
(gk)

Kiermasz książek
Zespole Szkół Zawo
dowych nr 1 przy uli
cy Sikorskiego trwa kier
masz używanych książek.
Uczniowie prowadzą sprze
daż w holu głównym budyn-

Asfaltują drogę

REKLAMA

m

SCHOOL OFENGLISH

nowo otwarta szkoła języka
angielskiego w centrum Kartuz
* doświadczeni lektorzy brytyjscy i polscy
* kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych
* wszystkie poziomy zaawansowania
* kursy ogólne i egzaminacyjne FCE, CAE, CPE

Kartuzy, ul. Bielińskiego 2/4
tel. (058) 681-06-03
Zapisy już od 7.09.1998 r.
od pon. do pt. w godz. 12.00-18.00
R-l1450/A/918

Budowa ronda i moder
nizacja ulicy Wojska •
Polskiego weszła w ko
lejny etap.
Na Wojska Polskiego
pracownicy kościerskiego
Przedsiębiorstwa
Usług
Drogowo-Mostowych przy
stąpili do asfaltowania na
wierzchni. Jest to tak zwana
profilowa warstwa, po niej
dopiero w ostatnim etapie
zostanie nałożona końcowa.
- Budowa samego ronda
na skrzyżowaniu ulic Woj
ska Polskiego i Klasztornej
- mówi zastępca burmistrza,
Piotr Słomiński - to tylko 10
proc. całej inwestycji. Resz
ta to sama główna arteria,
z budową kolektora desz
czowego i wymianą całej in
frastruktury, co pochłonie

Ciężki sprzęt należący do kościerskiego PUDM wyrów
nuje warstwę profiIową.

ponad 2,2 min złotych. Na
szczęście ani jedna złotów
ka nie pójdzie na to z kasy
miasta - dodaje wicebur
mistrz Słomiński.
Przez Kościerzynę obec
nie trudno przejechać nie

w. AdamKiecki

utykając w korkach. Trudy
związane z objazdem po
trwają do listopada. Jednak,
jak zapewniają pracownicy
z PUDM, będą oni robić
wszystko, by skończyć pra
ce jak najszybciej.
(ak)

arejestrowano
listę
Hb kandydatów AWS do
powiatu z terenu gminy
Karsin. Na liście znalazły się
tylko trzy osoby. Są nimi
prezes Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc
Chłopska",
Henryk Rajski, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Kar
sinie, Tadeusz Lipski oraz
dyrektor Domu Kultury
w Osowie, Wanda Narloch.
Okazuje się, że z wyjątkiem
gminy Dziemiany wszystkie
listy wiejskie AWS są popie
rane przez wójtów kościerskich gmin.
(ak)

Nowa Karczma

10 okręgów
i icząca prawie 6 tysięcy
Im mieszkańców gmina
Nowa Karczma została po
dzielona na 10 okręgów wy
borczych. Wybranych zosta
nie 18 radnych. W gminie
utworzono jeden okręg czteromandatowy, dwa - trzymandatowe i siedem - jed
nomandatowych. Siedziba
Gminnej Komisji Wyborczej
mieści się w budynku Urzę
du Gminy w Nowej Karcz
mie.
(jard)

Wysin

Parafialne
dożynki
Jutro w Wysinie, gmina
Liniewo, odbędą się pa
rafialne dożynki. Udział
w nich wezmą miesz
kańcy pięciu sołectw.
Dożynki
rozpocznie
o godz. 12.45 korowód bry
czek przystrojonych wień
cami wykonanymi przez
mieszkańców uczestniczą
cych w święcie plonów.
0 godz. 13 w wysińskim ko
ściele pod wezwaniem
Wszystkich Świętych odbę
dzie się uroczysta msza Św.,
którą odprawi proboszcz
z Wysina, ks. Janusz Grzy
bek.
W tym roku starostami
dożynek będą wyróżniający
się rolnicy, Maria Biesik
1 Tomasz Filipski. Udział
w święcie plonów wezmą
mieszkańcy z terenu wysińskiej parafii: Wysina, Wysina-Chróstów,
Iłownicy,
a także z Szatarp i Skrzydło
wa. Dwie ostatnie miejsco
wości leżą w granicach gmi
ny Nowa Karczma, ale nale
żą do parafii w Wysinie.
W drugiej części parafial
nych dożynek wystąpi ze
spół folklorystyczny Ka
szubskie Nutki z Nowego
Klincza i muzycy miejsco
wego zespołu. Przewidziano
także darmową grochówkę.
W tym roku jednak,
w związku ze śmiercią wójta
gminy Liniewo, Romana
Szuty, dożynki nie będą
miały hucznego charakteru.
(jard)

PKiiiiiit

sobota, niedziela 12,13 września 1998 r.

iltfi

Kartuzy

Żukowo. Nowa pracownia

Moja gmina
Piesi na
moje sołectwo
dradze •GMINA CHMIELNO

Komputery
w szkole

Dziś na boisku Szkoły
Podstawowej nr 5
w Kartuzach odbędzie
się wielka impreza ple
nerowa na zakończenie
lata. Będzie ona połą
czona z akcją propagandowo-pokazową dla
dzieci i młodzieży pod
nazwą „Bądź widoczny,
bądź bezpieczny na
drodze".

W nowej pracowni komputerowej.

Fot. Celina Rubin

Spora niespodzianka czekała uczniów Zespołu
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żuko
wie w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego.
Najbardziej bodaj pożytecznym i kosztownym za
razem, przedsięwzięciem żukowskiego liceum było
utworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej,
przygotowanej na 18 stanowisk.
Pracownia wyposażona
jest w komputery najnow
szej generacji o parame
trach zaspokajających po
trzeby szkoły na najbliższe
lata. Warto dodać, że pra
cownię zaopatrzono rów
nież w najnowszy sprzęt pe
ryferyjny; zadbano także
o podłączenie komputerów
do sieci internetowej.
Pracownia wykorzysty
wana jest nie tylko do nauki
przedmiotów informatycz
nych, ale również przed
miotów ekonomicznych i ję
zyków obcych. Najnowsze
wyposażenie
pracowni
przystosowane jest także do
prowadzenia kursów kom
puterowych, które szkoła

ma zamiar rozpocząć w nie
dalekiej przyszłości.
Realizacja tej drogiej in
westycji, jaką okazała się
pracownia komputerowa
w żukowskim ZSZiO, nie
byłaby jednak możliwa,
gdyby nie dofinansowanie
ze strony Urzędu Gminy
w Żukowie, środki kurato
ryjne, fundusze Rady Ro
dziców i pomoc prywatnych
sponsorów.
Warto też przypomnieć,
że 1 września została odda
na do dyspozycji uczniów
i nauczycieli nowo wybudo
wana sala gimnastyczna
z całym zapleczem. Este
tyczne szatnie, ubikacje i ła
zienki z natryskami, przy

stosowane również dla nie
pełnosprawnych, zapew
niają uczniom zachowanie
pełnej higieny osobistej po
zakończeniu lekcji wycho
wania fizycznego.
Jeszcze jednym novum,
jakim mógł pochwalić się
dyrektor szkoły ponadpod
stawowej w Żukowie, było
odmalowanie szkolnych ko
rytarzy, dzięki czemu stała
się ona jaśniejsza i przytul
niejsza.
Teraz można naprawdę
żywić nadzieję, że po tych
wszystkich zabiegach mo
dernizacyjnych w ZSZiO
w Żukowie, uczniowie będą
chętnie uczęszczać do swo
jej szkoły. Warunki nauki są
coraz lepsze, obecnie wy
starczy tylko chcieć się
w niej uczyć i podwyższać
swoje kwalifikacje. Infor
matyka i znajomość języ
ków obcych to kapitał mło
dzieży na przyszłość w uzy
skaniu dobrej pracy i płacy
Robert Redlicki

Od godz. 13 kartuscy
strażacy zaprezentują eks
pozycję sprzętu pożarnicze
go i ratowniczego oraz prak
tyczny sposób użycia wora
ratowniczego. Ok. godz. 14
nadkom Marek Konkolewski
pokaże, jak powinny działać
elementy odblaskowe i prze
prowadzi konkursy z zakre
su bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Jednocześnie
policjanci z kartuskiej dro
gówki wystawią sprzęt służb
drogowych policji.
Pokaz udzielania pierw
szej pomocy poszkodowa
nym w wypadkach zapre
zentuje ok. godz. 15.15 dru
żyna PCK z Liceum Ogólno
kształcącego w Kartuzach.
Dla publiczności przygo
towano otwarty konkurs ga
szenia podręcznym sprzę
tem gaśniczym i rozdawanie
elementów odblaskowych.
Widowiskowo zapowiada się
również prezentacja pozoro
wanego wypadku drogowe
go i przebieg akcji ratowni
czej straży, policji i pogoto
wia ratunkowego.
Rozstrzygnięty zostanie
także test dotyczący bezpie
czeństwa ruchu drogowego,
rozpisany w szkołach pod
stawowych.
W drugiej części imprezy
Centrum Kultury „Kaszubski
Dwór" w Kartuzach przygo
towało od godz. 17 blok roz
rywkowy. Na scenie ma wy
stąpić zespół Timur i Jego
Drużyna, trio Czardasz (mu
zyka cygańska) oraz zespół
Kama Musie.
(sz)

1Pokolenie Dejków

Na Górze Tamowej w Chmielnie rośnie już piąte pokole
nie Dejków
Genealogia rodu sięga początku XX w. Jan Dejk, od któ
rego wzięła miano góra, zwana przez miejscowych Janową,
założył tu gospodarstwo w 1914 roku, po czym wyruszył na
wojnę, służąc w wojsku we Francji.
Był dobrym i pracowitym gospodarzem. Rodzina Dejków
miała wtedy w posiadaniu Górę Tamową, na której odby
wały się huczne kaszubskie zabawy Kiedyś w polu praco
wało się z koniem. Obecnie traktor ułatwia pracę na wznie
sieniu. Gospodarze najchętniej i najczęściej sadzą tu ziem
niaki, żyto, pszenicę oraz brukiew.

•GMINA SIERAKOWICE
Pękają domy

Jednemu z właścicieli domów przy ul. Kartuskiej w Sie
rakowicach zaczęły pękać mury Jest przekonany, że to "wi
na studzienki, która zapadła się w głąb jezdni o kilka cen
tymetrów. Posiadacz nieruchomości postanowił zlecić wy
konanie ekspertyzy oddziaływania na jego dom natężone
go, na tym obszarze, ciężarowego ruchu kołowego. Problem
mieszkańca Sierakowic polega na tym, że na szerokości
około 1 metra od krawężnika w kierunku osi jezdni znajdu
je się studzienka położona kilka centymetrów poniżej as
faltowego dywanika.
(er-wu)

681-18-44

•W rubryce MOJA GMINA - MOJE SOŁECTWO przedstawiamy infor
macje z kartuskich gmin i wsi. Do współredagowania tej rubryki zapra
szamy wszystkich. Wystarczy skontaktować się z oddziałem .Dziennika Bałtyckiego" w Kartuzach telefo
nicznie lub osobiście, tel. 681-18-44, ul. Jeziorna 2/26-28 II piętro. Redakcja czynna jest od poniedziałku
do piątku w godz.8-16. Prosimy o sygnały i telefony.

Wybory '98

Kandydaci zgłoszeni
W Kartuzach Gminna Komisja Wyborcza dyspono
wała wczoraj do godziny 14 listami od 4 komitetów
wyborczych, a do powiatu swoich kandydatów
zgłosiły również cztery komitety wyborcze.
- Swoich kandydatów do
wszystkich okręgów gmin
nych i powiatowych zgłosiły
przedwczoraj Komitet Wy
borczy Samorządne Kaszu
by „Nasze sprawę" oraz
Krajowy Komitet Sojuszu
Lewicy Demokratycznej.
Wczoraj do godziny czter
nastej przyjęliśmy zgłosze
nia kandydatów do wszyst
kich okręgów gminnych od
Komitetu Wyborczego AWS.
Zaś Unia Wolności obsadzi
ła dwa okręgi do rad gmin

nych. Zapowiedziała jednak
uzupełnienie list - powie
dział Gerard Leszkowski,
sekretarz Urzędu Gminy
Kartuzy.
Kandydaci będą się ubie
gać o 28 mandatów radnych
gminnych oraz 35 radnych
powiatowych. W Kartuzach
powołanych zostało pięć
okręgów wyborczych do ra
dy miejskiej, a w rejonie
kartuskim utworzono sześć
okręgów wyborczych do ra
dy powiatu.
(sz)
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Zarząd Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Sopocie na podstawie § 35 pkt. 2 Statutu

zawiadamia, że w dniu 25 września 1998 r. o godz. 17.00
w siedzibie Zarządu w Sopocie przy ul. Tatrzańskiej 19
odbędzie się Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli
Cztonków.
Porządek obrad jest wywieszony na tablicy ogłoszeń
w siedzibie spółdzielni przy ul. Tatrzańskiej 19 oraz
na klatkach schodowych w budynkach należących
do spółdzielni.

R-11588/A/184

2KM Gdańsk

Zakład Komunikacji Miejskiej
w Gdańsku

1. Zaktad Komunikacji Miejskiej w Gdańsku ul. Jaśkowa Dolina 2, ogłasza:
przetarg nieograniczony na dostawę dystrybutorów.
2. Warunki szczegółowe zamówienia można odebrać w Wydziale
Inwestycyjno-Remontowym, Gdańsk-Wrzeszcz,
ul. Hallera 142A, pok. nr 8.
3. Zamkniętą ofertę z dopiskiem:

"Przetarg na dostawę dystrybutorów"
należy złożyć w Wydziale Inwestycyjno-Remontowym, Gdańsk- Wrzeszcz,

REKLAMA

ul. Hallera 142A, pok. nr 1.
4. Termin składania ofert upływa dnia 24.09.1998 o godz. 14.00.
5. Otwarcie ofert dnia 25.09.1998 o godz. 10.00 w Wydziale
Inwestycyjno-Remontowym, Gdańsk Wrzeszcz, ul. Hallera 142A, pok. nr 1.

Z DUŻYM

można taniej

REKLAMA DUO
to rodzaj reklamy ukazującej się jednocaM*
w DZIENNIKU BAŁTYCKIM I WIECZORZE WYBRZEŻA

Dzienni)*
Bałtyckimi

6. Przetarg odbędzie się z zastosowaniem preferencji krajowych.
7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach
publicznych,
- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach
publicznych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Gdyni
informuje mieszkańców miast Gdynia i Wejherowo, że w
związku z planowanym czyszczeniem rozdzielczej sieci
wodociągowej mogą wystąpić spadki ciśnienia i miejscowe
braki wody w dniach:

Gdynia:
ul. Warszawska w nocy z 14.09 na 15.09.1998 r.
ul. Kopernika od ul. Hallera do ul. Legionów 18.09.1998 r.
ul. Legionów od al. Piłsudskiego do ul. Ujejskiego 19.09.1998 r.
Wejherowo:
ul. 3 Maja w nocy z 16.09 na 17.09.1998 r.
ul. Hallera i ul. Kopernika 17.09.1998 r.
Prace będą prowadzone w godzinach od 8.00 do 18.00,
a w nocy w godzinach od 22.00 do 8.00

W rejony te zostaną skierowane beczkowozy.
Po zakończonych robotach może wystąpić zmiana zabar
wienia wody w budynkach przyległych do wymienionych
ulic.

Za niedogodności związane z brakami w zaopatrzeniu
w wodę PEWIK przeprasza swoich odbiorców.
R-11612/A/5
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Puccy lekkoatleci

Drudzy
na Wybrzeżu

Suchan
W OPAKOWANIU ZBIORCZYM
JESZCZE TANIEJ

Puccy lekkoatleci zdobywają medale nie tylko u siebie.
'

Wybrzeżową lekkoatle
tykę w ligowych roz
grywkach reprezentuje
gdański AZS AWF i
Lekkoatletyczny Klub
Sportowy Ziemi Puckiej.
Pucczanie zanotowali ko
lejny udany występ w Łodzi,
podczas rozgrywek lekko
atletycznych w ramach II li
gi. W gronie 16 zespołów
uplasował się w środku ta
beli na 8. miejscu. Młoda
drużyna z Pucka wyprzedzi
ła kilka zespołów o wielolet
nich bogatych tradycjach,
reprezentujących znacznie
większe środowiska.
- Ziemia pucka pozostaje
nadal najmniejszym środo
wiskiem w Polsce, które po
siada drugą ligę lekkoatle
tyczną - mówi Waldemar

Fot. Piotr Niemkiewicz

Płomień, wiceprezes LKS
ZP.
W zespole puckiego LKS
najlepsze wyniki - czyli naj
więcej punktów - uzyskali:
Magdalena Czenska, Mag
dalena Wittstock, Jarosław
Godowski, Arkadiusz Zając,
Anna Szyrowska, Joanna
Płomień, Wiesław Oberzig,
Krystyna Labudda, Bartło
miej Renusz.
W Suwałkach podczas II
Ogólnopolskich Igrzysk Lu
dowych Zespołów Sporto
wych, w bardzo trudnych
warunkach atmosferycz
nych (padający deszcz, zim
no), zdobyli 5 medali.
Dwa złote medale zdoby
ła Magdalena Wittstock i je
den Magdalena Czenska,
która zdobyła także srebro.
Sztafeta dziewcząt wywal
czyła srebrny medal. (pen)

Góra Pomorska

Prywatny dom opieki
Górze Pomorskiej za
częła działać placów
ka opieki Nasz Dom. Prowa
dzi go pielęgniarka, Janina
Roszman .Jest to pierwszy
na terenie ziemi wejherowskjkiej prywatny dom opieki
społecznej. Znajdzie tu cało
dobową opiekę, wyżywienie
i mieszkanie pięć osób. Są

dla nich przygotowane po
koje 2- i 3-osobowe. Poza
tym do dyspozycji pensjona
riuszy jest świetlica z tv; ła
zienka, kuchnia. Dom jest
położony w urokliwym miej
scu, z widokiem na jezioro
Orle. Bliższe informacje pod
nr. tel. 672-49-57.
(GW)

WIELKA PROMOCJA MEBLI

W promocji 20 innych artykułów meblowych

HONORUJEMY KARTY KREDYTOWE

POWSZECHNA KASA
OSZC^DNOŚC!
BANK pAftt&TWOWY

KASA WALUTOWA

zapraszamy:
•
poniedziałek-sobota od 8.30 do 21,30
niedziela od 10.00 do 20.00
Centrum Handlowe Auchan w Gdańsku, ul. Kartusko

Dojazd autobusami firtti nr; 161, 16?
oroi autobusami własnym} AUCHAN nr; 01, 60

2 kartą statego klienta
możesz azyskać
3 % rabału.
Informacja o karcie
• t"statego ktenta
Jel. 307 06 72

ZBIJAMY CENY ZAWODOWO

Nowęcin w gm. Wicko

Skradli biżuterię
łodzieje włamali się do
do jednego z domów
w Nowęcinie. Poza precjoza
mi mieszczącymi się w gar
ści, nic innego nie ukradli.
Następnego dnia policja od

nalazła 2 złote pierścionki,
sprzedane jednemu z jubile
rów w Łebie.
Policja posiada dokładne
go rysopisu sprawcy, który
złoto spieniężył.
(zet)

czytelników
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* Badania SMG/KRC, I-VI 1998 r.

Codziennikr^j

997 policja
998 straż ptiaria
999 p©|®to*ie
0 8001500 39 bezpłatny telefon „Dziennika
I AUTOPOMOC
GRZYBNO ul. Szkolna 30, tel.
alarmowy 9637, lub 681 -06-18

APTEKI
HEL „Helska", ul. Wiejska 97 - 675-05-63
JASTARNIA„Bursztynowa", ul. Bałtycka 10
675-20-59
KARTUZY Apteka Św. Huberta os. Wybic
kiego 3a 681 -45-60, Apteka im. T. Ko
ściuszki ul. Kościuszki 17 tel. 681-3213,Apteka przy Rynku 10 tel. 681-04-84
Apteka pod Orłem ul. Gdańska 10 tel. 68142-42
KOSAKOWO „Jantar", ul. Żeromskiego 51
tel. 679-13-23
KROKOWA „Słoneczna", ul. Słoneczna 13
tei. 673-76-39
KOŚCIERZYNA im. Majkowskiego ul. Mic
kiewicza 4 tel. 686-30-21, Nowa, ul. Świę
tojańska 18 tel. 686-23-82, Pod Niedźwie
dziem, ul. Rynek 19 tel. 686-20-07, Punkt
apteczny, ul. Dworcowa 18 tel. 686-35-00
wew 369, Różana, ul. Różana 9 tel. 68632-50 św. tukasza, ul. 8 Marca 34 tel. 68626-78; Jan Kalinowski, ul. Staszica 2, tel.
686-33-03;
LĘBORK,.Bluszczowa", ul. Czołgistów 33,
tel. 621-705 „Pod Lwem", pl. Pokoju 4, tel.
621-152 „Pod Wagą", ul. Tczeska 6, tel.
622-804 „Sit Saluti", ul. 1 Armii WP, tel.
625-300
PlłCK „Eskulap", ul. Wejherowska 3 67324-51 „Pucka" - plac Wolności 12 673-2516
REDA Apteka Kaszubska, ul. Gdańska 45,
tel.67838-81
Miksturka, ul. Pucka 34, tel. 678-49-31; Łą
kowa, ul. Łąkowa 1, tel. 678-35-25
STARA KISZEWA, Kaszubska, ul. Kościerska 48 tel. 687-61-10 w. 14
WEJHEROWO „Na Rynku" plac Wejhera,
tel 672-14-70 (czynna całą dobę)
„Bursztynowa" ul. Pucka, tel 672-03-22
„Preludium", ul. Nanicka 18 tel. 672-5944 „Osiedlowa", Os. Kaszubskie,
tel.672-54-10 „Bukowa", ul.Bukowa 1,
tel. 672-24-31 „Zielona", ulJ.Sobieskiego 227, tel. 672-23-51 w.33 „Copernicus", ul. M. Kopernika 21, tel. 672-2376 „Pomorska", ul. Sobieskiego 232„Ko
lejowa", ul. 10 Lutego tel. 672-34-40 w.
355 „W pastorówce", ul. Sobieskiego
tel.672-78-55
WłADYSłAWOWO Bałtycka* - ul. Nie
podległości 17 674-14-91, Im. gen Halle
ra ul. Towarowa 11 674-12-51, „Jantar"
ul. Żwirowa 13 674-13-38, „Ogrodowa"ul. Al. Żeromskiego 31 674-03-60,
„Rybacka" ul. Gdańska 37 674-05-08
ŻELISTRZEWO „Kaszub" - Żelistrzewo 28
673-60-01
Czersk „Pod Lwem" ul.Kociuszki
2tel.84210
Brusy „Pod Modrakiem" uł.Gdańska
3b tel.82233 „Staromiejska" ul.2
lutego 1 tel.82865
Śliwice
Wajcht Buda Irena, tel.40034

1 utro, tj. w niedzielę, 13
- września, po raz 17. na
scenie Opery Bałtyckiej bę
dzie można obejrzeć znako
mite choreografie Gustawa
Klauznera. Spektakl baleto
wy składa się z czterech
części, współtworzących wi
dowisko o zmiennych na
strojach. „In memoriam
Chopin" jest liryczne, „Bo
lero" wedle Ravela - dyna
miczne, „Amerykanin w Pa
ryżu" wedle Gershwina musicalowe i wreszcie niepokojąca Aria nr 5
z „Bachianas Brasileiras"
Villi-Lobosa. Powraca za
tem na scenę cieszący oko
i ucho wieczór baletowy
przygotowany przez mistrza
Klauznera. W scenografii
i kostiumach Olgi Leszko i
Sławomira Jana Lewandow
skiego. Tańczą soliści i ze
spół opery. To w niedzielę.
A w sobotę - pożegnanie
z „Traviatą", o czym - niżej.
Spektakl zostanie powtó
rzony w środę 16 bm„
0 godz. 11.00. Bilety 15, 12
1 8 zł. Rezerwacja tel. 34105-63.
(tas)

MUZYKA DAWNA

KARTUZY, Stacja paliw nr 171, ul.
Zamkowa 2 ; Stacja paliw nr 123,
ul. Gdańska 26a
KOŚCIERZYNA Giga-Therm, ul. Dro
gowców 13; Maszk, ul. Dworcowa
37 686-23-58 CPN, ul.Wojska Pol
skiego
MIECHUCINO, stacja paliw OKTAN
PRZODKOWO, Raj, ul. Gdańska
PUCK Oktan ul. 10 Lutego 41 b
WłADYSłAWOWO Ariet ul. Starowiejska;
CPN ul. Gdańska
ŻUKOWO, Raf-OI, ul. Kościerska 9

POGRZEBOWE
r

ln memoriam Chopin" - tańczy zespół baletowy opery. Kostiumy Olgi Reszko.

17.00

Capilla Flamenca

BIURO NAPRAW TELEFONÓW
Kościereyna 914

INF.
KARTUZY tel. 681-01-44
KOŚCIERZYNA tel. 686-35-00
LĘBORK tel. 629-366
WEJHEROWO tel. 672-34-40
CZERSK tel. 84211, 84260
BRUSY tel. 82214
ŚLIWICE tel. 4005

INF. PKS
KARTUZY tel. 681-13-82
KOŚCIERZYNA tel. 686-44-35
LĘBORK tel. 621-972
PUCK tel. 673-27-13, 673-27-12
WEJHEROWO tel. 672-29-14
CZERSK teł.84418

Capilla Flamenca. Cztery osoby w dwóch słowach:
profesjonaliści i pasjonaci.
Fot. Materiały promocyjne zespołu

Cappella Gedanensis,
gdański zespół muzyki
dawnej, pospołu z Nadbał
tyckim Towarzystwem Mu
zycznym z Gdyni, zaprosiła
na koncert flamandzki ze
spół muzyki dawnej Capil
la Flamenca. Zespół moż
na scharakteryzować
w dwóch słowach: profe
sjonaliści i pasjonaci.
W pierwszej części ich
koncertu usłyszymy muzy
kę flandryjskich polifoni-

Imieniny:

Marii i Gwidona
Jana I Eugenii

stów XV wieku, m.in. J.
Brassarta, J. Ockeghema,
N. Grenona. W drugiej prawykonanie utworów
flamandzkich polifonistów
XIV wieku, których zapisy
odnalezione zostały
w zbiorach Biblioteki
Gdańskiej PAN.
Koncert odbędzie się
w Katedrze Oliwskiej;.
Wstęp wolny.
(ts)

Urodzeni...

OPERA

9nai' witai

19.00

że

Dziś w Operze Bałtyckiej
pożegnanie z „Traviatą"
Giuseppe Verdiego w reży
serii Ryszarda Ronczewskiego; 242 i ostatnie
przedstawienie. Do udziału
w pożegnaniu opera zapro
siła dwoje artystów ukraiń
skich: Tatianę Szewczenko
do roli Violetty oraz Rusłana Zinewycza do partii Al
freda, artystów goszczą
cych tu z okazji III Dni
Ukrainy.
Pożegnanie z inscenizacją
nie oznacza wszelako poże-

gnania z tytułem. „Traviata" należy do żelaznego re
pertuaru szanujących się
oper, a taką gdańska jest.
Toteż zespół już pracuje
nad „Traviatą" nową. Pra
cami kierują: Klaus Eisenmann (kierownictwo mu
zyczne), Gwenda Berndt
(reżyseria) i Ulrich Hiistebeck (scenografia). Obsada
- międzynarodowa. Pre
mierę przewidziano na 10
października, w 185. rocz
nicę urodzin Verdiego.

(tas)

FESTYN
Wejherowo

Pożegnanie wakacji
Dzisiaj o godz 16 Wejherowskie Centrum Kultury
organizuje festyn „Poże
gnanie wakacji" dla miesz
kańców miasta. Na festynie
wystąpią zespół Snajper
z Wejherowa, obejrzeć też
będzie można program ka

^nia ~ uparcie dążą do celu, a
rozsądek ułatwia im życie.
13 września - bywają czasami trochę złośliwi.
12 wrze

•PUCK tel. 673-27-81
RUMIA ul. Derdowskiego 24 tel. 67108-11 i 671-01-99
KOŚCIERZYNA ul. Skłodowska 68630-00
WETERYNARYJNE
DZIEMIANY Przychodnia, ul. Sengera
3 lok. 1 686-23-00 wew 26
KOSAKOWO tel. 679-13-16
KOŚCIERZYNA pomoc weterynaryjna,
ul. Skłodowska 26/b94 686-34-15
LINIEWO ul. Wyzwolenia 16 686-7747 wew23
NOWA KARCZMA EL-Wet 687-71 -15
PUCK ul. 1 Maja 13 tel. 673-27-81
SłAWOSZYNO nr 27, tel. 673-72-15
STARA KISZEWA ul. 6 Marca 2 68761-10 wew 21, ul. 1000 -lecia 30
687-61-10 wew 49
WŁADYSłAWOWO ul. Nawigacyjna
14, tel. 674-08-75, ul. Portowa 1, tel.
674-07-54
CZERSK, ul. Królowej Jadwigi 4,
tel. 84209; 999

|
PALIWO

Zamiejscowa 912

12-21

|
POGOTOWIA

Klauzneriana

Miejscowa 913

BIURA OBSłUGI KLIENTA TP S A.
Kościerzyna tel. 686-28-23
Puck tel. 673-23-22
Wejherowo tel. 672-34-89

1 2 , 1 3 w r z e ś n i a 1998

Ravel, Gershwin, Chopin

|
INF. TELEFON.

Puck tel. 673-20-21
Sierakowice tel. 68 -16-220
Wejherowo tel. 672-40-94, 672-

sobota, niedziela

baretowy Pawła Dłużewskiego i dziecięcy zespół
Frantówka. Dla sympaty
ków muzyki disco polo za
gra zespół Venus. O godz.
20 wystąpi zepół Kancelarya z Gdańska.
(G.W.)

Ważne rocznice:

1888 ur. Mauiice Chevalier, piosenkarz i aktor francuski

13 września

1894 ur. Julian Tuwim, poeta

KARTUZY, ul. Ceynowy 7, tel.
681-17-38
KOŚCIERZYNA ul. Świętojańska
686-30-06, ul. Kartuska 11 /a/8
PIERWOSZYNO ul. Rzemieślni
cza 26 c, tel. 679-13-08
PUCK-Dercuł. 1 Maja 8 67322-44, B. Janicki ul. 10 Lutego
11 tel. 673-27-55,
WEJHEROWO Charon ul. Dą
browskiego 2 tel. 672-14-96 lub
672-59-59
WŁADYSŁAWOWO B. Kortas ul.
Gdańska 58, tel. 674-06-82
ŻUKOWO, ul. Gdyńska 16, tel.
681-85-24

POLICIA
CHOCZEWO ul. Pierwszych Osadni
ków 20 tel. 676-32-97
GNIEWINO Os. XXX-lecia PRL 1 tel.
676-75-97
HEL ul. Sikorskiego, tel. 675-07-07
JURATA ul. Ratibora, tel. 675-2007
KARSIN ul. Długa 33 687-32-9
KARTUZY ul. Kościuszki 8 tel. 68100-73
KOSAKOWO ul. Żeromskiego 71,
tel. 679-13-97
KOŚCIERZYNA ul. Księży Zmar
twychwstańców 2 686-49-26
KROKOWA (GOSZCZYNO) tel. 67370-97
UNIA tel. 676-82-51
LINIEWO ul. Wiśniowa 2 686-77-47
wew 97
LłPUSZ ul. Majkowskiego 9 687-45-

22

LUZINO ul. Paraszyńska 28 tel. 67820-97
ŁĘCZYCE ul. Długa 24 tel. 678-91-97
NOWA KARCZMA tel. 687-71-95
PUCK ul. Dworcowa 5, tel. 673-2031
SIERAKOWICE Komisariat tel. 816007
STARA KISZEWA ul. Wyzwolenia 11
a, tel. 687-63-97
SZEMUD ul. Labudy 1 tel. 676-11-76
WEJHEROWO Dworcowa 14 tel.
672-54-74
WEJHEROWO-ŚMIECHOWO ul.
Chmielewskiego 1 tel. 672-39-90
WŁADYSŁAWOWO ul. Towarowa 1
674-01-97
REDA ul. Gdańska 55 tel. 678-3097,671-02-215
RUMIA tel 671-02-215
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POMOC TECH.
991 - energetyczne; 992 - gazowe;
993 - ciepłownicze; 994 - wod.-kan.;
995 - techniczne
KARTUZY, Ciepłownicze teł. 681 -3914
KOSAKOWO, Elektroenergetyczne 620-45-50
KOŚCIERZYNA, Energetyczne, ul.
Dworcowa 23 686-36-42, Wodne, ul.
Mała Dworcowa 2 a 686-69-46, Cie
płownicze, ul. Skłodowskiej 5
68630-14,
LĘBORK .Ciepłownicze tel. 621-181
PUCK, Energetyczne tel. 673-20-81,
Wodociągów i Kanalizacji tel. 67327-36, Ciepłownicze tel 673-21-27
REDA Gazowe, tel. 620-44-73
SIERAKOWICE, Energetyczne tel. 6816-745
WEJHEROWO, Energetyczne ul.
Przemysłowa tel. 672-13-87, Gazo
we uf, Rzeźnicka 10 tel. 672-16-47,
Pogotowie Wodociągów i Kanaliza
cji, ul. Marynarki Wojennej 1, tel.
672-40-84
WŁADYSŁAWOWO, Wodociągowe
tel. 674-06-19

PRZYCHODNIE
REJONOWE
HEL ul. Wiejska 122 tel.675-05-09
JASTARNIA ul. Stelmaszczyka tel.
675-20-09
JASTRZĘBIA GÓRA ul. Kaszubska 18
tel. 674-96-58
KARSIN ul. Świerkowa 1 687-31-15
KARTUZY, ul.Dworcowa 2, tel.
681-00-11, os.Wybickiego, tel.
681-48-44
KOSAKOWO ul. Żeromskiego 69 te).
679-13-23
KROKOWA ul. Żarnowiecka 6 tel. 67370-99
KOŚCIERZYNA ul. Skłodowskiej 7
68648-76
UPUSZ ul. Rogali 1 687-45-13
NOWA KARCZMA tel. 687-71-24
PUCK, ul. I Armii Wojska Polskiego 16
tel. 673-20-71
REDA, ul. Łąkowa 1, tel. 678-32-12
STARA KISZEWA ul. Wyzwolena 7, tel.
687-63-33
WIELKI KUNCZ, ul.Derdowskiego 3
686-14-24
WŁADYSŁAWOWO ul. Niepodległości
10 tel. 674-01-99
ŻEUSTRZEWO ul. Szkolna 2, tel. 673-

KINA

Skala ocen:

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

kośo Irzyna

JASTARNIA

Armageddon
Film science fiction. Naukowcy odkry
wają, że do Ziemi zbliża się wielki asteroid. Katastrofie może zapobiec wypra
wa promu kosmicznego, którego załoga
dokona desantu i zdetonuje ładunki nu
klearne. Szefem misji zostaje geodeta,
specjalista od wierceń naftowych.

PUCK

GDAŃSK

Hiszpański więzień
Joe Ross, genialny wynalazca, obawia
się, że rodzina chce go wyrolować. Pod
czas tajnych negocjacji na Karaibach
spotyka człowieka, który podsyca w nim
te obawy. Ross wdaje się w grę, której
nie widać końca, a nawet początek sta
je się mroczny i niezrozumiały. Triumfuje
nieufność; nie można ufać nawet sobie.

Produkcja

Cena

Kino
Rusałka
uł. 8 Marca 49

USA

komedia (12 1.)
USA, 87 min.
sensacyjny, (15 i.)
USA, 124 min.
komedia romantyczna
USA, (151.)

Mocne uderzenie **

sensacyjny (15 1.)
USA, 90 min.
sensacyjny (15 I.)
USA, 100 min.

reż.: Kirk Wong
wyk.: Mark Wahlberg
reż.; Barbet Schroeder
wyk.; Michael Keaton

Godzina
fsssssssssssessss
17,1930

reż.; Stanley Tong
wyk.: Malcolm McDowell
Kod Mercury **
reż.: Harold Becker
wyk. Bruce Willis
Sześć dni, siedem nocy *** reż.: Iwan Reitman
wyk.: Harrison Ford

Szeregowiec Ryań ***

Druga księga dżungli **
Hiszpański więzień **

f
Historie miłosne ****
Biały labirynt **
Ostatnie takie lato **

iw*

Adwokat diabła

Adwokat diabła ***"

m%

przygodowy (12 I.)
USA, 89 min
sensacyjny (15 I.)
USA, 112 min

reż.; Jerzy Stuhr
wyk.; Jerzy Stuhr
reż.: Bille August
wyk.: Richard Harris

psychologiczny (151.)
Polska, 90 min
sensacyjno-psychologiczny
W. Bryt., 121 min, (15 I.)
Irl./W. Bryt, (15 I.)

reż.; Taylor Hackford
wyk.; Keanu Reeves

sensacyjny (151.)
USA 144 min

melodradat
100 min.
dramat historyczny
95 min.

dramat psychologiczny
90 min.
sensacyjny
wyk.; Oleksander KuźmienSo 90 min.

16 (sob., niedz.)

18 (sob.)
20 (niedz.)
22 (sob.)
18 (niedz.)

Żeglarz

16

8 zt

18

8 zł

P

18.15
20

17 (sob.)

Mewa

19 (sob.)

4 zł

15.30 (niedz.) wstęp wolny
17 (niedz.)
4 zł
19 (niedz.)

4 zł

16

8 zł

Watra-Syrena

1730,20

10 zł

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

16

10 zł

18.15

10 zł

20.15

10 zł

10 zł

Bajka

18.15

10 zł

Jaśkowa Dolina
tel. 341-22-94
Dolby SR

10 zł

reż.; John Musker
Ron Clemente
reż.; Nick Hamn
wyk.: Monica Potter
reż.: James Cameron
wyk.; Leonardo DiCaprio
reż.; Curtis Hanson
wyk.; Kevin Spacey

animowany (dubbing)
USA, 82 min.
komedia (15 I).
W. Brytania, 88 min.
katastroficzny (15 I.)
USA, 3 godz. 14 min.
kryminalny (15 I.)
USA, 135 min.

14.15

8 zł

15.35

8 zł

17

12zł

20.10

10 zł

reż.: Steven Spielberg
wyk. Tom Hanks
reż.; Roland Emmerich
wyk. Jean Reno
reż.; Paul Anderson
wyk.; Burt Reynolds

wojenny (15 I.)
USA, 165 min
SF (151.)
USA, 139 min
obyczajowy (18 I.)
USA, 93 min

10.30,16.45, 20

12 zł

reż.; Duncan McLachlan
wyk.: Jamie Wiliams
reż.; Roland Emmerich
wyk. Jean Reno

przygodowy (12 I.)
USA, 89 min
SF (151.)
USA, 139 min

16

reż.: Don Bluth
i Garv Goldman
reż.; Carl Schenkel
wyk.: Casper Van Dein
reż.: Mimi Leder
wyk.: Robert Duvall

Godzilla ***
Boogie Nights **

Druga księga dżungli **
Godzilla ***
Tarzan i zaginione miasto
Anastazja ***
Tarzan
i zaginione miasto **
Dzień zagtady

Helikon
ul. Długa 57
tel.301-53-31

Żak

20.15

Szeregowiec Ryan ***

Kameralne
ul. Długa 57
tel. 301-53-31

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

15.45

Tajemnice Los
Angeles ***

Neptun
ul. Długa 57
teł. 301-82-56
Dolby Digital

4 zł

dramat (15 I.)
USA, 130 min
dramat
USA 111 min.
obyczajowy (18 I.)
USA, 93 min

Titanic ****

• ;

16.10

n. 8 zł
u. 7 zł
n. 10 zł
u. 8 zł
n. 10 zł
u. 8 zł
n. 10 zł
u. 8 zł

reż. Richard Donner
wyk. Mel Gibson
reż.: Alfonso Cuaron
wyk.; Robert De Niro
reż.: Paul Anderson
wyk.: Burt Reynolds

Marta i wielbiciele **

-

16

Zabójcza broń 4 **

Mała syrenka ***

GDYNIA

18,20

n. 8 zł
u. 7 zł
n.10 zł
u. 8 zł

sensacyjny, (15 I.)
USA, 124 min
komedia romantyczna
USA, (15 I.)
SF (15 I.)
USA, 139 min

Boogie Nights **

i

16.15

reż.; Harold Becker
wyk. Bruce Willis
Sześć dni, siedem nocy *** reż.: Iwan Reitman
wyk.; Harrison Ford
Godzilla ***
reż.: Roland Emmerich
wyk. Jean Reno

Wielkie nadzieje **

Titanic

13 zł balkon
12 zł
1330 11 zł balkon
10 zł

animowany (dubbing)
USA, 82 min.
SF (151.)
USA, 139 min

Kod Mercury ***

Sześć dni, siedem nocy

1030, J6.45, 20

reż.; John Musker
Ron Clemente
reż.: Roland Emmerich
wyk. Jean Reno

Godzilla ***

Tarzan, czyli lord Greystoke, w przeded
niu ślubu otrzymuje rozpaczliwe wezwa
nie od czarownika. Jest rozdarty: zostać
z piękną Jane, czy podążyć na ratunek.
Wizja zbezczeszczonego miejsca dzieciń
stwa sprawia, że lord podąża. A Janę za
nim...

reż.; Duncan McLachlan
wyk.; Jamie Wiliams
reż.: David Mamet
wyk.; Campbell Scott

Pociąg specjalnego
przeznaczenia
Filmy animowane dla dzieci
Judenkreist
reż.; W. Dąbrowski
lub wieczne koło
wyk.; Bohdan Stupka
Słoniki
reż.: Oleg Muratów

Mała syrenka ***

Historia wielkiej miłości na tle najbar
dziej znanej w dziejach ludzkości kata
strofy. Ponad 80 lat po wypadku grupa
nurków bada wrak statku. Znajdują ry
sowane portrety, dzięki którym nawiązu
ją kontakt z pasażerką uratowaną z ka
tastrofy. Ona opowiada im o rejsie
w kwietniu 1912 r.

wojenny (15 1.)
USA, 165 min
SF (15 1.)
USA, 139 min

wyk.; Olena Safonowa
reż.: Jarosław Łupij
wyk.; Denis Karasiow

Adwokat z Florydy broni przestępcy.
Podczas rozprawy prawnik wychodzi do
toalety, próbuje przełamać swe wątpli
wości moralne. Po powrocie gładko wy
grywa proces. W jakiś czas potem
otrzymuje intratną propozycję od no
wojorskiej firmy prawniczej.

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

reż.; Steven Spielberg
wyk. Tom Hanks
reż.; Roland Emmerich
wyk. Jean Reno

Przegląd filmów ukraińskich i
Księżniczka na grochu
reż.; W. Nowak

/!

STRAŻE

PUCK ul. 1 Maja 2, teł. 673-22-37
REDA ul. Pucka 9, tel. 678-32-11,
a po g. 16 tel. 678-33-10
WEJHEROWO plac Jakuba Wejhera nr
8, tel 672-30-20,986
WŁADYSŁAWOWO ul. Hallera 19, tel.
674-05-74
ŻUKOWO, ul. Gdańska 52, tel. 68171-00
STRAŻ POŻARNA 998
KARSIN ul. Strażacka 1 687-32-98
KARTUZY Komenda Rejonowa Pań
stwowej Straży Pożarnej w Kartuzach
ul. 3 Maja 16 a, tel.681-13-57
KONARZYNY 73a, tel. 867-61-10
KOŚCIERZYNA Państwowa Straż Po
żarna, ul Trautta 6 686-33-86
UPUSZ ul. Młyńska 687-45-98
NOWA KARCZMA tel. 687-71-07
PUCK ul. Mestiwina 11 tel. 673-20-41
SIERAKOWICE tel. 6816-008
STARE POIASZKI tel. 687-61-71
W1ELK KLINCZ ul. Wybickiego 686-1600
WYSIN, tel. 686-77-47-208
WŁADYSŁAWOWO u!. Władysława IV,
tel. 674-05-75

reż.: Michael Bay
wyk.; Bruce Willis

Mr. Magoo **

Godzilla ***

RADIO

02

Reżyser, wykonawcy

?SS5SSS!SS5iS®SSSaS!

ŻUKOWO, ul. Pożarna 4, tel. 68183-15

STRAŻ MIEJSKA
Ha ul. Wiejska 50, tel. 675-04-29
JASTARNIA ul. Portowa 4, tel. 675-2072 wew. 207
KARTUZY, ul. Hallera 1, tel.681-05-

Armageddon****

W akcie desperacji **

86-2

CZĘSTOTLIWOŚCI RADOIOWE:
Program I całą dobę na fali długiej o
częstotliwości 225 kHz oraz przez
satelitę EUTELSATIIF 6 (HOT
BIRD)polaryzacja pozioma, częstotli
wość nośna 11.474 GHz. Gdańskie
70.31 MHz, Program II fale UKF w
paśmie 95.7 MHz, Program III UKF
wszystkich rozgłośni PR 98.8 MHz,
66.41 MHz, 70.97 MHz, RADIO
GDAŃSK UKF 67.85 i 103.7 MHz
stereo, RADIO MARYJA Gdańsk UKF
88.90 i 72.29 MHz, Gdynia UKF
102.30 MHz, RADIO GŁOS 71.09 i
91.4 MHz, RADIO PLUS UKF 67.07
i 101.7 MHz, RMF FM UKF 98.4 i
73.52 MHz

Tytuł/Ocena

14
23

n. 12 zł
u. 10 zł
10 zł

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

Zawisza
Słowackiego 3
tel. 348-25-93

Warszawa
Świętojańska 35
tel. 620-42-65

17.30,20

n. 10 zł
u. 8 zł
10 zł

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

animowany (b.o.)
USA (dubbinq), 94 min.
przygodowy (12 I.)
USA, 84 min.

14.30

6 zt

16

sensacyjny (15 I.)
USA, 121 min.

1730

n. 8 zł
u. 7 zł
10 zł

Fala
ul. Mireckiego
tel. 620-69-63

Dziennik
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TEATRY
Miejscowość

Tytuł

Reżyser, wykonawcy

Autor

Opis

Godzina

GDAŃSK

Brzydkie kaczątko

reż.: Aleksander Skowiński
muz. Jaków Wajsburg

Hans Christian
Andersen

Historia królewskiego fabędzia
urodzonego na kaczym podwórku

12(sob., niedz.)
5 zł
Miniatura
Spektakl na scenie Teartu Leśnego przy ul. Jaśkowa Dolina

GDYNIA

The Wonderful World

reż.: Maciej Kolwin
wyk.: Soliści Teatru Muzycznego

Koncert

19

(Duża Scena)

WYCIECZKI
Pociąg „COSTERINA"
tam z powrotem

Gdynia Gł.
8.55 20.13
Gdynia Wielki Kack 9.12 20.04
Gdańsk Osowa
9.24 19.56
Rębiechowo
9.30 19.45
Pępowo Kartuskie 9.35 19.41
Żukowo Wschodnie 9.41 19.36
Borkowo
9.47 19.31
Babi Dół
9.56 19.26
Kiełpino Kartuskie 10.04 19.20
Somonino
10.11 19.14
Sławki
10.15 19.09
Wieżyca
10.24 19.03
Krzeszna
10.30 18.57
Gołubie Kaszubskie 10.42 18.53
Skorzewo
10.50 18.38
Kościerzyna
10.57 18.30
12.33 18.15
Garczyn
12.44 18.05
Lubiana
12.50 17.59
Lipusz
13.00 17.48
Uwaga! Pociąg kursuje w soboty
i niedziele do 27.09.
Statek .MARINA' czas rejsu
Jastarnia Zatoka 8.00 9.00
Jastarnia Gdynia 9.00 10.20
Gdynia Port
11.0012.00
12.2013.20
13.4014.40
15.0016.00
Gdynia Jastarnia 16.1017.30
Jastarnia Zatoka 18.0019.00r
19.30 20.30r
Rejsy w każdą środę
Jastarnia Gdańsk 18.00 20.00
Gdańsk Jastarnia 23.001.00
Statek „POMERANKA*
Codziennie odpływa z przystani
w Gdańsku przy Targu Rybnym:
(9.15), 11.00, 12.45, 14.30,
16.00, 17.30, (19.00)
0- te rejsy tylko na wcześniejszą
rezerwację
Rejs trwający 60 min cena bile
tu 13 zł i 9 zł (ulg.)
Gdańsk - Westerplatte - Gdańsk
90 min cena biletu 16 zł i 12
zł ulg.
Rezerwacja tel. 301 13 00.
Bezpłatnie płyną dzieci do lat 4 i
przewodnicy wycieczek.

Rejsy statków Żeglugi
NA HEL
Gdańsk o. 8.00,14.10
Gdynia o. 10.00,12.00,14.30
Sopot
0.9.15,12.40,15.10,
15.40
Westerplatte o. 8.35,13.25,
1455,15.50
NA WESTERPLATTE
Gdańsk o. 10.00,11.00,13.00,
12.00,14.00,15.00
ZWIEDZANIE PORTU GDYNIA
Gdynia 10.00-11.00,11.3012.30, 13.00-14.00, 14.30-15.30

Cena

22.50-28 zł

Muzyczny
pl. Grunwaldzki 1

(sob.)

WYPAD MA JEDEN DZIEŃ

UKRAINA

Kościerskie plonowanie

Ukrainne dni
Otwarte wczoraj uroczyście •Ratusz, Sopot - spotka
nie parlamentarzystów pol
i oficjalnie w Dworze Artu
skich i ukraińskich, godz.
sa III Dni Ukrainy, dziś
15.00
i jutro wchodzą w fazę ro
jutro, w niedzielę, 13 bm.
boczą. I tak
•Ratusz, Sopot - spotka
dziś, w sobotę, 12 bm. od
nie młodzieży ukraińskiej
będą się m.in.
i polskiej o żyłce politycz
nej i społecznej, godz.
•Dwór Artusa - konferen
10.00
cja medyczna im. prof. Ja
•Muszla Koncertowa na
kuba Parnasa, godz. 9.00
molu, Sopot - występ ze
•Hotel Gdynia - sympo
społu folklorystycznego
zjum „Ukraina między
Witrogon z Białego Boru
Wschodem i Zachodem",
(Koszalińskie), godz. 11.00.
godz. 10.00
(tas)

Oto jeden z zabytków znaj
dujących się na terenie gmi
ny Kościerzyna. Gdzie się
znajduje - takie pytanie mo
że paść na konkursie wiedzy
O regionie.

Gdzie

Fot. Kazimierz Netka

Konkurs na najładniejszy
wieniec, mecz piłki nożnej
i sprawdzian wiedzy o regio
nie (z nagrodami) - to tylko
niektóre atrakcje, jakie cze
kają uczestników święta
plonów rolników z gminy
Kościerzyna. Uroczystości
odbędą się w miejscowości
Skorzewo - jutro.
Na Kaszubach od dawna
jest pielęgnowany tam oby
czaj świętowania zakończe
nia żniw zwanego plonowa
niem. Do osobliwości nale
żały - jak piszą Róża
Ostrowska i Izabella Troja
nowska w „Bedekerze ka
szubskim" - bęks i dyngus.
Bęks to nazwa ostatniego
snopa, zebranego z pola.
Dożynkowy dyngus, to lanie
wodą, jak na Wielkanoc. Za
czynało się po wręczeniu
wieńca gospodarzom doży
nek. Dyngus odbywał się
według zasady: im więcej się
wody wyleje, tym lepsze bę
dą żniwa w przyszłym roku.
A w Skorzewie - oprócz tra
dycyjnych zabaw, przygoto
wano także wiele współcze
snych. Na początek, godz. 14
- msza św. Po niej - wręcze
nie gospodarzom chleba do
żynkowego - dowiadujemy
się od Jana Kuppera, kie

KONCERT

ygjjiy

rownika Terenowego Ze
społu Doradztwa Rolniczego
w Kościerzynie.
Od godz. 16 będzie przygry
wać Wesoła Kapela z Tcze
wa. Rozpoczną się też kon
kursy oraz rozwiązywanie
krzyżówki dożynkowej.
Inauguracja festynu ludo
wego przewidziana jest na
godz. 17. Atrakcją będą wy
stępy dzieci ze szkół podsta
wowych w Skorzewie, Łubianie i Kornem. Na boisku
szkolnym w tym czasie mecz piłki nożnej drużyn
z II ligi. Zagrają: Pakmet
Starogard i Meduza Sopot.
Typowo dożynkowe konku
rencje to konkurs na najład
niejszy -wieniec, wypiek
i wsad do kotła. Nagrody
czekają także na tych, którzy
rozpoznają najwięcej prze
tworów domowych - infor
muje Jan Kupper.
Ceniona będzie też wiedza
o regionie. Każdy, kto uwa
ża, że dużo wie na temat
gminy Kościerzyna i okolic,
będzie mógł uczestniczyć
w tej zgadywance.
Miejscowość Skorzewo znaj
duje się na północ od Ko
ścierzyny - w połowie drogi
do Stężycy.
(K.N.)

Koncert i zebranie
Towarzystwo Polska - Nor
wegia zaprasza na koncert,
który odbędzie się w nie
dzielę o godz. 15.00 w Sali
Ratusza Staromiejskiego
w Gdańsku ul. Korzenna
33/35. Wystąpią: Wojciech
Lewandowski - baryton.

Barbara Stefaniuk-Nowic
ka - fortepian. W progra
mie: F. Schubert, S. Mo
niuszko, F. Lehar, R. Leoncavallo. Wstęp wolny! Po
koncercie - zebranie towa
rzystwa.

(Ni.)

[SUPERMARKETY

KABARET

Fedorowicz
dziennikowicz
Jacka Fedorowicza (nb.
pierwszego autora naszego
„Dzienniczka"; ustąpił pola
Zbyszkowi Jujce w chwili
przenosin do Warszawy)
przedstawiać nie trzeba.
Jego autorstwa „Dziennika
Telewizyjnego" takoż. Co
innego wszelako obejrzeć
„Dziennik" w telewizji, a co
innego na żywo: bez trików,
montaży, cięć itp. mamią
cych efektów. Efekty musi

zastąpić sam człowiek. Ar
tysta.
„Najnowszy Dziennik Tele
wizyjny" Jacka Fedorowicza
można będzie obejrzeć
właśnie na żywo w niedzie
lę na scenie NOT (Gdańsk,
Rajska 6), jak wyżej. Bilety
wstępu w cenie 15, 20 i 25
zł tamże oraz w hotelu
„Jantar"; rezerwacja tel.
301-27-16.
(ts)

POGODA NA JUTRO
POGODA m DZIS
•Władysławowo
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Gdynia#

Puck#«
Gdynia#
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•Władysławowo
Ustka

.

•Hel

7
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i
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— 14°C *992 HPa
Zachmurzenie duże, okresami opady
deszczu, możliwość burz. Wiatr
z kierunków południowych, słaby do
umiarkowanego.

POGODA MA POJUTRZE

0 Władysławowo
i >
j'

Ustka

temperatura wody

Tolmicko

Gdańsk-Stogi

U°C

Puck

Gdynia

UPC

Kołobrzeg

Hel

17°C

Krynica Morska

t
Hi
17°C

17°C

GDAŃSK- Urząd Wojewódzki, Okopo
wa 21/27, tel. 307-72-74,
CHMIELNO ul. Gryfa Pomorskiego 22
tel. 84-22-16CH0CZEW0 ul. Pierw
szych Osadników 17 tel. 676-32-46
DZIEMIANY ul. 8 Marca 3 686-23-00
wew 2GNIEWIN0 tel.676-76-77
KARSIN ul. Długa 222 687-31-20
KOSAKOWO ul. Żeromskiego 69 tel.
623-47-44KROKOWA ul. Szkolna 2 tel.
673-71-80UN1A tel. 676-85-88
LINIEWO ul. Dworcowa 3 687-71-28
LIPUSZ ul. Derdowskiego 7 687-45-15
LUZINO ul. Ofiar Sztuthoffu 11 67820-68ŁĘCZYCE ul. Długa 678-92-14
NOWA KARCZMA
687-71-71PRZODKOWO ul. Kartuska
21 tel. 81-97-25 SIERAKOWICE ul. Lę
borska 30 tel. 81 -61-20SOMONINO
ul. Ceynowy 21 tel. 81-25-31
STARA KISZEWA ul. Ogrodowa 1 tel.
687-63-02STĘŻYCA ul. 9 Marca 7
teł. 84-33-05SULĘCZYW) ul. Kaszub
ska 26 tel. 84-40-61
SZEMUD ul. Kartuska13 tel. 676-1185 ŻUKOWO ul. Gdańska 52 tel. 8184-21 HEL Urząd Miasta ul. Wiejska 50
tel. 675-05-45JASTARNIA Urząd Mia
sta ul. Portowa 4 tel. 675-22-71,
KARTUZY Urząd Rejonowy ul. Dwor
cowa 1 tel. 681-35-41 Urząd Skarbo
wy ul. Kościerska 13 tel. 681-33-01,
Rejonowy Urząd Pracy ul. Hallera 1
tel. 681-14-52, Prokuratura Rejonowa
ul.Kościuszki tel. 681-23-88, Sąd Rejo
nowy ul. 3 Maja tel. 681-21-62
KOŚCIERZYNA Urząd Miasta ut, 3 Ma
ja 9 686-31 -42, Urząd Skarbowy ul.
Staszica 6 686-58-58, Urząd Celny ul.
Przemysłowa, Urząd Rejonowy, ul. 3
Maja 686-25-98, Urząd Statystyczny,
ul. 3 Maja 9 686-48-85
LĘBORK Urząd Miasta tel. 624-280,
Urząd Skarbowy tel. 624-121 Rejono
wy Urząd Pracy tel. 623-728
PUCK Urząd Miasta ul. 1 Maja 13 tel.
673-27-32, Urząd Rejonowy, ul. 1 Ma
ja 13 - 673-28-58, Urząd Skarbowy,
ul. 10 Lutego 22a - 673-27-04
REDA Urząd Miejski ul. Pucka 9, tel.
678-31-26
WEJHEROWO Urząd Miasta Plac J.
Wejhera 8 tel.672-13-16, Rejonowy
Urząd Pracy ul. I Brygady Pancernej
W.P tel. 672-21-62
WŁADYSŁAWOWO, ul. Hallera 19 tel.
674-12-66

Zachmurzenie
duże, przelotne
opady deszczu,
możliwość
burz. Temp.
w dzień do
21°C, w nocy od
12°C. Wiatr sła
by z kierunków
zmiennych. Ci
śnienie w godz.
rannych 992
hpa i spada.

\

Pud#-.

Gdynia#

,Hfl

Zachmurzenie duże z większymi
przejaśnieniami, przelotny
deszcz. Wiatr południowy do po
łudniowo-zachodniego, umiarko
wany.

GDAŃSK AUCHAN, ul. Szczę
śliwa 3, pon. - sob. 8.30 21.30, niedz.10.00 - 20.00. CITY
FORUM, ul. Podwale Grodzkie
8, pon. - sob. 9-21, niedz.
11.00-19.00. ETC, al. Rzeczypo
spolitej 33, pon. - sob. 9 -21,
niedz. 11.00 - 20.00. GILDIA, ul.
Targ Sienny 7, pon. - pt. 10.3018.30, sob.9.00 -15.00, niedz. nieczynna. HALA TARGOWA
W GDAŃSKU, plac Dominikań
ski 1, pon. - pt. 9-18, sob. 9.00 15.00, niedz. - nieczynna. IKEA,
ul. Złota Karczma 26, pon. - pt.
11 -20, sob. 10.00 - 20.00,
niedz. 10.00 - 18.00, NOMI
DOM I OGRÓD, ul. gen. J. Halle
ra 132, pon. - pt. 9- 20, sob.
9.00-17.00, niedz. 10.0016.00. OFFICE DEPOT, ul. Grun
waldzka 211, pon. - sob. 10 20, niedz. 10.00 -18.00. GDY
NIA EUROMARKET, ul. Nowowiczlińska 35, BOMI pon. - sob.
8-21, pawilony handlowe od
10 do 21, niedz. 10.00-19.00,
pawilony handlowe od 11.00 do
19.00 HALA TARGOWA W GDY
NI, ul. Jana z Kolna, pon.- pt. 8 18, sob. 8.00- 15.00, niedz. nieczynna. HIT, ul. Kcyńska 27,
pon. - sob. 8-21, niedz. 9.00 18.00. KLIF, al. Zwycięstwa 256,
pon. - pt. 10 - 22, sob. 9.00 21.00,niedz. 11.00 - 21.00. MA
KRO CASH AND CARRY, ul. Hut
nicza 8, pon. - sob.5.30- 21,
niedz. 8.00- 18.00. WOODY,
ut. Chwaszczyńska 64, pon. - pt.
8-19, sob. 9.00 -16.00, niedz.
11.00 - 16.00. SOPOT B1LLA,
ul. Sikorskiego 8, pon.- pt. 9 21, sob. 8.00 - 20.00, niedz.
9.00 - 16.00. REDAMEBLOMARKET, ul. Wejherowska
65,pon,- pt. 10 -19, sob. 10,00
-15.30, niedz. 11.00-15.30.
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Dziennik
Bałtycki%
MOPS pod redakcją Agnieszki Radzimskiej

Rozwiązanie konkursu

Pocztówka z wakacji

Specjalnie dla

Wyi

- Jesteście bardzo |

nym zespołem wśr<

dzieży. Czy macie di
r

Lot balonem" - Olek Nadolski, lat 9 z Gdyni.

klubów?

Grzesiek: Jest ich d
nieją takie autory

i nieautoryzowane, f
funkcjonują przy firm

dających nasze pł]

członkowie otrzymuj

czas nasze materiały
cyjne, autografy i

Fankluby niezależne

%
$

o tego typu upominl
się same.

m

- Na wasze koncei

...

„Na promie" - Antek Komorowski, lat 5 z Gdyni

,Na plaży" - Piotrek Kowalski z Tczewa

Podczas wakacji byliście w wielu ciekawych miejscach. Niektórzy z Was spędzi
li lato w górach lub poza granicami naszego kraju. Wspaniałe wakacje miały
również dzieci, które pozostały w domu, o czym świadczą prace, które wpłynęły
na konkurs. Otrzymaliśmy ich ponad 100, najwięcej od uczniów ze Szkoły Pod
stawowej nr 44 w Gdańsku. Spośród wszystkich prac wybraliśmy 17 najładniej
szych, które postanowiliśmy nagrodzić. Obok prezentujemy kilka z nich.

BiilSIilli

chodzi wiele fanów.1

rza wam się, że w ta

mie wypatrzycie dzie
z którą chętnie by
umówili?

Shadi (19 lat): Wb

zorom im więcej lu
trudniej kogoś pozna
Robert (23 lata):
być skoncentrowani
stępie.
Dominik (17 lat): J
mi zobaczę kogoś, kt
zu wpada mi w oko.

4aC

- Jaki

„W górach" - Asia Btażkowska, lat 9 z Gdańska

jest

was

dziewczyny?

Nagrody otrzymują:
plecaki szkolne:
•
Maja Mazur lat 6 z Gdańska
•
Olek Nadolski lat 9 z Gdyni
pitki nożne:
•
Piotrek Kowalski z Tczewa
•
Michał Linów klasa Va ze SP 44 w Gdańsku
pitkę do koszykówki:

„Zachód słońca" - Michał Linów, kl. V a SP 44

•
Joanna Btażkowska lat 9*z Gdańska
piórniki szkolne:
•
Magda Zygmunt lat 12 z Gdańska
•Kamila Btażkowska lat 10 z Gdańska
•
Milena Polak lat 12 z Gdańska
•
Agnieszka Goscik klasa Vlld ze SP 44 w Gdańsku
kolorowe teczki:
•
Joanna Wróbel klasa Vlllb ze SP 44 w Gdańsku
•Basia Mamczur klasa Vlllb ze SP 44 w Gdańsku
•Basia Poniecka lat 6 z Gdyni
•
Marta Laskowska klasa Ib ze SP 44 w Gdańsku
•Monika Sikorska klasa Va ze SP 44 w Gdańsku
•Joanna Klapper lat 7 z Gdańska
•Antek Komorowski lat 5 z Gdyni
•Agnieszka Pycińska klasa Vlllb ze SP 44
Nagrody można odbierać w Biurze Konkursów (pokój
201), Dom Prasy, ul. Targ Drzewny 3/7 w Gdańsku. Do
Tczewa nagrodę wyślemy pocztą.

„Windsurfing" - Basia Poniecka, lat 6 z Gdyni

PYTANIE KONKŁ
przyślą prawidłowi
Nasz adres: 80-8

UWAZAO,
GOOFY!
RAZ LECI!

GDZIE DEST
"-(KRĄŻEK?

&1-fS ©

-J-

NIE GESTEM
PEWIEN
ALE MYŚLĘ, ZE
GO POŁKNĄŁEM!

Uwaga! K
Już wkrótce nowy konkurs w Mopsie organizowany wspólnie
z kanałem telewizyjnym dla dzieci - Fox Kids oraz z radiem Plus.
Do wygrania mnóstwo nagród.
Śledźcie dokładnie kolejne numery Mopsa, a dowiecie się
o wszystkich jego szczegółach.
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•Przygody Ropuszka
M rysunkowy
Ropuszek, to mądra żabka, bohater
angielskich baśni. Mieszka obok wiel

: Nie chciałbym mieć
idealnej sympatii. Niedosko

kiej polany, nad rzeką, po której obu

nałości są słodkie.

stronach rosną duże wierzby. To wła
śnie stąd Ropuszek i jego wierni przyja

OD rt Nie ma ideałów.
- ; - (16 lat): Teraz to na

ciele: Krecik, Szczurek oraz Borsuk wy

wet nie wiadomo, czy to

ruszają na uwielbiane przez siebie wy

prawdziwa blondynka czy
szatynka.

cieczki, przejażdżki statkiem, pikniki.
Na swojej drodze spotykają mieszkań

- Gdzie byście zaprosili wa

ców polany lasu. Chętnie zawierają
z nimi znajomości, organizują wspólne

szą wybrankę na pierwszą
randkę?
:

Pojechałbym

zabawy. Prowadzą miłe i beztroskie życie w swoim radosnym i magicz
nym świecie zwierząt.

za

Ukazał się właśnie film rysunkowy z przygodami Ropuszka (O czym

miasto i urządziłbym prze

szumią wierzby?). Dostępny jest na kasetach domowej wideoteki. Film

pyszny piknik pod drzewem.

jest dubingowany, to znaczy, że bohaterowie mówią po polsku, a gło

: Zdecydowanie do
restauracji na bardzo roman
tyczną kolację przy świecach.
- Czy w waszych sercach
jest miejsce tylko na muzy
kę?
Bartek: W moim są jeszcze

Fot. Maciej Kostun

klonowaniem.

Chciałbym

mieć takich kilka.
- Na co wydajecie pienią
dze, które zarabiacie?
Danie!: Ja już mówiłem.
Wszystko na badania.

osoby. To moja mama i sio

Grzegorz:
i kredki.

sze. Lubię starsze dziewczy
ny.
Daniel: Ja po nocach śnię
o mojej rybce. Jest prawdzi

Na

zeszyty

z lekcji WF. Nauczyciel uznał,
że mamy wystarczającą ilość
ruchu.
Grzegorz: Ja też się uczę,
ale w studium wokalnym.
Robert Ja prowadzę szkołę

Shadi: Tak naprawdę to za
rabiamy tyle, że możemy po
móc swoim rodzicom.
- Czy chodzicie jeszcze do

sów użyczyli im znani polscy aktorzy.

(JU)

To ze względu na częste wy
jazdy. Jesteśmy też zwolnieni

dwie bardzo ważne dla mnie
stra. Obie są ode mnie star

mm

Filmowa Lista Przebojów
notowanie 27
(filmy na kasetach wideo)
1. (1) Tom i Jeny - rysunkowy

tańca.

2. (2) Super Kaczor - rysunkowy

- Co lubicie robić, kiedy nie
śpiewacie?

3. (7) Nowe przygody kredka - rysunkowy

Grzegorz: Interesuję się
sportem.

4. (6) Królik i skarb korsarzy - rysunkowy

wa. Pływa w akwarium. Na

szkoły?

zywa się Tuiti. Wszystkie za

Robert Lubię koszykówkę.

robione pieniądze wydałem

Shadi, Daniel, Bartek: My
uczymy się w liceum. Mamy

na badania związane z jej

indywidualny tok nauczania.

Bartek:

5. (3) Piotruś Pan - rysunkowy
6. (5) Uwolnić orkę 3 - przygodowy

Shadi: A ja lekką atletykę.
Wszyscy

101 dalmatyńczyków - przygodowy

gramy

7. (4) Księżniczka Łabędzi - rysunkowy

w piłkę.

8. (9) Król Lew - rysunkowy

- Macie już dużo sukcesów
na swoim koncie. Koncerto
waliście również poza grani
cami naszego kraju. W jakim
kraju będziecie w najbliż
szym czasie występować?
Robert Byliśmy już w No
wym Jorku i Chicago w Sta
nach Zjednoczonych. Teraz
jedziemy tam znowu. Praw
dopodobnie

w

styczniu

i w marcu.
Daniel: Wcześniej będzie
my jeszcze w Niemczech.

9. (10) Zakochany kundel - rysunkowy
10. (8) Przygody Kubusia Puchatka - rysunkowy
Liczba w nawiasie oznacza miejsce na poprzedniej liście
(-): ten znak oznacza nowość na naszej liście
Zapraszamy do udziału w naszym plebiscycie. Każda nadesłana kart
ka z propozycją do filmowej listy przebojów weźmie udział w losowaniu
filmu na kasecie wideo. Dzisiaj los uśmiechnął się do Moniki
Kuczmińskiej z Luzina. Gratulujemy. Nagrodę prześlemy pocztą.
Czekam na kolejne Wasze propozycje do listy. Wystarczy wypełnić
poniższy kupon, nakleić na pocztówkę i przesłać pod adresem: Biuro
Konkursów, Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk.

- Jakie jest wasze najwięk
sze marzenie?

Filmowa Lista
Przebojów

Just 5: Aby do końca życia
robić to, co robimy.
- Dziękuję za rozmowę i ży
czę wielu sukcesów.
- Dziękujemy.
Fot. Maciej Kostun

(vera)

OWE: W JAKIM MIEŚCIE MIESZKAJĄ CHŁOPCY Z ZESPOŁU JUST 5? Wśród dzieci które
powiedź rozlosujemy kasety magnetofonowe z najnowszymi nagraniami Just S.
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, Biuro Konkursów (z dopiskiem JUST 5).

imię
nazwisko
wiek
adres

Głosuję na filmy:

sobota, niedziela 12,13 września 1998 r.
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A życie sobie płynie...

PULSU!

Czterdziestolatek <21, ostatni)

Jan Pietrzak oraz plejada znako
mitych polskich artystów, pre
zentują piosenki które Agniesz
ka Osiecka, Jonasz Kofta i Adam
Kreczmar napisali niegdyś dla
Kabaretu pod Egidą. Wykonaw
com towarzyszy zespół muzyczny
pod kierunkiem H, Miśkiewicza.

Podczas kolejnej inspekcji na
budowie Trasy Toruńskiej do
chodzi do scysji między dyrek
torem Karwowskim a techni
kiem Maliniakiem. Pan Stefan
dostaje ataku serca, zostaje od
wieziony do szpitala.

W obronie prawa

Queen - Live At Wembley

pr. I, g. 22.30

Świat przyrody

Polsat g. 12.30

TVG,g. 15.30

Amerykański milioner przy
spiesza swe wakacje we wło
skiej willi. Na miejscu przeko
nuje się, że pod jego nieobec
ność dozorca prowadzi tu hotel
służący innym gościom... Na
zdj. Rock Hudson, Gina Lollo
brigida.

Moce ciemności

Podczas gdy w Rwandzie szalała
krwawa wojna domowa, ekipa
filmowa BBC znalazła się na
ziemi niczyjej, pomiędzy dwie
ma walczącymi stronami, aby
sfilmować jedne z najrzadszych
i najpiękniejszych zwierząt ży
jących na ziemi.

Ballada o małym Joe
Buffalo, rok 1865. Młoda i atrak

Blob zabójca

Pewnego dnia w pobliżu
Arborviłle na Ziemię spada me
teoryt z dziwną, galaretowatą
substancją w środku. Od tej po
ry spokojna, leniwa egzystencja
mieszkańców miasteczka prze
radza się w prawdziwe piekło!

Jekyll i Hyde znowu razem

Świeżo upieczony absolwent
wydziału prawa, Roger Baron
{Robert Downey Jr.) ma objąć
posadę
asystenta
samego
Edwarda Dodda, Przez lata
zmienił się nie do poznania, za
pomniał o młodzieńczych ma
rzeniach i ideałach.

film zrealizowany w 1986 roku
podczas pierwszego koncertu
Queen na stadionie Wembley
Frekwencja publiczności pobiła
wszelkie dotychczasowe rekordy.
Grupa zaprezentowała najbar
dziej spektakularne widowisko
muzyczne.

Król Ryszard Iwie Serce stacza
zwycięską walkę z wysłanni
kiem Szatana. Zwłoki pokona
nego zostają złożone w sarkofa
gu. Przez osiem wieków sarko
fag pozostaje nietknięty Jednak
w 1951 roku dwóch arabskich
złodziei odkrywa grobowiec.

7.00 Rolnictwo na świecie: Francja (1)
7.15 Agrolinia 7.45 Śniadanie na farmie
8.05 Wszystko o działce i ogrodzie 8.30
Wiadomości 8.40 Prognoza pogody 8.45
Pokolenia - program wojskowy 9.05
Ziarno - program redakcji katolickiej
9.30 Dla dzieci i młodzieży: 5-10-15 9.55
Dla dzieci: Kto ty jesteś? 10.20 Walt Di
sney przedstawia: „Kacza paczka", „Nie
ustraszona trójka" (2-ost.) -film przygo
dowy USA 1996 11.40 Co w kraju pisz
czy? 12.00 Wiadomości 12.10 Program
pod różą: Odkrywając Kanadę 12.40
Czasy - katolicki mag. informacyjny
12.50 Stop klatka - magazyn filmowy
13.10 Studio sport: Relacja z 7 etapu Tour de Pologne 13.25 Od rozbioru do wol
ności - teleturniej 13.50 Sensacje XX
wieku: Mata Hari 14.20 Zabawy języ
kiem polskim 14.40 Studio sport: Relacja
z 7 etapu Tour de Pologne 14.45 Od
przedszkola do Opola - program roz
rywkowy 15.20 Studio sport: Relacja z 7
etapu Tour de Pologne

7.25 Sport telegram (powt.) 7.30 Folko
we nuty z Równicy 8.00 Tacy sami w świecie ciszy - program w języku mi
gowym 8.30 Program lokalny 9.30 Po
witanie 9.35 Jaś Fasola - program roz
rywkowy 10.00 Barokowe przeboje
w Wilanowie - koncert (2) 11.00 Podró
że w czasie i przestrzeni: „Opowieści
Serengeti" (2/4): „Opowieść lwa" - se
rial dok. 12.00 Kino bez rodziców: Spo
tkanie z Hanna Barbera - seriale ani
mowane 12.35 „Cudowne lata" (44):
„Kakao i sympatia" - serial obyczajowy,
USA 1989, reż. Peter Baldwin 13.05 Co
koń wyskoczy... czyli I Jeździeckie Mi
strzostwa Polski Środowisk Twórczych
13.30 „Jake i Ben" (11/13) - serial oby
czajowy Kanada 1995, reż. Francis
Damberger 14.20 W 80 dań dookoła
świata z Robertem Makłowiczem 14.45
Piknik Dwójki w Gnieźnie - pożegnanie
lata 15.00 Familiada - teleturniej 15.25
„Złotopolscy" (69) - telenowela, Polska
1998, reż. Radosław Piwowarski

6.00 Muzyka na bis 6.30 Disco Relax
7.30 W drodze - mag. redakcji progra
mów religijnych 8.00 „Kapitan N" (2) serial animowany dla dzieci 8.25 „Po
wer Rangers" (99) - serial fantastycz
ny, USA 1994 (25 min) 8.55 Gamma '98
- Festiwal Piosenki Dziecięcej w Rado
miu - relacja z koncertu galowego 9.55
Lista przebojów - pr. muzyczny 10.05
„Strażnik Teksasu" (25) - serial sensa
cyjny, USA 1996, reż. Vern Gillum,
wyk. Chuck Norris, Clarence Gilyard,
Sheree J. Wilson (45 min) 11.00 „Nia
nia inna niż wszystkie" - komedia,
Francja 1993, reż. Erie Civanyan, wyk.
Mimie Mathy, Thierry Heckendorn,
Micheline Dax (55 min) 12.30 „Przy
jeżdżam we wrześniu" - film obyczajo
wy, USA 1961, reż.Robert Mulligan
(108 min) 14.30 „Extralarge" (2) - se
rial sensacyjny, Włochy 1993, reż. Enzo G. Castellari, wyk. Bud Spencer,
Philip Michael Thomas, (45 min)..
15.30 Fundacja Polsat

7.00 „Detektyw Bogi" - serial animowa
ny 7.25 „Czarodziejski ołówek" - serial
dla dzieci 7.30 „Król Artur i kwadratowi
rycerze okrągłego stołu" -serial animo
wany 7.55 „Podróże z małą gwiazdką" serial animowany 8.20 Program dnia
8.30 Dzień dobry, tu Gdańsk 9.00 Pano
rama 9.10 Dzień dobry, tu Gdańsk 9.30
„Niebezpieczna zatoka" - serial przygo
dowy 10.00 „Podróże kulinarne po
Francji" - serial dok. 10.30 „Czas ogro
dów" - serial dok. 11.00 „Motocyklem
dookoła świata" - serial dokumentalny
11.30 „Kung Fu" - serial przygodowy
USA 1973, reż. Jerry Thorpe, wyk. David Carradine, Brandon Cruz, Lara Par
ker 12.30 45 minut - magazyn dla mło
dzieży 13.10 Tu mieszkamy: Władysła
wowo 13.30 EL TV Muzyk - czyli elitar
na telewizja muzyczna 14.00 Krajobra
zy - magazyn krajoznawczy 14.30 Tu
mieszkamy: Władysławowo 15.00 Dwa
tysiące lat później - program katolicki
15.30 „Świat przyrody" - serial dok.

7.00 Telesklep 8.00 „O czym szumią
wierzby" (11) - serial animowany dla
dzieci 8.30 „Latarnia Solusia" (14) serial animowany dla dzieci 8.45 De
De Reporter - program dla dzieci 9.00
Twój problem nasza głowa - program
na żywo, dla dzieci 10.00 Rzut za 3 następcy Jordana 10.30 Gillette - pro
gram sportowy 11.00 „Tor" - film sen
sacyjny USA 1967, reż. Richard Rush,
wyk. Fabian, Annette Funicello, Dianę
McBain, Warren Berlinger (95 min)
12.35 „Kaskaderzy" - cykl filmów do
kumentalnych 13.00 Salon gier kom
puterowych - program dla dzieci
i młodzieży 13.25 Big Star Party - Superlista - pr. muzyczny 14.15 „Gwiezd
ne wrota" (2) - serial SF, USA 15.15
„Buffy - postrach wampirów" (2) - se
rial dla młodzieży, USA 1997

16.25 „Pan Złota Rączka" (25/50) - se
rial komediowy, USA, reż. John
Pasąuin, wyk. Tim Allen, Taran
Smith, Patricia Richardson
17.00 Teleexpress
17.25 Jaka to melodia? - quiz
17.50 To jest telewizja
18.05 „Przygody Sindbada" (2/21) - se
rial przygodowy USA 1995, reż,
Clay Boris/Neill Fearnłey, wyk.
Zen Gesner, Jacąueline Collen,
George Buza, Tim Progosh
19.00 Wieczorynka: „Tabaluga"
19.30 Wiadomości, Sport i Prognoza
pogody

16,00 Piknik Dwójki w Gnieźnie - poże
gnanie lata
16.50 „Czterdziestolatek" (21-ost):
„Smuga cienia, czyli pierwsze
poważne ostrzeżenie" - serial
obyczajowy, Polska 1977, reż. Je
rzy Gruza. wyk. Andrzej Kopi
czyński, Anna Seniuk, Irena
Kwiatkowska, Roman Kłosowski
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
18.35 Magia liter - teleturniej
19.05 Jaś Fasola - program rozrywkowy
19.30 Muzyczny gwiazdozbiór: Czerwo
ne Gitary

16.00 Informacje
16.10 Zepter Sport Magazyn
16.20 Dziewięciu wspaniałych: gra - za
bawa
17.15 „Pacific Błue" (35) - serial sensa
cyjny, prod. USA 1996, reż. R.
Hemecker, wyk. J. Davidson, D,
Vogel, M. Ferraez, P Trickey (45
min)
18.10 „Xena, wojownicza księżniczka"
(2) - serial przygodowy, USA
1995, wyk. L. Lawless, R. 0'Connor (43min.)
19,05 Disco Poło Live

16.30 „Tak panie Ministrze" -serial ko
mediowy W. Bryt. 1990
17.00 Studio Trójki
17.10 Historie z tej ziemi: Cygaro z El
bląga
17.30 Tu mieszkamy: Władysławowo
17.55 Słowo o ewangelii
18.10 Panorama lokalna - wydanie
główne
18.30 Uśmiechnij się - program roz
rywkowy
19.00 W cztery strony świata
19.30 „Makbet" - opera Giuseppe Ver
diego

16.15 Multikino - filmy gwiazdy plotki
16.45 Studio tramwaj
17.15 Maraton Uśmiechu - liga dowci
pów, prowadzi Mariusz Czajka.
17.45 Ale plama - pr. rozrywkowy
18.00 Wszystko albo nic - teleturniej
rodzinny Krzysztofa Ibisza
18.55 Pogoda
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.30 „Droga do ruiny" - komedia, USA
1992, reż. Charlotte Brandstrom,
wyk. Peter Weller, Carey Lowell,
Michael Duchaussoy, Rebecca
Pauly (105 min)

20.05 „Zbyt wiele" - komedia,
USA/Hiszpania 1996, reż. Fer
nando Trueba, wyk. Antonio
Banderas, Melanie Griffith, Daryl Hannah, Danny Aiello (115
min)
22.05 Sportowa sobota oraz Kronika
Tour de Pologne
22.30 A życie sobie płynie... - koncert
23.35 „W obronie prawa" - film sensa
cyjny, USA 1989, reż. Joseph Ruben, wyk. James Woods, Robert
Downey Jr., Yuji Okumoto, Margaret Colin (104 min)
1.25 „Po tamtej stronie" (19,20-ost.)
- serial SF, USA 1996
2.50 Zakończenie programu

20.00 Piknik Dwójki w Gnieźnie - poże
gnanie lata
21.25 „Katastrofy na żywo" (2/12) - se
rial dokumentalny, USA 1997
21.50 Słowo na niedzielę
22.00 Panorama
22.40 „American Buffalo" - film oby
czajowy, USA 1995, reż. Michael
Corrente, wyk. Dustin Hoffman,
Dennis Franz, Sean Nelson (84
min)
0.05 Queen: „Live at Wembley"
1.05 Sport telegram
1.10 Zakończenie programu

20.00 Idź na całość - show z nagrodami
20.50 Losowanie LOTTO i Szczęśliwego
Numerka
21.00 „Nocny patrol" (15) - serial
22.00 „Moce ciemności" - film sensacyj
ny, USA 1993, reż. Aaron Norris,
wyk. Chuck Norris, Calvin Levels, Christopher Neame, Sheree J. Wilson (91 min)
23.45 Ogłoszenie wyników LOTTO
23.50 „Ostatni do wzięcia" (2) - serial
0.20 Playboy: „Pamiętnik Czerwone
go Pantofelka", „Marzenia na ja
wie"
1.20 „Mężczyzna i kobiety, po zmro
ku..." -film erotyczny, USA 1994,
reż. Anthony Christopher
2.55 Muzyka na bis
3.55 Pożegnanie

21.30 Panorama - wydanie wieczorne
21.45 Gdański Magazyn Sportowy
22.00 „Podróże kulinarne po Francji" serial dokumentalny
22.30 „Ballada o Małym Joe" - western,
USA 1993, reż. Maggie Greenwald, wyk. Suzy Amis, Bo Hop
kins, łan McKellen, David
Chung (120 min)
0.30 Zakończenie programu

21.15 To było grane! - pr. rozrywkowy
prowadzi Kayah Gwiazdą pro
gramu będzie Pussy Cat. Gośćmi
będą: Renata Dancewicz, Maciej
Szczęsny, Grzegorz Markowski,
Adrianna Biedrzyńska.
22.30 TVN Pogoda
22.35 „Blob zabójca" - horror SF, USA
1988, reż. Craig Stearns, wyk.
Kevin Dillon, Shawnee Smith,
Donovan Leitch, Jeffrey DeMunn. (110 min)
0.25 „Jekyll i Hyde znowu razem" komedia fantastyczna, USA
1982, reż. Jerry Belson wyk.
Mark Blankfield, Bess Arm
strong, Krista Errickson, Tim
Thomerson (95 min)
1.55 Granie na ekranie - pr. rozryw
kowy

pr. I g. 23.35

16

Przyjeżdżam we wrześniu

pr. H, g. 0.05

Polsat, g. 22.00

i.

cyjna Josephine zachodzi w ciążę
z pewnym fotografem i wkrótce
rodzi dziecko Ojciec zmusza ją
do opuszczenia domu. Dziewczy
na wyjeżdża na Zachód - niebez
pieczny i dziki Obcina włosy i za
kłada męskie ubranie,,.

Dr Daniel Jekyll, poważny, uta
lentowany i pochłonięty pracą
lekarz, podczas snu wącha pylistą substancję i nieoczekiwanie
zmienia się w Hyde'a - ekstra
waganckiego, dzikiego, namięt
nego, sprośnego...

TVG, g. 22.30

sobota, niedziela 12,13 września 1998 r.

V

TV POLONIA

Od przedszkola do Opola

Mali wykonawcy z całej Polski
wyłonieni we wcześniejszych
eliminacjach przedstawią pu
bliczności własne interpretacje
przebojów Ryszarda Rynkow
skiego. Występ dzieci ocenia
publiczność w studiu.

TV Polonia, g. 13.30

Pociąg do Hollywood

Mariola Wafelek, zwana Merlin,
po raz kolejny pisze list do Billy
Wildera. Będąc małą dziew
czynką obejrzała „Pół żartem,
pół serio" i'od tej pory mocno
wierzy, że zostanie równie wiel
ką jak Marilyn Monroe, gwiaz
dą.

TV Polonia, g. 20.00

7.00 Program dnia - TV Polonia zapra
sza 7.05 Czarodziej drewna - reportaż
Artura Głowackiego 7.20 Kabaretowy
Osjaków (1) - reportaż 7.35 Hity sateli
ty - propozycje programowe TV Polo
nia na nadchodzący tydzień (powt.)
7.55 Dzień dobry na dzień dobry (1) program muzyczny 8.30 Wiadomości
8.40 Dzień dobry na dzień dobry (2) program muzyczny 9.30 Dla dzieci: Ala
i As - Szkolne plotki (powt.) 9.50 Dla
dzieci: Szafiki (powt.) 10.20 Zwierzolub
- program poradnikowy 10.40 Brawo!
Bis! 13.00 Wiadomości 13.10 Spojrzenia
na Polskę - program publicystyczny
13.30 Od przedszkola do Opola - pro
gram rozrywkowy 14.15 Magazyn skan
dynawski 14.45 „Powrót Arabeli"
(19/26) - serial dla młodych widzów,
Czechy 1993, reż. Vaclav Vorlicek, wyk.
Jiri Labus, Mirosława Szafrankova, Ja
na Brejchova, Vlastimil Brodsky (29
min) 15.15 Od rozbioru do wolności teleturniej historyczny
16.00 Wieści polonijne
16.15 Mówi się... - pr. poradnikowy
16.35 Ludzie listy piszą
17.00 Teleexpress
17.15 SPORT Z SATELITY: Kronika
kolarskiego wyścigu Tour de Pologne
18.15 „Złotopolscy" (3,4) - telenowela,
Polska 1997, reż. Janusz Zaorski,
wyk. Alina Janowska, Kazimierz
Kaczor, Henryk Machalica, An
na Nehrebecka (52 min)
19.15 Dobranocka: „Bodzio - mały helikopterek" - serial animowany
19.30 Wiadomości
20.00 „Pociąg do Hollywood" - film oby
czajowy, Polska 1987, reż. Rado
sław Piwowarski, wyk. Katarzy
na Figura, Piotr Siwkiewicz, Ra
fał Węgrzyniak, Grażyna Kruk
(93 min)
21.40 IV Festiwal Kultury Kresowej
Mrągowo '98 (1)
22.30 Panorama
23.05 Telewizyjne Archiwum Kultury:
Wiesław Dymny i inni
23.55 IV Festiwal Kultury Kresowej Mrą
gowo '98 (2) - Koncert Galowy
0.40 Program dnia - Powitanie wi
dzów amerykańskich
0.45 „Bodzio - mały helikopterek")
1.00 Wiadomości, Sport i Prognoza
pogody (powt.)
1.25 „Złotopolscy" (3,4) - telenowe
la, Polska 1997

Trzecia planeta od Słońca

Sąsiadka Solomonów prosi ich,
by przypilnowali jej wnuczka.
Kosmici zgadzają się, licząc, że
dowiedzą się czegoś o zachowa
niu ludzkich dzieci. Szybko
przekonują się, że opieka nad
niemowlakami nie jest łatwym
zadaniem.

RTL 7, g. 16.20

7.00 Nasz sklep - zakupy w TV 8.00 „Don
Kichot" (36) - serial anim. 8.30 „Tajemni
ca wybrzeża" (36) - serial 9.00 „Loving"
(45) - serial 9.30 „City" (172) - serial
10.00 „Antonella" (89) - serial, Argentyna
11.00 „Dwa oblicza miłości" (75,76,77/80)
- serial 12.30 „Aniołki Charliego" - serial
kryminalny, USA 13.30 „Życie zwierząt"
(35) - film przyrodniczy 14.00 Zanim ku
pisz 14.15 „Starsky i Hutch" (33) - serial
sensacyjny, USA 15.15 Szczęśliwa ósem
ka - propozycje do listy przebojów
16.00 „Popeye" (22,23) - serial anim.
17.00 „Zwariowana rodzinka" (37,38-ost.)
- serial komediowy, USA
18.00 „Detektyw" (29) - serial kryminal
ny, W. Bryt., reż. Colin Greg
19.00 Muzyczny regał - pr. muzyczny
19.30 Techno party - program muzyczny
20.00 „Chłopak z sąsiedztwa" - film oby
czajowy, USA 1988, reż. Michael
Seresin
22.00 Nasze wiadomości
22.15 Powtórka z kabaretu - „OTTO"
22.30 „Złote lata" (8,9-ost.) - serial, USA,
wyk. Keith Szarabajka, Felicity
Huffman, Frances Sternhagen
0.00 „Ostatnia misja" - film SF USA
1994, reż. Lee Redmond, wyk. Bil
ly Wirth, Corbin Bernsen, Eliza
beth Gracen, Steve Railsback (92
min)
1.30 Zakończenie programu

CANAL+
7.00
7.15
8.00
8.30

Łapu-capu
Diabelski Młyn - filmy anim.
(K) „Wyspa Noego" - serial anim.
(K) „Inna wyspa" - dramat
obycz., Polska 1986
9.50 (K) Koncert Trzech Tenorów
12.25 Nie Przegap
12.30 Rozkodowany Bugs Bunny - filmy
anim.
13.15 Szymon Mówi Show
13.30 „Szeroki Horyzont" - film doku
mentalny
14.30 (K) Wyprawy z National Geographic: „Powrót kangurów" - serial
dokumentalny
15.25 (K) Piłka nożna: liga polska - mecz
tygodnia
17.35 (K) „Przygoda na Alasce" - film
przyg., USA 1996
19.30 (K) Tenis: US OPEN
21.45 (K) Liga+-mag. sportowy
22.15 (K) Tenis: US OPEN
1.30 (K) „Fever Lake" - horror, USA
1995
3.00 (K) „Po tamtej stronie chmur" dramat psychologiczny, Fran
cja/Włochy/Niemcy 1995
4.50 (K) „Prawdziwa blondynka" - ko
media, USA 1997
6.40 (K) DESER: „Bitowy manifest" film krótkometrażowy
(K) - pr. zakodowany

8.15 „Waga ciężka" - komedia, USA
1995
9.50 „Dym" - film obycz., USA 1995
11.40 „Koń w paski" - film przyrodniczy,
W. Brytania 1997
13.35 „Człowiek, który aresztował Eichmanna" - dramat sensac., USA
1996
14.10 „Tajemnice CIA" - film dokumen
talny, USA 1997
15.00 „Biały kieł 2 - Legenda o białym
wilku" - film przyg., USA 1994
16.45 „Koniec niewinności" - film
obycz., USA 1995
18.25 „One Night Only" - koncert The
Bee Gees
20.00 „Michael Collins" - dramat biogra
ficzny, USA 1996
22.10 „Chłopaki na bok" - dramat
obycz., USA 1995
0.05 „Kolacja z arszenikiem" - thril
ler, USA 1996
1.35 „Portret mordercy" - thriller,
USA 1992
3.10 „Tina" - dramat biograficzny,
USA 1993

Ojczym n

Szaleniec, który usiłował za
mordować żonę i dzieci, ucieka
ze szpitala psychiatrycznego
i rozpoczyna pozornie normalne
życie. Wkrótce poznaje młodą,
atrakcyjną kobietę i postanawia
się z nią ożenić. Dla kobiety i jej
syna rozpoczyna się koszmar.

il

RTL 7, g. 22.50

7.00 Muzyka na dzień dobry
7.05 „Jak się robi wiadomości" - se
rial komediowy
7.30 „Słodka dolina" - serial
8.30 „Beach Patrol" - serial
9.15 Siódemka dzieciakom
10.30 Bolek i Lolek zapraszają
12.20 „Najeźdźcy" - serial SF
13.15 „Rewolwer i melonik" - serial
14.10 „Psychopata" - thriller, Irlandia
15.50 Ukryta kamera - pr. rozrywkowy
16.20 „Trzecia planeta od Słońca" - se
rial komediowy
17.10 „Sliders" - serial SF
18.00 „Czynnik PSI 2" - serial SF
18.50 7 minut - wydarzenia dnia
19.10 „Beach Patrol" - serial
20.00 „Chłopak z sąsiedztwa" - film
obycz., USA 1988
22.00 „Alfred Hitchcock przedstawia" serial
22.50 „Ojczym 2" - horror, USA 1989
0.20 „Czynnik PSI 2" - serial SF
1.05 „Najeźdźcy" - serial SF
1.55 „Beach Patrol" - serial
FOX KIDS
8.00 Sie masz Vern!
8.30 Klub Szalonego Profesorka
9.00 VR Troopers
9.30 Masked Rider
10.00 Eerie Indiana - serial
10.30 Morskie Liceum
11.00 Świat według Ludwiczka - serial
11.30 Kot Ik! - przygody życzliwego
wszystkim, pechowego kota
12.00 Maska
12.30 Starcom
13.00 Ulysses
13.30 Pole Position
14.00 Pinokio
14.30 Piotruś Pan i piraci
15.00 Świat Bobbiego - świat widziany
oczami 4-letniego chłopca
15.30 Mysz oraz potwór
16.00 VR Troopers
16.30 Masked Rider
17.00 Eerie Indiana - serial
17.30 Morskie Liceum - film animowany
18.00 Świat według Ludwiczka - serial
oparty na przeżyciach z dzieciń
stwa Louie Andersona
18.30 Kot Ik!
19.00 Sie masz Vern! - zabawne przygo
dy Ernesta i jego przyjaciół
19.30 Klub Szalonego Profesorka - dr Pi
wyjaśnia podstawy naukowe wy
nalazków i ich zastosowanie
20.00 Zakończenie programu

Ziote lata

65-letni dozorca z tajnego labora
torium stwierdza u siebie sympto
my odmłodnienia. Zdaje sobie
sprawę, że ma to związek z tajem
niczym wybuchem w rządowych
zakładach, w których pracował.

Nasza TV. g. 22.20

Przygoda na Alasce

Przygodowe kino familijną opo
wiadające o parze nastolatków
wyruszających na pomoc zaginio
nemu w śniegach Alaski ojcu.
Wielkim atutem filmu są wspania
łe zdjęcia.

Calan+, g. 17.35

Tajemnice CIA.

Historia CIA - jednej z najpotęż
niejszych i najbardziej tajnych or
ganizacji na świecie - oczami jej
agentów Central Intelligence
Agency od dziesięcioleci przygoto
wywała zamachy na głowy państw.

HBO, g. 20.00
NAT.K3NAI

CHANNEL

9.30 (P) Sporty ekstremalne: Summer
X-Games w San Diego
10.30 (P) Wioślarstwo: MŚ w Kolonii
11.30 (P) Lekkoatletyka
12.45 (P) Kulturystyka: Grand Prix Danii
13.45 Automobilizm
14.45 Sport motocyklowy
15.30 (P) Lekkoatletyka
16.45 Kolarstwo: Vuelta a Espana
17.30 (P) Wioślarstwo: MŚ w Kolonii
19.00 Sport motocyklowy: Wyścig „Boi
d'Or" w Le Castellet
19.30 (P) Sporty ekstremalne
20.30 Sport motocyklowy
21.00 (P) Boks: Walki zawodowców
22.00 (P) Jeździectwo
0.00 (P) Lekkoatletyka: PŚ w Johannesburgu
1.00 Boks: Walki zawodowców

WIZJA

WIZJA 1

7.00 -10.00 Filmy dla dzieci
10.00 Tales of the South Seas - film dok.
11.00 Beck - serial kryminalny,W. Bryta
nia 1997
12.00 Sąsiedzi - serial obyczajowy, Au
stralia 1986
14.30 Portrety gwiazd: Jodie Foster
15.30 Nie ma to jak siostra - serial kome
diowy, W. Brytania 1989
16.00 Jedną nogą w grobie - serial kome
diowy, W. Brytania 1990
16.30 Motowizja - mag. motoryzacyjny
17.30 Żużel magazyn
18.00 WWF Superstars 624
19.00 999
20.00 Aż trudno w to uwierzyć - magazyn
ciekawostek
20.30 Moda TV
21.00 Eddie - komedia, USA 1996
22.45 Kuloodporne serce - thriller, USA
0.30 Dom niespokojnej starości - dra
mat obyczajowy, Kanada 1997
2.15 Dziwne zniknięcie - film krymi
nalny, USA 1997

10.00 Pola bitew: Bitwa o Zatokę Leyte
11.00 Pola bitew: Bitwa o Zatokę Leyte
12.00 Morskie skrzydła: „Orion"
13.00 Pola bitew: Bitwa o Zatokę Leyte
14.00 Pola bitew: Bitwa o Zatokę Leyte
15.00 Superkonstrukcje: Superstatek
16.00 Zabójcza pogoda: Trzęsienie ziemi
17.00 Morskie skrzydła: „Orion"
18.00 Pola bitew: Bitwa o Zatokę Leyte
19.00 Pola bitew: Bitwa o Zatokę Leyte *
20.00 Superkonstrukcje: Superstatek
21.00 Zabójcza pogoda: Trzęsienie ziemi
22.00 Godzina z wysoką adrenaliną
23.00 Stulecie wojen
0.00 Tajemniczy wszechświat Arthura
C. Clarke'a: Tam, gdzie stąpały ol
brzymy
0.30 Tajemniczy wszechświat Arthura
C. Clarke'a: Relikwie świętych

•

§§
1

cKf10

14.00 Cormorant Accused
14.30 Bushbabies
15.00 Survivors of the Skeleton Coast
16.00 Australia's Aborigines
17.00 In the Shadow of Vesuvius
18.00 Island in the Sky
19.00 Africa: Playing God with Naturę
20.00 The Eagle and the Snake
20.30 Chami and Ana the Elephant
21.00 African Rhinos: A Dilemma in
Black and White
22.00 The Drifting Museum
23.00 Great Lakes, Fragile Seas
0.00 Invaders in Paradise
1.00 Island of the Giant Bears

HALLMARK

7.20 Powódź: Szaleństwo rzeki - dramat
katastroficzny, USA 1997, wyk. Ri
chard Thomas, Kate Vernon, Nigel Bennett, Vincent Corazza
8.55 Więźniowie Zendy - komedia przy
godowa, USA 1996
10.45 Łzy w deszczu - dramat obyczajo
wy, W. Brytania 1988
12.25 Uciekinierzy - film SF, USA 1997
14.00 Wspaniały facet - film kryminalny,
USA 1936
15.15 Pamiętnik Anny Frank - dramat
obyczajowy, USA 1988
16.50 Z dala od Nairobi - dramat obycza
jowy, USA 1984
18.25 Twarzą w twarz - komedia obycza
jowa, USA 1990
20.00 Kobieta niespełniona - thriller,
USA 1995
21.35 Henry Ford. Człowiek i maszyny film biograficzny, USA 1987
0.50 Uciekinierzy - film SF, USA 1997
2.25 Wspaniały facet - film kryminalny,
USA 1936

NATIONAL
GEOGRAPHIC

QUESTV
9.00 Na pełnym gazie 9.30 Sporty motoro
we 10.00 World of Collector Cars 10.30 Watersports World 11.00 Sports Mania 12.00
STV 12.30 Tutto Montagne 13.00 Zdobyw
cy nieznanych szlaków 13.30 Famous Planes 14.00 Airbourne 15.00 New Edge 15.30
Combat in the Air 16.00 World of Collector
Cars 16.30 Motorsport Mundial 17.30 Na
pełnym gazie 18.00 Sporty motorowe 18.30
Zdobywcy nieznanych szlaków 19.00 Watersports World 19.30 Sports Mania 20.30
STV 21.00 Tutto Montagne 21.30 Combat
in the Air 22.00 Famous Planes 22.30 Air
bourne 23.30 New Edge

X|0.

TCM

20.00 Przygoda Robin Hooda - film przy
godowy USA z 1938 r. 21.40 lyiko dla
orłów - film wojennny USA z 1969 r. 0.10
Przygoda Robin Hooda - film przygodowy
USA (powt.)

nnrai

Matki, żony i kochanki

Gwiazdozbiór

Koncert popularnej amerykań
skiej piosenkarki i aktorki Cher
w The Miracle w 1992 roku.

Nowojorscy gliniarze

Strażnik Teksasu

Sudie i Simpson

pr. U, g. 21.00

Polsat, g. 20.10

Wspomnienie o Ingrid Bergman
Wielką gwiazdę światowego ki
na wspominają - ciepło i ser
decznie - córki Ingrid, Pia Lindstrom i Isabella Rosselmi.

Zanim spadnie deszcz

Polsat, g, 12.30

pr. I, g. 20.00

Film składa się z trzech zazębia
jących się treściowo nowel.
Przedstawiają one losy ofiar
różnych odmian fanatyzmu.
W pierwszej noweli prawosław
ny macedoński mnich Kirył de
cyduje się udzielić schronienia
albańskiej dziewczynie.

pr. I, g. 23.30

7.00 Co w kraju piszczy? (powt.) 7.20
Notowania 7.50 Nasza gmina 8.00
„Wesołych zwierzaków świat" - serial
anim. 8.30 Teleranek 8.55 „Emilka ze
Srebrnego Nowiu" (8/26) - serial dla
dzieci 9.50 Wiadomości naukowe
10.00 W Starym Kinie: „Tarzan i łowcy
zwierząt" - film przygodowy, USA
1947, reż. Kurt Neumann 11.15 Gość
w dom: Żywiec 11.25 Zwierzęta świata:
„Morskie niebezpieczeństwa" (11/13) serial dok. 11.50 Zaproszenie do teatru
TV 12.00 Anioł Pański - transmisja
z Watykanu 12.15 Ludzki świat 12.45
Czytadło - wydanie warszawskie 13.00
Wiadomości 13.10 Studio sport: Rela
cja z 8 etapu Tour de Pologne 13.20 Ty
dzień 13.40 Studio sport: Relacja z 8
etapu Tour de Pologne 14.45 Seriale
wszech czasów: „Szpital na peryfe
riach" (11/20) - serial obyczajowy,
CSRS 1977, reż. Jaroslav Dudek 15.40
Moc - motoryzacyjny magazyn
j ^ Krzysztofa Hołowczvca
16.00 Widziałam
16.30 Spotkanie z Muppetami
17.00 Teleexpress
17.25 Śmiechu warte
17,55 Dziennik Telewizyjny
18.10 „Dotyk anioła" - serial obyczajo
wy, USA 1996, reż. Jim Johnston,
wyk. Roma Downey, Della Reese, John Dye, Peter Michael
Goetz (43 min)
19.00 Wieczorynka: „Chip i Dale"
19.30 Wiadomości, Sport i Prognoza
pogody

20
20.00 „Matki, żony i kochanki" (3/10) serial obyczajowy, Polska 1998
20.55 Rozwiązanie konkursu audiotele
21.00 Taksówka Jedynki: Erotyzm wir
tualny
21.20 Przyjaciele - program z udziałem
ludzi niepełnosprawnych
22.05 Opinie - program publicystyczny
22.30 Sportowa niedziela oraz Kronika
Tour de Pologne
23.00 Muzyka łagodzi obyczaje: Sekrety
skrzypiec
23.30 „Zanim spadnie deszcz" - film
obyczajowy,
Macedonia/W.
Bryt./Francja 1994, reż. Milcho
Manchevski, wyk. Rade Serbedżija, Katrin Cartlidge, Gregoire
Colin, Labina Mitevska (108 min)
1.20 „Edgard Varese" - film doku
mentalny, Francja/Niemcy/W.
Bryt. 1995
2.20 Zakończenie programu

Zwariowany piątek

Pewnego piątku dochodzi do nie
zwykłej sytuacji -matka i jej na
stoletnia córka niespodziewanie
zamieniają się osobowościami.
Mama, mająca doświadczenia
z lat młodości łatwiej wchodzi
w rolę swej córki, zwłaszcza
w szkole. Na zdj. Jodie Foster

Z Filipin wracają rodzice Hanki.
Konieczna wydaje się jednak
opieka lekarska i ojciec Hanki
trafia do szpitala. Dorota mówi
córce o pogarszającej się sytu
acji finansowej rodziny. Elżbieta
i Wiktoria przygotowują się do
programu telewizyjnego.

Ciągnące się śledztwo w sprawie
seryjnego gwałciciela wreszcie
dobiega końca. Prowadzącym
dochodzenie detektywom udaje
się zdobyć wiele dowodów Tym
czasem niebezpieczny przestęp
ca morduje ostatnią ofiarę, która
mogłaby go zidentyfikować,

Akcja filmu rozgrywa się w sce
nerii współczesnego Teksasu, ale
w realiach często przypominają
cych te, z czasów Dzikiego Za
chodu. W tytułową postać wciela
się Chuck Norris. Grany przez
niego bohater, Cordell Walker
jest wyjątkowym stróżem prawa.

Duch i pani Muir

Opowieść, która nie straszy, lecz
wzrusza i bawi! Na przełomie
wieków młoda i piękna wdowa
Lucy Muir opuszcza Londyn
i przenosi się wraz z córeczką
Anną do starego domu nad mo
rzem. Nikt nie chce tam miesz
kać, bo w domu... straszy!

TVN, g. 14.15

Akcja rozgrywa się w latach 40.
na południu USA. 12-letnia bia
ła dziewczynka przyjaźni się
z sympatycznym, dorosłym Mu
rzynem. Sudie bardzo lubi
Simpsona. Pewnego dnia dziew
czynka zostaje napadnięta przez
jakiegoś mężczyznę.

TVG,g. 22.30

Mini Playback Show

Na widowni siedzą rodzice,
a jury to dziennikarze, aktorzy
i piosenkarze. Mini Playback
Show powstał na licencji Endemolu, jednego z najlepszych na
świecie producentów telewi
zyjnych programów rozrywko
wych.

TVN, g. 17,45

6.55 Sport telegram (powt.) 7.00 Echa
tygodnia 7.30 „Matki, żony i kochanki"
(3/10) - serial obyczajowy, Polska 1998
8.25 Słowo na niedzielę 8.30 Program
lokalny 9.35 Zakopane - powtórka z ze
szłorocznej pielgrzymki Jana Pawłą II program redakcji katolickiej 10.00 Dla
dzieci: Szalone liczby 10.30 Kręcioła program Jurka Owsiaka 11.00 „Wspo
mnienie o Ingrid Bergman" - film do
kumentalny, USA 1995 12.00 „Felix przyjaciel na całe życie" (6/13) - serial
obyczajowy, Niemcy 1996, reż. Giinther
Scholz, wyk. Alexander Pelz, Elisabeth
Niederer, Nadine Neumann, Marc Diele (47 min) 12.50 „Ogień z nieba" - film
dokumentalny, USA 1997 13.40 30 ton!
Lista, lista - lista przebojów 14.20 Dla
dzieci: Ulica Sezamkowa 15.00 Familiada - teleturniej 15.30 „Złotopolscy" (70)
- telenowela, Polska 1998, reż. Rado
sław Piwowarski, wyk. Paulina Młynarska-Radzińska, Magdalena Strużyńska,
Henryk Machalica, Anna Nehrebecka

6.00 Muzyka na bis 6.30 Disco Polo Live
7.30 Jesteśmy - mag. redakcji progra
mów religijnych 8.00 „Rekiny wielkiego
miasta" (25) - serial animowany, USA
1997, reż. Ron Harris (25 min) 8.25 „Po
wer Rangers" (100) - serial fantastyczny
USA 1994 (25 min) 9.00 Kalambury - pr.
dla dzieci 9.30 Dyżurny satyryk kraju pr. satyryczny Tadeusza Drozdy 10.00
Disco Relax 11.00 „Pomoc domowa"
(102) - serial komediowy, USA (25 min)
11.30 „Sabrina, nastoletnia czarownica"
(15) - serial dla młodzieży, USA 12.00
„Dharma i Greg" (2) - serial komediowy,
USA 1997, wyk. Jenna Elfman, Thomas
Gibson, Mimi Kennedy, Alan Rachins
(25 min) 12.30 „Zwariowany piątek" komedia, USA 1976, reż. Gary Nelson,
wyk. Jodie Foster, Barbara Harris, John
Astin, Sparky Marcus (94 min) 14.30
„Pacific Blue" (36) - serial sensacyjny,
USA 1996, reż. R. Hemecker, wyk. J. Davidson, D. Vogel, M. Ferraez, P. Trickey
(45 min) 15.25 Rykowisko

7.00 „Owadolandia" - serial anim. 7.10
„Sówka Pusia poznaje świat" - serial dla
dzieci 7.20 „Zwierzęta czterech pór ro
ku" - serial anim. 7.25 „Czarodziejski
ołówek" - serial dla dzieci 7.30 „Przygo
dy Guliwera" - serial anim. 7.55 „Czy
wiecie, że...?" - pr. popularnonaukowy
8.25 Program dnia 8.30 Świat zamiesz
kany - magazyn ekumeniczny 8.55 Rod
no zemia 9.15 Gdański Magazyn Sporto
wy 9.30 Nasz świat - pr. muzyczny 10.00
„Świat ogrodów" - serial dokumentalny
10.30 Grilowanie na ekranie 11.00 „Ba
dacze dalekich stron" - serial popular
nonaukowy 11.30 „Mozart w podróży" serial dok. 12.30 Dozwolone od lat 40 przeboje starszych nastolatków 13.00
Etos - magazyn katolicki 13.25 „Plecak
pełen przygód" - serial 13.50 Motorsport - magazyn motoryzacyjny 14.10
Panorama tygodnia 14.30 „Kobieta
w bieli" (2/12) - serial obyczajowy, Fran
cja 1997, reż. Alinę Issermann 15.30
„Było sobie życie" - serial anim.

7.00 Telesklep 8.00 „Troskliwe misie"
(19) - nowa seria, serial animowany
dla dzieci 8.30 „Ich czworo i pies" (6) serial dla dzieci 9.00 Twój problem na
sza głowa - program na żywo, dla dzie
ci 9.55 „Mowgli" (2) - serial dla dzieci
10.25 „Key West" (2) - serial przygodo
wy, USA 11.20 Automaniak - magazyn
motoryzacyjny 11.45 TVN - między
nami mówiąc 12.00 Fakty, Sensacje XX
wieku, Tragiczne wydarzenia XX wie
ku: „Lawrence z Arabii" - cykl filmów
dokumentalnych 13.00 Pod dobrą
gwiazdą - wróżby, przepowiednie, ho
roskopy 13.45 Gotuj z Kuroniem - pr.
kulinarny 14.15 Film na deser: „Duch
i pani Muir" - melodramat, USA 1947,
reż. Joseph L. Mankiewicz, wyk. Gene
Tierney, Rex Harrison, George Sanders, Edna Best (120 min) Jeden z naj
piękniejszych filmów o duchach w hi
storii kina. Opowieść, która nie straszy,
lecz wzrusza i bawi.

16.05 Piknik Dwójki w Gnieźnie - poże
gnanie lata
17.00 „Czarne chmury" (1/10): „Szafot"
- serial przygodowy, Polska
1973, reż. Andrzej Konic, wyk
Leonard Pietraszak, Ryszard
Pietruski, Edmund Fetting, Sta
nisław Niwiński (50 min)
18.00 Panorama
18.10 Programy lokalne
18.35 Magia liter - teleturniej
19.05 7 dni świat
19.35 Muzyczny gwiazdozbiór

16.00 Informacje
16.10 Zepter Sport Magazyn
16.20 „Bill Cosby i straszne dzieciaki"
(2) - serial komediowy USA
16.45 Miłość od pierwszego wejrzenia quiz
17.20 Jezioro marzeń" (2) - serial oby
czajowy, USA 1997-98
18.15 „Herkules" (39) - serial przygodo
wy, USA 1994, reż. Sam Raimi,
wyk. Kevin Sorbo, Anthony Quinn, Renee 0'Connor
19.05 Idź na całość - show z nagrodami

16.00 „Tropiciele gwiazd" - serial dla
młodzieży
16.30 „Drużyna marzeń" - serial dla
młodzieży
17.00 Studio sport: I liga koszykówki
mężczyzn Ericsson Bobry Bytom
-Komfort Forbo Stargard
19.00 Nasz świat- program muzyczny
19.30 Cher: Extravaganza - koncert

16.15 Teleplotki - kulisy wielkiego
świata
16.45 Zwariowana forsa - pr. rozrywkowy
17.15 „Rodziców nie ma w domu" (2) serial, Polska
17.45 Mini Playback Show
18.55 Pogoda
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.30 „Desperacki pościg" - film sensa
cyjny, USA 1^90, reż. Chris Cain,
wyk. Joanna Cassidy, Marcy Le
eds, Arlen Dean Snyder

20.00 Piknik Dwójki w Gnieźnie - poże
gnanie lata
21.00 „Nowojorscy gliniarze" (47) - se
rial sensacyjny, USA 1995, wyk.
Jimmy Smits, Dennis Franz, Ja
mes McDaniel, Sharon Lawren
ce (45 min)
21.50 Dwójkomania
22.00 Panorama
22.40 „Latający cyrk Monty Pythona"
(15/45) - serial komediowy, W.
Bryt. 1970, wyk. Graham Chap
man, John Cleese, Erie Idle, Terry Jones (30 min)
23.15 Encyklopedia sztuki XX wieku:
„Prorocy 2 - Republika marzeń"
- film dokumentalny, Niem
cy/Polska
0.55 Sport telegram
1.00 Zakończenie programu

20.10 „Strażnik Teksasu" (26) - serial
sensacyjny, USA 1996, reż. Vern
Gillum, wyk. Chuck Norris, Clarence Gilyard, Sheree J. Wilson
(45 min)
20.50 Losowanie LOTTO
21.00 „Papillon" - film sensacyjny, USA
1973, reż. Franklin J. Schaffner,
wyk. Steve McQueen, Dustin
Hoffman, Robert Deman, Ratna
Assan (144 min)
23.35 Wyniki losowania LOTTO
23.40 Na każdy temat - talkshow
0.40 Magazyn sportowy
2.10 Muzyka na bis
4.00 Pożegnanie

20.30 Wieczór ze sportem TVG
21.30 Panorama - wydanie wieczorne
21.45 Trzy po trzy - quiz
22.00 „Świat ogrodów" - serial doku
mentalny
22.30 „Sudie i Simpson" - film obycza
jowy, USA 1990, reż. Joan Tewkesbury, wyk. Louis Gossett, Sa
ra Gilbert, John Jackson, Frances Fisher (94 min)
0.05 Zakończenie programu

21.10 Talk Show
21.40 Ludzie w drodze - pr. reporterów
TVN
22.10 Ale plama - pr. rozrywkowy
22.25 Pogoda
22.30 Cykl filmów z Bobem Hoskinsem:
„Samotna pasja Judith Heearne"
- film obyczajowy, W. Bryt. 1987,
reż. Jack Clayton, wyk. Maggie
Smith, Bob Hoskins, Wendy Hiller, Marie Kean (125 min)
1.35 Granie na ekranie - pr. rozryw
kowy

llH iH
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TV POLONIA

Barbara Radziwiłłówna
Jest wiek XVI. W Krakowie rzą
dzi królowa Bona, a Zygmunt
August w wolnych chwilach
ugania się za zwierzyną po wi
leńskich lasach. W dość nieco
dziennych
okolicznościach
przypadkowo poznaje Barbarę
Radziwiłłównę.
TV Polonia, g. 17.40

Powrót Fłetcha
Dalszy ciąg przygód dziennika
rza I. M. Fletchera, który jest
w stanie przebrać się i udawać
każdego, byle tylko dotrzeć do
prawdy. W Los Angeles zastaje
go wiadomość o śmierci ciotki,
po której odziedziczy! plantację
w Luizjanie.

Teatr Familijny
Skarb Szeryfa (2)
Nadal nie wiadomo, co dzieje się
z Tomkiem, szczęśliwym zna
lazcą klejnotu, znanego później
pod nazwą Skarb Szeryfa. Nikt
nie wie, dlaczego milicyjne ra
diowozy krążą po mieście i „wy
łapują staruszków^..
TV Polonia, 14.05

Dziewięć miesięcy
Marc jest zaprzysiężonym ka
walerem który mimo awersji do
instytucji małżeństwa żyje
w szczęśliwym, choć nieformal
nym związku. Do czasu... kiedy
jego przyjaciółka oznajmia, że
jest w ciąży

7.05 Słowo na niedzielę 7.10 „Złotopol
scy" (3,4) - telenowela, Polska 1997,
reż. Janusz Zaorski (powt.) 8.00 Hulaj
dusza - magazyn 8.30 Świat Bałtyku
(5): „Bałtyckie dominacje" - film dok.
9.10 Dzień dobry na dzień dobry - pro
gram muzyczny 9.55 Śniadanie z TV
Polonia 10.25 Panteon - magazyn kul
turalny 10.40 NIEDZIELNE MUZYKO
WANIE: VIII Dni I. J. Paderewskiego
„Paderewski in memoriam" - recital
Pawła Giliłowa (1) - koncert 11.35 „Kot
w butach" (21/26) - serial animowany
12.00 Dla dzieci: Polskie ABC 12.30
Skarbiec - magazyn historyczno-kulturalny 13.00 Transmisja niedzielnej
Mszy Św. 14.05 TEATR FAMILIJNY:
„Skarb szeryfa" (2-ost.), 1997, reż. Ma
rek Piestrak, wyk. Izabella OlszewskaJurasz, Leszek Piskorz, Andrzej Hudziak, Urszula Kiebzak (27 min) 14.45
Kraina uśmiechu - program Kazimie
rza Kowalskiego 15.30 Biografie: „Bar
toszewski" - film dok.

7.10 Bolek i Lolek zapraszają
8.45 „Trzecia planeta od Słońca"
9.35 „Chłopak z sąsiedztwa" - film
obycz., USA 1988
11.30 „Rewolwer i melonik" - serial
12.25 „Sliders" - serial SF
13.15 „Alfred Hitchcock przedstawia"
14.05 Wyprawy z National Geographic
15.00 „Autostrada do Nieba" - serial
15.55 „Riverdale" - serial
16.45 „Spokojnie tatuśku" - serial
17.10 „Powrót Fletcha" - komedia
krym., USA 1989
18.50 7 minut - wydarzenia dnia
19.10 „Świat pana trenera" - serial
19.35 „Zróbmy sobie dobrze" - serial
20.00 „Dziewięć miesięcy" - komedia
obycz., Francja 1994
22.05 Wieczór z wampirem - talk-show
23.10 „Oblicza Nowego Jorku" - serial
23.55 „Rewolwer i melonik" - serial
0.45 Wyprawy z National Geogra
phic - serial popularnonaukowy
1.35 „Riverdale" - serial
2.20 „Oblicza Nowego Jorku" - serial

16.30 Czy nas jeszcze pamiętasz
16.50 Pocztylion
17.00 Teieexpress
17.15 „Hrabia Kaczula" (1/44) - serial
17,40 WSPOMNIEŃ CZAR: „Barbara
Radziwiłłówna" - dramat histo
ryczny Polska 1936, reż. J. Lejtes
19.15 Dobranocka: „Dziwny świat Fota
Filemona" -serial animowany
19.30 Wiadomości
19.45 Prognoza pogody
19.50 Kto jest kim w Polsce: Gość TV
Polonia
20.00 POLONICA: „Nie chcę być ko
chaną" - film obyczajowy, Fran
cja 1993, reż. Stephane Kurc,
wyk. Wojciech Pszoniak, Caroline Lenglet, Gilles Segale, Fizmine Richard (83 min)
21.20 Studio sport: Kronika kolarskiego
wyścigu Tour de Pologne
21.40 IV Festiwal Kultury Kresowej
Mrągowo '98 (3) - Gwiazda
22.30 Panorama
23.05 Na czasie: Polska na Jawie
23.30 Twoja lista przebojów
0.15 Towarzysze i przyjaciele - re
portaż Agnieszki Romaszewskiej-Guzy i Andrzeja Łomanowskiego
0.45 Program dnia - Powitanie wi
dzów amerykańskich
0.50 „Dziwny świat Kota Filemona"
1.00 Wiadomości, Sport i Prognoza
pogody (powt.)

RTL 7, g. 1710

8.00 Sie masz Vern!
8.30 Klub Szalonego Profesorka
9.00 VR Troopers
9.30 Masked Rider
10.00 Eerie Indiana - serial
10.30 Morskie Liceum - film anim.
11.00 Świat według Ludwiczka
11.30 Kot Ik!
12.00 Maska
12.30 Starcom
13.00 Ulysses
13.30 Pole Position
14.00 Pinokio
14.30 Piotruś Pan i piraci
15.00 Świat Bobbiego - świat widziany
oczami 4-letniego chłopca
15.30 Mysz'oraz potwór
16.00 VR Troopers
16.30 Masked Rider
17.00 Eerie Indiana - serial
17.30 Morskie Liceum - film anim.
18.00 Świat według Ludwiczka - serial
18.30 Kot Ik! - przygody życzliwego
wszystkim, pechowego kota
19.00 Sie masz Vern! - zabawne przy
gody Ernesta i jego przyjaciół
19.30 Klub Szalonego Profesorka - dr
Pi wyjaśnia podstawy naukowe
wynalazków i ich zastosowanie
20.00 Zakończenie programu

7.00 Nasz sklep - zakupy w TV 8.00 „Popeye" (22,23) - serial anim. 9.00 „Baśnie
Braci Grimm" 9.30 Szczęśliwa ósemka propozycje do listy przebojów 10.15
„Zwariowana rodzinka" (37,38-ost.) - se
rial 11.10 „Złote lata" (8) - serial, USA,
Frances Sternhagen 11.55 „Detektyw"
(29,30) - serial 13.45 Gotowanie z dziad
kiem 14.00 „Przynęta" (7) - serial krymi
nalny, USA 14.30 „Życie zwierząt" (36) film przyrodniczy 15.00 Nasze auto - ma
gazyn motoryzacyjny, prowadzą Adrian
na Biedrzyńska i Krzysztof Szaykowski
15.30 „Tylko jedno życie" - serial, USA
17.15 Koktajl towarzyski
17.30 Muzyczny regał - pr. muzyczny
18.00 Śpiewamy ze Staśkiem Wielankiem
18.30 Paco Rabanne - reportaż
19.00 Melanżeria - program muzyczny
20.00 „Dziewięć miesięcy" - komedia
obyczajowa, Francja 1993, reż. Pa
trick Braoude, wyk. Patrick Bracode, Philippine Leroy-Beaulieu,
Catherine Jacob, Daniel Russo
(109 min)
22.05 Wieczór z wampirem - talk show
Wojtka Jagielskiego
23.10 „Droga do Welville" - komedia,
USA 1994, reż. Alan Parker
1.10 Techno party - program muzycz
ny
1.40 Zakończenie programu

7.00 Szymon Mówi Show
7.15 Rozkodowany Bugs Bunny - fil
my anim.
8.00 (K) „Wyspa Noego" - serial anim.
8.30 (K) „Wycieczki przyrodnicze" serial dokumentalny
9.00 (K) „Brzdąc w opałach" - kome
dia, USA 1994
10.40 (K) DESER: „Sławny Fred" - film
krótkometrażowy
11.05 (K) „Klan urwisów" - film dla dzie
ci, USA 1994
12.25 Nie Przegap
12.30 Reflektor
13.20 „Strefa mroku" - serial SF
13.50 (K) Formuła 1: Grand Prix Włoch
15.50 (K) Piłka nożna: liga polska - mecz
tygodnia
18.00 (K) „Polowanie" - film dokumen
talny
19.00 „Star Trek. Voyager 4" - serial SF
19.45 Łapu-capu
20.00 (K) „Naga broń 33 1/3: Ostateczna
zniewaga" - komedia, USA 1994
21.20 (K) Tenis: US OPEN
3.00 (K) „Seksperyment" - film ero
tyczny, USA 1997
4.45 (K) „Zmory" - dramat obycz.,
Polska 1979
6.30 (K) „Rozstrzygająca broń" - se
rial dokumentalny
(K) - pr. zakodowany

8.00 „Rodzina Leśniewskich" - film
dla dzieci, Polska 1980
9.35 „Fajerwerki próżności" - kome
dia, USA 1990
11.05 „Ostatnia misja" - western, USA
1995
13.20 „Ślepy traf" - komedia obycz., USA
1997
15.15 „Dom na skałach" - horror, USA
1996
16.45 „Śnięty Mikołaj" - komedia, USA
1994
18.25 „Tata i małolata" - komedia, USA
1994
20.00 „Fenomen" - dramat obycz., USA
1996
22.05 „Piękne dziewczyny" - film obycz.,
USA 1996
23.55 „Rzeczy, które robisz w Denver bę
dąc martwym" - film krym., USA
1996
1.50 „Klub kłamców" - dramat sensac., USA 1993
3.25 „Sugartime - Słodki czas zbrod
ni" - dramat sensac., USA 1995

Droga do WełviHe
Anthony Hopkins w roli fanatyka
zdrowego odżywiania i właściciela
pensjonatu, do którego przyjeżdża
para małżeńska, która od momen
tu śmierci jedynego dziecka żyje
w separacji.
Nasza TV, g. 23.10

Naga broń 33 ł/3
Seria „Nagich broni" to przede
wszystkim kpina z filmowej kon
wencji opowieści o dzielnych
i niezłomnych policjantach. Ich
bohaterem jest porucznik Frank
Drebon (Leslie Nielsen).
Canal+, g. 20.00

Fenomen
Życie pewnego mechanika samo
chodowego (Travolta) zmienia się
w ciągu jednej chwili. Nagle odkry
wa on w sobie paranormalne zdol
ności, dzięki którym może przesu
wać na odległość przedmioty
HBO, g. 20.00
NATIONAL

8.00 Sport motocyklowy
8.30 Vito Outdoor Special - mag.
9.00 Sport motocyklowy
10.15 Automobilizm
12.00 Sport motocyklowy
14.00 (P) Lekkoatletyka
14.45 Sport motocyklowy: Wyścig „Boi
d'Or" w Le Castellet
15.15 (P) Lekkoatletyka
16.45 Kolarstwo: Vuelta a Espana
17.30 (P) Wioślarstwo: MŚ w Kolonii
19.00 (P) Automobilizm
20.00 Automobilizm: Wyścigi serii Nascar w Richmond
21.00 (P) Automobilizm
23.00 Judo: Drużynowy Puchar Świata
w Mińsku
0.00 (P) Lekkoatletyka: PŚ w Johannesburgu

12.30 Walka o życie: Bomba w hotelu
13.00 Siła uderzenia: Mig 29
14.00 Pierwsze loty: Atak lotniczy
14.30 Flightpath, czyli wszystko o maszy
nach latających
15.00 Samotna planeta: Maroko
16.00 Wewnątrz strefy śmierci
16.30 Walka o życie: Bomba w hotelu
17.00 Siła uderzenia: Mig 29
18.00 Pierwsze loty: Atak lotniczy
18.30 Flightline, czyli wszystko o maszy
nach latających
19.00 Samotna planeta: Maroko
20.00 Wewnątrz strefy śmierci
20.30 Walka o życie: Bomba w hotelu
21.00 Discovery Showcase: Złote godziny
1.00 Z akt sądowych: śamosąd
2.00 Samotna planeta: Maroko
3.00 Zakończenie programu

NATIONAL
GEOGRAPHIC

14.00 The Eagle and the Snake
14.30 Chami and Ana the Elephant
15.00 African Rhinos: A Dilemma in
Black and White
16.00 The Drifting Museum
17.00 Great Lakes, Fragile Seas
18.00 Invaders in Paradise
19.00 Island of the Giant Bears
20.00 Earthąuake
20.30 Animal Minds
21.00 Last Feast of the Crocodile
22.00 Lost Kingdoms of the Maya
23.00 African Wildlife
0.00 Love Those Trains
1.00 Jaguar: Year of the Cat

QUESTV
BALLMARK

7.00 - 8.30 Seriale animowane
8.30 Podejrzana sprawa - komedia
10.00 Demoniczny dyrektor - serial
10.30 Banda młodego Jonssona - film dla
dzieci, Szwecja 1996
12.00 Wiatr w plecy - serial obyczajowy,
Kanada 1996
13.00 Goście Brigitte: Roger Moore
14.00 Nie do wiary - program o dziwnych
zjawiskach i -wydarzeniach
15.00 Transworld Sport
16.001 liga żużla
18.30 Demoniczny dyrektor - serial
19.00 Tales of the South Seas - film dok.
20.00 Nocny Rycerz - serial sensacyjny,
21.00 Oszołom show - komedia obyczajo
wa, USA 1997
23.00 Takie jest życie - serial komediowy,
W. Brytania 1996
0.00 Mr Stitch - film SF, USA 1995
1.45 Midnight Man/Dead by Midnight
- thriller SF USA 1997
3.30 Ostatni Wiking - film przygodo
wy, Dania/Szwecja 1996

7.20 Twarzą w twarz - komedia
8.50 Kusza - serial przygodowy, 1986
9.15 Henry Ford. Człowiek i maszyny film biograficzny, USA 1987
12.35 Dawca - thriller, USA 1990
14.05 Anioły - dramat obyczajowy
15.25 Porzucenie - dramat obyczajowy
17.00 Londyńskie opowieści - komedia
18.30 Rumak księżniczki - dramat przy
godowy, W. Bryt. 1996
20.00 Tam, gdzie chadzają anioły (1 ode.) serial obyczajowy, wyk.
Paul Buckby, Peter Elliot
20.50 Tam, gdzie chadzają anioły (2 odc.)serial obyczajowy
21.40 Tam, gdzie chadzają anioły (3 ode.) serial
22.30 Tam, gdzie chadzają anioły (4 ode.) serial obyczajowy
23.20 Elvis spotyka Nixona - film obycza
jowy, USA 1997
1.05 Anioły - dramat obyczajowy, W. Bry
tania 1992
2.25 Porzucenie - dramat obyczajowy,

8.00 World of Collector Cars 8.30 Motorsport Mundial 9.30 Na pełnym gazie 10.00
Sporty motorowe 10.30 Zdobywcy niezna
nych szlaków 11.00 Watersports World
11.30 Sports Mania 12.30 STV 13.00 Tutto Montagne 13.30 Combat in the Air
14.00 Famous Planes 14.30 Airbourne
15.30 New Edge 16.00 Motorsport Mun
dial 17.00 Na pełnym gazie 17.30 Sporty
motorowe 18.00 World of Collector Cars
18.30 Watersports World 19.00 Sports Ma
nia 20.00 STV 20.30 Tutto Montagne
21.00 Zdobywcy nieznanych szlaków
21.30 Famous Planes 22.00 Airbourne
23.00 New Edge 23.30 Combat in the Air

TCM
20.00 Trzej muszkieterowie - film przy
godowy USA z 1948 r. 22.00 Więzienny
rock - musical USA 23.35 Trzej muszki
eterowie - film przygodowy (powt.)
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Ze smutkiem żegnamy naszego Szefa

Dnia 10 września 1998 roku w wieku 93 lat odeszła w swoją

JÓZEFA WILKE

najdłuższą podróż moja Siostra i nasza Ciocia

GRZEGORZOWI DOBROWOLSKIEMU
głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci

OJCA
składają

sobota 12 września 1998 r.
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PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ
KARTAMI KREDYTOWYMI

zaopatrzona sakramentami świętymi

Koleżanki i Koledzy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Pomorskim

Pracownicy

Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

firmy „Wilke & Wilke".

Koleżance

ś.t p.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

CECYLIA
SIERADZKA
ur. 15.09.1905 r. w Nesselrode w Rosji

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 września 1998 r.

była więźniarka obozu pracy w Jenie.

odszedł nagle mój kochany Mąż i nasz ukochany Ojciec

DOROCIE WITKOWSKIEJ

OJCA

Zasłużony pedagog. Nauczycielka szkółwTruskawiu,

JÓZEF WILKE

wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci

Święcicach, Józefowie k. Błonia.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 14.09.1998 r. o godz. 14.00

W latach okupacji organizatorka tajnego nauczania w ramach

na cmentarzu Łostowice.

TON w pow. błońskim. Odznaczona Odznaką XXU-lecia

składają

Pogrążona w smutku

Koleżanki z Ośrodka Dokumentacji Geod.-Kart.

Rodzina

10060482/A/5

Wyzwolenia Ziemi Pruszkowskiej, Złotą Odznaką ZNP
oraz Odznaką ZNP za tajne nauczanie, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Kawalerskim

W głębokim smutku zawiadamiamy, że dnia 9 września 1998 r.
zmarł nasz najukochańszy Mąż i Tatuś

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 10 września 1998 r. odeszła
od nas Najukochańsza Mamusia, Teściowa, Babcia i Prababcia

Orderu Odrodzenia Polski.
Człowiek wielkiego serca i umysłu, najgłębszej dobroci
i prawości,

NATALIA SZYMANIAK

JAN MARCZAK

Pogrzeb odbędzie się dnia 12 września 1998 r.
o godz. 12.00 na cmentarzu w Oliwie.
Pogrążeni w żalu
Żona i Syn

lat 81
Człowiek szlachetny o wielkim sercu.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą świętą w kościele
pw. Podwyższenia Krzyża Św. na Chełmie o godz. 8.30.
Ceremonia pogrzebowa w tym samym dniu o godz. 12.00
na cmentarzu Łostowice.
10060472/a/5

10060470/A/5

o czym zawiadamia Rodzina.
Msza św. odprawiona zostanie dnia 14 września 1998 r.
w kościele pw. św. Michała w Sopocie o godz. 9.00.
Pogrzeb na cmentarzu Srebrzysko 14 września 1998 r.
o godz. 12.00.

Rodzina

Drogiej Koleżance

REGINIE WILCZYŃSKIEJ

Serdeczne wyrazy współczucia

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy razem z nami brali

Kol. KRYSTYNIE JARKA

udział w modlitwach oraz uroczystościach pogrzebowych

z powodu śmierci

naszego kochanego Męża, Ojca, Teścia i Dziadka

OJCA

ś.t p.

EDMUNDA
LEWICZA

składają

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Koleżanki
ze spółki „Robod".

MATKI

zm. dnia 1 września 1998 r.
Pani BOŻENIE KUJAWIE

Szczególnie gorąco dziękujemy duchowieństwu,

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

wszystkim delegacjom, młodzieży ZSZ w Kartuzach,

składają

MATKI

społeczności Sierakowic wraz z jej przedstawicielami gminnych
władz samorządowych, naszym przyjaciołom, znajomym,
składają

Zarząd, Koleżanki i Koledzy z BG Leasing SA.

sąsiadom za okazaną nam pomoc, życzliwość i serce.

Koleżanki i Koledzy z Działu Kontroli Jakości Stoczni

Rodzina

Marynarki Wojennej w Gdyni.

Bóg zapłać.

2011946/A/185

R-11508/A/886

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

MARKA KIRSTEIN

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani CECYLII URBAŃSKIEJ

Pani MARII PUSTKOWSKIEJ

wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci Męża

ś.t p.

z powodu śmierci

Kierownika Ośrodka Kultury Morskiej WSM w Gdyni,

KAZIMIERZA URBAŃSKIEGO

MATKI

szlachetnego człowieka, osobę wielkiego serca
Rodzinie Zmarłego składam serdeczne wyrazy współczucia.

składają

Waldemar Stawski
Dyrektor PKO-BP
Oddziału Regionalnego w Gdańsku

ps. „Kometa"
b. żołnierza 3 Brygady Partyzanckiej AK „Szczerba"
na Wileńszczyźnie
składają
Koledzy ze środowiska Żołnierzy 3 Brygady „Szczerba".

znawcę i miłośnika muzyki.

SA w Gdańsku.

Dyrekcja i Zespół Cappelli Gedanensis

10060284/A/5

Wyrazy współczucia z powodu śmierci

Koledze

dr. med. stom.

JACKOWI PIEŚKO

JERZEGO
DOBROWOLSKIEGO

wyrazy współczucia z powodu śmierci

Żonie, Rodzinie

składają

składają
Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy z rocznika stom. 1953.

10060310/A/184

10060196/A/5

Donatora, Człowieka wielkiego serca,

Prezes, Rada Nadzorcza oraz Koleżanki i Koledzy z „WPRWiK"

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego
w dniu 3 września 1998 r.

HENRYKA
DZIĘGIELEWSKIEGO

którego zachowamy we wdzięcznej pamięci jako naszego

Nauczyciele i Pracownicy SSP nr 6, Sopot.
10060333/A/184

Gdańsk. Targ Drzewny 3/7, fax 301-80-62,346-35-68, tel. centr. 301-50-41 w. 210,215,216,217, lax 346-35-68 całą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00;

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: Slj , Gdynia. Świętojańska 141, tel./tax 622-74-79. pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV 17, tel./fax 620-89-17. pon.-pt. 8.00-18.00. w sob. 9.00-14.00
ie

sobota 12 września, 1998 r.

„Nie odchodzi się tak naprawdę i zupełnie,
bo mimo wszystko pozostaje się w czyjejś pamięci
i czyimś czekaniu".

31 sierpnia 1998 roku zginął śmiercią tragiczną

Komandor dypl.

w

JERZY IUIEC

Szef Szkolenia Morskiego Marynarki Wojennej
Zasłużony oficer i dowódca, wychowawca wielu pokoleń
marynarzy. Człowiek Wielkiego Serca, bez reszty oddany morzu
i sprawom obronno-morskim. Odznaczony Krzyżem
Kawalerskim, pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Żegnamy Go z wielkim smutkiem i żalem.
W Zmarłym utraciliśmy
wspaniałego oficera - marynarza, nieocenionego Doradcę,
serdecznego Kolegę, sprawiedliwego i lubianego Przełożonego
i nieodżałowanego Przyjaciela.
Człowiek skromny i prawy.
Pozostanie On na zawsze wzorem dla wielu pokoleń
pracowników dowództwa.
Odejście Pana Komandora stanowi ogromną stratę
dla nas i dla całej Marynarki Wojennej.
Wstrząśnięci nagłą i niepotrzebną śmiercią Naszego
Przełożonego i Przyjaciela przekazujemy Żonie i Dzieciom
z serca płynące wyrazy żalu i najgłębszego smutku.
Kadra i Pracownicy cywilni Szefostwa Szkolenia Morskiego
r-11420/A/80
Dowództwa Marynarki Wojennej \

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 9 września 1998 r.
zmarł były długoletni zasłużony Pracownik Polskich Linii Oceanicznych

LESZEK PIWOWARSKI

MICHALIS WIOS

Kierownictwo, Emeryci i Renciści oraz Pracownicy PLO i Spółek
Grupy PLO.
Pogrzeb odbędzie się dnia 12 września 1998 r. o godz. 14.00 na
cmentarzu przy kościele pw. Św. Michała Archanioła, Gdynia Oksywie.

2012003/A/185

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 września 1998 r.
zmarł w wieku 77 lat emerytowany długoletni i zasłużony
Pracownik Nadleśnictwa Strzebielino

JÓZEF KOTŁOWSKI

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego
składają
Dyrekcja i Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Gdańsku.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 12 września 1998 r. (sobota)
0 godz. 10.00 na cmentarzu w Luzinie.
M1609/A/5

współczucia, łącząc się z Nim w głębokim smutku z powodu

MATKI

Koleżanki i Koledzy z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego
10060105/A/5

W związku ze śmiercią

składają

Zarząd i Pracownicy „Centrostal Bud".

Statków.

Panu

RYSZARDOWI STOLARSKIEMU

Pozostaniesz w naszych sercach i pamięci na zawsze.
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzicom i bliskim

oraz

Żonie Ewie

JACKA STOLARSKIEGO

z powodu śmierci ukochanego

SYNA JACKA

lat 15

składa

wyrazy głębokiego współczucia składają

Maciek Grycendler,
Koleżanki i Koledzy z „byłej" VIII B
Szkoły Podstawowej nr 89 w Gdańsku.

0060168

Koleżanki i Koledzy
z PPB „Kombet" w Gdyni.

Łączymy się w bólu i żałobie z Naszym Przyjacielem

Pani

RYSZARDEM STOLARSKIM

DANUCIE SOSNOWSKIEJ

W nieprzezroczystej głębi twojego czasu
Choć drzwi zamknęli za sobą,

Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy z Polskiego Rejestru

JACA nie jesteśmy w stanie pogodzić się z Twoim nagłym odejściem.

Człowiek Wielkiego Serca

Żyją w tobie, jak echa wśród ciemnego lasu."

składają
składają

5000797/A/164

Msza św. odprawiona zostanie w dniu 14 września o godz. 11.00
w kościele Zmartwychwstańców w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Gomółki.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 12.30 na cmentarzu Srebrzysko.

„Nawet zmarli, okryci podwójną żałobą

MATKI

MĘŻA

o godzinie 14.30 na cmentarzu w Św. Wojciechu.
Wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłej

Pogrążeni w smutku
Mąż i Dzieci z Rodzinami

WITOLDOWI KAROLAKOWI
wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Pogrzeb odbędzie się w dniu 12 września 1998 r.

z d. SZOSTAKIEWICZ

Kol.

KRYSTYNIE GODYCKIEJ-ĆWIRKO

były, długoletni Pracownik Pomorskiego Okręgowego Zakładu
Gazownictwa w Gdańsku.

ZOFIA KbSZNIK

Wojewódzkiego w Gdańsku.

Zarząd oraz Pracownicy PEWIK w Gdyni.

Drogiej Koleżance

WANDA DZIEMINSKA

„Matki wieku nie mają"

Zarząd i Pracownicy Ośrodka Informatyki - TBD Urzędu

składają

w

Pogrążeni w bólu zawiadamiamy, że w dniu 10 września 1998 r. odeszła
od nas nasza Najdroższa Żona, Mamusia, Teściowa, Ukochana
Babcia i Prababcia

składa

Rodzinie Zmarłego serdeczne wyrazy współczucia

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 września 1998 r.

Dyrekcja Oddziału POZG oraz Pracownicy.

MATKI

wyrazy głębokiego współczucia

Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego

na cmentarzu w Wołominie.

5000807/A/164

wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci

i Jego Rodziną w trudnych chwilach po śmierci

OJCA

SYNA JACKA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 września 1998 r.
odeszła do Boga opatrzona sakramentami świętymi najdroższa

składają

Zarząd i Pracownicy

Żona i Mama

Koleżanki i Koledzy

firmy „Dech-Pol".

ś.fp.

ZOFIA
MACIEJEWSKA
Pogrzeb odbędzie się 14 września

MATKI

lat 74

z RSM „Budowlani" w Gdańsku.

Koleżance

Pani Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wejherowie

MIROSŁAWIE MIKOŁAJCZYK

lek. med. JOLANCIE FOLTMAN

wyrazy współczucia z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

składają

o godz. 11.30 na cmentarzu w Gdyni Witominie.
Pogrążony w smutku
Mąż z Rodziną

Biura Wyborczego w Gdańsku

Panu PIOTROWI CZAJKOWSKIEMU

o godz. 12.00

Rodzina

7AI3DJIC7AMV IM IUAC7Vf*U BIUR ni»inP7Di».
ŁArnAOLAIm UU NHOŁlbn BIUR UIiLUOŁEU.

PIOTROWI CZAJKOWSKIEMU
przekazujemy wyrazy naszej otuchy i serdecznego

Pogrzeb odbył się dnia 11 września 1998 r.

Z żalem zawiadamia

2012000/A/185

Dyrektorowi

CZESŁAW PĘKALSKI

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni

10060440/a/i 15

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 14 września 1998 r.
o godz. 8.00 w kościele pw. NMPNP w Gdańsku, ul. Łąkowa.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 11.30 na cmentarzu Łostowice.
Pogrążona w smutku
10060446/a/i 15
Rodzina

zmarł nasz Pracownik

przy ul. Batorego dnia 12 września 1998 r. o godz. 13.00.

ioo60448/a/s

MARIA TERESA
SAWOSZCZUK

steward PMH

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmarłego
składają

Msza sw. żałobna odprawiona zostanie w kościele

zmarła

„Nie widzimy, nie słyszymy, ale zawsze będziesz z nami"

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 września 1998 r.
zmarła ukochana Żona, Mamusia, Babcia i Prababcia

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 8 września 1998 r.

W dniu 10 września 1998 r. zmarł w Grecji

2011996/A/185

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

składają

Koleżanki i Koledzy z II Liceum Ogólnokształcącego
10060216/A/5

w Gdańsku.

Pracownicy ZOZ w Wejherowie.
R-11470/A/5

Elbląg. Rybacka 35, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09. fax (055) 235-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, tel./fax 682-23-2a, pon.- pt. 8.00-16.00: Tczew jarosiawa Dąbrowskiego 16a, tel./tax (069) 31-63-26, pon.- pt. 8.00-16.JC.
Starogard Gdański. Basztowa 3, tel./fax (069) 162-20-80, pon.- pt. 8.00-16.00

W Gdańsku Osowej

Liczba dnia
Tyle osób może uzyskać
prawo własności do swoich
mieszkań dzięki prze
kształceniu prawa użytko
wania wieczystego w pra
wo własności - stwierdziły
Komisja Sprawiedliwości
i Praw Człowieka oraz
Skarbu Państwa, Uwłasz
czenia i Prywatyzacji.

Centrum
włosko-francuskie
WIELKI HANDEL NA WYBRZEŻU

OPPM Białystok
Billa Polen

Orłowó:

Real
TIP Discount

KING CROSS/
GEAMT/CASIMO
GUICHARD

I

mmmte?- : > 7 W T
Osowa
Oliwi|

ŻUKOWO

AUCHAN

Jasień

westorzy pozyskują bardzo
cenne grunty przeznaczane
następnie na cenowe cele,
np. centra biznesu i handlu.
Firma działa m.in. w Chor
wacji, Słowenii i Rosji.
Francuski partner Wło
chów, Casino chce wybudo
wać w Polsce w ciągu naj
bliższych pięciu lat 10-15
hipermarketów,
m.in.
w Szczecinie i Bydgoszczy.
Grupa Casino należy do
światowej czołówki wielkich
dystrybutorów. Dysponuje
ponad 100 hipermarketami,
300 supermarketami i 2300
małymi sklepami (Petit Casi
no) i zatrudnia ok. 60 tys.
pracowników. Należy do niej
300 supermarketów „Leader
Price", wykupiła ostatnio
sieć hipermarketów w Ar
gentynie (Libertad).

Coimpredil (występuje
w Polsce pod szyldem King
Cross Center sp. z oo.) z sie
dzibą w Brescii powstał 20 lat
temu. W Polsce zainwesto
wał już ok. 100 min DEM, do
2000 roku zapowiada inwe
stycje rzędu 150 min DEM.
- Włosi prowadzą z wła
dzami trójmiejskich gmin
rozmowy w sprawie budowy
tzw. parków przemysło
wych. Powstające poza du
żymi miastami są nowymi
siedzibami firm przemysło
wych, które wyprowadzane
są z centrów ośrodków
miejskich. W ten sposób in-

Jan Kreft

Dane z kantorów (11.09)

11.09. - 21,96 zł
za 10 000 lirów

Kupno/

„Max"

„Xamax"

„Petrus"

„Green" Gdańsk

„Silvant"

sprzedaż

Gdańsk

Gdańsk
Piwna 67/68

Grunwaldzka 92,
Dw. PKP Wrzeszcz

Elbląg
1 Maja 41

i 350/365 i

1346/361 |

t 360/370 t

1206,5/216,5 f

t 210/218 t

Jagiellońska 10

USD

t 350/365 t

' t 355/370 f

DEM

1 206,5/216,5 f

t 210/220 t

t 206,5/216,5 f

FRF

t 61,6/63,6 f

t 63/65 1

t 62/64 t

t 62/63

NLG

• 185/190 t

t 187/192 f

t 185/190 t

1 184/189 t

180/184 t

l 43,9/45,2 f

t 61,3/63 f

SEK

t 44,6/46,6 i

I 45,3/47,3 i

>44,7/45,7 t

t 44,1/45,1 t

GBP

t 588,5/598,5 t

1 598/619 t

t 590/600 t

591/606

580/600 *

ITL

t 20,8/21,8 !

21/22

f 21/22 t

ł 21/22 t

20,6/21,5 t

ESP

1 2,46/2,66 t

2,45/2,65

SUR

10/35

15/30

Ztoło

17/20

17/20

t 2,5/2,65
-

traty Skarbu Państwa
S
stwierdzone przez we
wnętrzne kontrole w jed

nostkach administracji cel
nej przekroczyły w 1996 ro
ku 70 min zł. NIK ujawniła
kolejne 3,5 min uszczupleń.
Straty są spowodowane
głównie
zastosowaniem
niewłaściwych taryf, błęd
nym naliczaniem należno
ści celnych i podatkowych
oraz zastosowaniem sta
wek preferencyjnych, tam
gdzie nie było to dopusz
czalne. Najwyższa Izba
Kontroli skierowała do
Prokuratury dwa - obejmu
jące osiem osób - zawiado
mienia o popełnieniu prze
stępstwa.

Dochody z ceł to już nie
mal jedna trzecia przycho
dów budżetu. Ich udział sta
le rośnie. Rosną też niestety
długi administracji celnej,
które średnio wynoszą po
400 min rocznie. Poważny
udział w tych sumach sta
nowiły zobowiązania Zrze
szenia Międzynarodowych
Przewoźników Drogowych
powstałe w wyniku udziele
nia przez nie gwarancji na
towar, który nie dotarł do
granicy.
NIK skontrolowała Głów
ny Urząd Ceł, 16 urzędów
celnych oraz kilkadziesiąt
i firm prowadzących składy
celne.
(B.Mar.)

Peryskop
•Office Center w Gdyni

NOTOWANIA

waluty

' fa)

Cła skontrolowane

Wioska firma King Cross Center zleciła Gdańskiemu
Przedsiębiorstwu Robót Drogowych wykonanie za
blisko 11 min zl tras dojazdowych do nowo powsta
jącego centrum handlowego w Gdańsku Osowej.

Gdańsk
Pasaż Królewski

EU; (36)

Straty przekroczyły 70 min zł

Orunia

Straszyn

+ 0,06 zł

(4)

king nie uwzględniał firm branży hurtowej, takiej jak
Macro Cash & Carry.

Wrzt

Łóstowice

Trasy dojazdowe mają
być gotowe do połowy listo
pada tego roku, a zlokalizo
wany w centrum hipermar
ket otworzy 23 listopada.
- Chcemy tak rozwiązać
problem dojazdu z centrum
Trójmiasta do Osowej, by
zapewniało dogodny dojazd
- mówi Krzysztof Prokop
z reprezentującego wło
skich inwestorów Centrum
Promocji i Rozwoju.
Francuski hipermarket
Geant ma być otwarty 23 li
stopada. Kompletowani są
partnerzy do galerii handlo
wych centrum.

Bil

I (10)

Źródło: CBOS

Rębiechowo
Kokoszki ^

i

Niemiecki HIT (ma hipermarket w Gdyni Chyloni) jest
największym detalistą handlowym - wynika z materia
łów opublikowanych przez miesięcznik „Handel". Ran

+ 0,09 zt

11.09. - 64,68 zł
za 100 franków

(5)

PHS

<emptovm
WitominĘ

USD (NBP)

(średnia z kantorów)

gj

Arnold & Allkauf
Polen

< CARREFOUR

10-11.09.98

+ 0,03 Zł

HIT Hipermarket

Elektromis PSH

Chylonia

Notowania

(średnia z kantorów)

Obroty w 1997 r. w min zł (w nawiasach liczba sklepów)

Plus Discount

AUCHAN

RUMIA

Większość osób kojarzy
marketing z konkretnym
produktem i jego sprzeda
żą. Jest to jednak znacznie
szersza dziedzina, obejmu
jąca cały system zarządza
nia marketingowego. Nie
koniecznie produktem, ale
także usługą. Jak twierdzą
specjaliści, marketing
wciąż się rozwija.
Czytaj w poniedziałko
wym dodatku .Praca
i Pieniądze".

USD

NAJWIĘKSI POTENTACI
W HANDLU DETALICZNYM

Geant Polska

Sztuka
marketingu

11.09. - 3,6540 zl

Hipermarkety

2,5/3,0 i
i 20/50

17/20

2,45/2,55 i

l 15/35 4
17/20

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

Budimex Poznań S.A. zawarł umowę z firmą Office Center
Polska Sp. z o.o. o budowie centrum Office Center w Gdyni
przy ul.Hutniczej 8. Wartość umowy 3,7 min zł. Przewidywa
ny termin zakończenia inwestycji - 16 listopada tego roku.

•Czy inflacja będzie 1-cyfrowa?

Prezes Narodowego Banku Polskiego Hanna GronkiewiczWaltz twierdzi, że uda się zrealizować tegoroczny cel infla
cyjny, który zakłada osiągnięcie jednocyfrowej inflacji,
czyli obniżenie jej do 9,5 proc. Wszystko jednak zależy od
tego, co się zdarzy do końca roku - uważa prezes NBP

•DCT uhonorowana

Gdańska firma DGT otrzymała na VI Międzynarodowym
Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach nagrodę Defender przyznaną za telefoniczną centralę polową DGT 3450
WW. Urządzenie to otrzymało również specjalne wyróż
nienie ministra obrony narodowej.
Poprzednio centrala została uhonorowana na targach Lo
gistyka '98 Złotym Laurem. Firma zaś, na targach Intertelecom '98 zdobyła za najlepszy polski produkt złoty medal
i puchar ministra łączności - za centralę DGT 3450/M.

Opr. (in)

Tenis stołowy

Zaczynają
owy sezon rozpoczyna
ją pierwszoligowe tenisistki i tenisiści stołowi. Tyl
ko w gronie tych drugich
znajdują się drużyny z na
szego terenu.
W Elblągu w hali Zespołu
Szkół Zawodowych nr 1
przy ul. Zamkowej pingpongiści Mlexera Polcotex El
bląg podejmą SKS 40 War
szawa.
Natomiast w sali nr 2
oliwskiej AWF pierwszy ze
spół Juniorów PZTS zmierzy
się z MRKS Gdańsk.
Początek obu spotkań
dziś o godz. 17.
(pol)

Zakończenie mistrzostw Trójmiasta

Sodziarze z pucharem
„Dziennika"
*>'</>

•Si

I
GAZET

Bieg
Samsunga

Pięć
awansów
Doskonale spisują się
polscy wioślarze w mi
strzostwach świata na
jeziorze Fuehlinger
w Kolonii. Z dziewięciu
osad w niedzielnych fi
nałach „A" popłynie pięć
łodzi.
Wczoraj do finału „A"
awansowały dwa lekkie de
ble. Aktualni mistrzowie
świata w dwójce podwójnej
wagi lekkiej Tomasz Ku
charski i Robert Sycz oraz
ich kobiece odpowiedniczki
Elżbieta Kuncewicz i Ilona
Mokronowska.
Trenerzy
zacierają ręce - w niedzielę
chyba w tych lekkich kon
kurencjach będą dwa meda
le, mistrzostw świata w Ko
lonii. Polki płynęły na wy
stawionym na wiatr drugim
torze i dokonały wyczynu
lądując na wymarzonym,
trzecim miejscu.
Wcześniej do finałowych
wyścigów zakwalifikowały
się: dwójka podwójna Marek
Kolbowicz, Adam Korol
i dwie nasze młode czwórki
podwójne,
Motylewska,
Zygmunt, Bełka, Tybinkowska oraz Bernatajtys, Le
wandowski, Kazar, Wojcie
chowski.
(sus)

Wieczór ze sportem
niedzielę drugie wy
danie „Wieczoru ze
sportem" w Telewizji Gdań
skiej. Przypomnijmy, iż ma
gazyn red. Jana Lindnera
nadawany jest na żywo
o godz. 20.30. Tym razem
w studiu gościć będą hoke
iści Stoczniowca i koszyka
rze Trefla. Będzie można
obejrzeć obszerne relacje
z derbowego meczu szczypiornistek EB Startu Elbląg
z Natą AZS AWF Gdańsk
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uż po raz trzeci w Gdań
sku odbędzie się Festi
wal Biegowy Samsunga. 11
września w okolicach mola
w Brzeźnie organizatorzy
(sekcja LA Lechii) spodzie
wają się uczestnictwa 5000
biegaczy. Każdy przed star
tem otrzyma koszulkę, a 10
instytucji, które wystawią
najliczniejsze ekipy otrzy
ma wysokiej klasy sprzęt
Samsunga. Będzie też loso
wanie nagród indywidual
nych.
(sus)

sobota, niedziela

i żużlowego meczu GKS
Wybrzeże - Wanda Kraków.
Także w niedzielę, ale
o godz. 17 rozpocznie się na
antenie Trójki bezpośrednia
relacja z meczu I ligi koszy
kówki mężczyzn Trefl Warta Szczecin.
Przypominamy też, iż od
września Gdański Magazyn
Sportowy ukazuje się ina
czej. W każdą sobotę o godz.
21.45, a powtórka w nie
dzielę o godz. 9.15.

Imprezy sportowe
Kapitan Sodziarzy, Janusz Madej (z lewej) odbiera puchar naszej gazety z rąk zastęp
cy redaktora naczelnego „Dziennika Bałtyckiego", Janusza Wikowskiego.

Półtora miesiąca trwały na obiekcie TKKF Przy
morze w Gdańsku 13. piłkarskie mistrzostwa Trój
miasta w 7-osobowym futbolu o puchar „Dziennika
Bałtyckiego".
W kilku kategoriach wie
kowych rywalizowało 79
drużyn, w tym 45 zespołów,
skupiających amatorów po
wyżej 18 lat. W197 meczach
strzelono 845 bramek.
W ub. czwartek nastąpił
ostatni akt mistrzostw uroczyste zakończenie.
W zasadniczej grupie do
rosłych o wysokim poziomie
zaawansowania sukces od
niosła drużyna Sodziarzy
z Wrzeszcza, powtarzając
sukces z ub. roku. Skład
zwycięzców: Janusz Madej,
Piotr Kożuchowski, Krzysz
tof Pułaski, Artur Jakonis,
Wojciech Kachuta, Woj
ciech Niechciał, Piotr Janowicz, Dariusz Skulski, Ze
non Sosnowski, Dariusz
Schulz, Krzysztof Pyrek, Ja
cek Szreder i Jarosław Ko
siarz. Puchar „Dziennika",
z rąk zastępcy redaktora
naczelnego naszej gazety,
Janusza Wikowskiego, ode

brał kapitan drużyny Janusz
Madej. Indywidualne wy
różnienia też stały się do
meną reprezentantów So
dziarzy: królem strzelców
został Zenon Sosnowski 12 bramek, a najlepszym
bramkarzem - Piotr Kożu
chowski.
Kapitan Sodziarzy, Ja
nusz Madej wyraził taką
opinię: „Naszym najgroź
niejszym rywalem było Bi
stro Chełm. Wygraliśmy
z nim decydujący mecz 1:0.
W trudnych momentach,
gdy przeciwnicy energicz
nie atakowali, znakomicie
bronił Piotrek Kożuchow
ski. Gramy z sobą wszyscy
od sześciu lat. Przeciętna
wieku drużyny - około 25
lat. Bistro ma sponsora, my
niestety nie. Szkoda, bo ta
kowy byłby nam potrzebny.
Na przykład nie stać nas
było w tym roku na pokry
cie kosztów podróży i poby

Fot
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tu na mistrzostwach Polski.
W 1997 r. zajęliśmy w takiej
imprezie w Łodzi wysokie
miejsce, zostaliśmy wicemi
strzami kraju w 5 - osobo
wym
futbolu.
Może
„»Dziennik«" nas wesprze?"
Sponsorzy mistrzostw:
firma Fena (Stefan Górka);
bar Bistro (Marek Burczyk);
Agencja Ochrony Escort
(Krzysztof Jackiewicz); han
dlowiec, radny Rady Miasta
Gdańsk w ub. kadencji
i kandydat Ruchu Patrio
tycznego „Ojczyzna" na rad
nego w nadchodzących wy
borach Kazimierz Kiżewski
oraz PJ Sport Tczew (Piotr
Domanek).
Działacze, którzy prze
prowadzili imprezę: Włady
sław Tałaj (główny organiator, kandydujący na radne
go Gdańska z ramienia „Oj
czyzny" w nadchodzących
wyborach); Willi Kuźnia
rek; Szymon Hersztek (sę
dziował mecze dorosłych);
Sebastian Pliszka (prowa
dził mecze dzieci i młodzie
ży) i Jerzy Szymura.
(Paw)

PfcKA RĘCZNA
hala SP 8, ul.
Szańcowa, sobota godz. 17,
niedziela godz. 11 - mecze
I ligi kobiet serii A EB Start
- Nata AZS AWF Gdańsk.
Gdańsk, hala przy ul. Za
wodników, sobota godz. 18,
niedziela godz. 11 - mecze
I ligi mężczyzn serii A DGT
Wybrzeże - AZS AWF PolKres Biała Podlaska.
W halach: MHS w Gdań
sku (juniorzy młodsi), GKS
Wybrzeże w Gdańsku (mło
dzicy rocznika 1984)) i SP
31 w Gdyni, ul. Chylońska
(młodziczki rocznika 1986)
odbędą się w sobotę i nie
dzielę turnieje otwarcia se
zonu.

Mecze IV ligi w sobotę:
Orzeł Choczewo - Wietcisa
Skarszewy (16); Wisła
Tczew - Unia Tczew (16),
Bałtyk Gdynia - Cartusia
Kartuzy (15), Wierzyca Sta
rogard - Ikar Rędzikowo
(15).
Mecze V ligi w sobotę;
Orlęta Reda - Fako Orkan
Rumia (16), Potok Pszczółki
- GOSiR Kolbudy (16), Nep
tun Wisła Zduny - Orkan
Gdynia (15), Polonia Rogum
Gdańsk - MRKS Gdańsk
(11, stadion MRKS); Wie
rzyca Pelplin - Lechia II
Gdańsk (16.30); w niedzielę:
Motława Suchy Dąb - FC
Sopot (13), Kaszubia n Ko
ścierzyna - MOSiR Pruszcz
(17).

RUGBY

CHÓD SPORTOWY

Sopot, stadion przy ul. Ja
na z Kolna, niedziela godz.
12 - mecz I ligi Olech Ogni
wo - Budowlani Lublin.

Gdynia Oksywie, teren
ośrodka Marnarki Wojen
nej, niedziela godz. 9-13 mistrzostwa Polski seniorek
na 20 km i seniorów na 50
km oraz kilka dodatkowych
konkurencji.

KOSZYKÓWKA
Gdańsk, hala Startu, ul. 3
Maja, sobota godz,17 -mecz
I ligi kobiet Bick Black Start
- MTK Polfa Pabianice.
Sopot, hala przy ul. Haff
nera, niedziela godz. 17.15 mecz I ligi mężczyzn Trefl
Puzzle - PKK Warta Szcze
cin

BIEGI
Rumia, stadion miejski,
niedziela godz. 14 (zapisy
w godz. 12-13.30) - 14. Bieg
Pokoju (uliczny). Dystanse:
od 500 do 5000 m.

WIOŚLARSTWO

Koszykówka

HOKEJ

Trefl w Sopocie

Gdańsk, „01ivia" - nie
dziela godz. 16 - mecz I ligi
Stoczniowiec - BTH Micronel Bydgoszcz.

Tczew, Wisła, sobota
godz. 11 - regaty „O Błękitną
Wstęgę Wisły". Meta - na
wysokości przystani KKS
Unia.

ŻUŻEL

BOKS

Gdańsk, tor przy ul Dłu
gie Ogrody, niedziela godz.
16 - mecz II ligi Wybrzeże Wanda Kraków

Gdańsk, sala SP 68, ul.
Kartuska, sobota godz. 12 okręgowy turniej juniorów
i juniorów młodszych.

PIŁKA NOŻNA

SZACHY

Mecze III ligi w sobotę:
Kaszubia Kościerzyna - Ar
ka Amber Gdynia (godz.
15), Zatoka Braniewo - Błę
kitni Orneta (16), Pogoń Lę
bork - Dolcan Ząbki (15);
w niedzielę: Lechia/Polonia
n Gdańsk - Okęcie Warsza
wa (16).

Gdynia, sala terminalu
kontenerowego, ul. Kwiat
kowskiego, sobota godz. 11
(zapisy od 10) - otwarty tur
niej drabinkowy. W niedzie
lę o godz. 10 (zapisy od 9) podobny turniej w warca
bach.
(Paw)

dwóch
wyj azdo wych spotkaniach
przed własną publicznością
wystąpią wreszcie koszyka
rze I-ligowego Trefla Puz
zle. W niedzielę o godz.
17.15 podejmą w hali SKT
przy ul. Haffnera PKK War
ta Szczecin.
Przypomnijmy, że oba ze
społy rywalizowały w po
przednim sezonie o dzie
wiąte miejsce w rozgryw
kach. Ostatecznie lokatę tę
zajął Trefl.
Teraz staną naprzeciwko
siebie praktycznie dwa inne

zespoły. Jakich ubytków do
znał Trefl, każdy kibic ko
szykówki w Trójmieście
wie. Strat doznali także
szczecinianie.
Nie ma już Andrzeja Ka
rasia, Wojciecha Zagórskie
go i doświadczonego Woj
ciecha Królika. W zamian
przybyli Arkadiusz Osuch
z Górnika Wałbrzych i do
świadczony Nikołaj Tanasejczuk z Noteci Inowro
cław.
W Warcie zmienili się
także Amerykanie. Zrezy
gnowano z usług Lee Wilso

na i Martina Egglestona,
których zastąpili środkowy
- Dwight Steward i obrońca
- Jurij Szapowałow (ostatnio
Budiwielnik Kijów).
Gospodarze
-wystąpią
w takim samym składzie jak
przeciwko Zagłębiu i Stali
Ostrów. Chyba, że działacze
zdecydują się w trybie na
tychmiastowym wzmocnić
zespół zawodnikiem zagra
nicznym. Takowy gracz na
pewno by się przydał.
Maciej Polny

II

sobota, niedziela 12,13 września 1998 r.

Koszykówka

Pakmet
górę
Po dobrym i emocjonu
jącym meczu Pakmet
Starogard pokonał na
własnym parkiecie Warbud S.A. Polonię War
szawa 66: 61 (31:29)
Pierwsze punkty dla Pakmetu w nowym sezonie zdo
był Roman Olszewski. Od
początku do końca mecz był
bardzo emocjonujący. Naj
wyższe prowadzenie Pakmetu w pierwszej połowie
sięgnęło 4 punktów. Na
przerwę zawodnicy obu
drużyn schodzili przy stanie
31: 29 dla gospodarzy.
W drugiej połowie obserwo
waliśmy zacięte pojedynki
pod jednym i pod drugim
koszem. W 36 min na tablicy
widniał rezultat 57: 49 po
zdobyciu 2 pkt przez Roma
na Olszewskiego. Starogardzianie nie oddali prowa
dzenia już do końca spotka
nia i ostatecznie pokonali
„Czarne Koszule" 66-61.
Nie obyło się oczywiście
bez zagrań pod publiczkę.
Widownię rozgrzały efek
towne wsady Romana Ol
szewskiego i Malcolma
Montgomery. Spotkanie by
ło pojedynkiem dwóch gra
czy z numerem dwunastym
na koszulce: Romana Ol
szewskiego z Pakmetu i To
masza
Rozwadowskiego
z Polonii. Obaj byli najskutecniejsi w swoich zespo
łach.
- Cały zespół zagrał do
brze. Nie chciałbym wyróż
niać nikogo z zawodników.
Mieliśmy lekką przewagę
mimo tego że Polonia wcale
nie należy do słabeuszy.
W każdym z moich pod
opiecznych drzemią jeszcze
duże rezerwy, które mam
nadzieję zostaną wykorzy
stane powiedział po meczu
trener Tadeusz Huciński.
Pakmet: Marek Kiełczewski (4 pkt), Andrzej Kwa
śniewski (5), Arkadiusz Homa (0), Jacek Szymkiewicz
(5), Malcolm Montgomery
(11), Krzysztof Kalinowski
(5), Roman Olszewski (23),
Wojciech Kukuczka (13),
Dariusz Połubiński (-)
i Piotr Kamiński (-).
Dla Polonii najwięcej
punktów zdobyli: Tomasz
Rozwadowski (26) i Robert
Pacocha (8).
Widzów - 700.
Maciej Raczek

Multilotek
4, 6,15,16,19, 22,
24, 25, 29, 31,32, 34,
36, 38, 39, 43, 44, 48,
69,72
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Kolarstwo. Tour de Pologne

Hokej: Stoczniowiec - BTH Bydgoszcz

Nie „zgubili"
lidera

Inauguracja
w „Oliwii"

opiero w trzeciej kolejce
11# spotkań hokeiści Stocz
niowca wystąpią przed wła
sną publicznością. W nie
dzielę o godz 16 w Hali „Olivia" podejmować będą BTH
.
Mikronel
Bydgoszcz.
W gdańskim zespole zade
....
*•
biutuje Władimir Potapow.
23-letni Rosjanin rozgrze
wał się już przed meczem
z SMS Sosnowiec, ale musiał
zjechać z lodu, gdyż nie uda
ło się jeszcze załatwić
wszystkich
formalności,
związanych z wypożycze
niem go z Podhala. Nowy na
pastnik o doskonałych wa
runkach fizycznych (190 cm
wzostu, 92 kg wagi) powinien
być poważnym wzmocnie
niem siły uderzeniowej
Stoczniowca.
W niedzielę przed zespo
łem gdańskim szansa na po
większenie dorobku punkto
wego. Pierwsze mecze wyka
zały że ich rywale w tym se
zonie do potentatów zaliczać
się nie będą. Skład bydgosz
czan oparty jest na graczach
młodych, którzy umiejętno
Drugi górski etap tegorocznego wyścigu wygrał kolarz z Kazachstanu Aleksander ściami odbiegają jeszcze od
zawodników
Winokurow z grupy Casino.
m pap/ca* większości
Stoczniowca. Gdańszczanie
wać
tuż
przed
dochodzącą
Na wczorajszym 6. etapie Tour de Pologne z Bielich grupą. Czwarty był na
ska-Bialej do Zakopanego (186 km) polscy kolarze
mecie Spruch, a piąty Rum
Hokej
chcieli „zgubić" lidera, Siergieja Iwanowa (TVM).
sas. Sporą, ponad 5-minuNie dali jednak rady, gdyż cej dwójkę byli silni szo tową stratę zanotował wczo
Rosjanin jest bardzo mocny sowcy z liderem Iwanowem raj wicelider Piotr Wadecki
i spadł w klasyfikacji na
Odparł wszystkie ataki na oraz wieloma Polakami,
dalszą pozycję.
szych
reprezentantów Zbigniewem
Spruchem
Klasyfikacja po 6. eta
i w dalszym ciągu jest przo (Mapei) i Dariuszem Bara
pach: 1. Iwanow 29:00.11; 2.
downikiem wyścigu.
nowskim
(reprezentacja
Rumsas - strata 1.40; 3. Ba
czoraj odbyła się druEtap był trudny nie tylko Polski) na czele. Był też
ranowski 1.43; 4. Bassons ze względu na górski teren, Francuz Jacky Durand (Ca 1.48; 5. Casarotto 1.52; 6. li lf ga kolejka ligi hokeja.
Dzień wcześniej Stocznio
ale także silny wiatr.
sino) i Litwin Rajmondas Spruch 2.03.
wiec pokonał SMS Sosno
Wydawało się, że walkę Rumsas (Mróz).
*
*
*
wiec 11:0. Bracia Sławomir
o zwycięstwo rozstrzygną
Samotnie
zaatakował
Włoch Giovanni Lombarna nim dwaj uciekinierzy, jednak Kazach Aleksander di (Telekom) wygrał po fini i Łukasz Kiedewiczowie, któ
Włoch Davide Casarotto Winokurow (Casino). Do szu z grupy 7. etap wyścigu rzy do sezonu przygotowy
wali się z gdańszczanami,
(Scrigno) i Francuz Christo- ścignął dwóch uciekinierów
dookoła Hiszpanii, z Ali jednak zdecydowali się na
phe Bassons (Festina). minął ich i nie zagrożony cante do Walencji (185 km).
pozostanie w TTH Toruń.
Uciekli z 18-osobowej gru wygrał etap w czasie Liderem pozostał Hiszpan
Starszy z nich Sławomir
py czołowej i 15 km przed 4.34.26, o 7 sek. przed Casa Jose Maria Jimenez (Banenie dokończył spotkania
metą mieli 25-sekundową rotto i Bassonsem, którzy sto).
z STH Sosnowiec. Otrzymał
przewagę. W grupie gonią zdołali resztkami sił finiszo
(Paw)
karę meczu za uderzenie
przeciwnika kijem. W meczu
Żeglarstwo
na szczycie Podhale pokona
ło Unię 5:2.
Wyniki:
•Tymbark Podhale Nowy
Targ - Unia Dwory Oświęcim
Uniwersytet im. Adama
Na wodach Zatoki Gdańskiej rozpoczęły się krajo
5:2 (3:0,2:0,0:2). Bramki: dla
Mickiewicza w Poznaniu - Podhala - Kim Ahlroos - 2 (5,
we eliminacje do studenckich żeglarskich mi
36 pkt; 2. Uniwersytet War 13), Janusz Hajnos (6), Zbi
strzostw świata. Na półmetku regat, po czterech
szawski - 33; 3. Politechnika gniew Podlipni (22), Witalij
wyścigach prowadzi Uniwersytet im. Adama Mic
Gdańska - 28; 4. AWF War Semenczenko (26), dla Unii kiewicza w Poznaniu.
szawa - 24; 5. Akademia Robert Kwiatkowski (49),
Drugie miejsce zajmuje kim światku żeglarskim. Marynarki
Wojennej Mariusz Puzio (60).
• TTS Tychy - STS AutoUniwersytet Warszawski, Impreza odbywa się od 19 w Gdyni - 22; 6. Wyższa
a
trzecie Politechnika lat. Jej organizatorem jest Szkoła Morska w Gdyni - san Sanok 3:2 (2:0, 0:0, 1:2).
Gdańska. W regatach star francuska Ecole Polytehni- 21; 7. AWF Gdańsk 15; 8 Po Bramki: dla TTS - Mariusz
tują załogi 10 wyższych que. Polacy startują od litechnika Świętokrzyska Kolanowski (5), Marek Taba
ka (10), Sebastian Kuczera
uczelni. Patronat nad im dwóch lat. Zwycięska zało
w Kielcach 14; 9. Akademia
(55), dla STS - Maciej Ra
prezą sprawuje kpt. Roman ga pojedzie do Francji na
Paszkę oraz rektor Wyższej regaty Course de 1'Europe, Medyczna w Warszawie 6; dwański (43), Krzysztof SeSzkoły Morskiej w Gdyni które odbędą się na przeło 10 Akademia Medyczna cemski (44).
Piotr Przybyłowski.
• STH Zagłębie Sosno
mie października i listopa w Białymstoku 4.
Zakończenie regat w nie wiec - Filmar TTH Toruń 2:7
Studenckie mistrzostwa da.
świata to najważniejsze wy
Klasyfikacja eliminacji dzielę.
(1:2, 1:2, 0:3). Bramki: dla
darzenie roku w akademic po czterech wyścigach: 1.
(sus) Zagłębia - Jacek Kurowski

a

Bracia zostali
w Toruniu
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obserwowali w Nowym Tar
gu spotkanie BTH z Podha
lem (2:14).
- Mecz miał jednostronny
przebieg, ale musimy uważać
na kontry BTH. Właśnie
w taki sposób bydgoszczanie
w trzeciej tercji strzelili dwie
bramki. Powinniśmy jednak
to spotkanie wygrać - powie
dział nam trener stoczniow
ców Henryk Zabrocki.
Mają i swoje kłopoty
gdańszczanie. Dotyczą one
zawodników nie potwierdzo
nych do gry. Być może już na
miejscu działacze obu klu
bów sfinalizują przejście do
Gdańska Tomasza Proszkiewicza i Piotra Korczaka.
W zawieszeniu jest sprawa
braci Kiedewiczów. Toruń
stawia zaporowe ceny.
Jaśli nawet bez tych za
wodników
Stoczniowiec
z BTH powinien sobie pora
dzić, to już we wtorkowym
meczu z Unią Oświęcim (po
czątek godz. 18) kolejne po
siłki byłyby wskazane.
W tym sezonie regulamin tak
został skonstruowany, że do
play off, liczą się wszystkie
zdobyte punkty.
(sus)
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(12), Piotr Zajączkowski (25);
dla Filmaru - Robert Fraszko
- 3 (27, 33, 44), Andriej Kiriłow - 2 (15, 46), Sławomir
Kiedewicz (6), Przemysław
Bomastek (47).
• Polonia Bytom - Cracovia Kraków 1:7 (0:2, 1:3, 0:2).
Bramki: dla Polonii - Krzysz
tof Kuźniecow (33), dla Cracovii - Tomasz Podlipni - 3
(13, 24, 44), Łukasz Gil - 2 (9,
40), Tomasz Jękner (23),
Wojciech Słowakiewicz (53).
• SMS Warszawa - PZU
SA KTH Krynica 2:3 (0:1,1:0,
1:1, 0:1). Bramki dla SMS Mirosław Copija (33), Dimitrij Owsiannikow (58), dla
KTH - Igor Adamczik - 2 (7,
47), Damian Słaboń (65).
•BTH Mikronel Byd
goszcz - KKH 100% Hortex
Katowice 3:5
1. Podhale
8:0 31-7
2. Katowice
4:0 18-6
3. Cracowa
4:0 11-2
4. Krynica
4:2 10-6
5. Unia
2:2 14-5
6. Stoczniowiec
2:2 13-8
7. Toruń
2:2 8-6
8. Sanok
2:2
7-7
9. Tychy
2:2 3- 8
10. SMS Warszawa 0:2
2-3
11. STH Sosnowiec 0:2 2*7
12. Bytom
0:4
5-12
13. Bydgoszcz
Q;4
5-19
14. SMS Sosnowiec 0:6
3-36
(sus)
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Kuracja
odmtadzająca
Fół. Itobert Kwiatek

•Stanisław Zieliński
•trener Gwarant Lechii

Mistrzostwo Polski zobo
wiązuje. Będziemy chcieli
obronić tytuł, ale nie za
wszelką cenę. Proces budo
wy nowej drużyny będzie
kontynuowany Szkoda by
łoby tracić dla dyscypliny
utalentowanych zawodni
ków z drużyny juniorów,
która w tym roku zdobyła
mistrzostwo Polski.
Nie rezygnujemy też
z zawodników starszych,
którzy chcą regularnie tre
nować. Połączenie do
świadczenia z młodością,
jak do tej pory, daje pozy
tywne rezultaty.
Naszym sponsorem stra
tegicznym pozostaje Gwa
rant. Dzięki tej współpracy
mamy zapewnione odpo
wiednie warunki socjalne
i treningowe. Choć nie wy
jeżdżaliśmy tego lata na ża
den obóz, drużyna jest do
rozgrywek dobrze przygo
towana.
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W poprzednim sezonie lechiści odzyskali mistrzowski
tytuł, ale tylko dzięki mniej
szej liczbie kar indywidual
nych. Opłaciła się czysta gra,
którą starał się od dawna
wpoić swym podopiecznym
trener Stanisław Zieliński.
Po raz pierwszy w historii
rozgrywek ligowych senio
rów zafunkcjonował przepis
mówiący, iż przy jednako
wym bilansie: dużych punk
tów bezpośrednich spotkań
i małych w nim punktów
o tytule decyduje mniej czer
wonych i żółtych kartek
w całym sezonie.
Po trudach ligi mistrzowie
Polski mieli dłuższy wypo
czynek. Tego lata nie wyje
chali na żaden obóz. Przygo
towywali się na własnych
obiektach.
W zespole nie zajdą po
ważniejsze zmiany kadrowe.
Do kadry pierwszego zespo
łu dojdzie kilku nowych ju
niorów. W pierwszych spo
tkaniach nie będzie grał Ja
cek Grebasz, które leczy uraz
nogi, jakiego doznał podczas
wypadku motocyklowego.
Bardzo prawdopodobny jest
powrót do drużyny Andrzeja
Woronki. Zawodnik ten
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Rugbiści Gwaranta Lechii bronić będą tytułu mistrzów
Polski.

F0t Robert Kwiatek

ostatnio grał w Niemczech.
W zespole następuje stop
niowa zmiana warty U boku
graczy doświadczonych doj
rzewa młodzież, którą trener
Zieliński śmiało wprowadza
do pierwszego zespołu. Kie
runek ten będzie kontynu

n

i

owany. W meczach ze słab
szymi przeciwnikami może
my się spodziewać większej
liczby zawodników młodych.
W spotkaniach z czołówką
raczej jednak przeważać bę
dą starsi.
Adam Suska

w

Na dwa fronty
Fot. Kobert Kwiatek

•Stanisław Dasiuk
•trener Olecha Ogniwo

Mieliśmy krótki okres
przygotowawczy. Od 1
sierpnia pracowaliśmy na
własnych obiektach. Póź
niej był obóz w Sulęczynie.
Chcemy w tym roku roz
grywki ligowe łączyć ze
startem w Lidze Bałtyckiej.
Uważam, iż siedem spotkań
w rundzie, to stanowczo
zbyt mało dla takiej druży
ny jak Ogniwo.
Posiadamy w kadise 2223 zawodników, z których
każdy prezentuje ligowe
umiejętności. Będziemy
w tym sezonie odważnie
stawiać na młodzież. Nie
obawiam się, że absencja
Sylwka Hodury oraz odej
ście Przemysława Tubielewicza odbije się na posta
wie zespołu.
jestem umiarkowanym
optymistą. Uważam, że stać
nas na zdobycie mistrzo
stwa Polski.

1J|§ tym roku sopocianie
m wybrali inną niż po
zostałe drużyny drogę przy
gotowań oraz startu. Trener
Stanisław Dasiuk uznał, że
reforma rozgrywek ligo
wych ze sportowego punktu
widzenia nie przyczyni się
do wzrostu poziomu gry je
go podopiecznych. Jego
zdaniem 7 spotkań ligo
wych w rundzie nie gwa
rantuje postępu i nie po
zwala zweryfikować pracy
na treningach. Stąd sopo
cianie obok rozgrywek ligo
wych uczestniczyć będą
w Lidze Bałtyckiej, w której
startuje sześć zespołów.
Ogniwo rozegrało już jeden
mecz w tych rozgrywkach,
gromiąc drużynę mistrza
Łotwy Kwadra Pak Ryga
50:5.
Do sezonu zespół trady
cyjnie przygotowywał się na
w
Sulęczynie.
obozie
W rundzie jesiennej nie bę
dzie grał zdyskwalifikowany
przez PZR kapitan drużyny
Sylwester Hodura. W tym
sezonie nie zobaczymy też
drugiego podstawowego za
wodnika formacji młyna
Przemysława Tubielewicza.
„Tuba" postanowił spraw
dzić się w zawodowym rugby i podążyć śladami swoje
go klubowego kolegi Grze
gorza Kacały. Jego pierw-
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Rokur.

Pozycja

Wzrost/Waga

1. Andrzej Walas
2. Wojciech Nagler
3. Sławomir Kaszuba
4. Rafał Sajur
5. Michał Niekurzak
6. Stefan Katużny
7. Marek Pionka
8. Zbigniew Górniewicz
9. Marek Pokrzywnicki
10. Rafaf Zyskowski
11. Łukasz Doroszkiewicz
12. Paweł Sienkiewicz
13. Grzegorz Leszczyński
14. Mariusz Niespodziany
15. Dariusz Marciniak
16. Rafał Kochański
17. Sanisław Więciorek
18. Jacek Kunicki
19. Tomasz Neumann
20. Sebastian Czajkowski
21. Rafał Wojcieszak
22. Andrzej Jermakow
23. Paweł Lenartowicz
24. Tomasz Sokołowski
25. Jacek Grebasz
26. Janusz Urbanowicz
27. Wojciech Smok
28. Marcin Szymański
29. Paweł Lipkowski
30. Dariusz Sznigier
31. Grzegorz Śliwiński
32. Bartosz Zawadzki
33. Tomasz Fedde
34. Robert Depta
35. Wojciech Jeryś
36. Andrzej Potarowicz
37. Adam Latopolski
Trener: Stanisław Zieliński

1957
1979
1979
1979
1979
1962
1961
1962
1957
1977
1980
1980
1979
1970
1967
1973
1965
1980
1980
1978
1979
1963
1980
1968
1972
1966
1979
1978
1978
1962
1978
1978
1980
1980
1973
1976
1980

I linia młyna

184/105
182/108
180/106
178/92
176/92
194/98
194/100
186/100
188/94
200/100
194/95
192/92
194/98
193/110
180/98
192/106
186/98
180/82
192/88
184/87
194/96
183/84
176/74
173/92
182/96
180/94
179/78
180/82
176/75
182/96
179/78
175/74
177/76
176/76
179/86
181/92
176/76

0

Sopocianie grać będą w polskiej lidze i Lidze Bałtyckiej.
Fot. Robert Kwiatek

zawodników ciągle utrzy
mują się w ścisłej czołówce
ligi. Podrażnieni utratą mi
strzowskiego tytułu, sopoc
cy rugbiści będą jednym
z głównych pretendentów
do złota. Zagrozić im może
tylko Lechia i AZS.
(sus)
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szym pracodawcą został
francuski zespół Le Crevsot, w którym profesjonal
ną karierę zaczynał przed
laty Kacała.
Sopocianie na brak ta
lentów jednak nie narzeka
ją. Mimo utraty w ostatnich
latach -wielu podstawowych

d

Rokur,

Pozycja

Wzrost/Waga

1. Jarosław Miszczyszyn
2. Walenty Makowski
3. Przemysław Wojnicz
4. Maciej Kossakowski
5. Łukasz Mikołajczak
6. Grzegorz Skrocki

1973
1967

I linia młyna

179/95
178/110
188/120

7. Tomasz Barwik
8. Piotr Narojczyk
9. Piotr Zamojski
10. Paweł Szklarzewicz
11. Milan Ignatowicz
12. Michał Dembicki
13. Mariusz Tupta
14. Tomasz Wysiecki
15. Michał Chrzanowski

1971 IIIIIII§IIIIIIII
1978
1976
1979
1971
II linia młyna
1979
n
1977
1965
III linia młyna
1975

16. Marcin Jerzak

1978
1977
1964

17. Robert Rogowski
18. Sylwester Hodura
19. Marek Januiewicz
20. Artur Gałęza
21. Jarosław Hodura
22. Madej Szabłewski
23. Marcin Baraniak
24. Arkadiusz Wielgosz
25. Jan Jaguszewski
26. Tomasz Karczewski
27. Madei Stachura
28. Tomasz Formela
29. Madej Borowski
30. Mardn Maiochwy
31. Wojdech Czaja
Trener: Stanisław Dasiuk

1977
1970
1978
1967

1969
1975
1966
1979
1974
1967
1977
1976
1969
1969
1978
1978
1976

186/110
183/110
173/105
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174/105
177/98
176/106
175/103
191/105
196/106
191/105
186/112
185/97
186/85

u

Łącznik młyna
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195/100
192/107
172/75
173/75
186/95
180/90
184/90
173/90
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Obrońca

189/80
185/105
179/86
179/78
170/80
165/69

Sport

m sobota, niedziela
12, 13 września 1998

B Formuła 1
Cesare Fiorio opuści francuski
team Formuły 1 Prost Peugeot
i będzie nowym dyrektorem
sportowym ekipy Fondmetal Mi
nardi. Giancarlo Minardi wła
ściciel włoskiego zespołu
oświadczył także, iż w przyszłym
sezonie nadal będzie używał sil
ników Forda. Fiorio niegdyś był
dyrektorem generalnym Ferrari.
W łatach 1994-1996 prowadził
Ligiera, a w 1997 roku pracował
u Alaina Prosta.
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Nie „zgubili
lidera
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Tenis. US Open

PÓŁFINALIŚCI

t Tenis stołowy
Z pięciu naszych zawodników
którzy w Sofii przystąpili do gier
indywidualnych Akademickich
Mistrzostw Świata w tenisie sto
łowym, do drugiej rundy awan
sowało czterech: Piotr Skierski,
Marcin Rusiński, Dariusz Kich,
Krzysztof Kaczmarek. Wyelimi
nowany został jedynie Piotr Szafranek.

ISzachy
Czwarta partia towarzyskiego
meczu szachowego między mi
strzem świata, wersja PCA, Garrim Kasparowem (Rosja) i arcymistrzem z Holandii Janem Timmanem, rozgrywana w stolicy
Czech, a zakończyła się remi
sem. Kasparow prowadzi 3:1. Do
rozegrania pozostały dwie par
tie. Zwycięzca otrzyma 65 000
USD, przegrany 35 000 USD.

Komentarz dnia

Bez szyldu
Polski Związek Piłki Nożnej jest
jednym z najlepiej strzeżonych
miejsc w kraju. Magnetyczne iden
tyfikatory, elektroniczna aparatura
i rośli ochroniarze pojawili się po
stawnej pikiecie kibiców Lechii/Olimpii. Środki ostrożności
mają zapewnić spokój prezesowi
Dziurowiczowi.
Na ścianie budynku przy Al. Ujaz
dowskich 22 w Warszawie próżno
szukać tablicy z napisem PZPN.
Zniknęła kilka tygodni temu. Po
czątkowo przypuszczano, że tablica
została zdjęta z racji zamierzonej
przeprowadzki siedziby związku na
ulicę Miodową. Okazało się jednak,
że ktoś... ją ukradł w biały dzień.
Skonfliktowany z ministrem UKFiT
Jackiem Dębskim, pozbawiony szyl
du i poparcia klubowych prezesów
„Magnat" nic sobie z tego nie robi.
Zamierza dotrwać do końca kaden
cji, która upływa dopiero za dwa la
ta. Ciekawe czy mu się uda?
Adam Suska

ustralijczyk Mark Philippoussis pokonując
Thomasa Johanssona (Szwe
cja) 4:6, 6:3, 6:7 (3-7), 6:3, 7:6
(12-10) zakwalifikował się do
półfinału otwartych teniso
wych mistrzostw USA roz
grywanych na kortach Flashing Meadows w Nowym
Jorku. W tej samej fazie tur
nieju Hiszpan Carlos Moya
(na zdjęciu głównym) po
trzebował półtorej godziny,
aby pokonać Szweda Magnu
sa Larssona 6:4, 6:3, 6:3.
Moya ma szansę zostania
pierwszym od 23 lat Hiszpa
nem, który wystąpi w finale
na
kortach
Flushing
Meadows. W 1975 r. Manuel
Orantes pokonał Jimmyego
Connorsa.
W finale gry mieszanej pa
ra Serena Williams, Maks
Mirnyj (USA, Białoruś) poko
nała duet amerykański Lisa
Raymond, Patrick Galbraith
6:2, 6:2.

(sus), fot. PAP/CAF

