•Ulica
jak bajoro

•Ludzie mojej
miejscowości

Trudno przebrnąć przez ulicę
Matejki na osiedlu Plebanka
w Kościerzynie. ^.v

W Chmielnie rozstrzygnięto
konkurs na najbardziej znaną
postać.
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IMniej zielonych
23 marca zaczną obowiązywać no
we ceny niektórych rodzajów leków
- twierdzi Stanisław Vogel prezes
Izby Aptekarskiej w Gdańsku. Nie
które drogie specyfiki, do tej pory
bezpłatne, trafiły na listę leków
płatnych ze zniżką.
sir. 4

str. 8

•Pogorzelcy
pod opieką
W środę dotrą
pierwsze kontenery
dla pogorzelców.

Dziennik
Bałtycki

Wydanie dla

Kaszub
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ZOO w Oliwie

Gmina Wejherowo

SUPERMMPY

Wygraj wieżę!
Zagraj z nami
w Oscarowego
Pokera! Zanim
członkowie
Amerykańskiej
Akademii Fil
mowej podadzą
wyniki, zapra
szamy czytelni
ków do wspól
nej zabawy. Na
tych, którzy
spróbują wytypować laureatów te
gorocznych Oscarów czeka 50 na
gród, w tym główna - wieża stereo
ufundowana przez Jończak - Złoty
Sklep Roku SONY".
str. 15

Lek bez agresji
Amerykański
Rituximab może
okazać się sku
teczniejszą me
todą w leczeniu
nowotworu niż
chemioterapiamówi dr med.
Jarosław Czyż
z Kliniki Hema
tologii AM
w Gdańsku. Lek
będzie testowany w Polsce.

sir. 16

ICzwarty
po stocznię
Członkowie zarządu gdańskiej
spółki Marinę Metal prowadzili
wczoraj rozmowy w sprawie zaku
pu masy upadłościowej Stoczni
Gdańskiej. Z informacji „Dzienni
ka" wynika, że syndyk oczekuje za
płaty za stocznię w wysokości 30
min USD.
sfer. 23
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Maty lutung z matką.

wa lutungi jawajskie
przyszły
na
świat
P
w Ogrodzie Zoologicznym

w Oliwie. Zaledwie 6 placó
wek w Europie może pochwa
lić się posiadaniem tych cen
nych małp. Jedną z nich jest
właśnie oliwski ogród. - Na
rodziny tych zwierząt są wielką

Fot. Robert Kwiatek

rzadkością. Jesteśmy jedynym
ogrodem, który dochował się
młodych - mówi Michał Tar
gowski, dyrektor zoo.
Małpki były ukrywane
przez kilka tygodni przed
dziennikarzami, bowiem w ub.
r. malutki lutung został roz
szarpany przez rodziców, zde

nerwowanych ciągłymi wizy
tami i błyskiem fleszy. Cenne
okazy zwierząt są łakomym
kąskiem dla handlarzy. Jest to
preceder niezwykle opłacal
ny - zyskowniejszy jest tylko
handel narkotykami i samo
chodami.
(AT)
sfer. 5

Autobusy
do analizy
Mieszkańcy trzech wsi gmi
ny Wejherowo nie zgadzają
się na proponowaną przez
PKS likwidację dwóch kur
sów między gminą a mia
stem Wejherowo. Najbliższe
dwa miesiące rozstrzygną
0 ostatecznej decyzji.
W połowie lutego wójt gminy
Wejherowo, Dariusz Rytczak,
otrzymał od dyrektora PKS
w Wejherowie, Stanisława Hejmowskiego, pismo o planowanej
likwidacji dwóch kursów między
wsiami Góra Pomorska, Kniewo
1 Warszkowo a miastem Wejhero
wo. Wycofane miałyby być kursy
o godz. 4.15 i 19.30.
Wczoraj z wójtem gminy Wej
herowo oraz ze specjalistą ds.
eksploatacji PKS, Zdzisławem
Leonarczykiem, spotkali się w tej
sprawie przedstawiciele miesz
kańców trzech wsi. Zdzisław Leonarczyk tłumaczył zebranym, że
linia autobusowa jest nierentow
na, gdyż z obliczeń przeprowa
dzonych przez PKS wynika, iż
autobusem jeździ zbyt mało ludzi.
- Prawda jest taka, że kierowcy
PKS nie sprzedają nam biletów,
dlatego są takie wyniki - argu
mentował jeden z mieszkańców.
Tymczasowym rozwiązaniem
ma być zastąpienie dotychczaso
wej linii między Wejherowem
a Górą Pomorską autobusem re
lacji Kębłowo - Góra Pomorska Wejherowo (zamiast autobusu
o 4.15) oraz Wejherowo - Góra
Pomorska - Kopalino (o 19.40 za
miast o 19.30).
Specjalista ds. eksploatacji przy
stał na propozycję wójta, aby raz
jeszcze przeprowadzić rzetelną
analizę faktycznych przejazdów.
Aleksandra Zdrojewska
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Nasza infolinia

Na emeryturę

Co słychać

•Uważam, że nauka w szkołach wyż
szych powinna być płatna. Młodzież, która
będzie musiała opłacać swoją naukę, na
pewno doceni to, co osiągnie. Teraz pań
stwo kształci młodego człowieka, a on
emigruje do innego kraju i tam robi
karierę, a u nas brakuje fachowców. Gdy
młodzi ludzie zapłacą za swoją szkołę to
może będą chcieli pracować w Polsce.
Kazimierz Grudnowski z Gdańska
•Mam tylko jedno pytanie. Skoro pani
Szczepuła twierdzi, że liderzy OPZZ ma
ją serca po lewej stronie, to po której
stronie mają serca inni ludzie?
Andrzej Rogowski z Gdańska
•Próbowałam dodzwonić się do telewiz
ji kablowej, ale bez skutku. Na rachun
kach, które otrzymujemy co miesiąc, po
dane są aż trzy numery do biura obsługi
klientów Jeśli zadzwoni się pod dwa ko
lejne numery, w słuchawce słychać tylko
„abonament czasowo wyłączony". Trzeci
numer natomiast jest zawsze zajęty.
Obawiam się, że panie w biurze po pro
stu odkładają słuchawkę, aby mieć świę
ty spokój. Dla mnie jest to problem, po
nieważ muszę osobiście fatygować się do
biura. Może warto ustanowić nagrodę
dla osoby, która dodzwoni się do tej in
stytucji.
Halina Żbikowska z Żabianki
•Mam nadzieję, że ministrowie nie będą
się już dłużej spierać i sprawa nowych
województw zostanie w końcu zdecydo
wana. Podoba mi się projekt dwunastu
województw, chociaż do końca nie rozu
miem, komu przeszkadzał dotychczasowy
podział terytorialny naszego kraju.
D. K. z Gdańska
•Nie podoba mi się projekt nowej usta
wy o ubezpieczeniach społecznych.
Przewiduje ona, że osoby urodzone
przed 1 stycznia 1948 roku podlegają za
sadom starej ustawy, która mówi między
innymi o możliwości skorzystania z
wcześniejszej emerytury. Projekt nowej
ustawy nie przewiduje takich ulg i aby
pójść na emeryturę, kobiety
urodzone po 1948 roku będą musiały
pracować do 62. roku życia.
B. E. z Sopotu
•Jestem młodym człowiekiem. Wpaja mi
się od najmłodszych lat zasady dobrego
wychowania i szacunku dla starszych.
Strasznie natomiast denerwuje mnie za
chowanie osób starszych, kiedy wsiadają
do tramwaju. Ostatnio usiłowałem wy
siąść z tramwaju i kobieta z laską we
pchnęła mnie z powrotem do wagonu,
uniemożliwiając wyjście. Podobne przy
padki zdarzają mi się często. Ośmielę się
nazwać to zachowanie starszych osób
walką o siedzenia, zgodnie z zasadą „kto
pierwszy ten lepszy".
K. B. z Wrzeszcza
•Zamknięto stadion Arki, i co z tego.
Arka dzisiaj będzie rozgrywała mecz na
stadionie GOSiR. Na pewno przyjdą ci
sami kibice i powtórzy się scenariusz
z poprzednich meczów, więc i ten sta
dion zamkną. Jeżeli nic się nie zmieni, to
niedługo nie będzie żadnego czynnego
stadionu w Trójmieście.
M. Z. z Gdyni
We wszystkich sprawach prosimy
0 800 500 39 •
o telefoniczny kontakt z działem

bezpłatny telefon
„Śmiało i Szczerze", od poniedziałku
do piątku w godz. 8-18, a w niedzielę w godz. 11-14.
Zapraszamy też do kontaktu osobistego w Domu Prasy, pok.
308 lub listownego 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7.

O 601 66 52 66"

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

dobę

Janusz Czerwiński
„Dziennik Bałtycki*

ZA
Jestem za. Jestem przeciw.
Jak udowodniono, kobiety
od mężczyzn żyją dłużej.
Co więcej, różnica jest
dość znaczna. Są tward
sze. Odporne i zdrowsze.
Skoro tak, jest społecznie
szkodliwe, by sity witalne
przedstawicielek płci sil
niejszej byty lekkomyślnie
marnowane na przedwcze
snej emeryturze.
To aspekt ekonomiczny
problemu. Teraz - o spra
wiedliwości społecznej.
Będąc mężczyzną (więc
słabszym), odczuwam jako
głęboko niesprawiedliwe,
że zmuszony jestem pra
cować o parę lat od kobiet
dłużej - tylko po to, aby
osiągnąwszy wiek emery
talny zaraz, ze statystycz
ną pewnością, „kopnąć
w kalendarz". Ja też
chciałbym się nicnierobieniem nacieszyć!
Dlatego jestem za zmiana
mi planowanymi przez
rząd. I jestem też przeciw.
Te zmiany nie idą dosta
tecznie daleko. Nie wy
starczy zlikwidować róż
nic. Należy proporcje od
wrócić!

Kobiety
z mężczyznami?
owy system eme
rytalny, który ma
wejść w życie od 1
stycznia 1999 r. przewi
duje likwidację przywi
lejów. Emerytura będzie
zależeć od stażu pracy
i od tego, ile uzbieramy
na swoich kontach
w ZUS. Kobiety i męż
czyźni przechodziliby
na emeryturę najwcze
śniej w wieku 62 lat.
Mimo zapowiedzi, na
wczorajszym posiedze
niu rządu nie rozstrzy
gnięto kwestii wieku
emerytalnego kobiet.
Problem ten wzbudza Reforma nie obejmie kobiet, które ukończyły
Fot. Robert Kwiatek
w rządzie kontrower 50 lat..
sję. Niektórzy ministro rejestrowane na indy temem składkowym zo
wie proponują, by ko widualnych kontach. staną objęci wszyscy
biety tak jak dotychczas W nowym systemie z wyjątkiem rolników
przechodziły na emery składka będzie dzielona indywidualnych. Ozna
turę w wieku 60 lat. na 2 części: 80 proc. tra cza to, że służby mun
A mężczyźni - 65.
fi do ZUS, a 20 proc. do durowe są także włą
W ciągu najbliższego funduszy emerytalnych, czone w ten system.
miesiąca projekty ustaw które będą inwestować Kwestię ich uprawnień
0 systemie ubezpieczeń te pieniądze. Do nowe do świadczeń regulują
społecznych oraz o ren go systemu obowiązko inne ustawy wewnętrz
tach i emeryturach po wo będą należały osoby ne. Ale ich świadczenia
do 30 roku życia, mię będą waloryzowane tak
winny trafić do Sejmu.
Rząd już wstępnie dzy 31 a 50 rokiem życia jak pozostałe.
przyjął dwa projekty ubezpieczeni będą mo
Przestaną istnieć tzw.
ustaw: o systemie ubez gli wybierać między okresy nieskładkowe.
pieczeń społecznych starym i nowym syste Jedynie za kobiety ko
1 ustawy o rentach mem.
rzystające z urlopów
i emeryturach wypłaca
Nowy system nie wychowawczych skład
nych z Funduszu Ubez obejmie osób, które ki będą płacone do sys
pieczeń Społecznych.
w dniu wejścia w życie temu przez budżet, ale
Składki wszystkich reformy będą miały od najniższego wyna
ubezpieczonych będą ukończone 50 lat. Sys grodzenia.
(bmk)

Barbara Madajczyk
-Krasowska
„Dziennik Bałtycki"

PRZECIW
Wiek emerytalny można
podwyższyć, ale młodym
kobietom.
Wołanie o podwyższenie
wieku emerytalnego kobiet
wykazuje, że niechybnie
przeobrażamy się ze spo
łeczeństwa patriarchalnego w matriarchalne. Męż
czyzna coraz częściej
przestaje być tradycyjnym
żywicielem rodziny. Żona
staje się nie tylko partne
rem w małżeństwie, ale
niekiedy ona właśnie
utrzymuje dzieci i bezro
botnego męża.
Mimo to, jak wykazują
statystyki, kobiety żyją kil
ka lat dłużej. Może kobie
tom praca służy, a męż
czyznom jej brak szkodzi.
Zatem w trosce o długo
wieczność mężczyzn, ko
bietom na razie nie należy
podwyższać wieku emery
talnego. Zwolnią miejsca
pracy dla dzisiejszych
dwudziesto-, czy trzydzie
stolatek. A te, kiedy nowy
system emerytalny zacznie
im stwarzać warunki na
godziwą emeryturę, same
będą chciały dłużej praco
wać.

Jak długo powinniśmy pracować zawodowo? Czekamy pod bezpłatnym numerem tei. 0 800 500 39.

Pisane po „Wiadomościach"

Sonda „Dziennika"

Czy kobiety powinny wcześniej Sadyzm
i paranoja
przechodzić na emewture?

Tryptyk Iwony Bartólewskiej o bezpiece, które
go emisja zakończyła się w czwartek, jako ca
łość wywiera o wiele głębsze wrażenie niż jego
początek. Częściom tryptyku można by dać ty
tuły: 1. Zdobycie władzy, 2. Utrwalanie, 3. Uży
wanie. Zbrodnie dla zdobycia władzy, jakkol
wiek straszne i nikczemne, miały chociaż racjo
nalny cel, właśnie tę władzę. Ale po osiągnięciu
celu zapanowała paranoiczna doktryna o „za
ostrzającej się walce klasowej", uznająca tylko
jeden sposób na korzystanie z komfortu bez
karności: rozszerzanie pola ofiar sadystycznego
terroru. Było to zapewne upajające, ale niebez
Teresa Andrynowia
pieczne. Berman, który jeszcze parę miesięcy
pracowniczka ZUS
po śmierci Stalina dawał Bierutowi do podpisu
wyroku śmierci na polskich oficerów, sam miał
- Oczywiście kobie ; po
winny wcześniej iść na eme świadomość, że w tym systemie „każdy chodził
ryturę. Po pierwsze z tego ze stryczkiem zamiast krawata", także każdy
względu, że poza pracą za z elity władzy. Złagodzenie terroru nie było
wodową prowadzą dom, więc żadnym przywracaniem prawa, tylko od
opiekują się dziećmi, a po ruchem samoobronnym mechaników bezpra
drugie ktoś musi ustępować wia. Zmniejszyli obrony machiny, kiedy zagro
miejsca młodym, zwłaszcza ziła im samym. Na obrotach zwolnionych teraz, w okresie tak dużego chroniła ich aż do śmierci. A nawet dłużej bezrobocia,
Bartólewskiej do archiwów nie dopuszczono.
Fot. Adam Warżawa
Janina Wieczerska

v>i

•Beata Czuba
1nauczycielka
1Sztutowo

ustalenie

ze prawne
wcześniejszego

biet jest jawną dyskrymina
cją. Nie widzę powodów te
go typu różnicowania kobiet
i mężczyzn. W indywidual
nych przypadkach jest to
uzasadnione, ale nie powin
no mieć to żadnego związku

Robert Dmoch

-Najlepiej, gdyby kobie
ta nie musiała w ogóle
pracować zawodowo.Męż
czyzna powinien zarobić
tyle, żeby utrzymać rodzi
nę, skoro kobieta prowadzi
Ale jeśli już się zdecydu
je, powinna iść na emerytu
rę wcześniej, bo fizycznie
jest słabsza.

Dliailili!
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Rząd ustalił nowy podział kraju

Dwunastka
zaklepana

Znowu szproty

Czyta i gra w pokera

Szwedzi
w szkodzie

Genialny cMopiec

adunek 110 ton niele
galnie
złowionych
szprotów wartości 66 tys. zł,
wykryli na szwedzkim stat
ku rybackim kontrolerzy
z patrolowca Morskiego Od
działu Straży Granicznej.
„Kaper 2", bazujący w Ko
łobrzegu, w czwartek ok.
godz. 1 w nocy zatrzymał, 15
mil morskich na północ od
Ustki, do rutynowej kontroli
szwedzką jednostkę „GG 500 Vingasker". Szwedzi
mieli pozwolenie na połowy
wyłącznie dorszy. Kontrole
rzy z dwoma inspektorami
morskimi -wykryli jednak, że
oprócz 2,6 ton tych ryb,
w ładowniach statku znaj
dują się także 110 ton szpro
ta. Po sporządzeniu proto
kółu z inspekcji, „Vingasker" pod eskortą patrolow
ca musiał opuścić naszą
strefę.
W podobnych przypad
kach ładunek jest konfisko
wany, a na właścicieli nakła
dana kara pieniężna. Jak zo
stanie potraktowany szwedz
ki kuter - odmówiono nam
informacji.
Jacek Sieński

obszar, ki

należał do Pomorza Nadwiślańskiego

\

Patryk za niecały miesiąc skończy 3 lata. Umie już
czytać, pisać, gra w pokera i w tysiąca, bezbłędnie
liczy, posługuje się pilotem telewizyjnym. Potrafi
znaleźć w telegazecie program, który go interesuje.
Słowem, Patryk jest „ge
nialnym dzieckiem", które
nie choruje, nie sypia w cią
gu dnia, ale lubi żeby się nim
zajmować i wszystkich wo
kół siebie absorbuje.
Jest jedynakiem. Pochodzi
z przeciętnej rodziny w do
mu nie ma luksusów Chło
piec mieszka we wsi Chlebówka niedaleko Malborka.
Zajmuje się nim babcia, po
nieważ rodzice pracują. Ma
ma skończyła szkołę rolni
czą, ale szyje odzież, a tata
wraz z dziadkiem prowadzą
skład opałowy.
Babcia kocha książki.
W domu Patryka wszyscy
namiętnie czytają, więc mo
że tę umiejętność odziedzi

czył w genach? Patryk jest
pogodnym chłopcem. Bar
dzo rzadko płacze. Interesu
je go praktycznie wszystko,
każdy nowy przedmiot, no
we urządzenie zaciekawia
go. Musi go dotknąć, pomaj
strować, ale o dziwo niczego
nie psuje. - Nikt nie ślęczy
nad nim, nie uczy go, wszyst
ko, co osiągnął zdobył sam twierdzi babcia Patryka. Nie chodzimy do psycholo
gów, chcemy, żeby rozwijał
się po swojemu, tu w domu.
Patryk bardzo lubi się z ró
wieśnikami bawić, więc za
mierzamy posłać go do
przedszkola.
(mig)
W poniedziałek reportaż
o Patryku.

Śmierć Przemka
Źródło: MSWiA

ząd przyjął wczoraj promm jekt ustawy o podziale
kraju na 12 województw. Do
końca jeszcze nie wiadomo
co się stanie z Elbląskiem.
Według projektu, po re
formie powstałyby następu
jące województwa: Ziemia
Białostocka, Dolny Śląsk,
Ziemia Lubelska, Ziemia
Łódzka, Małopolska, Mało
polska Wschodnia, Mazow
sze, Pomorze Nadwiślań
skie, Pomorze Zachodnie,
Śląsk, Warmia i Mazury oraz
Wielkopolska. Prawdopo
dobnie w przyszłym tygo
dniu projekt trafi do Sejmu.
Tymczasem nie wiadomo
jeszcze, gdzie po podziale
znajdzie się woj. elbląskie.

Przy Gdańsku chcą być Mal
bork i Kwidzyń. Nadzieję na
to miało także Braniewo.
W Elblągu są mieszane od
czucia.
Jacek Rybicki, wiceprze
wodniczący klubu parlamen
tarnego AWS przyznał, że
z rządowego projektu mapy
podziału kraju, którą widział
jeszcze przed posiedzeniem
gabinetu wynika iż elbląskie
ma wejść w skład regionu
Warmii i Mazur. - Sprawa nie
jest jednak przesądzona;
ostatecznie zadecydują o tym
parlamentarzyści.
Rybicki nie ma zdania,
czy to dobrze czy źle, że El
bląskie nie będzie należało
do Pomorza Nadwiślań

skiego ze stolicą w Gdań
sku: - województwo Nadwi
ślańskie obejmujące całe
Elbląskie byłoby może za
duże.
Innego zdania jest Grze
gorz Grzelak, doradca pre
miera ds. reformy samorzą
dowej. - Jeżeli tak by się sta
ło, byłaby to tragedia - po
wiedział nam Grzelak. - Nie
można stworzyć takiego re
gionu, który miałby charak
ter deficytowy.
Grzelak argumentuje, że
stworzenie regionu Warmii
i Mazur w oparciu o słabsze
ekonomicznie województwa
byłoby wbrew kryteriom
przyjętym przez rząd.
(PK)

Starogard Gdański

Historyk nie żyje
W czwartek wieczorem, po dwóch tygodniach po
szukiwań, na polnej drodze pomiędzy Lubichowem
a Zelgoszczą, odnaleziono zwłoki Józefa Milew
skiego.
Józef Milewski, staro
gardzki historyk i publicy
sta, zaginął dwa tygodnie
temu. Od tego czasu poszu
kiwany był przez staro
gardzką policję i członków
rodziny. Znajomi sędziwego
historyka przypuszczali, że
udał się on w kolejną ze
swoich wypraw po Kociewiu, aby zebrać materiały
do następnej publikacji. Po
twierdzały to pojawiające
się co jakiś czas, informacje,
żt J. Milewski był widziany
w Smętowie, Czarnymlesie
i Lubichowie. Nikt jednak
nie potrafił podać dokład

nego miejsca pobytu poszu
kiwanego.
W czwartek wieczorem
rolnik, idący polną drogą
z Lubichowa do Zelgoszczy,
znalazł zamarznięte zwłoki
starogardzkiego publicysty.
- Po oględzinach denata
jesteśmy pewni, że zmarł on
w sposób naturalny Nie
może być mowy o zabój
stwie. Przyczyną zgonu,
który mógł nastąpić nawet
kilka dni temu, najprawdo
podobniej było zasłabnięcie,
wynikające z kłopotów
z sercem. Należy pamiętać,
że J. Milewski miał już 84 la-

Józefa Milewskiego po
szukiwano dwa tygodnie.
Fot. Roman Sikora

ta i w tym wieku piesze wę
drówki w znacznym stopniu
osłabiają organizm - powie
dział nam kom. Robert Ra
tajczyk, szef starogardzkiej
policji.
(toro)

Policjanci
z zarzutami

rugiemu policjantowi
elbląska prokuratura
P
przedstawiła zarzuty popeł

nienia
przestępstwa
w związku ze śmiercią 13letniego Przemka Czai ze
Słupska.
W Prokuraturze Woje
wódzkiej był wczoraj prze
słuchiwany Robert K., poli
cjant ze Słupska. Jest on
podejrzany o to, że w trak
cie styczniowych zamieszek
między policją a kibicami
nie udzielił pomocy Przem
kowi Czai, 13-letniemu ki
bicowi Czarnych Słupsk,
który zginął prawdodpodbnie od uderzenia pałką.
Oskarżający twierdzą, że
nie udzielenie pomocy
chłopcu jest jednocześnie
niedopełnieniem obowią
zków wynikających z usta
wy o policji.
Podejrzany nie przyznał
się do winy. Jerzy Adamowski, rzecznik prasowy pro
kuratury nie chciał zdradzić
innych szczegółów postępo
wania.
- Nie będziemy na razie
oskarżać o to samo innych
policjantów - powiedział
jedynie. - Brakuje nam do
tego materiałów dowodo
wych.
Umyślne spowodowanie
obrażeń i nieumyślne spo
wodowanie śmierci Przem
ka prokuratura zarzuca na
tomiast Dariuszowi W. Jest
on pod obserwacją psychia
trów. Nieoficjalnie dowie
dzieliśmy się, że lekarze wy
stąpią o przedłużenie termi
nu, który jest konieczny do
wydania opinii o jego zdro
wiu psychicznym.
(WOS, zan)

Mały geniusz.

Fot. Maria Giedz

Szukanie zakażonego mleka

Dmuchanie
HI a ^ybreeże prawdopom dobnie nie trafiło mleko
w proszku zakażone gronkowcem, wyprodukowane
pizez mleczarnię w Łaszowie
(woj. zamojskie). Wojewódzka
Stacja Sanitarno-Epidemiolo
giczna w Gdańsku już od
czwartku prowadzi kontrole.
Skażone mleko pojawiło
się w sklepach w południo
wo-wschodniej Polsce. 20 ton
trafiło do handlu głównie
w województwach: rzeszow
skim, krośnieńskim, przemy
skim i tarnobrzeskim.
- Nie możemy sprawy zba
gatelizować - mówi Halina
Romik z Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gdańsku. - Stacje tereno
we w województwie podjęły
już odpowiednie działania.
Inspektorzy z Wybrzeża
kontrolują sklepy i hurtow
nie. Kontroli poddano także
żłobki i przedszkola - zatru
cie gronkowcem może być
niebezpieczne tylko dla dzie
ci.
- Musimy sprawdzić, tyle
sklepów, ile to możliwe - mó
wi Zofia Dąbrowska ze stacji
na ul. Wałowej. - Możliwe, że
to mleko jest na naszym tere
nie, jednak taki wariant jest
mało prawdopodobny

Podobne uważa pani Ro
mik, dla której zasadniczym
argumentem, że nie ma na
terenie województwa zakażo
nego mleka, jest bliskość in
nych producentów.
- Koszty transportu z Łasz
czowa byłyby zbyt duże dla
hurtowników na Wybrzeżu kontynuuje pani Romik.
Do takiego skażenia mleka
w łaszczowskiej mleczarni,
zdaniem Jana Wagi, lekarza
weterynarii z Tomaszowa Lu
belskiego, doszło prawdopo
dobnie w trakcie przepako
wywania proszku z herme
tycznie zamkniętych, 25-kilogramowych worków do 400gramowych opakowań. Kon
strukcja maszyny do konfek
cjonowania mleka utrudniała
utrzymanie jej w należytej
czystości.
Do czasu wyjaśnienia oko
liczności zakażenia, w spół
dzielni wstrzymano produk
cję i sprzedaż wszystkich
produktów mleczarskich.
Przypomnijmy, że zakażo
ne mleko można zidentyfiko
wać po nazwie producenta
i datach przydatności do spo
życia: 25 maja, 26, 27, 30
czerwca oraz 26 lipca.
Piotr Piotrowski
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Palestyńczycy protestują

Policja ratuje
proces pokojowy
I g -1|
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„Ogniem i mieczem"
* Można
budować

WARSZAWA. Nie ma prze
szkód, by kontynuować bu
dowę centrum rozrywkowohandlowego „Europleks"
przy ul. Puławskiej w War
szawie, na której 11 bm. do
szło do katastrofy budowla
nej. Wczoraj skarpa już nie
osiadała. Ziemia się nie osu
wa i nie ma przeszkód, by
kontynuować budowę.

Śmierć
w czołgu

TARNOBRZESKIE. 23-letni
żołnierz służby zasadniczej
szeregowy Stanisław S., zgi
nął w czołgu T-72 podczas
ćwiczeń ze strzelania na po
ligonie w Nowej Dębie, woj.
tarnobrzeskie. Do wypadku
doszło po oddaniu strzału
armatniego. Wnętrze czołgu
wypełniły gazy prochowe,
które - według wstępnych
wyników śledztwa - były
powodem śmierci żołnierza.
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Palestyńczyk strzelający z procy do żołnierzy izraelskich podczas zamieszek
na Zachodnim Brzegu Jordanu w Betlejem

Co najmniej 4 tys. Palestyńczyków wzięło udział
wczoraj w marszu protestacyjnym w centrum Nablusu, by uczcić pamięć trzech palestyńskich robot
ników, zastrzelonych pod Hebronem przez żołnie
rzy izraelskich.
Demonstrujący chcieli się
przedostać do grobu proro
ka Józefa, jednego ze świę
tych miejsc dla Żydów, który
znajduje się w śródmieściu
Nablusu.
Skandując „Allah jest
wielki" tłum Palestyńczy
ków zaczął napierać na pa
lestyńską policję broniącą

dostępu do grobu i semina
rium. W pewnym momencie
oficerowie dowodzący tymi
oddziałami wydali rozkaz
szarży na tłum. Palestyńscy
policjanci użyli pałek i ga
zów łzawiących. Była to naj
poważniejsza akcja prze
prowadzona przez pale
styńską policję przeciw ro-

ŚWIAT
Chory
prezydent
Fot. PAP/CAF

dakom. Świadczy to, że mi
mo wszystko władze Auto
nomii Palestyńskiej - w tym
także Jaser Arafat - starają
się nie dopuścić do eskalacji
antyizraelskich wystąpień
i „uratować to, co się da"
z procesu pokojowego.
Do starć doszło również
w Hebronie, tradycyjnym
już miejscu palestyńskich
zamieszek. Tu izraelscy żoł
nierze starli się z młodzieżą
palestyńską. Izraelczycy
użyli gazów łzawiących, pa
łek i granatów ogłuszają
cych.
(PAP)

Asteroid za 30 lat

Gdyby nie ominął Ziemi
steroid 1997-XF-11,
w%. mający średnicę rzędu
1,6 km, który zmierza w kie
runku Ziemi, ominie naszą
planetę w odległości nie
mniejszej niż 960 tys. km poinformowały
agencje
prasowe powołujące się na
najnowsze wyliczenia astro
nomów NASA.
Zaledwie na dzień po
opublikowaniu przez astro
nomów ostrzeżenia, że aste
roid przeleci w odległości 48
tys. km od Ziemi, a może
nawet w nią uderzyć, zespół
uczonych z Jet Própulsion
Laboratory NASA stwier
dził, że ich kalkulacje, prze
prowadzone na podstawie
ostatnio uzyskanych da
nych, pozwoliły na stwier
dzenie, że prawdopodo
bieństwo kolizji jest zerowe.
Uczeni zapewnili też, że na
wet gdyby asteroid poruszał
się po kursie kolizyjnym
z Ziemią, można by go łatwo
zepchnąć z jego trajektorii.
Don Yeomans z Jet Propulsion Lab. stwierdził, że

Bohun
w Biskupinie

PLANETOIDAI ZIEMIA NA KURSIE KOLIZYJNYM
BianeMdaiasteroida
iestltlpJaMiebi

|
Ziemia|

ROSJA. Prezydent Borys
Jelcyn odwołał w piątek
wszystkie spotkania z po
wodu ostrej infekcji gór
nych dróg oddechowych poinformowała służba pra
sowa szefa państwa rosyj
skiego. Według służby pra
sowej, Jelcyn przebywa
w podmiejskiej rezydencji.
Cierpi na zapalenie gardła
i krtani, bierze antybiotyki.
Kłopoty zdrowotne Jelcyna
zaczęły się w roku 1987,
kiedy w związku z proble
mami z sercem spędził
w szpitalu wiele tygodni.

^ Brat kat

1997 XF111 o średnicy poniżej
1000 km' '
' I
(lub nieco-powyżej j
obiegające Słońce
po orbicie eliptycznej.

Gdyby planetoida uderzyła w Ziemię doszłoby do eksplozji o sile 2 mir
razy większej od ekspfozji bomby atomowej nad Hiroszimą.
PAP/CAF

technologia konieczna do
przeprowadzenia
takiej
operacji jest już znana. Prawdopodobnie na spo
tkanie z asteroidem wysłali
byśmy statek kosmiczny
z ładunkiem nuklearnym powiedział Yeomans.
Eksplozja ładunku w od
ległości jednego promienia
od powierzchni asteroidu
wystarczyłaby do spowol
nienia jego ruchu o 30 cm
na sekundę, wskutek czego

ominąłby naszą planetę
w bezpiecznej odległości.
Gdybyśmy czekali
z przedsięwzięciem jakichś
kroków aż do ostatniego
miesiąca przed kolizją, wte
dy taka operacja byłaby nie
możliwa. Obecnie, ponieważ
do spotkania jest około 30
lat, takie niewielkie opóź
nienie ruchu, narastające
w czasie, daje ogromny
efekt końcowy" - stwierdził
Yeomans.
(PAP)

AFGANISTAN. Osoba ska
zana za morderstwo klęczy
na murawie stadionu pił
karskiego w stolicy Kabulu
na chwilę przed wykona
niem publicznej egzekucji.
Wyrok wykonał w obecno
ści 35-tysięcznego tłumu
brat ofiary oddając dwa
strzały z kałasznikowa.

Ekipa Jerzego Hoffmana zawitała na tydzień do Bisku
pina. Filmowcy zamienili ten prasłowiański gród
w ukraińską Sicz i Czehryn
Fot. PAP/CA

Na zieloną receptę

Mniej darmowych
leków
zęść leków, które otrzymywaliśmy bezpłatnie,
znajdzie się niebawem na
liście medykamentów płat
nych ze zniżką.
23 marca zaczną obowią
zywać nowe ceny niektó
rych rodzajów leków twierdzi Stanisław Vogel,
prezes Izby Aptekarskiej
w Gdańsku. Niektóre drogie
specyfiki, do tej pory bez
płatne trafiły na listę leków
płatnych ze zniżką.
- Dotychczas lekarze mo
gli umieszczać drogi lek
(o stuprocentowej odpłat
ności) na zielonej recepcie.
Taka forma całkowicie
zwalniała chorego z opłaty
za specyfik - mówi kierow
nik z apteki „Herbowa"
w Gdyni.
W myśl nowych przepi
sów zmniejszy się ilość leków
dopuszczonych do wypisania
na zielonym druku. Za nie
trzeba będzie zapłacić.

- Dotyczy to m.in. specy
fików zapobiegających osteoporozie, obniżających po
ziom cholesterolu, leków
hormonalnych i przeciw
reumatycznych - dodaje
kierownik.
Zdaniem trójmiejskich
farmaceutów, już dzisiaj ce
ny lekarstw są bardzo wyso
kie. Chorzy często rezygnu
ją z wykupienia niezbędne
go medykamentu. Zapowia
dane zmiany pogorszą sytu
ację osób starszych i prze
wlekle chorych.
- Na zielonej recepcie np.
„Calciheksal", przeciwko
osteoporozie był bezpłatny
(ceną leku wynosi 106 zło
tych). Teraz trafił na listę le
ków z 50 procentową zniż
ką. Zainteresowany musi
więc za niego zapłacić 58
złotych - mówi kierownik
gdyńskiej apteki.
(sr)

Problemy na granicy niemieckiej

500 marek
za wjazd
III iemieccy celnicy poWm bierają opłatę za wjazd
do RFN. Opłatą objęci są
kierowcy mikrobusów.
- 500 marek za wjazd do
Niemiec to jakieś nieporo
zumienie - powiedział
„Dziennikowi" Ryszard Do
browolski z firmy przewo
zowej „Panda". - Jeżeli
przepis ten nie zmieni się,
większość przewoźników
korzystających z mikrobu
sów zbankrutuje. My na
pewno zawiesimy działal
ność.
Według
Ministerstwa
Transportu i Gospodarki
Morskiej 500 marek pobie
ranych na granicy to grzyw
na za brak koncesji na

świadczenie usług przewo
zowych.
- Niemieckie przepisy re
gulujące przejazdy mikro
busów przez granicę obo
wiązują od 1991 roku - po
informowała nas Elżbieta
Jeranowska, rzecznik praso
wy ministerstwa. - Prze
woźnicy zobowiązani są do
wykupienia
koncesji
w Niemczech. Brak koncesji
właśnie
taką
oznacza
grzywnę.
Elżbieta Jeranowska nie
potrafiła odpowiedzieć dla
czego przepis zaczął być eg
zekwowany dopiero od środy.
- To sprawa Niemców komentuje.
(wrób)

sobola, niedziela 14,15

1998 r.

"

Cwiw$
ni

Stocznia Północna w Gdańsku

Małpy pod ochroną

Papugi w bagażniku

Na razie straty

Handel rzadkimi gatunkami zwierząt to trzecie
pod względem dochodów przestępcze zajęcie na
świecie. Bardziej opłacalne są tylko kradzieże sa
mochodów i produkcja narkotyków.
rowane na granicy - mówi
Michał Targowski, dyrektor
oliwskiego zoo. - Kiedy tra
fiały do nas, ich kondycja
była stosunkowo niezła.
Mamy jednak u siebie także
parę lemurów mongoz
z Madagaskaru, które zosta
ły znalezione ledwo żywe
w śmietniku, na targowisku
w Gdyni.
- Nie pamiętam, w prze
ciągu ostatnich kilku lat
przemytu zagrożonych ga
tunków - mówi kom. ppor.
Grzegorz Goryński, rzecz
nik prasowy Straży Gra
nicznej w Gdyni. - Być mo
że trudniej przewieźć zwie
rzęta statkiem, gdyż trwa to
zbyt długo.
Całą menażerię usiłowa
no natomiast kilka dni temu
przemycić przez „zieloną
granicę" z Czech do Polski.
W samochodzie służby gra
niczne znalazły ponad 500
papug różnych gatunków,
ponad 200 myszy oraz jado

Jednym z bardzo rzad
kich i przez to narażonych
na handel gatunków jest
małpa lutung jawajski.
W Polsce można je zobaczyć
jedynie w oliwskim zoo,
gdzie zwierzęta doczekały
się potomstwa, co jest sen
sacją na skalę światową.
Lista cennych zwierząt jest
długa. Znajduje się na niej
m.in. amazonka kubańska kolorowo ubarwiona papuga.
Na Kubie można ją kupić za
dolara; przywieziona do Eu
ropy zach. jest już warta 2-3
tys. dolarów Krzykliwe ptaki
są trudne do przemycania,
dlatego na czas transportu
podaje się im silne środki
odurzające. Działanie tych
środków dla części zwierząt
kończy się śmiercią bądź
trwałym kalectwem. Ptaki
w tym stanie trafiają później
do ogrodów zoologicznych.
- W naszym zoo mamy
obecnie kilka papug i ga
dów, które zostały zarekwi-

Jedna z papug zarekwirowanych na granicy.

wite węże. Dorota Karolak,
rzeczniczka Beskidzkiego
Oddziału Straży Granicznej
powiedziała, że zwierzyniec

Fot. Robert Kwiatek

był wart 20 tys. zł. Zwierzaki
trafiły do jednego z czeskich
ogrodów zoologicznych,
(rye, sr, wrób)
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Na propozycje czekamy

mm&zm 30WS-17
dwa bezpłatne, całoroczne bi

g% sytuacji i zamierzeniach
V' mających
poprawić
kondycję
ekonomiczną
przedsiębiorstwa mówiono
na spotkaniu jego zarządu
i związkowców z Maciejem
Płażyńskim, marszałkiem
Sejmu, oraz Jackiem Rybic
kim, wiceprzewodniczącym
AWS.
Według wstępnych eks
pertyz finansowych, w ubie
głym roku Stocznia Północna
S.A. w Gdańsku poniosła
stratę 17,2 min zł.
- Z uwagi na uprzednie,
uzależnienie od kontrahenta
radzieckiego, „Północna" by
ła na początku lat 90. w naj
trudniejszej sytuacji - mówi
wiceprzewodniczący Rybic
ki. - Obecne współdziałanie
z Gdańską Stocznią Remon
tową daje jej szansę wyjścia
z trudnej sytuacji.
Jacek Skarbek, prezes za
rządu „Północnej" stwierdził,
że w stoczni przeprowadzane
są zmiany mające usprawnić
zarządzanie i zracjonalizo
wać zatrudnienie, które
obecnie wynosi 1492 osoby.
Nie przewiduje się jednak
zwolnień grupowych pra
cowników, a dostosowanie
zatrudnienia do profilu pro
dukcji. Na przykład biuro

konstrukcyjne będzie wspól
ne dla „Północnej" i Gdań
skiej Stoczni Remontowej.
Takich wspólnych firm, do
których przejdzie część pra
cowników, może być więcej.
W tym roku stocznia ma
zbudować 7 kadłubów stat
ków rybackich dla odbiorców
w Norwegii i Holandii i 6 ka
dłubów holowników dla od
biorcy holenderskiego. W ra
mach kooperacji z GSR wy
posażony zostanie statek
szkolny dla WSM w Gdyni.
Trwają negocjacje z Mary
narką Wojenną Indii doty
czące dostawy okrętu desan
towego i kooperacji ze stocz
nią indyjską w budowie
dwóch podobnych jednostek.
Wartość uprawomocnionych
kontraktów wynosi 70 min zł.
- Przedstawiciele zarządu
i związkowcy poinformowali
nas, że stocznia najgłębszy
kryzys ma za sobą - powie
dział marszałek Płażyński. Zapewne bieżący rok będzie
jeszcze trudny, ale zmiany
w zarządzie i właścicieli, ja
kie nastąpiły w grudniu,
stwarzają możliwość efek
tywniejszego funkcjonowa
nia przedsiębiorstwa i lep
szych zarobków.
Jacek Sieński
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od 895 zł,
dwa tygodnie tylko od 1195 zł!
Cypr - tydzień od 1095 zł, dwa tygodnie od 1395 zł.
Z okazji zakończenia prac w naszych punktach sprzedaży w Jankach, Łodzi i Gdyni,
w dniach 14-16 marca mamy dla Ciebie

oferty specjalne
Promocyjne warunki sprzedaży dotyczą wyjazdów w kwietniu w ramach oferty „SZANSA"*, do wyczerpania oferty.
Przyjdź lub zadzwoń, „SZANSA"* to najbardziej przystępny sposób na spędzenie wakacji w egzotycznym, ciepłym kraju
(bez możliwości wyboru miejsca zakwaterowania w momencie dokonywania rezerwacji).
Dopłacając niewielką kwotę mażesz wybrać warunki i miejsce zakwaterowania, wyżywienie, a nawet korzystać z dodatkowych
zniżek dla dzieci!
UWAGA: nasze specjalne oferty nie łączą się z innymi zniżkami.

Bliżej słońca

•

*Patrz cennik

Hi

Gdynia: ul. Świętojańska 4/8, 81-368 Gdynia, tel. 058 661 66 67, poniedziałek-piątek 11.00-19.30, sobota 10.00-15.00, niedziela 11.00-15.00;

0

Warszawa: ul. Marszałkowska 99/101, 00-693 Warszawa, tel. 022 820 91 91, poniedziałek-piątek 11.00-20.00, sobota 10.00-15.00, niedziela 11.00-15.00;
Warszawa/Centrum Handlowe Jania: pi. Szwedzki 3,05-090 Janki k/Warszawy, zadzwoń pod numer informacyjny, poniedziałek-piątek 11.00-20.00, sobota 10.00-20.00, niedziela 10.00-18.00;
Łódź: ul. Piotrkowska 39, 90-102 Łódź, tel. 042 639 87 00, poniedziałek-piątek 11.00-19.30, sobota 10.00-15.00, niedziela 11.00-15.00;
Poznań/Centrum Handlowe Franowo: ul. Franowo 3, 61-302 Poznań, zadzwoń pod numer informacyjny, poniedziałek-piątek 11.00-20.00, sobota 10.00-20.00, niedziela 10.00-18.00;
Kraków: (otwarcie w połowie marca '98): ul. Szewska 2,31-045 Kraków, zadzwoń pod numer informacyjny, poniedziałek-piątek 11.00-19.30, sobota 10.00-15.00, niedziela 11.00-15.00.
numer informacyjny: 022 820 91 80
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Zwierzęta w mieście

Cricoland

GTPS nagradza

Sokoły
na Starówce

Z wolnej
ręki

Laury
dla twórców

Trwa sprzedaż z tzw.
wolnej ręki urządzeń
gdańskiego Cricolandu.
Prowadzi ją III Urząd
Skarbowy w Gdańsku.

W Gdańsku coraz częściej spotkać można ptaki drapieżne.
Fot. Robert Kwiatek

Na gdańskiej Starówce, w okolicach kościoła Ma
riackiego można zobaczyć krążące w powietrzu
pustułki. Czy jest to sensacja ornitologiczna?
„Dziennik" odwiedził Katedrę Ekologii i Zoologii
Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego, aby uzyskać
informacje na ten temat
Okazuje się, że nie jest to
żadna sensacja. Jest to wy
nik procesu synantropoizacji, czyli przystosowania się
zwierząt niehodowlanych
do życia w najbliższym oto
czeniu człowieka.
- To zupełnie naturalna
rzecz - mówi mgr Szymon
Bzoma. - Wiele zwierząt
uległo temu procesowi.
Spektakularnym tego przy
kładem jest rząd gryzoni,
które od dawna żyją tuż
obok człowieka. Jeśli chodzi
o ptaki to powodem tego
zjawiska jest łatwiejszy do
stęp do pokarmu oraz dąże
nie do wychowywania po
tomstwa w jak najlepszych
warunkach.
Może
to

brzmieć dość dziwnie, ale
tak jest w istocie. Miasto
stwarza często lepsze wa
runki lęgowe. Mniejsza jest
też możliwość penetracji
siedziby przez drapieżniki.
- W Gdańsku i okolicach
można zetknąć się dość czę
sto z rzadkościami ornitolo
gicznymi. Sprzyja temu Za
toka Gdańska, wielkie pta
sie zimowisko. - Dotyczy to
głównie gatunków wodnych
- informuje dr Włodzimierz
Meissner. - Szczególnie ka
czek i mew. Natomiast, jeśli
chodzi o gatunki lądowe to
wspaniałym przykładem sy
nantropizacji jest rodzina
krukowatych (gawron, kaw
ka, sroka, czasami wrona),

Trójmiasto

które ich inteligencja na
uczyła korzystać z takich
źródeł pokarmu, jak chleb
czy śmietnik.
W ostatnich latach poja
wił się w Gdańsku gołąb
grzywacz. Widoczna jest
także migracja sójki, gatun
ku leśnego, do miasta. - Wrzeszcz
Z reguły pojawia się naj
pierw na peryferiach - mó
wi mgr Daniel Górecki
z Akademii Rolniczo-Tech
nicznej z Olsztyna, gość na
szych rozmówców - Potem
zaczyna wchodzić do mia
sta.
gs 11 ieszkanka Wrzeszcza
W Gdańsku można rów
11f I otrzymała wyrówanie
nież zaobserwować ptaki
drapieżne. Na Starówce za zimną wodę za ostatnich
można zobaczyć pustułkę, kilka miesięcy opiewające
która gniazduje na kościele na sumę 89 zł.
- Jestem zbulwersowana
Mariackim i św. Katarzyny
Widok wiszącego w powie tym, że administracja wyli
trzu myszołowa też nie jest czyła wysokość ryczałtu za 7
rzadkością,
szczególnie -7,5 m kw. na jedną osobę w okolicach Wrzeszcza czy mówi - Moja znajoma otrzy
mała nawet rachunek na
Oliwy.
Piotr Piotrowski 270 zł. Zużywamy mało wo
dy Uważam, że ryczałt jest
zawyżony. Chcieliśmy otrzy
mać odczyty liczników, lecz
nie zostały nam udostępnio
ne.
Czytelniczka dodaje, że
podobnie wysokie rachunki
do zapłacenia otrzymali
robić maturę - skarży się mieszkańcy ulicy Racławi
gdański instruktor.
ckiej, Bohomolca, Baczyń
Zdaniem Ryszarda Kilar- skiego i Klonowicza.
skiego przepis powinien do
- Ryczałt został ustalony
tyczyć wyłącznie młodych na podstawie liczników po
instruktorów, którzy w razie nadnormatywnych wody,
potrzeby mogą podnieść zainstalowanych w poszcze
swoje kwalifikacje (do wy gólnych budynkach i jest
maganych w przepisach ko średnią odczytów - tłumaczy
deksu).
Janusz Klim, kierownik
Jak nas poinformował
ROM nr 8. - Jeśli lokatorzy
Marek Konkolewski, komi
sarz Wydziału Ruchu Dro sobie tego życzą, to udostęp
gowego KWP w Gdańsku na niamy rozliczenia za każdy
razie istniejąca już norma, budynek.
ROM nie instaluje indy
w praktyce nie funkcjonuje.
Nie ma bowiem odpowied widualnych liczników wody.
nich przepisów wykonaw Lokator sam może założyć
taki licznik, lecz po jego za
czych.
- Przepis budzi jednak instalowaniu koniecznym
dużo zastrzeżeń - dodaje jest zgłoszenie tego faktu do
spółdzielni w celu założenia
Konkolewski.
plomby przez hydraulika.
(BAK)
(sr)

Magister • egzaminator
Kilkunastu instruktorów nauki jazdy w wojew
ództwie gdańskim, nie ma matury. Czterech egza
minatorów nie posiada wykształcenia wyższego. W
związku z wprowadzeniem nowych przepisów,
grozi im utrata pracy.
Tymczasem w myśl no
wych przepisów drogowych,
obowiązujących od 1 stycz
nia tego roku instruktor na
uki jazdy musi mieć co naj
mniej średnie wykształce
nie.
Osoba
egzaminująca
przyszłego kierowcę powin
na legitymować się dyplo
mem ukończenia wyższych
studiów.
Jak nam powiedział Ry
szard Kilarski, dyrektor Za
kładu Doskonalenia Zawo
dowego we Wrzeszczu czte
rech egzaminatorów i kilku

nastu instruktorów nauki
jazdy w województwie
gdańskim, nie spełnia wy
mogów kodeksu.
- Z reguły są to ludzie,
którzy przekroczyli już 40
lat. Doświadczeni instrukto
rzy, których nie sposób
zmusić w tym wieku do
kontynuowania nauki - mó
wi dyrektor.
W związku z wprowadze
niem przepisu grozi im
utrata pracy.
- tyle lat uczyłem przy
szłych kierowców Aby po
zostać w zawodzie, muszę

W dwóch turach licytacji
za sprzęt Cricolandu uzy
skano jedynie 12 750 zł.
Kolejne urządzenia luna
parku są sprzedawane już
po cenie wywoławczej, sta
nowiącej 33 proc. ich warto
ści. Pieniądze mają pokryć
zadłużenie spółki.
Oferty zostały rozesłane
do przedsiębiorców - karuzelników. Jeśli i tym razem
nikt nie przystąpi do prze
targu urządzenia zostaną
sprzedane po cenie złomu.
Na razie nie znalazł się
chętny m.in. na Wielki Młyn
i Zamek Frankensteina.
- Liczymy się z tym, że
w końcu nas stąd wywiozą powiedział nam Krzysztof
Rogójski, dyrektor Cricolan
du. - Ja tu jestem już tylko
dozorcą. Nie ma szans by
Cricoland zniknął do końca
marca.
(ASG)

Zimny
prysznic

M dańskie Towarzystwo
' Przyjaciół Sztuki co ro
ku
nagradza gdańskich
twórców honorowymi na
grodami, które uroczyście
wręczono wczoraj wieczo
rem w siedzibie GTPS przy
ul. Chlebnickiej.
Za dokonania artystyczne
w ubiegłym, 1997 roku, wy
różniło:
•w dziedzinie malarstwa:
Hugona Laseckiego za wy
stawę indywidualną w Mu
zeum Narodowym w Gdań
sku
•w dziedzinie rzeźby: Zdzi
sława Pidka za niekonwencjonlne formy plastyczne
i architektoniczne pomni
ków cmentarzy wojennych
w
Katyniu,
Miednoje
i Charkowie oraz pomnik
zagłady w Bełżcu
•w dziedzinie muzyki: Zyg
munta Rycherta za wykona
nie VIII Symfonii Es-dur
Gustawa Mahlera
•w dziedzinie filmu: Ma-

cieja Dejczera za reżyserię
„Bandyty"
•w dziedzinie teatru: Mar
ka Pacułę za reżyserię spek
taklu „Zbiór bzdur, czyli
Dymny, żongler dwusturęki"
i Andre Hiibnera-Ochodlo
za stworzenie Teatru „Ate
lier" i reżyserię przedsta
wień
•w dziedzinie eseistyki:
Edmunda Kotarskiego za
książkę „Gdańsk literacki do
XVIII wieku"
•w dziedzinie fotografii:
Stefana Figlarowicza za
program Gdańskiej Galerii
Fotografii i wystawę „Koniec
i początek" w Pałacu Opa
tów
•w dziedzinie prozy: Boże
nę Budzińską za tom opo
wiadań „Trans"
•w dziedzinie poezji: Jaro
sława Zalesińskiego za to
mik „Wiersze i ślady".
(aj)

Nieruchomości

Kamienica
w apelacji
Do gdańskiego Sądu Wojewódzkiego wpłynęła ape
lacja złożona przez pełnomocnika Zofii Niemiałkowskiej, byłej właścicielki kamienicy przy ul.
Garncarskiej.
Apelacja złożona przez
mec. Romana Nowosielskie
go, trafi wkrótce do Sądu
Apelacyjnego w Gdańsku.
Wniosek poparty jest ko
lejną opinią prawną prof.
Władysława Rozwadow
skiego z Uniwersytetu Ada
ma Mickiewicza w Poznaniu
i prof. Bronisława Ziemiani
na, prawnika ze Szczecina.
Rozprawa, która odbyła
się w lutym w Wydziale Cy
wilnym Sądu Wojewódzkie
go w Gdańsku zakończyła
się oddaleniem pozwu Zofii
Niemiałkowskiej o wydanie
budynku przy ul. Garncar
skiej 7/8/9. Sąd uznał jed
nak, że można było docho
dzić swoich praw do odbu
dowanego budynku. Nastą
piło jednak przedawnienie
roszczenia.
Będziemy walczyć
o zwrot domu - powiedziała
nam Zofia Niemiałkowska. -

Odbudowa była ogromnym
wysiłkiem dla całej rodziny.
Uważamy, że odbudowując
dom mamy też do niego
prawo.
W 1947 r. zaczęła obowią
zywać ustawa o popieraniu
budownictwa, jednoznacz
nie wskazując przyjęcie na
własność odbudowanych
domów. Na jej podstawie
obecnie kierowane są rosz
czenia cywilno - prawne
o zwrot nieruchomości.
Przypomnijmy, że przeję
cie nieruchmości nastąpiło
w wyniku decyzji Prezy
dium Miejskiej Rady Naro
dowej. Podstawą
było
stwierdzenie, że zakończył
się 20-letni okres amortyza
cji.
Zofia
Niemiałkowska
wielokrotnie odwoływała sę
od decyzji PMRN jeszcze
w latach 70.
(ASG)

Lubieżna napaść
22-letni Marcin C. został
w pociągu zmuszony do
seksualnego zaspokojenia
zboczeńca. Do zdarzenia
doszło w pociągu pospiesz
nym relacji Poznań - Gdy
nia za stacją w Tczewie.
Mężczyzna w wieku ok. 40
lat z naroślą na prawym po
liczku wszedł w czwartek do

przedziału, w którym po
dróżował samotnie 22-letni
Marcin C. Zażądał, aby 22latek zmasturbował go.
Marcin C. próbował opuścić
pomieszczenie,
jednak
otrzymał cios w twarz i stra
cił przytomność. Z kieszeni
kurtki zginęło 30 zł.
(WOS)
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Kościerzyna

Kościerzyna

Ulica w mieście
jak bajoro

W święto
patrona

%

KARTUZY:

Gdańsk

ul. Jeziorna 2/27.
te!/fax 681-18-92, 681-18-44.
Czynny w godz. od 8 do 16.

dD

i KOŚCIERZYNA:

:

ul. Pługa 31, tel/fax 686-45-68.
Redakcja czynna od godz. 8 do 16.

: LĘBORK:

;

ul. Wolności 40, tel,/fax. (0-59) 62-88-50.
Redakcja czynna od godz. 8 do 16.

• PUCK:

:

ul. Sambora 16, tel. 673-25-01,673-18-85 tel,/fax. 673-18-93.
Redakcja czynna od godz. 8 do 16.

i WĘJHEROWO:
A ościerscy rzemieślnicy
ul. Jana III Sobieskiego 227,
1 tradycyjnie w dzień
tel./fax. 6 72-79-29, 672-23-51 w. 22,
Redakcja
czynna od godz. 8 do 16.
swojego patrona, św. Józefa,
uczestniczyć będą w nabo
żeństwie w kościele pw. św.
Trójcy. Podczas mszy po Kościerzyna
święcone zostaną insygnia,
które nosić będą reprezen
tanci pocztu sztandarowego.
Rzemieślnicy w ten sposób
chcą m.in. zaakcentować
kilkusetletni wkład swoich
poprzedników w budowę
i rozwój Kościerzyny.
Nabożeństwo zostanie Rozwojem zaintereso
odprawione w czwartek wań dzieci i młodzieży
0 godz. 10.
(ak) z części rejonu kościer-

672-79-30.

Zajęcia
dla każdego
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skiego zajmuje się Mło
dzieżowy Dom Kultury.
Placówka ma charakter
instytucji państwowej,
bezpośrednio podlega
jącej Kuratorium
Oświaty.

Wdzydze

Skansen
1 tradycje

- * rawdopodobnie
w Wielką Sobotę tele
wizja gdańska wyemituje
program, w którym między
innymi zaprezentowane zo
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3, Michał Majewski i Michał Alichwiel kilka razy
staną tradycje i obrzędy
dziennie muszą omijać koleiny błota i wielkie kałuże wody.
wielkanocne.
Fot. Emilia Ciupka
Program nagrywany bę
rodzinnych, ma nawierzch- dzie na terenie Muzeum Ka
Po każdych wiosennych roztopach, bądź nawet nie nię gruntową.
szubski Park Etnograficzny
wielkich opadach, część ulicy Matejki na kościerwe Wdzydzach Kiszew
Stanem
naszej
ulicy
skim osiedlu Plebanka przeobraża się w bajoro
nikt się nie interesuje. Nikt skich. W starym kościółku
nie do przebycia.
z władz miasta u nas nie by zostanie na czas świąt przy
W takich warunkach dziesięcioma laty Od tej po wa. Mają do nas za daleko. gotowany grób Jezusa, od
dzieci do szkoły i mieszkań ry jedynie na odcinku nie Nawet pisanie o tym nie ma będzie się święcenie pisa
cy do pracy lub do centrum spełna jednej trzeciej, od sensu. Wielu już o nas pisa nek i palm. Zaprezentowana
miasta często noszą buty na skrzyżowania z ul. Dworco ło, robiono nawet zdjęcia. też zostanie najstarsza for
zmianę.
wą do ul. Plebanka, zdążono Po co? - pyta mieszkanka ma dyngusowania, tak zwa
Ulica Matejki powstała ułożyć asfalt. Pozostała ulicy pragnąca zachować ny zielony dyngus, czyli
smaganie po nogach zielo
jako pierwsza na całym część ulicy, przy której jest anonimowość.
(jard) nymi gałązkami jałowca.
osiedlu, jeszcze przed kilku- kilkanaście domków jedno(za)
iP::"

BSi

Dyrektor MDK, Stanisław
Pobłocki, dumny jest z tego,
że w licznych kółkach zain
teresowań uczestniczy re
gularnie aż 700 osób, nie
tylko z Kościerzyny, ale tak
że ze szkół podstawowych
z Wielkiego Klincza i Wiela.
W tych ostatnich miejsco
wościach działają zespoły
folklorystyczne.
- Od września tego roku
planujemy rozszerzyć nasz
rejon działania na kolejne
gminy. Mam nadzieję, że pa
tronatem obejmiemy także
szkołę w Starej Kiszewie przekonany jest Stanisław
Pobłocki.
W Młodzieżowym Domu
Kultury zajęcia można zor
ganizować dla każdej grupy,

Dyrektor MDK, Stanisław
Pobłocki.

Fot. Emilia Ciupka

nawet gdy zbierze się nie
liczne grono chętnych.
- Kółko zainteresowań
można u nas utworzyć na
wet kiedy znajdzie się choć
by 8 -10 osób; zapewnimy
im fachową kadrę instruk
torów
Obecnie największym za
interesowaniem cieszą się
zajęcia językowe i informa
tyczne. W tych dziedzinach
wiedzy bowiem młodzież
upatruje szans własnego
rozwoju.
(jard)

REKLAMA

W Lubaniu

ZARZĄD MIASTA RUMI

Smacznie, zdrowo
i oszczędnie
Nie zawsze fakt, że dziewczyna pochodzi z gospo
darstwa, świadczy o tym, że potrafi gotować. Czę
sto jest tak, że o podstawowych zasadach przygo
towania posiłku dowiaduje się w szkole.
Funkcjonujące od kilku
lat w Lubaniu Liceum Za
wodowe, popularnie w tere
nie zwane szkołą żon, od
tego roku szkolnego zostało
przekwalifikowane na pię
cioletnie Technikum Żywie
nia i Gospodarstwa Domo
wego. Równolegle funkcjo
nują ostatnie klasy liceum.
Ze względu na naukę za
wodu, szkoła ta jest coraz
lepiej wyposażana w pod
stawowe pomoce i sprzęt.
Ostatnio urządzona po no
wemu została kuchnia,
gdzie uczniowie poznają
tajniki gotowania.
Pracowni tej szefuje Da
nuta Więcka. Dziewczęta,
a od tego roku szkolnego
i chłopcy, pod jej bacznym
okiem uczą się przygotowy

;

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na

wydzierżawienie nieruchomości nie zabudowanej
oznaczonej jako działka nr 141/3 obr. 7 o powierzchni 5318 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW
27151, położonej w Rumi przy ul. Kościelnej, ul. Świętopełka i ul. Dębogórskiej, stanowiącej wła
sność Gminy Rumia, na okres 15 lat z przeznaczeniem na zagospodarowanie targowiska, które
swoim zakresem obejmuje wykonanie infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego
funkcjonowania targowiska obejmującej wykonanie sieci elektroenergetycznej i oświetlenia tere
nu, wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji deszczowej i włączenia się do kanalizacji sa
nitarnej wykonanej w ramach inwestycji miejskich oraz ogrodzenie terenu. Zagospodarowanie
targowiska powinno nastąpć w okresie 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. Warunki szczegóło
we dotyczące wydzierżawienia gruntu zostały określone w projekcie umowy dzierżawy.

W

wać nie tylko potrawy boga
te w różnorodne produkty,
ale także te skromniejsze
i tańsze.

Ceną wyjściową do przetargu jest stawka czynszu 0,25 zł/m2 miesięcznie.

Przedmiot
gotowanie
obowiązuje od klasy II do
IV Jak powiedziała Danuta
Więcka, uczniowie poznają
tutaj zasady przygotowania
posiłków i kuchnie różnych
regionów, uczą się gotowa
nia potraw wykwintnych
i tak zwanych codziennych.
Poznają również wartość
kaloryczną
produktów
i układają jadłospisy na
każdą porę roku.

Oferty w zaklejonych kopertach, zgodnie z pkt. 7 Regulaminu przetargu należy składać w se
kretariacie Urzędu Miasta Rumi w dniu 30 marca 1998 r. do godziny 11.30.

W wyborze przygotowy
wanych potraw pomaga
zgromadzona przez panią
Danutę bogata biblioteczka
oraz przynoszone przez
dziewczęta przepisy rodzin

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Rumi.

Oferta pisemna winna zawierać imię i nazwisko (bądź nazwę firmy), datę sporządzenia oferty,
oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (druki oferty znajdują się w pokoju 101).

Pani Danuta twierdzi, że
uczniowie są bardzo po
jętni.
Fot. Alicja Zielińska

ne. Po przygotowaniu obia
du, czy słodkich wypieków
wspólnie nakrywany jest
stół i oprócz degustacji, na
stępuje omówienie wykona
nej pracy.
(za)

Część jawna przetargu (otwarcie ofert) nastąpi w dniu 30 marca 1998 r. o godzinie 12.00 w sa
li posiedzeń tut. urzędu.
Bliższe informacje na temat nieruchomości uzyskać można pod numerem telefonu 671-05-02
w. 24 lub w pokoju 101 Urzędu Miasta.
Przy wyborze oferty komisja przetargowa kieruje się zaoferowaną stawką czynszu dzierżaw
nego.

Zarząd Miasta Rumi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Praei Hflszuby.

I •KASZUBY. Kartuzy

sobota, niedziela 14.15 marca 1998 r.
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W Chmielnie. Rozstrzygnięto konkurs

I W SKRÓCIE

Kartuzy. Prace ziemne w centrum

Ludzie mojej
miejscowości

Przy drzwiach
zamkniętych

Jeździmy inaczej

STĘŻYCA. Bez udziału go
ści omówiono jeden
z punktów sesji Rady Gmi
ny Stężyca, poświęcony
strategii planowanych
w tym roku inwestycji oraz
aktualnej sytuacji finanso
wej, a także przydzielonym
dotacjom stałym. Rozmowy
na ten temat będą kontynu
owane.

Zimowe
pływanie

v4,v;:,;:

SOMONINO. W sobotę
o godz. 8.30 przed Gmin
nym Ośrodkiem Kultury
w Somoninie zbierają się
chętni uczestnicy XVI Zi
mowego Spływu Kajakowe
go Radunia v98. W piętna
ście minut później ekipa
kajakarzy wyruszy na trasę
do Babiego Dołu. Trasa po
dzielona jest na dwa odcin
ki. W sobotę ok. g, 18 kaja
karze wracają do Somonina,
natomiast w niedzielę rano
o 8.20 wyjedżają do Babiego
Dołu, by kontynuować zi
mową przygodę.
(J.S.)

Rolniczy kurs

Wójt Zbigniew Roszkowski wręcza nagrody laureatom.
Fot. Ryszard Wenta

Spośród 32 prac literackich, które wpłynęły na
konkurs „Ludzie mojej miejscowościjury pod
przewodnictwem Wandy Kiedrowskiej nagrodziło
najbardziej wartościowe.
Konkurs na najbardziej
znaną, zasłużoną i popular
ną postać gminy Chmielno
ogłosiły Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Biblioteka
Gminna oraz wójt. Ucznio
wie klas IV-VIII szkół pod
stawowych oraz młodzież
szkół ponadpodstawowych,
do których konkurs był ad
resowany, nadesłali razem
32 prace. Wanda Kiedrowska, przewodnicząca jury
pokreśliła, że dorobek
uczestników w dużej mierze
charakteryzował się spory
mi walorami literackimi
i solidną pracą badawczą.
Zawierał bogatą informację
rzeczową, zdjęcia, kseroko
pie ważnych dokumentów
z życia ludzi tej gminy.

W kategorii klas IV-VI
pierwszą nagrodę przyzna
no Karolinie Szczęsnej ze
Szkoły
Podstawowej
w Chmielnie. Drugim miej
scem uhonorowano pracę
zbiorową Elżbiety Czai,
Martyny Żarach i Andrzeja
Somionki z SP Kożyczkowo.
Trzecią nagrodę przyznano
uczniom klasy IV ze Szkoły
Podstawowej w Reskowie.
Wyróżnienia otrzymały Ka
rolina Lehman, Katarzyna
Gołąbek, Magdalena Formela, Natalia Socha i Emilia
Roszkowska z SP w Kożyczkowie. Wśród uczniów klas
VII-VIII nagrodzono tylko
jedną pracę - Barbary
Szczęsnej ze Szkoły Podsta
wowej w Chmielnie.

W kategorii szkół ponad
podstawowych
pierwsze
miejsce, za pracę zbiorową,
przyznano Barbarze i Kata
rzynie Jędrzejczyk oraz Ra
fałowi
Grochowskiemu.
Drugim miejscem uhonoro
wano Aleksandrę Roszkow
ską, Magdalenę Gruenholz
i Michała Roszkowskiego.
Wszystkie nagrodzone
prace zostaną włączone do
księgozbioru biblioteczne
go.
Rozstrzygnięto ponadto
konkurs na wykonanie eks
librisu Biblioteki Gminnej
z okazji 50-lecia jej istnie
nia. Jury wybrało pracę Ire
ny Fąferko. Ekslibris stanie
się znakiem własnościowym
placówki. W konkursie tym
wyróżniono prace Agniesz
ki Mielewczyk, Radosława
Wenty, Katarzyny Rychert,
Anny Domaszke i Anny
Serkowskiej.
Ryszard Wenta

Zamknięta jest część ron
da, od kwiaciarni Goździk
do sklepu Rzeźnik. Samo
chody wjeżdżające na rondo
ulicą Kościuszki od strony
Sądu Rejonowego jadą na
wprost, przez parking.
Taka organizacja ruchu
obowiązywać ma do końca
tygodnia, gdy zakończone
będą prace przy układaniu
gazociągu i wykopach pod

wejście do banku. W dal
szym ciągu utrudnienia
trwać będą na ulicy Hallera,
gdzie do 23 marca zajęta bę
dzie część jezdni i chodnika
przy przedszkolu, natomiast
od 23 do 26 marca - przy
kiosku. Budowlańcy kłaść
będą kanalizację, wodociąg
i gazociąg.

as.)

Zmiana kierunku ruchu zaskakuje niejednego kierowcę.
Fot. Dawid Marszałkowski

STĘŻYCA. 23 bm. o godz. 9
w sali stężyckiej remizy
strażackiej rozpocznie się
Pępowo
dwudniowy kurs z zakresu
stosowania środków ochro
ny roślin. Zainteresowani
rolnicy mogą do 18 bm.
zgłaszać chęć uczestnictwa
W poniedziałek, 16 bm.
u miejscowych sołtysów,
o godz. 17.30 nastapi inau
bezpośrednio u agronoma
guracja szachowych mi
Franciszka Ustowskiego lub strzostw Gminy Żukowo.
w Referacie Rolnictwa Urzę Odbędą się one w czterech
du Gminy w Stężycy (KZ) terminach- 16, 23, 30 marca

Szachiści na start

i 6 kwietnia od godz. 17.30
w Szkole Podstawowej w Pę
powie. Mecze będą rozgry
wane systemem szwajcar
skim: 6 rund z ograniczonym
czasem 2x10 min.
(żuk)

REKLAMA.

ZAWIADOMIENIE
ZARZĄDU MIASTA RUMI
Zarząd Miasta Rumi zawiadamia, że stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały
Nr XLIX/431/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 stycznia 1998 r., zmieniającej uchwałę Nr
XXVII/228/96 z dnia 30 maja 1996 r., przystąpił do sporządzania:

zmian w miejscowym planie ogólnym
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

W Sierakowicach

Chcą pomagać inwestorom
Gmina Sierakowice zamierza opracować koncep
cję wpływu na budżet zakresu i wysokości udziela
nia ulg podatkowych inwestorom i podmiotom go
spodarczym, tworzącym nowe miejsca pracy.
Obecne przepisy pozwa
lają wójtowi w uzasadnio
nych przypadkach zwalniać
osoby prowadzące działal
ność gospodarczą z należ
ności wobec budżetu gminy.
Decyzje te wydawane są tyl
ko w indywidualnych przy
padkach, gdy tymczasem
radni dążą do stworzenia
rozwiązań systemowych.
Chcą, aby strategia zachęt
dotyczyła nie tylko podmio
tów rozpoczynających dzia
łalność, ale też istniejących

W związku z prowadzonymi pracami ziemnymi
przy budowie banku na Rynku, została zmieniona
organizacja ruchu w centrum miasta.

i rozbudowujących się. Wy
maga to jednak dokładnego
opracowania koncepcji, któ
ra nie doprowadziłaby do
zachwiania istniejącego bu
dżetu, a w dalszej perspek
tywie pozwoliła na uzyska
nie korzyści finansowych,
wynikających z tworzenia
nowych i rozwoju istnieją
cych już firm, jak też two
rzenia miejsc pracy.
Zdaniem sierakowickich
radnych, dopóki nie zosta
nie opracowana systemowa

na terenie nieruchomości obejmującej dziatki nr 145/13 i 145/12 obręb 21
przy ul. Podmoktej w Rumi w następującym zakresie:
- aktualny zapis - tereny ogródków działkowych,

- wnioskowana zmiana - teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną eksten
strategia ulg, a więc czytel
sywną, z uwarunkowaniem realizacji skanalizowaniem terenu, z możliwością loka
ny i jasny dla każdego
lizacji nieuciążliwych usług.
przedsiębiorcy system za
chęt inwestycyjnych, dopó
Lokalizacja zmian na fragmentach określonych na rysunku planu znajduje się do wglądu w Wy
ty trudno będzie liczyć na
dziale Budownictwa i Architektury Urzędu Miasta Rumi (pok. nr 200).
większe zaangażowanie ka
Przedmiotem zmian ustaleń planu jest:
pitału.
- dokonanie niezbędnych przekształceń funkcjonalno-przestrzennych obszarów położonych
Gmina Sierakowice ma
w granicach sporządzanego planu,
warunki rozwoju ze wzglę
- ustalenie zasad zagospodarowania obszaru planu z uwzględnieniem stosunków własnościo
du na korzystne położenie
wych gruntów.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski i uwagi do miejscowego planu ogólnego w terminie do
geograficzne. Leży przy tra
6 kwietnia 1998 roku w sekretariacie Urzędu Miasta Rumi. Wniosek powinien zawierać nazwi
sie łączącej kilka dużych
sko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, któ
miast: Słupsk, Kościerzynę,
rej dotyczy.
Lębork i Kartuzy. Atutem są
atrakcyjne tereny turystycz
Dodatkowych informacji udziela:
ne, wolne parcele komunal
ne i prywatne oraz pod bu
Wydział Budownictwa i Architektury Urzędu Miasta Rumi
downictwo mieszkaniowe,
Rumia, ul. Sobieskiego 7 (pok. 201), tel. 67-10-637.
a także bogate zaplecze dla
R-2970/A|
przetwórstwa rolno-spo
mwwmmmmiś
i
żywczego.
(er-wu) P&mKtis:ub\
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lołrata, niedziela 14,1S nurta 1998 r.

Wejherowo, Puck, Lębork. KASZUBY•

Władysławowo

Hel

Pogorzelcy
pod opieką

Trikowy Ukochali wiersze
napad
w|waj mężczyźni pobili
m I i okradli ajenta Totali
zatora Sportowego w Helu.
Stanisław P, ajent totali
zatora, zamknął w czwartek
o godz. 18.35 swą kolekturę
przy ul. Wiejskiej i udał się
do domu. Zabrał ze sobą
dwudniowy utarg. Kiedy
przechodził przez park przy
ul. Steyera, zagrodzili mu
drogę dwaj nieznani męż
czyźni. Ajent został uderzo
ny w pierś, a następnie po
walony na ziemię. Bandyci
zabrali mu saszetkę z pie
niędzmi i uciekli.
- W środę było do wygra
nia prawie cztery miliony
złotych - powiedział nam je
den z mieszkańców Helu - i
bandyci pewnie liczyli, że
w kolekturze będzie rekor
dowy utarg.
Dla dobra śledztwa poli
cja postanowiła nie ujaw
niać wielkości ukradzionej
kwoty.
(mid)

W środę mają dotrzeć
pierwsze kontenery dla
ofiar wtorkowego poża
ru. Strażacy sprawdza
ją, czy adaptacja budyn
ku była zgodna z prze
pisami.
Ośrodek Pomocy Spo
łecznej we Władysławowie,
który koordynuje pomoc dla
pogorzelców zasypywany
jest darami od mieszkań
ców.
- Mamy mnóstwo odzieży,
środków czystości itp. - mó
wi Olimpia Nowicka, kie
rownik OPS. - Na razie
umieszczone w Jasnym
Brzegu" rodziny nie odbie
rają ich wszystkich, ponie
waż jest szansa, że bardzo
szybko pojawią się dla nich
kontenery.

5

Wejherowo-Reda

Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie oraz Wejherowskie Centrum Kultury były miejscami zmagań mło
dych recytatorów.

35 uczestników wzięło
udział w miejskim konkur
sie recytatorskim w Szkole
Podstawowej nr 2 w Redzie.
Wśród najmłodszych nagro
dzono Joannę Polańską,
Anetę Eron (obydwie z SP
4), Katarzynę Groenwald
(SP 5), Katarzynę Fjał (SP
4) i Miłosza Wrzałka (szkoła
prywatna) - otrzymali na
grody książkowe i dyplomy.
W kolejnej grupie wiekowej
najlepsi byli Marta Błock,
Przemysław Lewiński (SP
4), Filip Maciejewski (SP 2),
Monika Jurkiewicz (szkoła
prywatna) i Ewelina Mucha
(SP 4). Zwycięzcy z grupy
najstarszej to Alicja Lewiń
ska (szkoła prywatna), Na
talia Bierżyńska (SP 4), Al
dona Karpowicz, Monika
Tatara (SP 3) i Hanna Szachogłuchowicz (SP 5). Pozo

stali uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy.
Natomiast w Wejherowskim Centrum Kultury w ra
mach
Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego
reprezentowane były cztery
szkoły wejherowskie I i II
LO oraz Zespoły Szkół Sa
mochodowych i Zawodo
wych. Laureatami zostali:
Olga Sięrzputowska oraz
ostro z nią rywalizujący
uczniowie ZSS - Marcin
Szymański i Rafał Turkow
ski. W kategorii teatrów jed
nego aktora - Magda Jednoralska. W kategorii „wywie
dzione ze słowa" - Michał
Kowalski.
Fundatorem nagród było
Wejherowskie
Centrum
Kultury, wręczał je dyrektor,
Radosław Kamiński.
(sam),(BW)

Wejherowo. Dziecięce zmagania
Lębork

W nagrodę
do Zamościa

Jak poinformował nas
burmistrz, Tomasz Lesner,
prawdopodobnie pierwsze
kontenery - takie jakie
otrzymywali powodzianie pojawią się już w środę. Do
23 marca będzie ich osiem.

H|| przystosowaniu

do
W I życia dzieci szczegól
nej troski duże znaczenie
ma terapia przez sztukę.
W czwartek odbyła się
Takiego typu zajęcia pn.
nadzwyczajna sesja Rady
arteterapia
prowadzi Graży
Miejskiej. Radni postanowi Teraz przyda nam się wszystko - mówi Ewelina Grycko.
na
Popin
w Specjalnym
li przeznaczyć dla pogorzel
Fot. Piotr Niemkiewicz
ców 150 tysięcy zł. 50 tysię tatywnym. Otrzymują ciepłe też gdańszczanka, która Ośrodku Szkolno-Wycho
wawczym w Lęborku. 12cy obiecał dać wojewoda.
posiłki i wszelkie niezbędne chce podarować poszkodo osobowa grupa ma tu raz
- To powinno wystarczyć rzeczy.
wanym lodówkę i zamrażar w tygodniu czterogodzinne
na zakup kontenerów - mó
kę.
zajęcia plastyczne. Ostatnio
Rodzinę
Grycków,
wi burmistrz Władysławo
- Dziękujemy za okazaną wybrano prace 11-latek
w mieszkaniu których wy nam pomoc - mówi Ewelina
wa.
- Już w środę poszkodo buchł pożar, kilkakrotnie Grycko. - Teraz przyda się Edyty Szuplewskiej i Patry
cji Koseckiej na majowe
wani otrzymali od nas pie odwiedzała nie znana im wszystko.
warsztaty plastyczne w Za
niądze - mówi Danuta wcześniej mieszkanka Wła
(ip)
Grzegorczyk z OPS. - Roz dysławowa, za każdym ra
- Sprawdzamy, czy ada mościu.
daliśmy im całą sumę, którą zem przynosząc potrzebne ptacja budynku na po
mieliśmy na koncie chary- rzeczy. Do OPS zgłosiła się mieszczenia socjalne odby
wała się zgodnie z przepisa
mi przeciwpożarowymi - Wejherowo
Chętni do mesiemś pomocy finansowej i rzeczowej
mówi aspirant Edmund
proszeni są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Spo
Skwiercz ze straży pożarnej.
łecznej we "Władysławowie, uŁ Gen. Hallera,, teł. 674- Przed pożarem tego nie
03-19, w dniach od p
tku„ w godz. 8 kontrolowaliśmy - straż nie
18.
.
.
bada
takich obiektów
Wpłaty pieniężne można dokonywać na konto - BIG
Z okazji 53 rocznicy wy
mieszkalnych.
BG SA E/Władysławowo nr 10401295-5412-139-169.
zwolenia miasta spod oku
(mid, pen) pacji hitlerowskiej w wejherowskiej kolegiacie odbyła
się msza św. koncelebrowa
na pod przewodnictwem
księdza dziekana Bogusława
Puck
Żurawskiego. Uroczystość
uświetnił występ chóru Ce
cylia i orkiestry dętej, (twp)

Zwyciężył
„Kwiat dobroci"
sjp akończyły się zmagania
Ife małych artystów z wejherowskich
przedszkoli
i zerówek. Dzieci zaprezen
towały w dwudniowym
przeglądzie wiele cieka
wych pomysłów na zabawę.
Największą aprobatę ju
rorów i pierwsze miejsce
uzyskały dzieci z Przed
szkola pod Topolą w Rumi,
za trafność doboru ról i ca
łość prezentacji przedsta-

wienia „Kwiat dobroci".
Drugie miejsce zdobyło
Przedszkole Samorządowe
nr 1 w Wejherowie za „Bal
w pokoiku lal". Trzecie
miejsce przypadło dzieciom
z Przedszkola Samorządo
wego w Gościcinie za inter
pretację tekstu, barwność
kostiumów i plastyczność
scenografii w prezentacji
widowiska „Grymaśna sto
krotka".
(G.W.)

Wejherowo

Karty na wystawie

Rocznicowe
obchody

Wyróżnienie od ministra
Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki wyróżnił mia
sto Puck z okazji obchodzonego przez nie w tym
roku jubileuszu 650-lecia nadania praw miejskich.
Pamiątkową plakietkę
z tej okazj? przekazał bur
mistrzowi miasta, Januszowi
Łęgowskiemu doradca pre
zesa Urzędu Kultury Fizycz
nej i Turystyki, Stefan Mizieliński.
W okolicznościowym li
ście do burmistrza, do ży
czeń dalszych sukcesów
w rozwoju miasta i powo

dzenia w pracy na rzecz do
bra ogółu mieszkańców, mi
nister Jacek Dębski dołączył
oczywiście życzenia nowych
osiągnięć w krzewieniu kul
tury fizycznej i turystyki.
Wyraził też satysfakcję z za
proszenia na puckie jubile
uszowe imprezy, a wcze
śniej przyjął propozycję
uczestnictwa w składzie Ko

ii

Okazało się, że w szkole jest wielu zbieraczy kart.

mitetu Honorowego Jubile
uszu.
Efektem tych decyzji kie
rownictwa resortu kultury
fizycznej był już patronat
prezesa Dębskiego nad
V Międzynarodowym Tur
niejem Piłki Siatkowej
z okazji 78. rocznicy zaślu
bin Polski z morzem.
Okazały puchar dla zwy
cięskiej drużyny wręczał
ponownie w imieniu preze
sa UKFiT jego polityczny
doradca, Stefan Mizieliński.
(Jak)

Fot. Łukasz Steinke

W Stawoszynie

Ping-pong
Ochotnicza Straż Pożarna
w Sławoszynie zaprasza na
dziewiąty turniej tenisa sto
łowego. Impreza odbędzie
się w niedzielę od godz. 13.
Rozgrywki zostaną prze
prowadzone w trzech kate
goriach wiekowych: poniżej
15 lat, od 15 do 30 lat i po
wyżej 30 lat.
(R.K.)

W holu przed salą gimnastyczną w SP nr 9 odbyła
się wystawa telefonicznych kart magnetycznych.
Głównymi pomysłodaw
cami byli uczniowie klasy
VIc: Szymon Brodziuk, Se
bastian Czapiewski, Tomasz
Groth i Piotr Woronkin.
Chłopcy wystawili około
dwieście kart, które zbierali
cztery lata. Wychowawczyni,
Teresa Hewelt wraz z mamą
jednego z uczniów, pomogła
posegregować eksponaty.
Karty zostały ułożone w kil

ku kategoriach: polskie mia
sta, polskie reklamy, i karty
zagraniczne, wśród których
były belgijskie, amerykań
skie, włoskie, a nawet trzy
karty rosyjskie. Najcenniej
szym eksponatem była karta
reklamująca film „Mission
Impossible" oraz karta an
gielska „1/3 OFF", która po
zwalała płacić za rozmowę
1/3 ceny.
(H.T.)
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Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne
z języka polskiego do LO w Kartuzach
1. ukryta przed ludzkim okiem

(podmiot)

(orzeczenie)

ztocistobiałe
(przydawka
przymiotna)

3. milutka - zdrobnienie
- dolinkę - zdrobnienie
- domostwo - zgrubienie

pplysłtiem
?

(przydawka
dopełniacz.)

(okol. sposobu)

po tle

6. krajobraz - kraj obraz (brak formantu)
kapturek - kaptur + ek (formant przyrostkowy)
zaproponował - za + proponował
(formant przedrostkowy)
podzamcze - pod zamkiem + cze (formant przyrostkowy)

7. kupiłbym dzwonnica roześmiał się

jasnym
(przydawka przym.)

czego?

błękitu
(przydawka dop.)

chmurki - rzeczownik, M., 1. mn., r. niemęskoosobowy
chodzą - czasownik, 3 os., 1. mn., cz. teraźniejszy,
strona czynna, tryb orzekający
ztocistobiałe - przymiotnik, M., l.mn.,
r. niemęskoosobowy
z połyskiem - wyr. przyimkowe
aksamitu - rzeczownik, D., 1. poj., r. m.
wolno - przysłówek
i - spójnik
sennie - przysłówek.
po tle - wyr. przyimkowe
jasnym - przymiotnik, Msc., l.poj., r. m.
błękitu - rzeczownik, D., 1. poj., r. m.
9.

7
o czym?;
ale

25

3

102
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3. Rozwiąż nierówność
i zaznacz jej zbiór na osi liczbowej. Czy można wskazać a)
najmniejszą b) największą liczbę całkowitą spełniającą tę
nierówność.
4. Narysuj w układzie współrzędnych proste o równaniach
y = 3 i y = 2x - 3
a) Oblicz pole figury ograniczonej tymi postymi i osią y.
b) Narysuj obraz tej figury w symetrii względem osi x.
5. Które z poniższych zdań są prawdziwe?
a) Każdy kwadrat jest prostokątem.
b) Nie każdy prostokąt jest równoległobokiem.
c) Każdy równoległobok jest trapezem.
d) Przekątne każdego prostokąta są prostopadłe.
e) Przekątne rombu nie zawsze są prostopadłe.
f) W każdym równoległoboku przekątne mają jednakowe
długości.
6. Bok kwadratu zwiększono o 20 %. O ile procent
zwiększyło się jego pole?

dlaczego?

1 - zdanie główne
2 - zdanie podrzędne dopełnieniowe
3 - zdanie współrzędnie przeciwstawne
4 - zdanie podrzędne okol. przyczyny
10. ły ż wy

7. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o
boku 6 cm. Oblicz objętość tego stożka.
8. Jeśli za 55 marek zapłacono 33 dolary, a za 45 dolarów
120 złotych, to ile trzeba zapłacić za 100 marek?
Część II

W gdyńskim ogólniaku

1. Uzbieraliśmy 1 kg grzybów i zaczęliśmy je suszyć. Po
pewnym czasie okazało się, że ich waga jest równa 0,1 kg i
zawierają jeszcze 10 % wody. Ile procent wody zawierały
grzyby wtedy, gdy je zbieraliśmy?

Z francuskim na ty
Kandydaci do klasy dwujęzycznej z wykładowym
francuskim już od 23 lutego składają dokumenty
w II LO w Gdyni przy ulicy Wolności.
- Ostatnie sprawy zwią
zane z uruchomieniem kla
sy załatwialiśmy z attache
ds. językowych z francu
skiej ambasady - mówi
Barbara Oziębłowska.
W
drugiej
połowie
kwietnia przeprowadzony
zostanie test sprawdzający
umiejętności kandydatów

5)

(4 - x ) 2 > { x - 4X4 + x )

—/ \

aksamitu
(przydawka
dopełniacz.)

5. raz - utrata dźwięczności na końcu wyrazu (ras)
prośba - upodobnienie wsteczne udźwięczniające
wewnątrzwyrazowe
wiązka^upodobnienie postępowe
ubezdźwięczniające wewnątrzwyrazowe (wiąska)

{

64

100

wolno

(okol. sposobu)

(okol. miejsca)

4. wymknęła się - wymknąwszy
(imiesłów przysłówkowy uprzedni)
wiedziała - wiedząc (im. przysłówkowy współczesny)
szaleje - szaleć (bezokolicznik)

1. Oblicz

1. Uporządkuj od najmniejszej do największej następujące
liczby:

z czym."

2. a) jedwabne szaty, srebrny nów, czarna koronka
b) oczy błyszczące jak gwiazdy
c) wieczór skąpany w cudownej ciszy

Część I

V

chodzą

chmurki

do Gdańskiego Liceum Autonomicznego

do nauki tego języka.
- Test opracowany zostanie
w języku polskim. Nie pre
ferujemy zatem tych, któ
rzy władają już językiem
francuskim - wyjaśnia Bar
bara Oziębłowska.
Oczywiście pozytywne
zaliczenie testu nie zwalnia
ósmoklasistów z czerwco

wych egzaminów z języka
polskiego i matematyki.
Kandydaci do klasy z wy
kładowym francuskim mu
szą liczyć się z tym, że ich
nauka trwać będzie 5 lat.
W klasie zerowej naukę
języka wykładowego pro
wadzić będzie trzech lekto
rów: dwóch Polaków i je
den Francuz.
Poza tym obowiązywać
będą lekcje języka polskie
go, matematyki historii
oraz wychowania fizyczne-

go. Kolejny rok, to nauka
tak jak w liceum o profilu
ogólnym. Tyle że część
przedmiotów wykładanych
będzie w języku francu
skim.
- Po pięciu latach odbę
dzie się normalna matura
oraz egzamin państwowy
z języka - mówi Barbara
Oziębłowska. - Zdany eg
zamin otwiera drogę do 100
francuskich uczelni na ca
łym świecie.
Roma Sokołowska

REKLAMA

2. Znajdź długość wysokości i przekątnych trapezu równo
ramiennego o podstawach długości 2 cm i 4 cm i polu
równym 12 cm 2. Ile wynosi odległość punktu przecięcia
przekątnych od dłuższej podstawy?
3. Pod przykryciem w kształcie półkuli o średnicy 12 cm
przechowywany jest kawałek sera o kształcie sześcianiu.
Jaka może być maksymalna objętość takiego kawałka
sera?

Poradnie i badania

Gdy trudno wybrać
mm a

Zgadnij kto otwiera
swój sklep w Gdańsku

mo ?
R-3015/A/936

terenie Trójmiasta
istnieje 11 poradni
psychologiczno-pedago
gicznych. Służą one pomocą
dzieciom i rodzicom w wielu
przypadkach.
Poradnie takie przygoto
wane są do przeprowadza
nia specjalistycznych badań
psychologicznych, pedago
gicznych i lekarskich. Wizy
ta w nich jest szczególnie
ważna, gdy dziecko cierpi
na przewlekłą chorobę,
sprawia tzw. problemy wy
chowawcze lub ma niepo
wodzenia w nauce. Odwie
dzić poradnię warto także
wtedy, gdy uczeń nie jest
zdecydowany co do wyboru
szkoły, jego plany nie zga
dzają się z opinią szkoły lub
rodziców. W każdej takiej
placówce funkcjonuje rów
nież punkt informacyjny do
spraw rekrutacji w szkołach
średnich. Młody człowiek

może zgłosić się do poradni
psychologiczno-pedago
gicznej samodzielnie albo
skierowany przez rodzinę
lub szkołę.
Odrębną sprawą są przeciwskazania do wykonywa- ,
nia konkretnych zawodów.
Większość uczniów przed
przystąpieniem do egzami
nów wstępnych w wybranej
szkole średniej przechodzi
badania lekarskie. Kierowa
nie się zaleceniami lekarza
jest w tej sytuacji bardzo
ważne. Nie należy lekcewa
żyć skłonności dziecka do
pewnych chorób. Najważ
niejsze przeciwskazania to:
choroby układu nerwowego
i oddechowego, zaburzenia
równowagi, choroby nerek,
krwi, cukrzyca, gruźlica, dy
chawica oskrzelowa oraz
niektóre wady wzroku i wy
mowy.
(maś)

Codziennikr^

997 policja
998 strai pożarna
999 pogotowie
0 800 500 39 bezpłatny telefon „Dziennika"

sobota, niedziela
14,15 marca 1998

Koncert w Kartuzach

GRZYBNO ul. Szkolna 30, tel.
alarmowy 9637, lub 681-06-18

|
APTEKI
HEL „Helska", ul. Wiejska 97 675-05-63
JASTARNIA„ Bursztynowa", ul. Bał
tycka 10 675-20-59
KARTUZY Apteka św. Huberta os.
Wybickiego 3a 68145-60, Apteka
im. T. Kościuszki ul. Kościuszki 17
tel. 681-32-13,Apteka przy Rynku
10 tel. 681-04-84 Apteka pod Or
łem ul. Gdańska 10 tel. 681-42-42
KOSAKOWO Jantar", ul. Żerom
skiego 51 tel. 679-13-23
KROKOWA „Słoneczna", ul. Sło
neczna 13 tel.673-76-39
KOŚCIERZYNA im. Majkowskiego
ul. Mickiewicza 4 tel. 686-30-21,
Nowa, ul. Świętojańska 18 tel. 68623-82, Pod Niedźwiedziem, ul. Ry
nek 19 tel. 686-20-07, Punkt ap
teczny, ul. Dworcowa 18 tel. 68635-00 wew 369, Różana, ul. Róża
na 9 teł. 686-32-50 św. Łukasza, ul.
8 Marca 34 tel. 686-26-78
LĘBORK „Bluszczowa", ul. Czołgi
stów 33, tel. 621-705 „Pod Lwem",
pl. Pokoju 4, tel. 621-152 „Pod Wa
gą", ul. Tczeska 6, teł. 622-804 „Sit
Saluti", ul. 1 Armii WP, tel. 625-300
PUCK „Eskulap", ul. Wejherowska
3 673-24-51 „Pucka" - plac Wolno
ści 12673-25-16
REDA Apteka Kaszubska, ul. Gdań
ska 45, tel. 67838-81
Miksturka, ul. Pucka 34, teł. 67849-31; Łąkowa, uł. Łąkowa 1, tel.
678-35-25
STARA KISZEWA, Kaszubska, ul.
Kościerska 48 tel. 687-61-10 w.
14
WEJHEROWO „Na Rynku" płac
Wejhera, teł 672-14-70 (czynna
całą dobę) „Bursztynowa" ul.
Pucka, teł 672-03-22 „Prelu
dium", ul. Nanicka 18 tel. 67259-44 „Osiedlowa", Os. Kaszub
skie, tel.672-54-10 „Bukowa",
uł.Bukowa 1, tel. 672-24-31 „Zie
lona", uUSobieskiego 227, teł.
672-23-51 w.33 „Copernicus", uł.
M. Kopernika 21, teł. 672-23-76
„Pomorska", ul. Sobieskiego
232„Kolejowa", uł. 10 Lutego
tel. 672-34-40 w. 355 „Wpastorówce", uł. Sobieskiego teł.67278-55
WłADYSłAWOWO Bałtycka" -uł.
Niepodległości 17 674-14-91, Im.
gen Hałłera ul. Towarowa 11 67412-51, Jantar" ul. Żwirowa 13
674-13-38, „Ogrodowa"ul. Al._
Żeromskiego 31 674-03-60, „Ry
backa" uł. Gdańska 37 674-05-08
ŻELłSTRZEWO „Kaszub"-Żelistrzewo 28 673-60-01

Nostalgia jazzu
W najbliższą niedzielę
w kartuskim Refektarzu
odbędzie się koncert jazzo
wy. Obok Grażyny Łobaszewskiej oraz Jarosława
Śmietany, po raz kolejny
zaprezentują się muzycy
zespołu Orange Trane, któ
rzy zagrają utwory ze swo
jej debiutanckiej płyty za
tytułowanej „Obertas".
Album ten zawiera osiem
kompozycji, nawiązujących
do szczytowych osiągnięć
jazzu elektrycznego. Ze
spół wielokrotnie uczestni
czył w festiwalach i prze
glądach grup jazzowych.
Muzycy są laureatami kra
kowskiego festiwalu Jazz
Juniors oraz- organizowa
nego we Wrocławiu- festi
walu Jazz nad Odrą.
Bilety w cenie 10 zł są do
nabycia w Agencji Tury
stycznej w Kartuzach.

(KZ)

Ml

KARTUZY tel. 681-01-44
KOŚCIERZYNA tel. 686-35-00
LĘBORK teł. 629-366
WEJHEROWO tel. 672-34-40

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

KARTUZY .Boss" tel. 681

mm

Członkowie zespołu od lewej: Tomasz Łosowski, Piort Lemańczyk, Tomasz Szwelnik i Darek Herbasz.
Fot. archiwum własne
Wffl

Romuald Koperski

Syberia
bez tajemnic
Romuald Koperski, znany
podróżnik tym razem opo
wiadać będzie o pierwszej
w historii udanej ekspedy
cji samochodowej na trasie
Europa - Ameryka Północ
na. Uczestnicy spotkania
zobaczą też slajdy z tej po
dróży, będą mieli również

okazję posłuchać ludowej
muzyki rosyjskiej oraz ku
pić książkę Koperskiego
„Pojedynek z Syberią".
Spotkanie odbędzie się
w Sali Posiedzeń (36) Urzę
du Miasta Sopotu przy ul.
Kościuszki 25/27. Wstęp
wolny.
(ald)

NIEDZIELA

KABARET

15.03.98 r*

Maciej Stuhr

Siedem żartów

Kabaret „Po żarcie" Ma
cieja Stuhra (syna znane
go aktora) zaprezentuje
w Gdańsku program za
tytułowany „Siedem".
Trupa istnieje od dwóch
lat, jej członkami są stu
denci krakowskich uczel
ni. Kabaret wystąpił już
około 100 razy na estra
dach całej Polski. „Po
żarcie" bawi nie tylko za

KARTUZY, Stacja paliw nr 171, ul.
Zamkowa 2; Stacja paliw nr 123,
ul. Gdańska 26a
KOŚCIERZYNA Giga-Therm, uł.
Drogowców 13; Maszk, ul. Dwor
cowa 37 686-23-58 CPN, uł.Wojska Polskiego
MIECHUCINO, stacja paliw
OKTAN
PRZODKOWO, Raj, uł. Gdańska
PUCK Oktan ul. 10 Lutego 41 b
WłADYSłAWOWO Ariet ul. Starowiejska;
CPN ul. Gdańska
ŻUKOWO, Raf-Ol, uł. Kościerska 9

POGOTOWIA

IIHF- TELEFON.
913
Zamiejscowa 912
BłURO NAPRAW TELEFONÓW
Kościerzyna 914
Puck teł. 673-20-21
Sierakowice teł. 68 -16-220
Wejherowo tel. 672-40-94, 67212-21
BłURA OBSłUGI KLIENTA TP S.A.
Kościerzyna teł. 686-28-23
Pud tel. 673-23-22
tel. 672-34-89

|
PALIWO

bawnymi skeczami
przede wszystkim poli
tycznymi, uprawia też
popularną i lubianą pa
rodię.
Występ można zobaczyć
w restauracji „Casablan
ca" przy ul. Długiej 57
w Gdańsku. Bilety w ce
nie 10 i 8 zł, do nabycia
w sekretariacie i w kasie
kina „Żak".
7 ,,,

(ald)

Turniej recytatorski
Po raz kolejny młodzież
szkół podstawowych i śred
nich walczyć będzie o głów
ną nagrodę w XLIII Turnie
ju Wojewódzkim Ogólno
polskiego Konkursu Recy
tatorskiego. Zmagania kon
kursowe rozpoczną się

w sobotę o godz. 10.00,
a zakończą w niedzielę
0 15.00 koncertem galowym
1 nagrodzeniem laureatów.
Turniej odbywać się będzie
w siedziebie SARP przy ul.
Targ Węglowy 27 w Gdań
sku. Wstęp wolny.
,_.
(ak)
14.02 9S r.

Uwaga, maturzyści!

Mickiewicz raz jeszcze
Stanisław Rosiek wygłosi
kolejny wykład z cyklu „My
z niego wszyscy". Tym ra
zem prelekcja dotyczyć bę
dzie zwłok Adama Mickie
wicza. Wykład odbędzie się
w sali 037 Wydziału Filolo-

giczno - Historycznego
Uniwersytetu Gdańskiego
przy ul. Wita Stwosza 55
w Gdańsku Oliwie. Karnet
na cały cykl wykładów
kosztuje 30 zł i można go
nabyć przed wykładem.

Kwartet Jorgi po góralsku
Popularny zespół Kwartet
Jorgi zaprezentuje w Gdań
sku fragmenty ostatniej
płyty - „Gędźbowa Knieja".
Zespół braci Rychłych pre
zentuje muzykę inspirowa
ną folklorem Hucułów - gó
rali karpackich i rumuń
skich. Wiele instrumentów,
na których grają wyrabiają

14 marca
Urodzeni...
14 marca - są pracowici ale mało
Leona i Matyldy
kreatywni. Mogą mieć problemy ze
15 marca
zdrowiem.
Ludwiki
"Wił
••II»I •i Klemensa
B »•
••IfM 15 marca - urodzeni przywódcy, dy
rektorzy; gwiazdy show businessu.

sami z roślin polnych. Do
tychczas zespół wydał
osiem płyt.
Koncert odbędzie się w re
stauracji „Casablanca" przy
ul. Długiej 57 w Gdańsku.
Bilety - 15 i 10 zł, do naby
cia w sekretariacie i kasie
kina „Żak".

(ak)

Ważne daty 14 marca
1924 - Liga Narodów przyznała Polsce
Westerplatte

15 marca

44 p.n.e. - zm. Cezar (Idy Marcowe)

PUCK teł. 673-27-81
RUMIA ul. Derdowskiego 24 tel.
671-08-11 i 671-01-99
KOŚCIERZYNA ul. Skłodowska 68630-00
WETERYNARYJNE
DZIEMIANY Przychodnia, ul. Sengera
3 lok. 1 686-23-00 wew 26
KOSAKOWO teł. 679-13-16
KOŚCIERZYNA pomoc weterynaryj
na, ul. Skłodowska 26/b94 686-3415
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-łecia 30
687-61-10 wew 49
WŁADYSŁAWOWO ul. Nawigacyjna
14, teł. 674-08-75, ul. Portowa 1, tel.
674-07-54

KARTUZY, ul. Ceynowy 7, tel.
681-17-38
KOŚCIERZYNA ul. Świętojańska
686-30-06, uł. Kartuska 11 /a/8
PIERWOSZYNO ul. Rzemieślnicza
26 c, teł. 679-13-08
PUCK - Derc ul. 1 Maja 8 673-2244, B. Janicki ul. 10 Lutego 11 tel.
673-27-55,
WEJHEROWO Charon ul. Dąbrow
skiego 2 tel. 672-14-% łub 67259-59
WŁADYSŁAWOWO B. Kortas uł.
Gdańska 58, tel. 674-06-82
ŻUKOWO, uł. Gdyńska 16, tel.
681-85-24

POLICJA
CHOCZEWO uł. Pierwszych Osadni
ków 20 tel. 672-33-15
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,
teł. 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.
Chmiełewskiego 1 tel. 672-39-90
WŁADYSŁAWOWO ul. Towarowa 1
674-01-97
REDA ul. Gdańska 55 teł. 678-3097,671-02-215
RUMIA tel 671-02-215

12 •CODZIENNIK
n. - normalny, u.

|
POMOC TECH.
991 - energetyczne; 992 - gazowe;
993 - ciepłownicze; 994 - wod.-kan.;
995 - techniczne
KARTUZY, Ciepłownicze tel. 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 Gazową tel. 620-44-73
SIERAKOWICE, Energetyczne tel. 6816-745
WEJHEROWO, Energetyczne ul.
Przemysłowa tel. 672-13-87, Gazo
we ul. 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

I PRZYCHODNIE
REJONOWE
HEL ul. Wiejska 122 teł. 675-05-09
JASTARNIA ul. Stełmaszczyka 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, teł.
681-48-44
KOSAKOWO ul. Żeromskiego 69 tel.
679-13-23
KROKOWA ul. Żarnowiecka 6 tel. 67370-99
KOŚCIERZYNA ul. Skłodowskiej 7
686-48-76
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. Wyzwołena 7, tel.
687-63-33
WIELKI KUNO, ul.Derdowskiego 3
686-14-24
WŁADYSŁAWOWO ul. Niepodległości
10 tel, 674-01-99
ŻEUSTRZEWO ul. Szkołna 2, teł. 673-

zobaa koniecznie *** warto pójść ** można obejrzeć * na własną odpowiedzialność Kina zastrzegają sobie możliwość zmiany repertuaru bez podania p

WEJHEROWO

Tytuł / Ocena

Reżyser, wykonawcy

Produkcja

Anastazja

reż.: Don Bluth
i Gary Goldman
reż.: Bob Spiers
wvk.: Richard S. Grant
reż.: Gary Fleder
wyk.: Morgan Freeman
reż.: Thomas Jahn

animowany (b.o.)
USA (dubbing), 94 min
muzyczny (121.)
USA
thriller (181.)
USA 120 min.
sensacyjny (151.)

wyk.: Til Schweiger

Niemcy, 85 min.

reż. James Mangold
wyk.: Sylvester Stallone

sensacyjny (15 I.)
USA, 104 min.
melodramat (18 I.)
lndie/W.Bryt./Japonia/Niemcy

Spice World
Kolekcjoner **
Pukając do nieba
bram ***

Pukając do nieba bram
Dwu młodych ludzi spotyka się w szpital
nym pokoju. Obaj są śmiertelnie chorzy
na raka. Razem planują wyjazd nad mo
rze. Przeżywają wielką przygodę, która
złączy ich przyjaźnią i zaprowadzi do
śmierci.

KOŚCIERZYNA
Kamasutra

Jutro nie umiera
nigdy ***
Air Force One **

Brytyjski agent James Bond wpada na
trop organizacji przemytniczej, która han
dluje bronią. Bond rozpoczyna śledztwo
i spotyka dawnych znajomych. Ci jednak
próbują go zgładzić.

GDAŃSK

Titanic
Adwokat diabła
Lepiej być
nie może'

Rozmawiając,
obmawiając **
Współlokatorki
Lepiej być nie może
W apartamencie na Manhattanie mieszka
pisarz, który nie cierpi psów oraz ich wła
ścicieli. Sąsiedzi go nienawidzą, on ich
lekceważy. Jedyną osobą, którą toleruje
jest kelnerka z jadłodajni, w której pisarz
się stołuje.

Tamta strona
ciszy**
Lepiej być
nie może ***

Lepiej być
nie może'
Titanic**'

|
RADIO
Flubber
Roztargniony profesor wytwarza tajemni
czą substancję, która ma właściwości
sprężynujące i potrafi dać z siebie więcej
energii, niż pobrała jej z otoczenia. Miej
scowy przemysłowiec próbuje przywłasz
czyć sobie jego wynalazek.

Gniew
Kolekcjoner

|
STRAŻE

02

PUCK ul. 1 Maja 2, tel. 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, teł.6 81-13-57
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 teł. 6816-008
STARE POLASZKI tel. 687-61-71
WIELK KLINCZ ul. Wybickiego 686-1600

WYSIN, tel. 686-77-47-208
WŁADYSŁAWOWO ul. Władysława IV,
tel.674-05-75

Rusałka
ul. 8 Marca 49
19
(sob., niedz.)

reż.: Roger Spotiswoode
wyk.: Pierce Brosnan
reż.: Wolfgang Peterson
wyk.: Harrison Ford

sensacyjny (15 I.)
USA, 120 min.
sensacyjny (15 I.)
USA, 125 min.

Mewa
ul. Wejhera

reż.: David Fincher
wyk.: Michael Douglas

sensacyjny (15 I.)
USA, 128 min.

Wicher
Klub Garnizonowy

Flubber
Kolekcjoner
Detektyw i zarazem psycholog sądowy
dowiaduje się, że jego siostrzenica znik
nęła z college'u. Jedzie na miejsce wy
padków. Z dotychczasowych dochodzeń
wynika, że w okolicy zaginęło już siedem
innych dziewcząt.

W pogoni za Amy

Piąty element

George prosto
z drzewa **

Titanic
Historia wielkiej miłości na tle najbardziej
znanej w dziejach ludzkości katastrofy.
Ponad 80 lat po wypadku grupa nurków
bada wrak statku. Znajdują rysowane
portrety, dzięki którym nawiązują kontakt
z pasażerką uratowaną z katastrofy. Ona
opowiada im o rejsie w kwietniu 1912 r.

reż.: James Cameron
wyk.: Leonardo DiCaprio
reż.: Taylor Hackford
wyk.: Keanu Reeves

katastroficzny (15 I.)
USA, 3 godz. 14 min.
sensacyjny (151.)
USA 144 min.

reż.: James L. Brooks
wyk.: Jack Nicholson
reż.: Jim Sheridan
wyk.: Daniel Day-Lewis

komedia (15 I.)

reż.: Nicole Holofcener
wyk.: Catherine Keener
reż.: Mike Leigh
wyk.: Katrin Cartlidge
reż.: Karolinę Link
wyk.: Syh/ie Testud
reż.: James L. Brooks
wyk.: Jack Nicholson

USA, 138 min.
dramat obyczajowy (15 I.)
W. Brytania, 113 min.

17.45
(sob.,

Lepiej być
nie może*
Adwokat diabła
Pukając do nieba
bram ***
Titanic

n.10 zł
u. 8 zł
n. 10 zł

Kameralne
ul. Długa 57
tel.301-53-31

n. 7 zł
u. 6 zł

ul

obyczajowy (151.)
Wlk, Bryt., 87 min.
obyczajowy (151.)
Wlk. Bryt., 87 min.
dramat psycholog. (151.)
Niemcy, 109 min.
komedia (151.)
USA, 138 min.

DKF Elektra

Przełamując fale

ŻUKOWO, ul. Pożarna 4, teł. 68183-15

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

ul. Kościuszki

Jutro nie umiera nigdy

86-2

CZĘSTOTLIWOŚCI RAD0I0WE:
Program I całą dobę na fali długiej o
częstotliwości 225 kHz oraz przez
satelitę EUTELSAT HF 6 (HOT
8IRD)połaryzacja pozioma, częstotli
wość nośna 11.474 GHz. Gdańskie
70.31 MHz, Program II fale UKF w
paśmie 95.7 MHz, Program in 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
3Ś.90 i 72.29 MHz, Gdynia UKF
1)2.30 MHz, RADIO GŁOS 71.09 i
9!.4 MHz, RADIO PLUS UKF 67.07
1 101.7 MHz, RMF FM UKF 98.4 i
73.52 MHz

Godzina

reż.: Curtis Hanson
wyk.: Kevin Spacey
reż.: Lars von Trier
wyk.: Emily Watson

kryminalny (15 I.)
USA, 135 min.
psychologiczno-obycz. (15 I.)
Dania, 159 min.

reż.: Les Mayfield
wyk.: Robin Williams
reż.: James L. Brooks
wyk.: Jack Nicholson
reż.: James Cameron
wyk.: Leonardo DiCaprio

komedia (b.o.)
USA (dubbing). 93 min.
komedia (151.)
USA, 138 min.
katastroficzny (15 I.)
USA, 3 godz. 14 min.

reż.: James Cameron
wyk.: Leonardo DiCaprio

katastroficzny (151.)
USA, 3 godz. 14 min.

20.15
(sob.,
Watra-Syrena

Za Murami 2-10
tel. 305-45-64

Znicz

Szymanowskiego
teł. 341-09-11
Bajka
Jaśkowa Dolina
teł. 341-22-94

reż.: Waldemar Szarek
młodzieżowy (12 I.)
wyk.: Krzysztof Kowalewski Polska, 94 min.
reż.: Marcin Ziębiński
dramat obyczajowy (181.)
wyk.: Artur Żmijewski
Polska, 91 min.
thriller (18 I.)
reż.: Gary Fleder
wyk.: Morgan Freeman
USA 120 min.
reż.: Don Bluth
i Gary Goldman
reż.: Les Mayfield
wyk.: Robin Williams
reż.: Kevin Smith
wyk.: Ben Affleck
reż.: Juliusz Machulski
wyk.: Cezary Pazura
reż.: Luc Besson
wyk.: Bruce Willis
reż.: Ridley Scott
wyk.: Demi Moore

animowany (b.o.)
USA (dubbing), 94 min
komedia (b.o.)
USA (dubbing), 93 min.
komedia (151.)
USA, 113 min.
komedia (15 I).
Polska, 90 min.
fantastycz.-naukowy (15 I.)
Francja, 126 min.
dramat obycz. (15 I.)
USA/W. Bryt., 125 min.

- Wa,V
Jagiellońskie 1

7 zł
7^

Zawisza
Słowackiego 3
tel. 348-25-93

18.10
(sob.,

Maciuś
Marynarki Polskiej
(Dom Kultury)
teł. 343-72-08

reż.: Sam Weisman
wyk.: Brendan Fraser
reż.: Adek Drabiński

komedia (b.o.)
USA, 91 min.
sensacyjny (15 I.)

wyk.: Marek Kondrat

Polska,105 min.

reż.: James Cameron
wyk.: Leonardo DiCaprio
reż.: James L. Brooks
wyk.: Jack Nicholson
reż.: Taylor Hackford
wyk.: Keanu Reeves

katastroficzny (151.)
USA, 3 godz. 14 min.
komedia (15 I.)
USA, 138 min.
sensacyjny (15 I.)
USA 144 min.

Warszawa
Świętojańska 35
tel. 620-42-65

reż.: Thomas Jahn

sensacyjny (15 I.)

Wyk.; Til Schweiger

Niemcy, 85 min.
katastroficzny (151.)
USA, 3 godz. 14 min.

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

reż.: James Cameron
wyk.: Leonardo DiCaprio

CODZIENNIK

sobota, niedziela 14,15 marca 1998 r.

Bałtycki^

|
SKLEPY NOCNE

TEATRY
Tytuł

Reżyser, wykonawcy

Autor

Opis

GDAŃSK

Kilka zdarzeń z życia
braci Karamazow

reż.: Krzysztof Zaleski
wyk.: Stanisław Michalski

wg Fiodora
Dostojewskiego

Adaptacja powieści Bracia Karamazow

Wybrzeże
Targ Węgłowy

reż.: Krystyna Jakóbczyk
wyk.: Arkadiusz Urban

Kornel Makuszyński

Historia o wielkiej miłości, wierności
i poświęceniu.

Miniatura
ul. Grunwaldzka 16

GDYNIA

Dzień Pięknego
Towarzystwa

reż.: Leszek Bzdyl

Baśnie japońskie

reż.: M. Tokarska Paludan
wyk.: Mariusz Żarnecki

wg Urashima Taro
Momo Taro

10 obrazów
naturalnej wielkości

reż.: Dariusz Siastacz
wyk.: aktorzy Teatru
Miejskiego

teksty: Dariusz Bazaczek Kabaret piosenek,
muzyka: Tomasz Krezymon

Les Miserables
(Nędznicy)

reż.: Jerzy Gruza
Wiktor Hugo
wyk.: Krzysztof Stasierowski

Godzina

Cena

KARTUZY, os. Wybickiego,
teł.681-07-00
KOŚCIERZYNA NON-STOP uł.
Świętojańska, Społem nr 24 ul.
Staszica

Miejscowość

Gdzie

|
TAXI
KARTUZY uł. Dworcowa tel. 68118-40
LĘBORK Postój przy PKP tel. 624838, Postój przy pl. Pokoju tel. 622824, TELE-TAX1 teł. 0-90 525-183
PUCK Postój taksówek, tel. 673-2777
RUMIA, Axel Computer Taxi, tel. 67152-01,671-01-23
WEJHEROWO Taxi Gryf tel. 672-7727, Postój Taksówek tel. 672-20-01,
Taxi Radio Plus teł. 672-68-87, TELE TAXI tel. 91-95,202-500; Wej
her Taxi tel. 672-07-02
WŁADYSŁAWOWO Hałło Taxi, teł.
674-22-22,96-22, Taxi Plus teł.
674-05-00

Wieczór sztuk interdyscyplinarnych

Podróż do Krainy Kwitnącej Wiśni,

12
(niedz.)

Dzieje szlachetnego człowieka, który nie może 18
(sob.)
uwolnić się od niechlubnej przeszłości.

8-20 zł

Muzyczny
pl. Grunwaldzki 1

(Duża Scena)

SOPOT

Miejscowość

GDAŃSK

reż.: Krzysztof Babicki
wyk.: Halina Winiarska

Karol Sidon

Historia próby sprzedaży sensacyjnego
rękopisu Biblii sprzed VI w. p.n.e.

Scena Kameralna
Boh. Monte Cassino

Tytuł

Wykonawcy

Zemsta nietoperza

soliści, chór i orkiestra
Filharmonii Bałtyckiej

Filharmonia Bałtycka
al. Zwycięstwa 15

„Pueri Cantores Olivenses'

DwórArtasa
ul. Długi Targ

Koncert Szkoły Muzycznej

zapraszają Bajnutek i Pani Basia (Barbara Zurowska-Sutt) Alicja Rumianowska, Andrzej Kijewski, Paweł Baryła (fortepian)

|
TEL. WAŻNE

Pałac Opatów

„Schola Cantorum Gedanensis1

Te Lucis Ante Terminum - utwory
Żebrowskiego, Bacha, Haendla, Freisslicha

Kościół pw. św. Stanisława Kostki
ul. Sobieskiego

GDAŃSK

Koncert rockowy: GRAND GANGSTER
Koncert MIETEK ACOUST1C

Pub Saxon
ul. Długie Pobrzeże

SOPOT

Dyskoteka dla wszystkich chętnych od lat 40 i nie tylko.

Rotunda Tarasy
Powstańców W-wy 2-6
Kawiaret
Boh. Monte Cassino 53

GDAŃSK Ogólnoprobłemowy, tel.
301-00-00, Anonimowych Alkoho
lików, tel. 301-51-32, Młodzieżo
wy, tel. 988, Centrum Pomocy Ro
dzinie, tel. 341-27-12, AIDS, tel.
302-04-42, Dla kobiet i dzieci mal
tretowanych, tel. 301-92-62, Nie
bieska linia (bezpłatna), teł. 0 800
200-02
WEJHEROWO Stop przemocy
w rodzinie uł. Kusocińskiego 17
w godz. 19.30-21 tel. 672-50-41

GDAŃSK- Urząd Wojewódzki Okopo
wa 21/27, tel. 307-72-74,
CHMIELNO ul. Gryfa Pomorskiego 22
tel. 84-22-16
CHOCZEWO ul. Pierwszych Osadni
ków 17 teł. 676-32-46
DZIEMIANY ul. 8 Marca 3 686-23-00
wew2
GNIEWINO tel.676-76-77
KARSIN ul. Długa 222 687-31-20
KOSAKOWO ul.Żeromskiego 69 tel.
623-47-44
KROKOWA ul. Szkolna 2 tel. 673-7180
UNIA tel. 676-85-88
UNIEWO ul. Dworcowa 3 687-71-28
UPUSZ ul. Derdowskiego 7 687-45-15
LUZINO ul. Ofiar Sztutboffu 11 67820-68

Występ kwartetu Irka Wojtczaka.

ŁĘCZYCE ul. Długa 678-92-14
NOWA KARCZMA
687-71-71
PRZODKOWO ul.Kartuska 21 tel. 8197-25
SIERAKOWICE ul. Lęborska 30 tel. 8161-20

Miejscowość

Godzina

Dzień

GDAŃSK

Wieczór poezji Tarasa Szewczenki

Biała Sala
Ratusz Głównego Miasta

SOMONINO ul. Ceynowy 21 teł. 8125-31
STARA KISZEWA ul. Ogrodowa 1 tel.
687-63-02
STĘŻYCA ul. 9 Marca 7 teł. 84-33-05
SULĘCZYNO ul. Kaszubska 26 tel. 8440-61
SZEMUD ul. Kartuska13 tel.676-1185
ŻUKOWO ul. Gdańska 52 tel. 81-8421

Miejscowość

WEJHEROWO

Godzina

Dzień
niedziela

Hala sportowa SP nr 8

mecz koszykówki kadeci MKS MOS Wejherowo Truso Elbląg

ul. Nanicka 22

POGODA MA JUTRO

Zachmurzenie
zmienne z przelotny
mi opadami śniegu,
wiatr północno-za
chodni, porywisty.

Zachmurzenie
małe i umiarkowa
ne z przelotnymi
opadami śniegu.
Temp. w dzień do
5°C ,w nocy do 1°C. Wiatr północno-zachodni do
zachodniego słaby,
okresami umiar
kowany

Zachmurzenie duże
z opadami śniegu
lub deszczu ze śnie
giem, wiatr zachod
ni.

HEL Urząd Miasta ul. Wiejska 50 tel.
675-0545
JASTARNIA Urząd Miasta ul. Portowa
4 tel. 675-22-71,
KARTUZY Urząd Rejonowy ul. Dwor
cowa 1 tel. 681-35-41 Urząd Skarbo
wy uł. 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 ul. 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 Płac J.
Wejhera 8 tel.672-13-16, Rejonowy
Urząd Pracy ul. t Brygady Pancernej
W.Ptel 672-21-62
WŁADYSŁAWOWO, ul. Hallera 19 teł.
674-12-66

ZEGARYNKA
teł. 926

lubisz
mr

Przeboje
Nastolatk

do teatru?

Odpowiadają dzieci,
spotkane na gdańskiej starówce

notowanie 26

Krzysztof Biedrzycki, uczeń VI klasy:
Bardzo lubię chodzić do
teatru. Zwłaszcza, że sami
w szkole wystawiamy
przedstawienia. Robimy so
bie stroje i piszemy scena
riusze. Przedstawienia wy
stawiamy na lekcjach histo
rii. Zazdroszczę aktorom, że
występują na scenie, bo ja
miałbym chyba dużą tremę.

ibina Krapisiewicz, uczennica klasy V:
W teatrze podoba mi się
to, że aktor może wyrazić
gestami wszystko, co ze
chce. Bardzo ciekawe są
stroje z różnych epok i sce
neria w teatrze. Widziałam
kilka przedstawień lalko
wych, a sama grałam
w przedstawieniu szkol
nym i miałam dużą tremę.
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Where'stheo\
Mocniej - Pia ek
W biegu-NJ al
Mr. Wichtig MMM Bop -Hai
Ruchome pi# i
Jenny - Edyta *E
Mama - Spici 3
Rozpalmy ml &
Mogę wszyst^

Objaśnienia znaków:
- liczba w nawiasie oznacza fiej
Wśród wszystkich, którzy ifldi
kami rozlosowaliśmy kasety^a
muzyczny „Musie Man" (G(Ws
Nagrody otrzymują: Grzech
masz Toczek z Kościerzyny, pg
Czekamy na kolejne propotyc
Kupon wypełnij, naklej na tar

?

Asia Hassę, uczennica klasy V:
Najbardziej w teatrze lu
bię komedie. Dramaty mnie
nie interesują. Praca aktora
jest bardzo ciekawa. Wy
stępowałam kiedyś na
szkolnym apelu i bardzo mi
się podobało, mimo że gra
łam... osła. Kiedy idę z ro
dzicami do teatru, to ubie
ram się inaczej, ładniej.

nazwisko'--.
wiek
adres

„Dzięki na
Rozmowa z Andrzejem T. fih
niu pt „Przyjaciel wesołego

Jan Wfudyka, uczeń klasy VI:
Byłem kilka razy na przed
stawieniu w teatrze „Minia
tura" i podobało mi się, ale
teraz tam nie chodzę. Mamy
w szkole własne przedsta
wienia, w ostatnim grałem
Kirkora w „Balladynie". Sam
uszyłem sobie strój i w ogóle
nie miałem tremy, bo lubię
się popisywać.
Tekst i fot. Piotr Biegaj (KFP)

Czy wiesz...

Fot. Robert Kwiatek

T

eatr powstał wiele tysięcy lat temu w starożytnej Grecji. Wywodzi się z obrzę
dów ku czci Dionizosa - boga wina. Widowiska odbywały się dwa razy w roku,
w okresie świąt religijnych. Przedstawienie trwało przez kilka dni. Jeśli w sztuce mia
ła być noc, to aktorzy czekali, aż się ściemni i dopiero wtedy rozpoczynali przedsta
wienie. W starożytności na scenie mogli występować tylko mężczyźni, musieli odgry
wać więc również role kobiece. Aktorzy ubrani byli zazwyczaj w długie szaty, na gło
wach mieli peruki, a na twarzach maski, które miały uśmiechniętą lub smutną minę.
Aby aktorzy mogli być dobrze widziani przez całą publiczność, chodzili po scenie
w butach na bardzo wysokich podeszwach - koturnach.

Zaproszenie

•PACYNKA to lalka,

Teatr „Miniatura" zaprasza na przedstawienie pt.
„Przyjaciel wesołego diabła". Dwie pierwsze osoby, któ
re zgłoszą się o godz. 12.00 do kasy w sobotę 14, oraz
w niedzielę 15 marca, z dzisiejszym numerem „MOP
SA", otrzymają podwójne zaproszenia na spektakl.

którą zakłada się na
dłoń jak rękawiczkę,

B KUKŁA to najprostsza
lalka na patyku,

•JAWAJKA to lalka,

Bajnutek i Pani
w Pałacu Opatów

którą porusza się ręką,
a jej rączki poruszane są
z dołu przez czempurity,
czyli specjalne druty,

•MARIONETKA poru
szana jest przez człowie
ka z góry za pomocą linek,

• ANTRAKT oznacza
przerwę w przedstawie
niu.

B SUFLER jet osobą,

K

t

która podpowiada akto- 1
rowi, gdyby zapomniał
|
tekstu.
6

Jeśli chcecie wysłuchać opowieści o wspaniałym pol
skim kompozytorze - Stanisławie Moniuszce, przyjdźcie
w niedzielę o godz. 12.00 do Pałacu Opatów w Oliwie.
W Sali Muzycznej artyści przedstawią muzykę tego zna
komitego twórcy. Rozbrzmiewać będą jego pieśni i arie
oraz utwory innych kompozytorów, które sam podziwiał.Bajnutek zaprosił również tancerzy z III klasy Gdań
skiej Szkoły Baletowej oraz trio z Państwowej Szkoły Mu
zycznej.
Aby uczestniczyć w tym wspaniałym koncercie wystar
czy tylko wykupić bilet wstępu do muzeum. Dwie pierw
sze osoby, które zgłoszą się do kasy z dzisiejszym nume
rem MOPSA, będą mogły wejść bezpłatnie.

Andrzej T. Żak przeistacza się^

- Co trzeba zrobić, żeby zo$®ć
- Przede wszystkim trzeba
a później ukończyć szkołę
dział lalkarski Wyżjjp^zk^
v
w Warszawie lub
- Jakie cechy powinien

- Na pewno potrzebna jest0:
by nie bać się występować

nością na scenie, no i oczyw#1mięć.

- Ile osób przygotowuje prZ*5

- To zależy od sztuki. Stroje'
do „Przyjaciela wesołego dia^*
wało około 15 osób. Przy r& i
być jeszcze reżyser, scenograf

c

pomoc techniczna, no i oczyW^

•Oscarowy poker
I nagroda - wieża stereo!

:i(ów

Chcesz wygrać wieżę stereo - zagraj z nami w oscarowego pokera! Zanim
członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej rozstrzygną, komu w tym roku
należą się najwyższe w tej branży laury; zapraszamy naszych Czytelników do
wspólnej zabawy.

e ove - Hanson

ilek

ualia Kukulska
I - He Tac Toe
-fanson
\i ;i - Various Manx
ta iartosiewicz

ó 3irls

il k - Just 5
sŁp-LO. 27

Prosimy o wytypowanie laureatów w pięciu głów
nych kategoriach oscarowych - najlepszy: film, reżyser,
aktor i aktorka pierwszoplanowi, scenariusz.
Zadanie nie jest łatwe, ale tym większa będzie satys
fakcja, jeśli trafimy w przysłowiową „piątkę". Nazwiska
tych, którym się ta sztuka uda, opublikujemy w podsu
mowaniu plebiscytu, a jedna osoba wylosowana z tego
grona otrzyma nagrodę specjalną, którą jest WIEŻA
STEREO, ufundowana przez Jonczak - Złoty Sklep
Roku SONY. Wśród pozostałych uczestników plebiscy
tu rozlosujemy 30 podwójnych zaproszeń do trójmiejs
kich kin oraz zestawy kaset i płyt kompaktowych. Aby
ułatwić typowanie, publikujemy „Poradnik pokerzysty",
w którym znajdą Państwo różnego rodzaju informacje
i podpowiedzi.

Mopsowe propozycje:

CRAZY LITTLE PARTY GIRL
- Aaron Carter

) Bejsce z poprzedniego notowania [N] - nowość na naszej liście
r
odesłali kartki pocztowe z wytypowanymi trzema pioseny Magnetofonowe ufundowane przez zaprzyjaźniony sklep
id&ńsk, ul. Garncarska 29)
Prypiało z Sopotu, Paulina Wiernicka z Kwidzyna, Tofegrody wyślemy pocztą.
jotycje. Do zobaczenia za dwa tygodnie.
atartkę pocztową i prześlij do nas.

Oto nominacje w pięciu głównych kategoriach:

1. Najlepszy film:

Dwaj tegoroczni kandydaci do Oscara
- Jack Nicholson i Dustin Hoffman.

- „Goło i wesoło"
- „Good Will Hunting"
- „Lepiej być nie może"
- „Tajemnice Los Angeles"
- „Titanic"

Przeboje Nastolatków

2. Najlepszy reżyser:

Głosuję na piosenki:

- James Cameron „Titanic"
- Peter Cattaneo „Goło i wesoło"
- Atorn Egoyan „Słodkie jutro"
- Curtis Hanson „Tajemnice Los Angeles"
- Gus Van Sant „Good Will Hunting"

1.

2...

3. Najlepszy aktor
pierwszoplanowy:

3...

Am ożywają lalki"

- Matt Damon „Good Will Hunting"
- Robert Duvall „The Apostle"
- Peter Fonda „Ulee's Gold"
- Dustin Hoffman „Wag the Dog"
- Jack Nicholson „Lepiej być nie może"

iAiem, asystentem reżysera i aktorem w przedstawielo diabla" wystawianego obecnie w Teatrze Miniatura.

4. Najlepsza aktorka
pierwszoplanowa:
- Helena Bonham Carter „The Wings of the Dove"
- Julie Christie „Afterglow"
- Judi Dench „Mrs. Brown"
- Helen Hunt „Lepiej być nie może"
- Kate Winslet „Titanic"

5. Najlepszy scenariusz...
(wyjątkowo podajemy aż 10 nominacji, ponieważ
scenarzyści startują w dwóch kategoriach)

oryginalny:
- Paul Thomas Anderson „Boogie Nights"
- Woody Allen „Deconstructing Harry"
- Simon Beaufoy „Goło i wesoło"
- Matt Damon, Ben Affleck „Good Will Hunting"
- Mark Andrus, James L. Brooks „Lepiej być nie
może"

adaptowany:

postać z przedstawienia.
Fot. Robert Kwiatek

aktorem?

3 Wać maturę,

vW*szą - wyTeatralnej
>

j

? < aktor?

;tc ^Waga, żep^d publicz
ki - dobra pa-

^ stawienie?

i dekoracje
$ € wykonyr$ teacji musi
]{ °fnpozytor,
W ^ie aktorzy.

- Jak długo trwają przygotowania?
- Próby odbywają się przez dwa miesią
ce. Najpierw czytamy tekst, dopiero gdy
się go nauczymy, możemy ćwiczyć grę
i ii
z lalkami.
- Czy lubi pan teatr lalkowy?
- Tak. Dzięki nam ożywają lalki. Taki te
atr ma więcej możliwości i można zrobić
go nawet z przedmiotów, które nas ota
czają na co dzień: z chusteczki i kubka,
kartki papieru lub drewnianej łyżki.
- Dlaczego wybrał pan teatr dla dzieci?
- Dzieci są najwspanialszymi widzami.
Są szczere, potrafią okazać zadowolenie
z przedstawienia, jak również skrytykować
nawet najmniejsze potknięcie. Nie boją się
mówić prawdy, są najlepszymi krytykami.
MOPS pod redakcją Agnieszki Radzimskiej

Poradnik
pokerzysty(3>

- Paul Attanasio „Donnie Brasco"
- Atom Egoyan „Słodkie jutro"
- Curtis Hanson, Brian Helgeland „Tajemnice Los
Angeles"
- Hilary Henkin, David Mamet „Wag the Dog"
- Hossein Amini „The Wings of the Dove"

gn*

eśli Jack Nicholson zdobędzie Oscara za rolę
w „Lepiej być nie może", już tylko jedna statuetka
dzielić go będzie od rekordowego osiągnięcia Katharine Hepburn (12 nominacji i 4 Oscary). Niewiele
„gorszy" jest Dustin Hoffman (7 nominacji i 2 Osca
ry). Obaj panowie już dwukrotnie stawali do rywali
zacji w jednym roku i... dwukrotnie przegrali (w 1969
roku wygrał John Wayne, zaś w 1974 - Art Carney).
Są równolatkami (urodzili się w 1937 roku), ich
pierwsze małżeństwa zakończyły się rozwodami,
mają po czworo dzieci (Hoffman z dwiema, a Nichol
son z trzema partnerkami). Po ogłoszeniu werdyktu
Akademii, jedno nie zmieni się na pewno: obaj pozo
staną wielkimi gwiazdami współczesnego kina.

Filmy z nominacjami
w trójmiejskich kinach:

TITANIC - Neptun, Warszawa, Bałtyk, Znicz
Goplana, Watra-Syrena (14-19.03)
LEPIĘJ BYĆ NIE MOŻE - Warszawa,
Kameralne, Watra-Syrena (14-19.03)
ANASTAZJA -Zawisza (14-15.03)
TAMTA STRONA CISZY - Helikon (14-19.03)

Jak typują trójmiejscy fachowcy:
JÓZEF JABŁONOWSKI
- kierownik kin „Bajka" i „Znicz"
w Gdańsku-Wrzeszczu
1. TITANIC
2. JAMES CAMERON „Titanic"
3. DUSTIN HOFFMAN „Wag the Dog"
4. KATE WINSLET „Titanic"
5. MARK ANDRUS, JAMES L. BROOKS „Lepiej być
nie może"
ELEONORA PALEJCZUK
- kierownik kin „Bałtyk" i „Polonia" w Sopocie
1. TITANIC
2. JAMES CAMERON „Titanic"
3. JACK NICHOLSON „Lepiej być nie może"
4. KATE WINSLET „Titanic"
5. MARK ANDRUS, JAMES L. BROOKS „Lepiej być
nie może"
Arkadiusz Matczak

...V
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Życzymy
szczęścia!

Oto kupon, który do 22
marca (decyduje data
stempla pocztowego) na
leży przesiać pod adre
sem: Biuro Konkursów,
Targ Drzewny 3/7 80886 Gdańsk z dopiskiem:
OSCAROWY POKER.

. matreW.

Fot

Moim zdaniem, tegoroczne Oscary zdobędą:
1.. Najlepszy film:
2. Najlepszy reżyser:
3. Najlepszy aktor
pierwszoplanowy:
4. Najlepsza aktorka
pierwszoplanowa:
5. Najlepszy scenariusz:
Imię i nazwisko
Adres:

sobota, niedziela 14,1S marca 1998 r.

Amerykański lek sprawdzany w Polsce

Pokonać raka
Wynalezienie skutecz
nego leku na raka, od
dziesiątków lat jest nie
zmiennym wyzwaniem
dla medycyny.

Prof. dr hab. Jerzy Hołowiecki
dla „Dziennika"

Nowość koncepcji
róby kliniczne nad Rituximabem będą prze
P
prowadzane w Klinice He

producent, którym jest
amerykańska firma IDĄC,
włączona do szwajcarskiego
koncernu Roche. W warun
kach amerykańskich jedna
dawka leku kosztuje ok. 2
tys. dolarów.
Chciałbym jednak pod
kreślić, że Rituximab może
być stosowany jedynie
w wąskiej grupie nowotwo
rów, tzw. chłoniaków. Doty
czy więc niewielkiej popula
cji chorych, określanej jako
kilka przypadków na jeden
milion rocznie. Zgodnie
z normami prawnymi stoso
wać go wolno jedynie
w przypadkach skrajnie
złych,
gdzie
zawiodły
wszystkie inne metody. Za
obserwowane w innych kra
jach cofanie się objawów
choroby nie może być utoż
samiane z całkowitym jej
wyleczeniem. Dla takiego
stwierdzenia potrzeba wielu
lat obserwacji.
Mam jednak nadzieję, że
Rituximab jest zwiastunem
nowej drogi w pracach nad
leczeniem nowotworów. Są
dzę, że próby kliniczne
w Polsce zostaną sfinalizo
wane do końca bieżącego
roku i lek zostanie zareje
strowany oraz dopuszczony
do stosowania.
(pel)

matologii Śląskiej AM,
a także w Centrum Onkolo
gii w Warszawie. Grupa
chorych do badań dobiera
na będzie wg bardzo rygory
stycznych kryteriów me
Droga do poznania istoty
dycznych. Jeżeli w obu
raka oraz jego skutecznego
ośrodkach nie znajdziemy
leczenia jest niezwykle mo
odpowiednich pacjentów,
zolna. Składają się na nią
wytypowane będą dwa ko
małe kroczki i niewielkie
lejne. Wstępna koncepcja
sukcesy. Wydaje się czasem,
zakłada, że jednym z nich
że uczeni są bliscy olśnie
będzie Gdańsk.
wającego sukcesu, a zaraz
Całkowitą nowością w tej
potem okazuje się, że to tyl
metodzie leczenia jest za
ko kolejny, skromny krok.
stosowanie
przeciwciał
Ale nawet te kroczki często
zwierzęco-ludzkich, stwo
zasługują na Nobla i są nimi
rzonych metodami inżynie
nagradzane.
rii genetycznej. Lek podaje
Czy tym razem wielkie
się w postaci tzw. kroplówek
nadzieje przyniosą równie
o przedłużonym działaniu
pokaźne rezultaty?
(jedna na tydzień). Koniecz
Czy amerykański lek
nym minimum są cztery
o nazwie Rituximab (nazwa - Posłużono się możliwościami, jakie stworzyła inżynieria genetyczna - mówi prof.
dawki. Jeszcze w tym mie
handlowa Rituxan), naj dr hab. Jerzy Hołowiecki.
siącu mam nadzieję uzyskać
nowsza rewelacja onkolo
Fot. Arkadiusz Gola
zgodę Komisji Etycznej na
giczna, spełni pokładane w tym Klinice Hematologii chorobą, ale z różnorakimi możliwościami, jakie stwo rozpoczęcie badań klinicz
w nim nadzieje?
Śląskiej Akademii Medycz zaburzeniami w systemie rzyła inżynieria genetyczna. nych. Zgoda ta będzie sta
nej, kierowanej przez prof. powstawania nowych ko Na przełomie lat 70. i 80. nowić podstawę do wdroże
Pierwsza
pojawiły się tzw. przeciw nia - skomplikowanej w ta
dr hab. Jerzego Hołowiec- mórek w organizmie.
dwudziestka
kiego. Temu wybitnemu onciała
monoklonalne, uzyski kich przypadkach - proce
Niczym rakieta
Dotychczasowe badania kohematologowi powierzo
wane z hybryd komórek dury prawnej, która umożli
Od lat wiadomo, że do le ludzkich i mysich (odkryw wi „wejście" Rituximabu na
wykazały, że spowodował no koordynowanie badań
cofnięcie się objawów nie na terenie naszego kraju. czenia najlepiej nadawałyby cy tej metody otrzymali terytorium naszego kraju.
których odmian złośliwego Otrzyma bezpłatnie od pro się przeciwciała, nakiero Nagrodę Nobla). Znalazły Leczenie pierwszych 20
chłoniaka u ponad 50 proc. ducenta lek dla 20 chorych. wane na te antygeny, które one bardzo szerokie zasto chorych w Polsce sfinansuje
pacjentów, leczonych wcze
Na razie wiadomo, że do są obecne w komórkach sowanie w diagnostyce no
śniej bezskutecznie wszyst badań włączy się także Cen określonego nowotworu. wotworów oraz innych cho
kimi znanymi sposobami, trum Onkologii w Warsza Przeciwciała te byłyby rób krwi.
m.in. chemioterapią i na wie, z którym katowicka kli czymś w rodzaju rakiet saKolejnym etapem było
promienianiem. Rituximab nika od dawna ściśle współ monaprowadzających się na stworzenie przeciwciał ma
cel i niszczących go samo jących mieszaną, zwierzęznalazł się w oficjalnych re pracuje.
jestrach leków w Stanach
- Cała trudność walki dzielnie, bądź przy pomocy co-ludzką budowę. Mówiąc Mówi dr n. med. Jaro
Zjednoczonych i Szwajcarii. z rakiem - mówi prof. dr przyczepionego do nich obrazowo, posiadały zwie sław Czyż, adiunkt
rzęcą siłę w atakowaniu ce w Klinice Hematologii
Proces rejestrowania wdro hab. Jerzy Hołowiecki, kie oręża.
Opracowanie sposobów lu oraz ludzką „aparycję", co AM w Gdańsku:
żono w licznych krajach eu rownik Kliniki Hematologii
ropejskich. Udział w tej fa Śląskiej Akademii Medycz otrzymywania takich prze pozwalało na zaakceptowa
zie badań nad lekiem za nej w Katowicach - sprowa ciwciał poza organizmem nie ich przez organizm czło
- Ten rodzaj chłoniaka,
proponowano kilkunastu dza się do tego, że mamy tu ludzkim wymagało około 20 wieka.
w którym stosowany może
Nina Grella (Katowice) być badany lek, jest postacią
ośrodkom
europejskim, do czynienia nie z jedną lat pracy Posłużono się
choroby
nowotworowej
o stosunkowo niskim stop
Depresje sezonowe
niu złośliwości. Występuje
w układzie odpornościo
wym. Rozwija się przez -wie Dr n. med. Jarosław Czyż
Fot. Adam Warżawa
le lat, rzadko daje przerzuty
do ważnych narządów. Cho skazy krwotocznej, ponie
waż działają wybiórczo na
rują głównie ludzie starsi.
komórki
W leczeniu chłoniaków patologiczne
stosuje się - jak dotąd - che w układzie odpornościo
mio- i radioterapię, czasami wym. Objawy uboczne za
sennością. Wzrasta apetyt, ogół dwutygodniowa kura
są
zdecydowanie
To wina pory roku metody
operacyjne. Prze tem
szczególnie na słodycze. cja przynosi zadowalające
mniejsze
niż
przy klasycz
ciwciało
Rituximab
może
myślimy, kiedy dopada
W ostrym przebiegu choro efekty. Dobre wyniki osiąga
nych metodach leczenia.
okazać
się
metodą
skutecz
nas ogromna senność
by może dojść do całkowite się również w leczeniu buli
Rituximab stanowi zupeł
niejszą od chemioterapii,
i ciągle zmęczenie. Cze go wyłączenia pacjenta mii.
nie nowy sposób postępo
a
z
pewnością
mniej
agre
z życia.
Tym, którzy nie korzysta
kając na letnie słońce,
sywną. Przeciwciała mono wania w onkologii. Za tym
Najgłębsza postać choro ją z lamp, pani ordynator
często nie wiemy, że po
klonalne
nie wywołują w or jednym przeciwciałem wej
by występuje w okresach je radzi codzienne spacery ze
ganizmie takich szkód, jak dą z pewnością następne, do
prostu jesteśmy chorzy.
sienno-zimowych, kiedy spoglądaniem w niebo, na
chemioterapia. Nie powo tej pory badane jedynie
dzień jest krótki, a słońca którym niekoniecznie musi
dują -wymiotów, infekcji czy w laboratoriach.
- Dopiero od lat 80. uzna niewiele. Amerykańscy ba świecić słońce. Lampy jed
no depresje sezonowe za dacze A. Levy i N. Rosenthal nak działają szybciej.
jednostkę chorobową - mó zauważyli, że można leczyć
Depresje sezonowe nie są
Każdy nowy lek prze- teczność (tzw. odsetek od
wi dr Barbara Sęp-Kowali- ją przy pomocy lamp, które chorobą ani nową, ani bła
ciwnowotworowy przed powiedzi) w grupie nowo
kowa, ordynator Oddziału mają światło podobne do hą. Już Hipokrates zauważył
wprowadzeniem do po tworów modelowych, tzn.
Dziennego I Kliniki Chorób słonecznego, bez podczer wpływ światła na zdrowie.
wszechnego stosowania najczęściej występujących.
Psychicznych
Akademii wieni i promieni ultrafiole W Polsce nie ma jeszcze do
przechodzi szereg badań. Jednocześnie określa się
Medycznej w Gdańsku. - towych.
kładnych danych, ale np. Dr n. med. Barbara SępPo przedklinicznych bada niepożądane objawy lecze
Niektórzy chorują jesienią
Białe światło leczniczych w warunkach amerykań Kowalikowa
niach na zwierzętach do nia oraz jakość życia cho
lub zimą, inni - dopiero lamp ma moc 10-25 tys. luk skich mówi się o sezono
Fot. Adam Warżawa
wczesną wiosną. Późną sów (światło słoneczne na wych depresjach wśród 18 tzw. smutek zimowy, w tym świadczalnych następują rych.
•Trzecia faza polega na
wiosną, wraz z wydłuże plaży to 100 tys. luksów).
proc. populacji. Najmniej 10 min ulega głębokim de kolejne trzy fazy:
niem się dnia, dolegliwości
- Zachęcamy każdego do chorych (ok. 4 proc.) obser presjom. Kobiety chorują 1 Faza pierwsza ocenia porównaniu skuteczności
ustępują samoistnie.
bezpłatnego korzystania wuje się na ciepłej i sło czterokrotnie częściej niż głównie tzw. maksymalną nowego leku z innym, o już
Choroba pojawia się co z lamp, którymi leczymy de necznej Florydzie. Najwię mężczyźni. Dopiero po dawkę tolerowaną (MSD). znanej skuteczności. Służą
roku. Łagodniejsza forma, presje od 4 lat - mówi pani cej, bo ok. 28 proc. - na Ala ukończeniu 50 lat proporcje W tej fazie oceniana jest temu tzw kontrolowane
farmakokinetyka oraz tok badania kliniczne, zaak
nazywana zimowym smut ordynator.
Wystarczy sce.
się wyrównują.
syczność badanego leku.
ceptowane przez Komisję
kiem, objawia się pogorsze „wpaść na godzinkę" na od
Oznacza to, że ok. 25 min
Anna Pellowska •Eaza druga określa sku- Etyczną.
niem nastroju i wzmożoną dział dzienny kliniki. Na Amerykanów zapada na

Lek bez agresji

Zdrowie w lampach

•O programach szerzej
w piątkowym
dodatku TV PILOT

Ucieczka
gangstera

Cotton Club

sobotą, niedziela
14, 15 marca 1998
• filmI
^H

SOBOTA

•20.00
20.00

Skazany przestępca, Doc McCoy, wy
chodzi z więzienia dzięki potajemnym ma
chinacjom pięknej i bezgranicznie zako
chanej w nim żony Carol oraz dzięki po
mocy wpływowego milionera Jacka Benyona. W zamian za pomoc Doc ma wziąć
udział w napadzie organizowanym przez
swojego „dobroczyńcę". Małżonkowie od
krywają ponurą prawdę i postanawiają za
drwić i przechytrzyć Benyona.

Y\

.Tacy byliśmy" - film obycz.
USA
TVP1
20.00 „Przypadek" - film obyczajo
wy prod. polskiej (1981)
TV Polonia
20.00 „Złote lata" (2)
Nasza TV
20.05 „Spadkobierca" - film obycz.
prod. kanad. TOG
20.05
„Sprawa dla Doli" - film
krym. USA TON
21.00 „Legendy kung-fu" (3) - se
rial
Polsat
2115 „Rozrabiaka" - dramat obycz.
USA
Nasza TV
21.40 „Kameleon 2" - serial sens.
RTL 7
21.55 „Ucieczka gangstera" - film
sensac. USA
Polsat

oo
22.00

Steve McQuinn i Ali MacGraw

Tacy byliśmy

Wyciskająca łzy historia miłości żydow
skiej dziewczyny (Barbra Streisand), am
bitnej działaczki politycznej, i utalentowa
nego pisarza (Robert Redford).
Dwa Oscary - za muzykę Marvina Hamlischa i tytułową piosenkę w wykonaniu
Streisand.

Scena z Richardem Gere i Dianę Lane.

Obyczajowy, USA 1984 rok
Reż. Francis Ford Coppola
Wyk. Richard Gere, Gregory Hines,
Dianę Lane, Bob Hoskins
otton Club to nazwa słynnego nowo
jorskiego nocnego klubu na rogu alei
Lenoxa i 142 ulicy. Okres największego
rozkwitu klubu przypadał na lata 19271930.
Mimo że lata trzydzieste to czas kryzysu
i prohibicji, klub prosperował wspaniale.
To właśnie tam grała orkiestra Duke'a El-

lingtona i tam występowali najwięksi ów
cześni artyści. Historia klubu jest tłem do
opowieści o losach Dixie Dwyera, najlep
szego białego trębacza w historii „Cotton
Clubu".
Pewnego dnia Dwyer przypadkowo ra
tuje życie potężnemu nowojorskiemu
gangsterowi, Dutchowi Schultzowi.
Wdzięczny gangster włącza Dixiego do
swojej rodziny... Atutem filmu jest dosko
nała gra aktorów, dużo dobrej muzyki
i niepowtarzalna atmosfera.

„Milenium - Organizacja
śmierci" (17) TON
22.30 „Oblubienice diabła" - horror
prod. niem.
RTL 7
22.35 „Czarna Żmija" (18) TOP 2
23.15 „ALe kanał" - komedia USA
TON
23.20 „Starsky i Hutch" (8)
Nasza TV
23.30 „Czarny orzeł" - film sens.
USA TOPI
0.10 „Alfred Hitchcock przedsta
wia"
RTL 7
0.15 „Życie jak sen" (10)
Polsat
0.15 „City" (40-44)
Nasza TO
0.35 „Beach Patrol"
RTL 7
1.10 „Klan" (70, 71, 72) TOP
1
1.45 „Paradise Alley" film obycz.
USA
Polsat
ATTWnyTJTT
A
JLMmi m JMi

**

Bezkresne Morze
Sargassowe

Na zdj. Barbra Streisand i Robert Red
ford
i::-::-::::-::::-::-::::::*:*:-:-:-:-:-::-:-:-::-::-:-:::-:-::-:-:-:-:-:-:::-::-::::::

Akcja filmu została umieszczona na XIXwiecznej Jamajce. Czarni niewolnicy wła
śnie uzyskiwali wolność, często próbując
wziąć odwet na swych niedawnych białych
ciemiężcach. Dotychczasowe źródło dobro
bytu wyspy - plantacje trzciny cukrowej zaczęły podupadać.

•DLA DZIECI

•DLA DZIECI

•7.40

•7.50

SOBOTA

7.40 Siódemka dzieciakom RTL7
8.00 Nasza dzieciom
Nasza TO
8.15 „DinkyDFs" (8) TON
8.45 De De Reporter TON
8.45 Ala i As
TV Polonia
8.55 Ziarno
TVP1
9.00 Kolorowe nutki TV Polonia
9.00 Urmel (9)
Nasza TV
9.00 „Kapitan Zając" (2) TON
9.10 Szafiki
TV Polonia
9.20 5-10-15 TOP1
9.45 Zwierzolub
TV Polonia
10.30 Kino bez rodziców TVP2
12.10 Walt Disney TOP
1
12.20 Bolek i Lolek
RTL 7
15.00 „Awantura o Basię" (5)
TV Polonia
15.25 „Widget" (61) TV Polonia
19.00 Wieczorynka
TVP 1
19.15 Dobranocka TV Polonia

NIEDZIELA

7.50 Poranek filmowy
TVP 1
7.50 „Bolek i Lolek zapraszają"
RTL 7
8.15 Teleranek
TVP1
8.30 Klip Klaps
Polsat
8.30 „Mała Rosey" (11) TON
9.00 „Conan i młodzi wojownicy"
(11)
TVN
11.25 Kolorowe nutki TV Polonia
11.40
Chochlikowe psoty czyli
zmagania z gramatyką
TV Polonia
12.00 Polskie ABC TV Polonia
12.30 „Arsene Łupin" (17, 18)
Nasza TV
12.35 „Miki Mol i Straszne Ptaszczydło"
TV Polonia
15.35 Ulica Sezamkowa
TVP 2
17.15 „Powrót do Wiklinowej Zato
ki" (2)
TV Polonia
19.00 Wieczorynka
TVP1

•20.00

Na zdj. Michael York

SOBOTA

14.00

14.00 Studio sport - Polska liga ko
szykówki: Bobry Bytom - Nobiles Włocławek TOP
1
19.30 Studio sport: Europejski
Przegląd Piłkarski TOP
2
19.55 I Liga Piłki Nożnej: Legia
Warszawa - Wisła Kraków
TVP 2

NIEDZIELA

17.00

17.00 II liga piłki nożnej: Polonia
Gdańsk - Śląsk Wrocław TOG
10.00 Rzut za 3
TVN
10.30 Magazyn NBA TON
22.00 NBA w TVN - transmisja me
czu koszykówki Miami Heat Orlando Magie TON

20.00 „Miłość i zdrada. Historia ży
da Mii Farrow" (2) TOP
1
20,00 „Matka swojej matki" - dra
mat polski TO
Polonia
20.00 „Dr Halifax" (6) - serial
Nasza TO
20.00 „80 huzarów" - dramat histobycz. prod. węg. (1978) TOG
20.05 „Gorączka w mieście" (2) serial sensac. USA
Polsat
20.05
„Chłopiec z zatoki" - film
obycz. USA (1984) TON
21.00 „Nowojorscy gliniarze" (27)
TOP 2
21.00 „Cotton Club" - film obycz.
USA (1984)
Polsat

.05
22.05

JDobnsy i źli" (10) - serial
krym. prod. australijskiej
Nasza TO
22.25
„Oblicza Nowego Jorku" serial
RTL 7
22.50
Klasyka telewizji: Niewi
dzialny człowiek,, (8)
Nasza TV
23.15 „Zaufanie" - film obycz. USA
(1990) TOP
1
23.15 „Prawo i bezprawie" - serial
RTL 7
23.25 „Uznany za niewinnego" film sens. USA (1990) TOP 2
0.05 „Strażnik czasu" - serial SF
RTL 7
0.50 „Oblicza Nowego Jorku" - se
rial sensacyjny
RTL 7

Mboto.eiedziela 14,15 marca 1998 r.
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Przystanek Alaska (28)
z nowoczesnymi rakietami na

Nocą. w swoim domu Joel słyszy
dziwne odgłosy. Badając tajem
niczą sprawę dowiaduje się, że
przed laty mieszkał tu mężczy
zna, który popełni! samobój-

Tn<ifanfr> północnoamerykańscy
lego miasteczka. Klasyczny we-

tkania tych Indian z Francuza
mi. Obecnie żyje tylko kilkuset

USA, okazuje się, że wrak został

TVP X g. 23,30

Seans o północy

TVPHg. 13.30

Polsat, g. 10.45

Do armii austriackiej w prakty
ce trafiają chłopi tylko z bied
nych rodzin. Na tę niesprawie-

seansów dochodzi do brutalne
go morderstwa Sprawca nie zo
staje ujęty...

sób: porywa pachołków szla
checkich i wymienia ich za bie
daków powołanych do wojska.

7.00 MTR - Magazyn Techniki Rolni
czej 7.15 Z Polski 7.30 Agrolinia 8.00
Wszystko o działce i ogrodzie 8.30 Wia
domości 8.40 Prognoza pogody 8.45
Dzieło - arcydzieło 8.55 Ziarno - pro
gram redakcji katolickiej 9.20 Dla dzie
ci i młodzieży: 5-10-15 10.20 Z żołnier
skiego plecaka 10.45 Z kamerą wśród
zwierząt: Domki lęgowe 11.05 „Cudow
na planeta" (3/9): „Wyjście z oceanu" serial dokumentalny Francja/Japonia
12.00 Wiadomości 12.10 Walt Disney
przedstawia: „Szmergiel", „Tucker, Becca i inni" 13.30 Od rozbioru do wolności
-teleturniej historyczny

7.00 Sport telegram 7.05 Folkowe nuty
7.30 Tacy sami - w świecie ciszy 8.00
Wspólnota w kulturze 8.30 Programy
lokalne 9.30 Powitanie 9.35 Wzwyż:
Z Bidula do chaty 10.00 Pogotowie eko
logiczne Dwójki 10.15 Ojczyzna polsz
czyzna 10.30 Kino bez rodziców 11.30
Apetyt na zdrowie 11.50 Losowanie na
gród audiotele 12.00 „Demon Pagani
niego - nieprzemijająca legenda" - film
dok. USA 13.00 Losowanie nagród au
diotele 13.05 Małe ojczyzny - film dok.
13.30 „Przystanek Alaska" (28) - serial
obyczajowy, USA 1990, reż. Joshua
Brand, wyk. Rob Morrow

14.00 Studio sport - Polska liga koszy
kówki: Bobry Bytom - Nobiles
Włocławek
15.40 TLP - Twoja Lista Przebojów

14.15 . Magazyn targowy
14.30 Życie obok nas: „Narodziny
w morzu" (2): „Foki pospolite" film dokumentalny, USA
15.00 Familiada - teleturniej
15.30 Wydarzenie tygodnia - program
publicystyczny

14.30 Oskar - magazyn filmowy
15.00 Fundacja Polsat
15.30 Piramida: gra - zabawa

16.25 „Pan Złota Rączka" (2/50) - serial
komediowy, USA 1991, wyk. Tim
Allen, Taran Smith, Patricia Richardson, Earl Hindman

16.00 Wielka gra - teleturniej
17.00 „Janosik" (9): „Pobór" - serial
przygodowy, Polska 1974
17.45 Studio Festiwalowe XIX Przeglą
du Piosenki Aktorskiej - Wro
cław '98
18.00 Panorama
18.10 Programy lokalne
18.35 Magia liter -teleturniej
19.05 „Złotopolscy" (24) - telenowela,
Polska 1997, reż, Janusz Zaorski
19.30 Studio sport: Europejski Przegląd

16.00 Informacje
16.
bawa

17.25 Jaka to melodia? - quiz
17.50 To jest Telewizja
18.10 „Jalna" (10/16) - serial, Fran
cja/Kanada 1994, reż. Philippe
Monnier, wyk. Danielle Darrienx, Serge Dupire (45 min)
19.00 Wieczorynka: „Wesoły świat Ri-

TOP U, g, 17.00

19.30 Wiadomości, Sport i Prognoza

19.55 I Liga Piłki Nożnej: Legia War• Wisła Kraków

20.00 „Tacy byliśmy" - melodramat,
USA 1973, reż. Sydney Pollack,
wyk. Barbra Streisand, Robert
Redford, Bradford Dillman
22.00 Spotkania z gwiazdami: Jerzy Po
łomski
22.50 Sportowa sobota: Liga Mistrzów
23.30 „Czarny Orzeł" - film sensacyjny,
USA 1987, reż. Erie Karson,
wyk. Sho Kosugi, Jean-Claude
Van Damme, Doran Clark
1.15 „Klan" - telenowela, Polska
1997, reż. Paweł Karpiński
(powt.)
2.25 „Seans o północy" - thriller, Ka
nada 1989, reż. Richard Martin,
wyk. Gillian Barber, Ron White,
Timothy Webber, Jeff Schultz
(89 min) 3.55 Zakończenie pro
gramu

20.50 Nike Gol - magazyn piłkarski
21.25 KOC - Komiczny Odcinek Cy
kliczny
21.50 Słowo na niedzielę
22.00 Panorama
22.35 „Czarna żmija" (18/24) - serial
komediowy, W. Bryt. 1995, reż.
Martin Shardlow, wyk. Rowan
Atkinson, Tony Robinson, Tim
Mclnnerny (35 min)
23.10 Pierwszy Ogólnopolski Festiwal
Sztuki Reżyserskiej „Interpreta
cje" - wręczenie nagród
23.45 Magazyn literacki
0.15 Koncert The Police - „Synchronity"
1.30 Sport telegram
1.35 Zakończenie programu

cych na zachód, ratuje przed
linczem Emersona Coie'a.

RTL 7 g. 19.55

W miejscowym kinie małego,
kanadyjskiego miasteczka orga
nizowany jest przegląd horro-

TVB X g. 2.25

gionie Wielkich Jezior, w 1634

Glyn McLyntock, przewodnik

W biednej dzielnicy Manhatta
nu mieszka trzech braci pocho
dzących z rodziny włoskich emi
grantów. Ich marzeniem jest
przedarcie się do lepszej dziel
nicy W tym celu zgłaszają swój
udział w zawodach wrestlingu.
Polsat g. 1.45

6.00 Dance Jump 6.30 Disco Relax 7.30

W drodze - mag. redakcji programów
religijnych 8.00 Smakosze i rozkosze mag. kulinarny 8.15 Lista przebojów
8.30 Wszystko na opak? - pr. dla dzieci
9.00 „Twinkle - przybysz z Krainy Ma
rzeń" (10) - serial 9.25 „Power Rangers"
'(49) - serial fantastyczny USA 1994
9.50 „Strażnik Teksasu" - serial sensa
cyjny, USA 1996, reż. Vern Gillum 10.45
„Szeryf z Firecreek" - western, USA
1967, reż. Vincent McEveety, wyk. Ja
mes Stewart, Henry Fonda 12.45 „Nie
codzienna miłość" -dramat obyczajowy,
USA 1983

: gra - za-

17.15 Rykowisko - pr. rozrywkowy
17.45 „Słoneczny patrol" (19) - serial
przygodowy, USA 1992, reż. Do
uglas Schwartz, wyk. Pamela
Anderson
18.40 „Alf (19) - serial komediowy,
USA 1986-90, wyk. Max Wright,
Anne Schedeen, Andrea
19,05 Disco Polo Live
20.05 Idź na całość - show z nagroda
mi
20.50 Losowanie LOTTO
21.00 Legendy kung-fu" (3) - serial
sensacyjny, USA 1992-96, reż.
Michael Sloane, wyk. David Carradine, Chris Potter.
21.55 „Ucieczka gangstera" - film sen
sacyjny, USA 1972, reż. Sam Peckinpah, wyk. Steve McQueen,
Ali MacGraw, Ben Johnson
22.55 Ogłoszenie wyników LOTTO
0.15 „Życie jak sen" (10) - serial ko
mediowy, USA 1990
0.45 Playboy - mag. erotyczny
1.45 „Paradise Alley" - film obycza
jowy, USA 1978, reż. Sylvester
Stallone, wyk. Sylvester Stallone
3.40 Dżana Musie 4.10 Dżana Top
4.40 Pożegnanie

Wilbur Bennett spodziewając
się rychłej śmierci, poleca za
ufanemu zarządcy rancza przy
wiezienie z Chicago swego syna
i spadkobiercy. Roy odbiera kil
kunastoletniego Leviego ze

TV?m,g. 20.05
8.25 Program dnia 8.30 Dzień dobry, tu
Gdańsk 9.00 Panorama 9.10 Dzień do
bry, tu Gdańsk 9.30 Recepta na sukces:
Kto pyta nie błądzi 9.50 Kwiaty w domu
i ogrodzie 10.05 Dziesięć minut dla ki
bica 10.15 Co, gdzie, kiedy w Trójmie
ście? - informator kulturalny 10.30 Tu
mieszkamy: Tczew (1) 10.55 „Anasta
zja" - serial obyczajowy 11.20 Alfabet
polskich rzek: K jak Kwisa 11.40 Tu
mieszkamy: Tczew (2) 12.00 Program
o zdrowiu: Gruźlica 12.10 „Historia mi
łości" - serial obyczajowy 13.00 Tu
mieszkamy: Tczew (3) 13.25 4 & 2 - ma
gazyn 13.40 Poradnik domowy
14.10 Pływać każdy może (2)
14.15 Tu mieszkamy: Tczew (4)
14.35 Kropla - magazyn ekologiczny
14.55 Panorama
15.10 „Podróże z małą gwiazdką" - ser.
15.35 „Czarodziejski ołówek" - serial
15.40 „Srebrny koń" - serial animowany
16 05 Ja : moje zwierz r>taf - s:: al
16.20 Bambetlusie - serial
16.30 „Morskie opowieści" - serial dok.
17.00 Prawo prawa
17.10 Świat stworzony dla mnie - Bali
17.25 Dozwolone od lat 40
17.45 Dwóch na jednego
18.00 Panorama
18.10 Panorama - wydanie główne
18.30 „Co ludzie powiedzą?" - serial komediowy, W. Brytania 1994
(14) ~ serial dokumentalny
20.05 „Spadkobierca" - film obyczajo
wy, Kanada 1997, reż. Ken Jubenvill, wyk. Henry Czerny, Colette Stevenson, Aidan Devine, Ri
chard Donat (88 min)
21.35 Pod niebem Paryża - serial doku
mentalny
21.45 Panorama
22.00 Słowo o Ewangelii
22.05 Między panem a plebanem
22.30 Czarne i białe - magazyn reporte
rów
22.40 „Zjazd rodzinny" - komedia oby
czajowa, Kanada 1987, reż. Vic
Sarin, wyk. David Eisner, Henry
Beckaman, Linda Sorensen,
Paul Soles (87 min)
0.20 Zakończenie programu

Oblubienice diabła

W średniowiecznej Kolonii omal
nie doszło do ceremonii zaślu
bin trzech młodych kobiet z dia
błem. Czarownice zdemasko
wano wówczas i spalono na sto-

wybrał sobie nową oblubienicę.

RTL 7, g. 22.30

7.00 „Łobuzy Robina" - serial
7.40 Siódemka dzieciakom: „Kac
per", „Król Lew" - seriale ani
mowany
8.30 „Piękna i Bestia" - serial
9.25 „Z ust do ust" - serial dla mło
dzieży
9.50 „Sunset Beach" - serial
10.35 „Święty" - serial sensacyjny
11.30 „Airwolf" - serial fantastyczny
12.20 Bolek i Lolek zapraszają - seriale
anim.
13.35 „Powrót Desperado" - western,
USA 1988
Trwa wojna secesyjna. DuellMcCall próbuje bronić przyjaciela
oskarżonego o morderstwo.
15.25 „Sliders"
tion

serial science fic-

16.10 „Oddech niebios" - serial doku
mentalny
Trzeci odcinek serialu o zjawi17.10 „Steven Spielberg przedstawia:
SF
18.05 „Ziemia: ostatnie starcie'
SF
18.50 7 minut - mag. „To i owo" - pr. in
formacyjny
19.05 „Beach Patrol' - serial
19.50 Prognoza pogody
19.55 „Zakole rzeki" - western, USA
1952
21.30 7 minut - wydarzenia dnia - pr.
informacyjny
21.40 „Kameleon 2" - serial
22.30 „Oblubienice diabła" - horror,
Niemcy 1997, reż. Klaus Knoesel, wyk. Florian Fitz, Jophi
Ries, Peter Fitz, Holger Petzold
0.10 „Alfred Hitchcock przedstawia"
- serial
Lena niesłusznie została skaza
na na dożywocie. Pa w trumnie...
0.35 „Beach Patrol" - serial
1.15 „Oddech niebios" - serial doku
mentalny

CANAL+

TV POLONIA

;•

Sprawa dła Doił
Kok 1943 w Los Angeles. Dwte
agentfca prowad^će wlasn^tr-

mę detektywistyczną wplątują
się w aferę będącą echem toczą
cej się daleko wojny Po otrzy
maniu zlecenia panie detektyw
natykają się na kilfca trupów,
TVN, % 20.05

Komedia z „Szalonym Aiem"
Yankowicem w roli głównej
opierzonych radiowców ze staSzanse utrzymania stacji U62
wydają się z początku nikłe...

TVN, g. 23.15

Na kłopoty... Bednarski {2)
przejęcia władzy w Wolnym
Mieście Gdańsku. Tymczasem
ska burmistrza ma socjaldemo
krata Wagner. Faszyści żarnie-

16.15 „Mrot* (9) - serial kryminalny
16.15 Ludzie listy piszą
16.30 Mówi się...

17.15 SPORT Z SATELITY - Eliminacje
(2/7):. ..
serial

17.15 TVN Fakty Regionalne - infor*

20.00 Sport
20.05 „Sprawa dla Doli" - film krymi
nalny, USA 1992, reż. Bradford
May, wyk. Crystal Bernard, Annabeth Gish, Rob Estes, Polly
Bergen (90 min)
22.00 „Milenium - Organizacja śmierci"
(17) - serial sensacyjny, USA
23.00 W mrocznym kręgu - reportaż
23.15 „Ale kanar - komedia, USA 1989,
reż. Jay Levey, wyk. "Weird Al"
Yankovic, Kevin McCarthy, Victoria Jackson, David Bowe (93
min)
1.00 Nic Straconego: „Milenium Organizacja śmierci" (17) - se
rial sensacyjny, USA

8.30 „Hipomowa" - film przyrodniczy
9.20 „Nixon" - dramat obycz., USA
12.25 „Francuski pocałunek" - komedia
obycz., USA 1995
14.15 „Kim jest John Gotti. Na plamę fil
mu" - film dokumentalny
14.30 „Gotti" - dramat sensac., USA 1996
16.30 „Zwycięski mecz" - film wojenny,
USA 1981
18.25 „Trzech frajerów z Teksasu" - ko
media krym., USA 1996
20.00 „Młode strzelby 2" - western, USA
21.50 „Randka na moście" - komedia
USA 1996
23.20 „Mroźna pułapka" - thriller, USA
0.50 „Złe towarzystwo" - thriller, USA

v

14.25 L.O. 27 - „Mogę wszystko" - kon
cert zespołu
15.00 „Awantura o Basię" (5/12) - serial
dla młodych widzów, Polska
1996, reż. Kazimierz Tarnas,
wyk. Agatka Marciniak
15.25 „Widget" (61) - serial animowany

19.30 TVN Fakty-informacje

anim

13.30 „Strefa mroku" - serial SF
14.00 „Szeroki Horyzont" - serial doku
mentalny
15.00 (K) „13 posterunek" - serial kome
diowy
15.25 (K) Piłka nożna: liga niemiecka mecz tygodnia
17.20 (K) Piłka nożna: liga polska - mecz
tygodnia
19.30 Aktualności filmowe
20.00 (K) „Harfa traw" - dramat obycz.,
USA 1995
21.45 (K) „Otello" - dramat psychologicz
ny, USA 1995
23.50 (K) „Filmowy zawrót głowy" - ko
media, USA 1995
1.25 (K) „Złe intencje" - film sensac.,
USA 1994
2.55 (K) „Georgia" - dramat obycz.,
USA 1995
4.50 (K) „Szczęście jest na łące" - ko
media, Francja 1995

13.30 „Podwodny świat" - serial
14.30 Nie tylko na weekend - mag.
15.00 Top Shop
17.15 Relacja z Targów
17.30 Auto salon - mag. motoryzacyjny
18.00 Bliżej filmu - mag. filmowy
18.30 Reportaż z planu - mag.
19.00 Werdykt - pr. publicystyczny
19.30 Seriale anim.
20.00 „Nazywali go Amen" - western,
Włochy 1972
22.00 „Żelazna ręka mafii" - thriller,
Włochy 1979
0.00 Top Shop

TV Polonia, g. 20.00

14.00 TVN Fakty - informacje
14.05 TVN - między nami mówiąc
14.15 Ludzie w drodze - pr. reporterów
TVN
14.45 „Babilon V" (24) - serial science
fiction USA
15.45 Super Lista - pr. muzyczny

17.30 „Melrose Place" (23) - serial oby
czajowy: USA
18.30 Wszystko albo Nic -teleturniej

Łapu-capu
Diabelski Młyn - filmy anim.
(K) „Fistaszki" - serial anim.
(K) „Z życia przyrody" - film do
kumentalny
9.00 (K) „Mąż, swojej żony" - kome
dia, Polska 1960
10.30 (K) DESER - film krótkometrażowy
10.45 (K) „Młody Frankenstein" - kome
dia, USA 1974
12.30 Rozkodowany Bugs Bunny - filmy

bieg wydarzeń.

7.00 Madonny polskie: Królowa Kąszub
- reportaż 7.30 Hity satelity - propozy
cje 7.50 Dzień dobry na dzień dobry program muzyczny 8.30 Wiadomości
8.45 Dla dzieci: Ala i As -O czym ćwier
kają wróble (powt.) 9.00 Dla dzieci: Ko
lorowe nutki (powt.) 9.10 Dla dzieci:
Szafiki 9.40 Prognoza pogody 9.45
Zwierzolub - program edukacyjny
10.00 BRAWO! BIS! 13.00 Wiadomości
13.10 Sejmograf 13.25 Świat bez granic:
Klimera Cypr (1) - teleturniej eduka
cyjny, prowadzi Krzysztof Baranowski
13.55 Magazyn polonijny: Polki na Sa
harze

po-

7.00
7.15
8.00
8.30

wieka, trzy potencjalne życiory
sy, wynikające z przypadku,
z pozornie drobnego faktu, któ-

7.15 Telesklep 8.15 „Dinky DI's" (8) serial animowany dla dzieci 8.45 De De
Reporter - program dla dzieci 9.00
„Kapitan Zając" (2) - serial animowany
dla dzieci 9.30 „Dinky DI's" (9) - serial
animowany dla dzieci 10.00 „Beverly
Hills 90210" (108) - serial obyczajowy,
USA wyk Jason Priestly, Shannen Doherty. Lukę Perry, Jannie Garth 11.00
„Mission Impossible" (29) - serial sen
sacyjny, USA 12.00 Gillette - program
sportowy 12.30 NBA w TVN - skrót
meczu koszykówki Milwaukee Bucks Indiana Pacers

w
znaje producenta

8.00 Nasza dzieciom 9.00 „Urmel" (9);
„Tropiciel" (9) 9.45 Uśmiech proszę - fil
my z Charlie Chaplinem 10.00 „Rytmy"
(9) - serial 10.50 „Lekarz domowy" (40) serial 11.55 Nasze wiadomości 12.00
W samo południe -Studio AGNES na ży
wo 12.25 Nasz sklep 12.55 „Co się stało" serial dok. (7, 8) 13.45 „Kto tu pracuje" komedia, USA 1984
15.20 „Szczęśliwa Ósemka" - propozycje
do listy przebojów
16.00 „Radio amatorów" (2) - serial
16.55 Ręce do góry - talk show
17.30 Nasze wiadomości
17.35 „Zwariowana rodzinka" (9) - serial
18.00 Sto plus jeden - teleturniej
18.25 „Wojna i pamięć" (9) - serial, USA
19.20 Stylomania
19.50 Nasz horoskop
20.00 „Złote lata" (2) - serial, USA
20.50 Zagraj z nami - Domino - teletur
niej na żywo
21.00 Nasze wiadomości
21.15 „Rozrabiaka" - dramat obyczajowy,
USA 1983, reż. Francis Coppola,
wyk. Mickey Rourke, Matt Dillon,
Dianę Lane
22.50 Era Wodnika - magazyn
23.10 Nasz horoskop
23.20 „Starsky and Hutch" (8) - serial
0.15 City - powtórzenie odcinków
z całego tygodnia
2.10 Zakończenie
programu

<3>

POLONIA

uliczne gangi, próbuje się odnatrudy wchodzenia w dorosłość.
Zawodzi nawet jego brat.

Nasza TV, g. 21.15

Stanów Zjednoczonych w 1940 ro
ku. Opowieść o tym, jak ludzie
uczą Się kochać i potrafią się
Canal+, g. 20.00

Dpouerjn
8.30 Saneczkarstwo: PŚ w Mólten
9.00 (P) Narciarstwo alpejskie: PŚ
w Crans Montana - slalom kobiet
10.00(P) Biathlon: PŚ w Hochfilzen
11.30-12.30 (P) Narciarstwo alpejskie: PŚ
13.15 (P) Biathlon: PŚ w Hochfilzen
14.00 Snowboard: PŚ w Tandalen - zjazd
15.00 (P) Biathlon: PŚ w Hochfilzen
16.00 Łyżwiarstwo szybkie: MŚ w Heerenvenn
17.00 Narciarstwo klasyczne: PŚ w bie
gach w Oslo
18.30 (P) Narciarstwo klasyczne: PŚ
w skokach w Trondheim
19.30 Automobilizm: Rajdowe MŚ
20.00 (P) Piłka nożna: Mecz towarzyski
Argentyna - Bułgaria
22.00 (P) Tenis ziemny: Turniej ATP
w Indian Wells - półfinały
1.00 Kręgle: Golden Tour
1.30 Zakończenie programu

17.00 - 21.00 Sobotni blok programowy:
Flightline, czyli wszystko o ma
szynach latających
21.00 Katastrofy: Kopalnie - śmierć
w ciemności
21.30 Fenomeny pogody: Niebezpieczne
zabawy
22.00 Nowoczesne maszyny: Lotniskow
ce
23.00 Narzędzia wojny: Spalona Ziemia Lis Pustym
0.00 Pola bitew: Bitwa o Berlin
2.00 Niewyjaśnione: Tajemnica Tem
plariuszy
3.00 Zakończenie programu

11.30 „Prawo do miłości" - serial
12.30 „Tajemnicza dama" - telenowela
13.30 TV Shop
14.00 Link New Look - mag. mody
14.30 Cosmix - mag. pop & dance
15.00 Soundtrack - pr. o muzyce w filmie
15.30 Na topie - mag. muz.
16.00 „Dirty Dancig" - serial
16.55 „Przygody T-Rexa" - serial anim.
17.25 „Super Mario Bros" - serial anim.
17.50 Informacje
18.00 „MacGyver" - serial
19.00 „Prawo do miłości" - serial
19.50 Gramy News
20.00 Idź na całość - telezabawa
21.00 „Zwiewaj Munster" - komedia,
USA 1966
22.35 Przytul mnie - nocny pr. muz.
23.35 Techno Life - pr. muz.
0.05 Cosmix - mag. pop & dance
0.35 Mute - pr. muz.
1.05 Zakończenie programu

14.00 Auto moto puls - mag. motoryza
cyjny
14.30 „Rodzinny ekspress" - komedia
obycz., Francja/Szwajcaria 1990
16.00 „Niebezpieczne kobiety" - serial
16.45 Bajki i bajeczki - filmy anim.
17.00 „Troskliwe misie" - serial dla dzie
ci
17.30 „Beverly Hills Teenagers" - serial
dla dzieci
18.00 „Życie jak loteria" - serial
18.45 Program muz.
19.15 „Kolejowe przygody wzdłuż Euro
py" - serial krajoznawczy
20.00 „Pięść prawdy" - film sensac., USA
1994
21.30 TV Party - pr. muz.
22.00 „Och, co za noc" - komedia obycz.,
Kanada 1992
23.30 „Belamy" - serial
1.10 Muzyczne dobranoc

19.15 Dobranocka: „Przygody Misia Co-

19.
20.00 „Przypadek" - film obyczajowy,
Polska 1981, reż. Krzysztof Kie
ślowski, wyk. Bogusław Linda,
Tadeusz Łomnicki, Zbigniew
Zapasiewicz
22.00 Szycie z resztek (2) - program
rozrywkowy
22.30 Panorama
23.05 Benefis Aloszy Awdiejewa
23.50 Franciszka Starowieyskiego ga
wędy o sztuce: Bitwa pod Grun
waldem - Jan Matejko (1)
23.55 Dabb: To co najlepsze - koncert
(2)

0.40 Powitanie widzów amerykań
skich
0.45 „Przygody misia Colargola" film animowany (powt.)
1.00 Wiadomości, Sport i Prognoza
pogody (powt.)

<-

Słynny zabijaka Bilły „Kidd" Bonney podejmuje wraz ze swoją ban
dą desperacką próbę przedarcia
się na bezpieczniejsze terytoria
w Meksyku.

HBO, g. 20.00

D5TF:
5.30-12.45 Seriale anim.
5.50 „Tom i Jerry" - serial anim.
6.40 „Mała myszka na prerii" - serial
anim.
7.00 „Starła i ratownicy kryształów" serial anim.
7.30 „Barney i przyjaciele" - serial
anim.
8.00 „Whisbone" - serial
8.30 „Quack Pack" - serial anim.
9.00 Disney Club - Goes Classic
9.05 Classic Cartoon - seriale anim.
9.15 „Timon & Pumbaa" - serial anim.
9.45 Disney Club - It's Showtime
9.50 „Disney's Aladdin" - serial anim.
10.20 Disney Club & Fab 5
10.25 Classic Cartoon - seriale anim.
10.35 „Brand Spanking New Doug" - se
rial anim.
11.00 „Power Rangers Zeo" - serial
11.25 „Casper" - serial anim.
12.10 „Woody Woodpecker" - serial
anim.
12.45 „Nick Freno: Licensed Teacher" serial
13.10 „Pełna chata" - serial
13.40 „Step by Step" - serial
14.10 „Bajer w Bel Air" - serial komedio
wy, USA 1994/95
14.35 „Unhappily Ever After" - serial
15.00 „Pomoc domowa" - serial
15.30 „Living Single" - serial komediowy,
USA 1993/94
16.00 „Beverly Hills 90210" - serial
16.55 „Party of Five" - serial
18.45 Wiadomości
19.10 Explosiv - Weekend
20.15 100.000 DM Show
22.00 Co, proszę?! - show
23.00 Sobotnia noc z RTL - komedia, sa
tyra i muzyka
0.00 „Ned & Stacey" - serial
0.25 „Unhappily Ever After" - serial
0.50 „Living Single" - serial komedio
wy, USA 1993/94
1.15 „Melrose Place" - serial
2.30 Sobotnia noc z RTL
3.25 „Beverly Hills 90210" - serial

14, 15
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Tylko Manhattan (8/ostatni)

Kiedy Lily dowiaduje się w ja
kich okolicznościach zginął
Zack, zaczyna szantażować Cuttera. Przerażony jej pogróżkami
szuka pomocy u Justina, lecz
spotyka się z chłodnym przyję
ciem.

1
•
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Perły z lamusa
Komedia z życia dworskiego,
uznana przez wielu krytyków za
najpiękniejszą Iove story w hi
storii kina. Jest to pierwsza
część trylogii Ernsta Marischki
o.

TYP H,g.12,00

Maria Coughlin ma 17 lat i jest
jeszcze uczennicą szkoły śred
niej, ale sprawia wrażenie
o wiele bardziej dorosłej. Pew
nego dnia oświadcza rodzicom,
że zamierza rzucić naukę i wyjść
za mąż.

Prokurator Rusty Sabich dowia
duje się o śmierci swej przyja
ciółki Carolyn, która padła ofia
rą mordu. Sabich odkrywa, że
Carołyn zajmowała się sprawą
przekupstwa byłego zastępcy

7.00 Rolnictwo na świecie: Wielka Bry
tania 7.15 Notowania 7.50 Poranek fil
mowy 8.15 Teleranek 8.40 „Christy"
(11/21) - serial 9.35 Domosfera 9.45
Kwitnące okienko 10.00 W starym ki
nie: „Pani minister tańczy" - komedia,
Polska 1937, reż. Juliusz Gardan, wyk.
Tola Mankiewiczówna, Aleksander
Żabczyński, Mieczysława Ćwiklińska
11.30 Ludzki świat 12.00 Anioł Pański
12.15 Tydzień 13.00 Wiadomości 13.10
Zwierzęta świata: „Garamba i jej nie
zwykłe słonie" - film dok.. 13.40 Dania
do podania 13.55 Stop klatka

14 14.20 Program rozrywkowy

14.40 Zaproszenie do Teatru Telewizji:
Mikołaj Gogol - „Rewizor"
14.50 Koncert indywidualności '97
15.25 Seriale wszech czasów: „tylko
Manhattan" (8-ost.) - serial oby
czajowy, USA 1986

16 16.25 Miliard w rozumie - teleturniej

20

m

TYP I, g. 15.25

TV?Ig. 23.15

17.00 Teleexpress
17.25 Śmiechu warte - program roz
rywkowy
17.50 Dziennik Telewizyjny- program
satyryczny Jacka Fedorowicza
18.05 „Dr Quinn" (8/22) - serial obycza
jowy, USA 1996, wyk. Jane Sey
mour, Joe Lando (55 min)
19.00 Wieczorynka: „Nowe przygody
Kubusia Puchatka"
19.30 Wiadomości, Sport i Prognoza
pogody

20.00 „Miłość i zdrada. Historia życia
Mii Farrow" (2/4) - serial biogra
ficzny, USA 1994, reż. Karen Ar
thur, wyk. Patsy Kensit, Dennis
Boutisikaris, Grace Una, Ri
chard Muenz (45 min)
20.45 Rozwiązanie konkursu audiotele
20.55 Przyjaciele
21.40 Chris Rea - gość TLP
22.10 Sportowa niedziela
22.40 Opinie - program publicystyczny
23.15 „Zaufanie" - dramat obyczajowy
USA 1990, reż. Hal Hartley, wyk.
Adrienne Shelly, Martin Donovan, Merritt Nelson, John MacKay (102 min)
0.50 „Kroniki francuskie" (1): Lyon
pełen wspomnień - film doku
mentalny, Francja
1.55 Korzenie - Biskupianie
2.15 Zakończenie programu

Dziennik
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żyło tylko pięciu członków załogi,
Blackthorne wyrusza do japoń
skich portów w celu zwerbowania
nowych marynarzy.
Polsat g. 11.30

Uznany za niewinnego

rozbija się w
dó

Ełlen pragnie poślubić Hen
ry'ego. Ojciec nie zgadza się na
to małżeństwo, Ęllen wpada
w furię. Znajdujący się w pobli
żu Charlie słyszy wystrzał.
Wyk.: J. C. Naish, L. Arliss.

TYP nr, g. ł8.3O

Pełna ciepła opowieść o przy
jaźni łączącej kilku pensjona
riuszy domu starców: Wśród

cego Machowskiego, Wacława
Kowalskiego i Aleksandra

TVP U, g. 23.25
7.00 Sport telegram 7.05 Echa tygodnia
7.35 Film dla niesłyszących: „Miłość
i zdrada. Historia życia Mii Farrow"
(2/4) - serial 8.25 Słowo na niedzielę
8.30 Programy lokalne 9.30 Powitanie
9.35 „Cudowne lata" (19) serial 10.00
„Podróże w czasie i przestrzeni" - „Po
szukiwacze przygód" (1/5): „Richard
Byrd - Sam na Antarktydzie" - film
dok. 11.05 Pod aukcyjnym młotkiem
11.30 „Królewskie tajemnice" (13):
„Anioły śmierci" -serial dok. USA 12.00
Perły z lamusa: „Sissi" - melodramat,
Austria 1955, reż. Ernst Marischka,
wyk. Romy Schneider, Karlheinz Bohm

Charlie Chan

TYP m, 22.40
6.00 Program muzyczny 6.30 Disco Polo
Live 7.30 Jesteśmy -mag. 8.00 Na topie
- pr. muzyczny 8.30 Klip Klaps - lista
przebojów dla dzieci 9.00 „Robinson
Sucroe" (26) -• serial 9.30 „Power Rangers" (50) - serial 10.00 Disco Relax
11.00 „Ja się zastrzelę!" (3) - serial 11.30
„Shogun" (10) - serial 12.30 „Projekt:
Genesis" -film S-Ę USA 1993 Akcja fil
mu rozgrywa się w początkach XXTEI
wieku. Statek kapitana Pascala rozbija
się na nieznanej planecie, gdzieś dale
ko w kosmosie. Cudem ocalały kapitan
spotyka na swej drodze niezwykle pięk
ną kosmitkę...

8.25 Program dnia 8.30 Leksykon kato
licki: Duszpasterstwo polskie w Niem
czech - Wurzburg 8.45 Rodno zemia magazyn kaszubski 9.05 Gdański Ma
gazyn Sportowy 10.00 „Dookoła świata":
W Nikaragui - serial dokumentalny
11.30 „Czarodziejski ołówek" - serial
animowany dla dzieci 11.35 Kliper:
Tam, gdzie zorze polarne 11.55 Dozwo
lone od lat 40 - przeboje starszych na
stolatków 12.30 „Artur i Mamuśka" australijski serial komediowy 13.00
„Podróże w czasie i przestrzeni" - serial
dokumentalny

14.00 „Listy nie wysłane" - film doku
mentalny o rodzinie Anny i Sta
nisława Durków
14.30 30 ton! Lista, lista - lista przebo
jów
15.00 Familiada - teleturniej
15.35 Dla dzieci: Ulica Sezamkowa

14.00 Koncert Galowy Play - Box '98 reportaż
14.30 Dziewięciu wspaniałych: gra - za
bawa
15.00 Dyżurny satyryk kraju - pr. saty
ryczny Tadeusza Drozdy
15.30 Piramida: gra - zabawa

14.05 Panorama tygodnia
14.50 Program dnia
14.55 Panorama
15.10 „Ivanhoe" - serial produkcji francusko-kanadyjskiej
15.35 „Drużyna marzeń" - serial dla
młodzieży

16.05 Maanam ~ rockandrolle
17,00 „Gdzie diabeł mówi dobranoc"
(36/89) - serial, USA 1993, wyk.

16.

16.00 Informacje

16,00 „

pr. rozrywkowy
16.45 „Słoneczny patrol" (20) - serial
przygodowy, USA 1992, reż. Do
uglas Schwartz, wyk. Pamela
Anderson, David Hasselhoff
17.45 „Nowe przygody Sobin Hooda"
(26) - serial przygodowy USA
1996,
18.40 „Alf" (20) - serial komediowy
USA 1986-90, wyk. Max Wright,
Anne Schedeen, Andrea Eison,
19.05 Idź na całość - show z nagrodami

16.30 Pętla czasu

Tmmmmmmmmmmtmmmtmimmmmmtmsem

17.45

du Piosenki Aktorskiej — Wro
cław '98
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
18.35 Magia liter - teleturniej
19.05 7 dni świat ~ program publicy19.30 „Cosby" (21) - serial komediowy
USA

20.00 XIX Przegląd Piosenki Aktorskiej
we Wrocławiu: Adam Mickie
wicz - śmieszy, tumani, prze
strasza - koncert galowy (1),
wyk. Jolanta Fraszyńska, Kata
rzyna Skrzynecka, Czesław Nie
men, Robert Janowski (60 min)
21.00 „Nowojorscy gliniarze" (27) - se
rial sensacyjny, USA 1993
21.50 Halo Dwójka
22.00 Panorama
22.30 XIX Przegląd Piosenki Aktorskiej
we Wrocławiu: Adam Mickie
wicz - śmieszy, tumani, prze
strasza - gala (2)
23.25 „Uznany za niewinnego" - film
sensacyjny, USA 1990, reż. Alan
J. Pakuła, wyk. Harisson Ford
1.30 Sport telegram
1.35 Zakończenie programu

71v

20.05 „Gorączka w mieście" (2) - serial
sensacyjny, USA 1997, reż. Ri
chard Pepin
Detektyw Brooks prowadzi si
łownię dla trudnej młodzieży
w murzyńskiej dzielnicy. W tej
samej okolicy ginie w ulicznej
strzelaninie młody chłopak. Jego
brat Andre, wychowanek Brooksa, postanawia się zemścić.
20.50 Losowanie Lotto
21.00 „Cotton Club" - film obyczajowy,
USA 1984, reż. Francis Ford
Coppola, wyk. Richard Gere,
Gregory Hines, Dianę Lane
22.50 Wyniki losowania LOTTO
23.25 Na każdy temat - talk show Ma
riusza Szczygła
0.25 Magazyn sportowy
2.00 Przytul mnie
3.00 Wygramy
4.00 Pożegnanie

Polonia
Gdańsk - Śląsk Wrocław
18.00 Panorama
18.10 Panorama - wydanie główne
18.15 Kronika kulturalna
18.30 „Charlie Chan" - serial
19.05 Trzy po trzy - quiz
19.15 Żyć kolorowo
19.30 „Świat ogrodów" - serial dok.
20.00 „80 Huzarów" - dramat obyczajo
wy, Węgry 1978, reż. Sandor Sa
ra, wyk. Laszlo Dozsa, Geza Tordy, Jozsef Madaras, Sandor Szabo (104 min)
21.55 Panorama - wydanie wieczorne
22.10 Etos - magazyn katolicki
22.40 Wieczór z filmem polskim:
„Chłopcy" - dramat obyczajowy,
Polska 1973, reż. Ryszard Ber,
wyk. Kazimierz Opaliński, Zofia
Mrozowska, Zdzisław Mrożewski, Wacław Kowalski (90 min)
0.05 Zakończenie programu

Skąpiec

Adaptacja znanej komedii Mo
liera, ale w postać Harpagona
wcielił się tym razem znany ak
tor filmowy Louis de Funes. Ak
tor nie ukrywał, że rola w kla
sycznej komedii francuskiej za
wsze byia jego marzeniem.

RTL 7, g. 13.25

Kawałek nieba

Will Loomis i jego opóźniona

marzy
o tym, aby mieć dzieci, którymi
Więc

2 siero-

RTL 7, g. 19.55
7.00 „Piękna i Bestia" - serial
7.50 Bolek i Lolek zapraszają - se
riale anim.
9.25 Ukryta kamera - pr. rozrywko
wy
9.40 „Zakole rzeki" - western, USA
1952
11.15 „Lassie" - serial dla młodzieży
11.45 „Sliders" - serial science fiction
12.35 „Steven Spielberg przedstawia:
Niesamowite historie" - serial
science fiction
13.25 „Skąpiec" - komedia, Francja
1980, wyk. Louis de Funes, Mi
chel Galabru, Jean Girault,
Claude Gensac
15.25 „Autostrada do Nieba" - serial fa
milijny

16.20 „Siódme niebo" - serial familijny
17.10 Ukryta kamera
17.35 „Kameleon T - serial
18.25 „Alfred Hitchcock przedstawia" serial kryminalny produkcji
USA
18.50 7 minut - wydarzenia dnia - pr.
informacyjny
19.05 „Strażnik czasu" - serial science
fiction
19.55 „Kawałek nieba" - dramat obycz.,
USA 1992
21.35 „Wieczór z wampirem" - talkshow prowadzony przez Wojcie
cha Jagielskiego
22.25 „Oblicza Nowego Jorku* - serial
sensacyjny produkcji USA
z 1994 roku
Williams i Torres prowadzą
śledztwo w sprawie tajemni
czych napadów na pracowników
kompanii tytoniowej...
23.15 „Prawo i bezprawie" - serial sen
sacyjny produkcji USA z 1990
roku
0.05 „Strażnik czasu" - serial scien
ce fiction produkcji USA z 1994
roku
0.50 „Oblicza Nowego Jorku" - serial
sensacyjny produkcji USA
z 1994 roku

14,15
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CANAL+

TV POLONIA

Nowe szaty cesarza
Histona kontrowersyjnego ewan
try (Burt Lancaster), który działał
w Ameryce w latach dwudzie
stych. Reżyser Richard Brooks
cinku jego religijnej kariery
TVN, g. 14.30

oszuśa. Obiecują uszyć królowi

TV Polonia, g. 11.00

8.00 „Rytmy" (9) - serial 8.55 „Radio
amatorów" (2) 9.50 Szczęśliwa ósemka magazyn muzyczny 10.30 „Kto tu pracu
je" - komedia, USA 1984 12.05 „Zwario
wana rodzinka" (9) - serial 12.30 „Arsene Łupin" (17, 18) - serial 13.20 Nasze
auto - magazyn 13.45 Gotowanie z dziad
kiem 13.55 „Bezkresne Morze Sargassowe" - film obyczajowy, Australia 1992,
reż. John Duigan, wyk. Karina Lombard,
Michael York (98 min)
15.35 „Korsarze" (7) - serial dok.
16.00 Studio AGNES - Śpiewamy ze
Staśkiem Wielankiem
16.40 „Latający lekarze" (9) - serial
17.30 Nasze wiadomości
17.35 Rozmowy o życiu - talk show
18.00 „Detektyw" (3) - serial kryminalny,
W. Bryt.
.18.55 Pogoda na jutro
19.00 Melanżeria - program muzyczny
20.00 „Dr Halifax" (6) - serial kryminal
ny, Australia
21.40 Wieczór gwiazd - program Ewy Sa
łackiej
22.05 „Dobrzy i źli" (10) - serial krymi
nalny, Australia
22.50 Klasyka telewizji: „Niewidzialny
człowiek" (8) - serial, USA
23.20 Nasze wiadomości - minął tydzień
23.40 Nasz horoskop
23.50 Gry nocne
0.20 Zakończenie programu

7.00 Rozkodowany Bugs Bunny
8.00 (K) „Fistaszki" - serial anim.
8.30 (K) „Królewska przygoda Annie"
- film dla dzieci, USA 1996
10.00 (K) DESER: „Kobieta w tramwaju"
- film krótkometrażowy
10.10 (K) „Magia od serca" - film przyg.,
Francja/W. Brytania 1995
12.00 Ósme Niebo: Marian Krzaklewski pr. Tomasza Raczka
13.00 „Star Trek. Voyager 3" - serial SF
14.00 (K) DESER: „Policzek" - film krót
kometrażowy
14.10 (K) „Ostatni cesarz" - film biogra
ficzny, W. Brytania/Chiny/Włochy
1987
16.55 (K) Piłka nożna: liga angielska mecz tygodnia
19.00 (K) „Władcy bagien Everglades" film dokumentalny
20.00 (K) „13 posterunek" - serial
20.30 (K) „Sześciu z Wellingtona" - dra
mat obycz., W. Brytania 1996
22.15 (K) Sport+ - mag. sportowy
23.35 (K) „Fargo" - film USA 1996
1.10 (K) „Awantura o spadek" -kome
dia, USA 1993
2.35 (K) „Z dziewczynami jest inaczej"
- film obycz., W. Brytania 1996
4.10 (K) „Ciocia Mame" - komedia,
USA 1958
6.30 (K) DESER: „Tata z Ameryki" film krótkometrażowy
(K) - pr. zakodowany

POLONIA
13.30 Nasze smaczki - mag. kulinarny
14.00 Escape - mag. komputerowy
14.30 Fachowiec radzi - pr. poradnikowy
15.00 Top Shop
17.15 Godzina z... polskim hip hopem
18.00 Burza mózgów - pr. publicystyczny
18.30 Pełnym gazem - mag. motoryzacyj
ny
19.00 Ńie tylko na weekend - mag.
19.30 „Ostatni rewolwer" - western, Wło
chy 1964
21.30 „Falstaff" - opera Giuseppe Verdie
go
22.30 Top Shop

8.20 „Kochany potwór" - przyg., USA
10.00 „Prezydent" - dramat obycz., USA
12.15 „Skradzione serca" - komedia, USA
13.50 „Jej wysokość Afrodyta" - komedia,
USA 1995
15.25 Koncert Glorii Estefan
16.55 „Goofy na wakacjach" - film anim.
18.15 „Księżyc i Valentino" - dramat
obycz., USA 1995
20.00 „Więźniowie nieba" - sensac., USA
22.10 „Urodzeni mordercy" - dramat sen
sac., USA 1994
0.05 „Fargo" - tilm USA 1996
1.40 „Dług wdzięczności" - thriller,
USA 1994

Chłopiec z zatoki

Kanada pod koniec lat trzydzie
stych. Donald ma szesnaście lat,
jest dobrym synem i uczniem.
Wie, że wkrótce czekają go po
ważne życiowe decyzje, wie
również, czego oczekuje od nie-

TVN, g. 20.05

Widowisko dla dzieci, w zabaw
nej formie przekazujące ważne
reguły gramatyczne. Tym razem
czących podzi; iłu rzeczowi likó w.

TV Polon ia, g. 11.40

6.30 Telesklep 7.30 „Poirot" (9) - serial
kryminalny, W. Bryt. wyk. David Suchet, Hugh Fraser 8.30 „Mała Rosey"
(11) - serial animowany dla dzieci 9.00
„Conan i młodzi wojownicy" (11) - se
rial animowany dla dzieci 9.30 100% ry
zyka -sporty ekstremalne 10.00 Rzut za
3 - następcy Jordana 10.30 Magazyn
NBA 11.00 „Mission Impossible" (30) serial sensacyjny, USA wyk. Peter Graves. Tony Hamilton 12.00 Kino Familij
ne: „Conan" (3) - serial przygodowy,
USA 13.00 Dance Time - mag. muzycz
ny 13.30 Krok w krok z Brianem Scot
tem - pr. rozrywkowy

7.00 Program dnia 7.05 Słowo na nie
dzielę 7.10 Dzień dobry na dzień dobry
8.05 Śniadanie z Anną Wandą Głębocką
8.55 Zawód czy pasja (4-ost.) 9.15 NIE
DZIELNE MUZYKOWANIE 10.05 Po
lacy w Pucharze Norwegii - rep. 10.20
Magazyn kulturalny 10.35 Zaproszenie:
Toruń czerwoną cegłą murowany 11.00
TEATR - „Nowe szaty cesarza" 11.25
Kolorowe nutki (powt.) 11.40 Dla dzieci
- Chochlikowe psoty, czyli zmagania
z gramatyką 12.00 Dla dzieci: Polskie
ABC 12.35 „Miki Mol i straszne Płaszczydło" - serial 13.00 Transmisja nie
dzielnej Mszy Św.

14.00 TVN Fakty - informacje
14.05 Gotuj z Kuroniem
14.30 Film na deser: „Elmer Gantry" film obyczajowy, USA 1960, reż.
Richard Brooks, wyk. Burt Lan
caster, Jean Simmons, Arthur
Kennedy, Shirley Jones

i4.0Ó Skarbiec - magazyn historycznokulturalny
14.30 Podwieczorek - program rozryw
kowy
15.30 BIOGRAFIE: „Jarosław Iwaszkie
wicz - Jakim pozostał w ludzkiej
pamięci" - film dokumentalny

17.15 TVN Fakty Regionalne - infor-

17,00 Teleexpress

17.30 Tełe Botki ~ kulisy wiełloega

18.00 Kino Familijne: .Rodziców nie ma
w domu" (24) - serial, Mska
18.15 Zostań gwiazdą - pr. rozrywko
wy - naśladowani będą: Madiśaki Czerwone Gitary, Cete

17.15 Dla dzieci: „Powrót do Wiklinowej

Zalokf (2/7)~s«^aiaEt3l3EłKJwa3^
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19.15 Dobranocka: ^Opowieści taty bo193GWia<lomoM
19.45 Prognoza pogody
19.50 Kto jest kim w Polsce?: Tadeusz

W mieście pojawia się detektyw
Cole. Mężczyzna twierdzi, że
wpadł na trop wielkiej afery ko
rupcyjnej, ale Jane podejrzewa go

Nasza TV, g. 20.00

je porwanie swojej żony. Robi to
po to, by wyłudzić okup od bogate
go teścia. Niestety, porwanie wy
myka się spod jego kontroli.
Canal+, g. 23.35

20.00 „Matka swojej matki" - dramat
obyczajowy, Polska 1996, reż.
Robert Gliński, wyk. Maria Se
weryn, Krystyna Janda, Joanna
Żółkowska, Jerzy Stuhr (91 min)
21.40 Twoja Lista Przebojów - program
muzyczny
22.30 Panorama
23.00 SPORT Z SATELITY: Gol - maga
zyn piłkarski
23.45 Jazz z... „Walk Away"
0.40 Powitanie widzów amerykań
skich
0.45 „Opowieści taty bobra" - film
animowany (powt.)
1.00 Wiadomości, Sport i Prognoza
pogody (powt.)

HBOt g. 22.10

opoueru
CHANNEL

8.30 Narciarstwo
alpejskie:
PŚ
w Crans Montana
9.00 (P) Narciarstwo alpejskie: PŚ
w Crans Montana
10.00 (P) Biathlon: MŚ w Hochfilzen
11.00 (P) Narciarstwo alpejskie: PŚ
w Crans Montana
12.15 (P) Narciarstwo alpejskie: PŚ
w Crans Montana - slalom gigant
kobiet
13.15 (P) Biathlon: MŚ w Hochfilzen
14.30 (P) Biathlon: MŚ w hochfilzen
15.30 Łyżwiarstwo szybkie: MŚ
17.00 Narciarstwo klasyczne: PŚ
18.30 (P) Narciarstwo klasyczne: PŚ
19.30 (P) Automobilizm
21.30 (P) Tenis ziemny: Turniej ATP
w Indian Wells - finał
23.30 Łyżwiarstwo szybkie: MŚ
0.30 Automobilizm: Wyścigi formuły
Cart w Miami

17.00 Skrzydła: Kilku odważnych
18.00 Granice nauki: Tajemny satelita
19.00 Jurassica: Madagaskar i rogate di
nozaury
20.00 The Quest: Oblicze strachu
20.30 Łowcy duchów: Opowieści z Dartmoor
21.00 Discovery Showcase: Supercreeps
- tarantule i ich jadowite związki
22.00 Discovery Showcase: Supercreeps
- szczur wśród nas
23.00 Discovery Showcase: Supercreeps
- mucha domowa
0.00 Medycyna sądowa: Najdrobniej
sze dowody
0.30 Medycyna sądowa: Postał Mortem
1.00 Samotna planeta: Peru
2.00 Z akt sądowych: Oszustwa
3.00 Zakończenie programu

10.30 „MacGyver" - serial
11.30 „Prawo do miłości" - serial
12.30 „Miasteczko Twin Peaks 2" - serial
13.30 TV Shop
14.00 Relacja z koncertu galowego Play
Box '98
15.50 Magazyn Motoryzacyjny Młodych
16.15 „Superboy" - serial
17.05 „Przygody T-Rexa" - serial anim.
17.30 „Super Mario Bros" - serial anim.
17.50 Informacje
18.00 „MacGyver" - serial
19.00 „Prawo do miłości" - serial
19.50 Gramy News
20.00 „Miasteczko Twin Peaks 2" - serial
21.00 „Dynastia" - serial
22.00 „Od świtu do zmierzchu" - serial
23.00 Aficionado - pr. muz.
23.30 DJ Club - pr. muz.
0.00 Dżana Musie - mag.
0.30 Wygramy
1.30 Zakończenie programu

14.00 Wizjer PeTeKa 2 - mag. filmowy
14.30 „Noce i dnie" - serial
15.30 In Your Ear - pr. muz.
16.00 „Belamy" - serial
16.30 „Superman" - serial dla dzieci
17.00 „Pan Bogus" - serial dla dzieci
17.30 „Przygód kilka wróbla Ćwirka"
18.00 Dookoła sławy - mag. filmowy
18.45 Program muz.
19.00 „Haggard" - serial
19.30 Gotuję bo lubię - pr. kulinarny
20.00 „Atak łodzi podwodnej" - film wo
jenny, Włochy 1954
Włoska łódź podwodna patrulując
wody oceanu zabiera na pokład
wszystkich rozbitków z zatopio
nych przez siebie statków
21.30 Midnight Love - mag. muz.
22.00 „Pięść prawdy" - film sensac., USA
1994
23.30 XL - mag. muz.
23.55 Muzyczne dobranoc

19.30 TVN Fakty -informacje
20.00 Sport
20.05 „Chłopiec z zatoki" - film obycza
jowy, USA 1984, reż. Daniel Petrie, wyk. Liv Ullmann, Kiefer
Sutherland, Alan Scarfe, Mathieu Carriere (97 min)
22.00 NBA w TVN - transmisja meczu
koszykówki Miami Heat - Orlando Magie

Dwójka bezwzględnych morder
ców dokonuje brutalnych kradzie
ży i morderstw. Będące pod ich
wrażeniem mass media czynią

5.20-11.15 Seriale anim.
5.30 „QuackPack"
5.55 „Disney's Aladdin"
6.20 „Brand Spanking New Doug"
6.45 „Tom i Jerry" - serial anim.
7.05 „Hurricanes" - serial anim.
7.30 „Barney i jego przyjaciele" - se
rial dla dzieci, USA 1992/95
8.00 „Quack Pack" - serial anim.
8.30 Disney Club - Goes Classic
8.35 Classic Cartoon - seriale anim.
8.45 „Timon & Pumbaa" - serial anim.
9.10 Disney Club - It's Showtime
9.15 „Disney's Aladdin" - serial anim.
9.40 Disney Club & Fab 5
9.45 Classic Cartoon - seriale anim.
10.00 „Brand Spanking New Doug" - se
rial anim.
10.30 „Saban's Big Bad BeetleBorgs" serial
11.15 „Drużyna A" - serial
12.05 Co nowego u Disneya? - seriale
anim.
12.25 „California Woman/Encino Woman" - komedia, USA 1995
14.05 „Ziemia 2" - serial SF, USA 1994/95
15.00 „Sliders" - serial SF, USA 1995/96
15.55 „Herkules" - serial fantastyczny,
USA 1996/97
16.50 „Xena" - serial fantastyczny, USA
1996/97
17.45 „Team Knight Rider" - serial
18.45 Wiadomości
19.10 Wołanie o pomoc - dramatyczne
akcje ratunkowe
20.15 „Beethoven 2" - film przyg., USA
1993
21.55 Spiegel TV - mag.
22.45 Walczymy dla Was! - mag. społecz
no-polityczny
23.35 Prime Time - Spatausgabe: „Każ
dego poranka chodzę na seks"
23.55 Kanał 4: Nachtsplitter - mag. filmu
krótkometrażowego
0.30 Kanał 4 Dokument:«... i wiele za
dowolenia z zakupów" - film do
kumentalny
1.05 Sobotnia noc z RTL

Miłośnicy Tatr w Gdańsku

Grabiny Zameczek - ekologiczna bomba

Wielkie sypanie lf?
_
gory
do dziury

c hamy

i

tysiące ton śmieci zasy
pano i ubito w wielkim
dole we wsi Grabiny
Zameczek. Dzikie wysy
pisko funkcjonuje za ci
chym przyzwoleniem
władz gminy Suchy
Dąb. Będzie ich jeszcze
więcejgdyż codziennie
zjawiają się wywrotki
z odpadami.
•W Grabinach Zameczku,
zaraz za przydomowymi
ogródkami, zabłocona dro
ga, z płyt jumbo, prowadzi
do posterunku wojskowego.
Dwa metry przed nim głę
bokie wysypisko odpadów

Obok wartowni
Za płotem sprzątają swój
teren młodzi żołnierze.
- Czy panowie pilnują
tych śmieci? - pytamy.
- Nie, to nie nasze - za
przeczają z oburzeniem.
Czuć smród ścieków.
- Czasami przyjeżdża
beczkowóz i zostawia tu fe
kalia - przyznają wojacy. Kiedyś kierowca chciał je
wylać przed posterunkiem,
ale go przegoniliśmy.
Obok białej deski sedesowej i zielonego tapczanu na
wysypisku leżą puszki po
farbie, plastykowe butelki,
słoiki, kawałki spalonego
futerka z królików i popiół.
Widać niedawno ktoś roz
niecił ogień.

M.

Wysypisko jest miejscem, dzięki któremu część okolicznych mieszkańców zbiera
śmieci, które potem sprzedaje zarabiając na życie.

Fot. Grzegorz Cwaliński

Mieszkańcy pobliskich
domów narzekają na smród
palonych odpadów.
- Gdy wieje zachodni
wiatr - trudno wytrzymać. Kto podpala? Różnie, cza
sem dzieci, czasem dorośli.
Najgorzej jest latem. Wtedy
śmieci palą się non stop.
Domy grabowian znajdu
ją się ok. 40 m od wysypi
ska. W pobliżu jest też szko
ła.

SI

Wysypisko położone jest tuż obok powsyechnie
dostępnej łączki.

Fot. Grzegorz Cwaliński

- Od kiedy jest tu wysypi
sko? Od zawsze - mówią
grabowianie.

Autostrada Berlin Moskwa
- Podobno już w czasie
wojny, gdy Niemcy budowa
li autostradę z Berlina do
Moskwy, zaczęto wybierać
w Grabinach piasek. Po
wojnie, kiedy powstawały
wały przeciwpowodziowe,
znów brano stąd żwir. Toteż
dół jest duży i głęboki na
kilkadziesiąt metrów.
Kilka lat temu zaczęto tu
wrzucać odpady budowlane
i inne. Od roku śmieciowy
proceder się nasilił i pra
cownicy Rejonu Mieszkaniowo-Usługowego AWRSP
zwożą tu komunalne odpa
dy. Dorzucają też je tu wszy
scy, którzy wiedzą, że moż
na to robić bezpłatnie i bez
karnie. Sypią śmieci prosto
do dołu, który nie jest ni
czym zabezpieczony. Metale
ciężkie, związki chemiczne
i inne „cuda" przedostają się
do gleby.

Dzikie wysypiska
Grunt, na którym jest
dzikie wysypisko należy do
gminy. Ta chce go jak naj
szybciej sprzedać.
- Musimy zasypać ten dół
- mówi wójt Suchego Dębu,
Bogdan Dombrowski.
- Ale czy koniecznie de
skami sedesowymi? Czy
gmina ma "wysypisko śmie
ci?
- Nie, ale od 1 lutego jest
firma przewozowa, która
transportuje część śmieci do
Tczewa. Chcemy porozu
mieć się z gminą Cedry
Wielkie, która ma swoje
składowiska odpadów.
Pracownicy
Rejonu
Mieszkaniowo Usługowego
AWRSP są zaskoczeni.
- Przecież wójt wskazał
nam to miejsce składowania
śmieci. Myśleliśmy, że wozi
my je legalnie - mówi spe
cjalista Bronisław Religa
z AWRSP. - Nie, nie mamy
niczego na piśmie.
- Tak jest, dałem ciche
przyzwolenie - mówi wójt.
Grażyna Antoniewicz

potkać ich można
w różnych miejscach
Trójmiasta. Wśród blisko
100 osób są m.in. lekarze i
prawnicy. Łączą ich miłość
do gór i Polskie Towarzy
stwo Tatrzańskie.
Wszystko zaczęło się
w 1996 roku, kiedy lekarz
spotkał się z historykiem.
Grzegorz Niewiadomy i An
drzej Ziętek poznali się na
promocji książki Niewiado
mego o malarstwie tatrzań
skim. Promocja połączona
była z wystawą malarską.
Goście dopisali, a powodze
nie imprezy dało organiza
torom do myślenia. Okazało
się, że gdańszczan zakocha
nych w górach jest nadspo
dziewanie dużo...
Obaj panowie wraz z kil
koma przyjaciółmi postano
wili założyć gdański oddział
Polskiego Towarzystwa Ta
trzańskiego. Samo towarzy
stwo powstało w 1873 roku.
Pierwszą inicjatywą od
działu było zorganizowanie
wystawy w Muzeum Etno
graficznym w Oliwie. Na
przełomie 1996 i 1997 roku
przez 4 miesiące ponad 500
osób obejrzało pocztówki
z motywami tatrzańskimi,
malarstwo na szkle autor
stwa artystów z Podhala,
stare przewodniki oraz ory
ginalne góralskie sprzęty
domowe.

Góralska herbata

Rada Gminy Suchy Dąb podjęła uchwałę w sprawie
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku
w gminie.
Reguluje ona m.in. sprawy związane z gromadzeniem
i usuwaniem odpadów komunalnych. Każdy właściciel
nieruchomości musi posiadać umową na wywóz odpadów
lub pokwitowanie za ich przyjęcie na składowisko. Jeśli
nie - Zarząd Gminy będzie nakładał kary w wysokości 10
zł miesięcznie, od każdej osoby mieszkającej na danej po
sesji.

- Wkrótce potem udało
nam się zorganizować
pierwsze posiady góralskie
- mówi Andrzej Ziętek, wi
ceprezes oddziału. - Przy
szło sporo ludzi, najedli się,
napili, posłuchali góralskiej
muzyki na żywo. Ale dopie
ro w tym roku posiady zgro
madziły bardzo dużo sym
patyków gór. Sami przygo
towaliśmy bryndzę, herbatę
ze spirytusem i smalec.
Oscypki przywiózł z Poroni
na Staszek Łukaszczyk,
opiekun grupy muzyków
z Podhala.
Jesienią ubiegłego roku
światło dzienne ujrzał zero
wy numer kwartalnika pod
tytułem „Oscypek".
- Być może w przyszłym
roku ruszymy w najwyższe
szczyty Ameryki - mówi An
drzej Ziętek.
W najbliższych planach
oddziału jest wystawą foto
grafii o tematyce górskiej.
Marzeniem zarządu jest
skompletowanie zdjęć nie
tylko gór polskich. Towarzy
stwo Tatrzańskie to nazwa
jedynie tradycyjna. Często
spotykamy się z himalaista
mi.

- Przepisy wyraźnie mówią, że kto w miejscu na ten cel
nie przeznaczonym lub w sposób niewłaściwy składuje
odpady podlega karze - powiedział z-ca dyrektora Wy
działu Ochrony Środowiska UW, Jacek Rolbiecki. W woj.
gdańskim jest ok. 60 gmin, ale zaledwie dwadzieścia kilka
ma składowiska dopuszczone do eksploatacji (niekiedy
warunkowo).

- wszędzie czuje się „ducha
gór".
Towarzystwo nie zajmuje
się organizacją wyjazdów
w góry. Jednak każdy, kto
chce wyjechać, może uzy
skać od zarządu pomoc

Himalaje, Beskidy

w postaci adresów, map,
opisów tras, itp.
Stanisław Łukaszczyk,
rzeźbiarz i stolarz z Poroni
na, nie kryje radości, że
znalazł
na
Wybrzeżu
wdzięcznych
słuchaczy.
Opowiada o życiu współcze
snych górali, o swoich chło
pakach, uczących się gry na
instrumentach od dziadków
i ojców.

Gadki o góralach
Wszystkie surowce do
produkcji ubrań robione są
ręcznie. W jednej wsi robi
się płótno, w drugiej kobiety
szyją koszule, gdzie indziej
srebrne spinki.
Koszula jest biała, może
być z rękawami wąskimi,
związywanymi - juhaska.
Jeśli rękawy są szerokie jest zbójnicka. Koszulę spi
na spinka. Dziś wykonywa
na ze srebra, dawniej zro
biona z wyklepanej monety
węgierskiej
zrabowanej
przez dziadka, który chodził
„na zbój". Na koszulę góral
zakłada cuchę, czyli kurtkę,
którą narzuca się na ramio
na. Czasem w zawiązany rę
kaw cuchy mężczyzna cho
wał gęśle, czyli skrzypce al
bo flaskę. Cuchę spina się
pod szyją łańcuszkiem.
Oprócz białej górale noszą
cuchy czarne, które tak na
prawdę są brązowe. Wkłada
się je na pogrzeby. Ale noszą
ją także „pytace", czyli druż
bowie, przychodzący „pytać"
- prosić o rękę panny. Cało
ści dopełniają: pas, portki,
kierpce i ciupaga. Bez tego
ubioru nie idzie się na gó
ralskie wesele, chrzciny ani
pogrzeb. Cały, oryginalny
strój góralski jest dziś w ce
nie małego Fiata.

Cepr lubi oscypki
Prawdziwy cepr, czyli
nie-góral, lubi oscypki.
- Robi się je wysoko
w górach, w drewnianym
szałasie, w naczyniach my
tych w górskim potoku - tłu
maczy Andrzej Ziętek. Mleko owcze podgrzewa się
w kotliku nad watrą, czyli
ogniskiem, do temperatury
70 stopni Celsjusza. Dodany
suszony żołądek cielęcy ści
na mleko. W putni, głębo
kim naczyniu, tworzy się
bundz - twaróg. Formuje się
go w pojemniczkach, a na
stępnie wędzi. Płyn, który
zostaje to serwatka owcza,
czyli żętyca.
Każdy, kto jeździ w góry,
chce o nich opowiedzieć al
bo dopiero zaczyna swoją
górską przygodę - jest mile
widziany w Polskim Towa
rzystwie Tatrzańskim.
Informacji na temat zapi
sów i działalności PTT
udziela Grzegorz Niewiado
my, prezes gdańskiego od
działu: Gdańsk, 80-826, ul.
Ogarna 85/86 m. 4.
Marzena Świtała

sobota, niedziela 14,15 marca 1998 r.
iffCIfl p

Liczba dnia

4526
Tyle mieszkań oddano do

użytku w lutym br.- poin
formował Główny Urząd
Statystyczny W ub. roku
w tym samym okresie od
dano ich więcej o 9,7 proc.
Większość, bo aż 2 tys. 660,
wzniesiono indywidualnie.
Członkowie spółdzielni
otrzymali 1 tys. 220 lokali
mieszkalnych. Pozostałych
- zakładowych, komunal
nych, przeznaczonych na
sprzedaż łub wynajem,
społecznych czynszowych,
oddano do użytku tylko
646.
(PAP, HIK)

Kolorowe
PIT-y
Za nami półmetek rozliczeń
podatkowych za 1997 r. No
we formularze są bardziej
skomplikowane - przybyło
rubryk załączników, zmie
niły się zasady odliczeń.
Osoby, które zarobiły
mniej niż 1391 zł, nie mu
szą płacić podatku ani wy
pełniać formularzy. Mogą
jednak odzyskać ze skarbówki do 278 zł - muszą
wówczas wypełnić PIT.
Szerzej w poniedziałko
wym dodatku Praca i Pie
niądze

Notowania
1243.03.98
USD (NBP)
0,0 zł

O
13.03. - 3,4600 zł

USD

(średnia z kantorów)

- 0,01 zł

Apetyty na Stocznię Gdańską

Office Depot w Gdańsku

Czwarty
do stołu

Po ofówek
i kopiarkę

Przedstawiciele gdań
skiej spółki Marinę Me
tal prowadzili wczoraj
w Warszawie rozmowy
w sprawie ewentualnego
zakupu masy upadło
ściowej Stoczni Gdań
skiej. MM należy do
grupy zainteresowanych
majątkiem i dalszą bu
dową statków w Gdań
sku.
Do grupy wchodzą także
Regan Consulting i Navimor
Inter. Przedstawiciele Mari
nę Metal zapewniali wczo
raj syndyka o własnych
możliwościach
finanso
wych.
Jak dowiedzieliśmy się
z wiarygodnego źródła,
syndyk pragnie uzyskać za
stocznię przynajmniej 30
min USD. Suma ta pozwoli
łaby na spłacenie zobowią
zań wobec Funduszu Gwa
rantowanych Świadczeń
Pracowniczych, z którego
wypłacano pieniądze dla
stoczniowców po upadku
stoczni. Nie pozwoli jednak
na spłatę długów stoczni
szacowanych obecnie na
460 min zł.
Regan Consulting sp.
z o.o. utworzona została
w 1995 r. Zatrudnia 11 kon
sultantów.
Marinę Metal sp. z o.o.
powstała dwa lata temu na
bazie dwóch wydziałów
Stoczni Gdańskiej: produk
cji silników okrętowych
i kotłów okrętowych. Firma
kupiła od SG maszyny
i urządzenia, dokumentację

13.03. - 3,4466 zł

O]
13.03. - 1,8940 zł

DEM
(średnia z kantorów)

0,0 zł

O
13.03. - 1,8950 zł

Kupno!

sprzedaż

„Max"
Gdańsk

Waluty

(75^M»+WQ;tji1n-USD)

m

Upadek Stoczni Gdańskiej tylko na rok przyhamował
wzrost produkcji stoczniowej w Polsce. Prognozy, na
wet bez uwzględnienia Stoczni Gdańskiej, są optymi
styczne - wynika m.in. z opracowania Janusza Szlanty, prezesa Stoczni Gdynia, za którym podajemy pro
gnozę na obecny rok.

oraz prawo stosowania
znaku towarowego w za
kresie produkcji i zatrudnia
blisko 300 pracowników.
MM produkuje kotły okrę
towe, zbiorniki ciśnieniowe
i części silników okręto
wych. Navimor Inter - Trade wchodzi w skład grupy
kilku spółek Navimor LTD.
* * *
Dotychczas wolę zakupu
SG wyraziło konsorcjum
w składzie: Stocznia Gdy
nia, firma Nederpol Invest-

ment i Stowarzyszenie „So
lidarni ze Stocznią Gdań
ską". Czwarty partner kon
sorcjum, Pekao SA nie po
twierdza swojego zaangażo
wania. Obecność banku
w konsorcjum mogłaby IOdwołać
przeszkodzić w jego giełdo
min. Luksa
wych aspiracjach.
Syndyk SG ma prowadzić Związkowcy gdyńskiego
także rozmowy z kanadyj Dalmoru wystąpią do par
ską firmą P.A.C. - Pare
lamentarzystów AWS
Corp. oraz greckim armato
o wpłynięcie na odwołanie
rem Danaos Shipping.
wiceministra Skarbu Pań
(JK) stwa, Krzysztofa Luksa.
Rzecz dotyczy stanowiska
ministerstwa w sprawie,
niekorzystnej zdaniem zwi
ązkowców, umowy podpisa
nej przed laty z Rosją o po
Dane z kantorów (13.03)
łowach polskiej floty dale
komorskiej na Morzu
„Xamax"
„Petrus"
„Green" Gdańsk
„Silvant"
Ochockim.
Gdańsk
Gdańsk
Grunwaldzka 92
Elbląg
Piwna 67/68

Dw. PKP Wrzeszcz

#187,5/191,5#
56/57
#42,7/43,7#

#187,5/191,5#

#187,5/191,5#

SEK

P2,4/43,4|}

#187,5/191,5#
#56,1/57,1#
#42,8/43,8#

SUR
Złoto

45/55
18,5/21

45/55
18,5/21

1 Maja 41

m Pioneer
w Gdańsku

188/191

ft42,8/43,8ft

1M2,5/43,3ft

50/60
18,5/21

57/62

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.
Podajemy ceny za 100 jednostek danej waluty (w przypadku rubla •za 100 nowych rubli)

MIESIĄC w NBP

+1,60 zł

3,60

*5 *

13.03. - 32,92 zł

3,50

Uwaga: złoto - cena
kruszcu
monetarnego
o próbie 1000 w NBP.

1111

2,001

1,90
12 lutego 1998-12 marca 1998

8

300

V
marzec 1997 - marzec 1998

W najbliższy poniedziałek
przy ul. Kościuszki 5
w Gdańsku rozpoczyna
działalność Punkt Obsługi
Klientów Pioneera.

o kutrach

W początku przyszłego ty
godnia trafi do Minister
stwa Transportu i Gospo
darki Morskiej odwołanie
od decyzji zakazującej duń
skim kutrom połowów
szprotów w polskiej strefie
Bałtyku - poinformował Le
chosław Goździk, jeden
z trzech armatorów, którzy
wyczarterowali 16 duńskich
kutrów do połowów szpro
tów w polskiej strefie Bał
tyku.

•Tańsze wizy

Zapadły decyzje dotyczące
obniżenia cen wiz wjazdo
wych dla cudzoziemców zza
wschodniej granicy: wiza
jednokrotna na Białorusi
będzie kosztować 5, a wie
lokrotna 20 USD.

(Opr.J.K.)

Sprostowanie

Tańszy Contact

ROK w NBP

2,10

m

wej ekipy tylko trzech to
Amerykanie, reszta pocho
dzi z Polski.
Towary oferowane w skle
pach są produkowane w na
szym kraju albo kupowane
od rodzimych firm. Jak za
pewnia Kociecki, jedynie
niecałe dwa proc. artykułów
sprowadzanych jest z Włoch
i Francji.
- Office Depot zajmuje
się kompleksową obsługą
swoich klientów. Towar do
starczany jest bezpłatnie
w ciągu 24 h, można także
skorzystać (nieodpłatnie)
z pomocy architektów
wnętrz, którzy podpowiedzą
jak najlepiej poustawiać za
kupione meble - wyjaśnia
Dębicka. - Oprócz tradycyj
nej formy nabywania towa
ru na miejscu w sklepie,
można także zakupić pro
dukty przez telefon. Wystar
czy wybrać to, co jest nam
potrzebne z katalogu firmy.
* * *
Firma Office Depot za
czynała swoją działalność
ponad 11 lat temu w Sta
nach Zjednoczonych. Obec
nie sieć sklepów z artykuła
mi biurowymi i meblowymi
stanowi 616 marketów.
W 1995 r. w Jankach koło
Warszawy powstał pierwszy
sklep Office Depot w Euro
pie.
W Europie Office Depot
ma jedenaście sklepów.
(MaRa)

Peryskop

Pasaż Królewski

DEM

Złoto

o=u

Oferty zakupu SG:
• Marine/Metal, Navimor, Regan (70-100 min USD)
• Danaos^hipping Co. Ltd. (?)
• Pekao^SA, Stocznia Gdynia SA,
iB®cznią Gdańską

- Jestem bardzo dumny,
że nasz pierwszy sklep na
Starym Kontynencie stanął
właśnie w Polsce - mówi
Bob Kociecki, prezes Office
Depot. - Urodziłem się
wprawdzie w Stanach Zjed
noczonych, ale moi rodzice
są Polakami.
Obroty, jakie Office Depot
zanotowało w roku 1997 wy
niosły sześć i pół mld USD,
natomiast w Polsce 50 min
USD.
- Myślę, że za rok będzie
to trzykrotnie więcej - wyra
ża swoją nadzieję Kociecki.
- Zainwestowaliśmy do tej
pory w Polsce ok. 30 min
USD, co rok będziemy doda
wali do tegc 15-20 min USD.
Firma zamierza urucho
mić cztery do pięciu skle
pów na rok. Harmonogram
otwarcia nowego obiektu
zaczyna się praktycznie na
rok przed oddaniem go do
użytku. Koszt to trzy i pół
min USD.
- Pracowników zatrud
niamy na pół roku przed
uruchomieniem sklepu mówi Monika Dębicka z public relations Office Depot. W ostatnim miesiącu wysy
łamy kierownictwo na szko
lenie. Spośród 600-osobo-

NOTOWANIA

DEM (NBP)
0,0 zł

Nowy sklep z artykuła
mi biurowymi powstał
kosztem 3 min USD
w Gdańsku.

$

mm
1,80

W „Dzienniku Bałtyckim"
z 28 lutego, na stronie 21,
porównując koszty użytko
wania telefonów komórko
wych, nieprawidłowo poda
liśmy cenę abonamentu
Contact w sieci GSM Plus.
Kosztuje on (z 50 minutami
rozmowy) 152,50 zł, a nie -

jak napisaliśmy - 372,70.
lyie wynosi cena abona
mentu Contact w tej sieci,
przy 150 minutach rozmo
wy.
Za pomyłkę przeprasza
my zainteresowane osoby.
Igor Nowaczyk
Małgorzata Rakowiec

m

sobota 14 narta 1998 r. Dziennik

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

OGŁOSZENIE

Kierownik Urzędu Rejonowego w Gdyni

w sprawie odbioru akcji
Przedsiębiorstwa
Budowlanego „KOKOSZKI" S.A.
w Gdańsku,
ul. Budowlanych 31

zawiadamia
iz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
urzędu przy ul. Legionów 130
wywieszone zostały oferty dotyczące
oddania w dzierżawę gruntów
do Skarbu Państwa.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane do
odbioru akcji spółki. Akcje będą wydawane w
siedzibie spółki (w kasie) od godz. 11.00 do 14.00
wg poniższego terminarza:
16 marca 1998 r. - nazwiska na literę A, B
17 marca 1998 r. - nazwiska na literę C, D, E, F
18 marca 1998 r. - nazwiska na literę G, H, I, J
19 marca 1998 r. - nazwiska na literę K
20 marca 1998 r. - nazwiska na literę L, Ł, M
23 marca 1998 r. - nazwiska na literę N, O, P
24 marca 1998 r. - nazwiska na literę R, S
25 marca 1998 r. - nazwiska na literę T, U, W, Z, Ż
W dniach od 26 marca do 8 kwietnia 1998 r.
wszystkie osoby, które nie odebrały akcji w dniach
wyznaczonych.
Termin odbioru akcji kończy się nieodwołalnie
8 kwietnia 1998 r.
Po tym terminie prawo do nieodpłatnego
nabycia akcji wygasa.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościerzynie
ogłasza, że:

dnia 20.04.1998 r. o godz. 10.00 w kancelarii komornika
- 83-400 KOŚCIERZYNA, ul. 3 Maja 10, bud. C, pok. nr 6
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do:

BUGAJEWSKI TADEUSZ

stanowiącej:
Nieruchomość rolna o powierzchni 2,85 ha;
- działka nr 92/10 o pow. 2700 mz zabud. budynkiem

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z ofertą.

mieszkalnym (rozpoczęta budowa)
- działka nr 92/23 o powierzchni 25 800 m2 zabud. budynkiem
mieszkalnym (rozpoczęta budowa) oraz budynkiem

Gdańskie Młyny i Spichlerze Dr.Cordesmeyer Ltd Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie, ul. 3 Maja 55

Suma oszacowania wynosi 225 750,00 zł, zaś cena wywołania
jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 169 312,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć

Pan Wiesław Szałaciński
teł 551-25-53, 551-53-92 wew. 30,32,
fax 551-62-11

rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 22 575,00 zł
w gotówce lub książeczce oszczędnościowej.

Panter Relacje Inwestorskie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13 marca 1998 r.
odeszła od nas nasza ukochana Matka, Siostra i Ciocia

realizuje program promocji sprzedaży akcji serii E
oraz wprowadzenia na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych

YAWAL SYSTEM SA

Inwestorzy zainteresowani spotkaniem z Zarządem Spółki
w dniu 16.03.98 w Gdańsku
proszeni są o zgłoszenia telefoniczne:
DRI - tel. (0-22) 828-66-80
Współorganizatorem spotkania jest Biuro Maklerskie PENETRATOR SA

R-2682/97

Dnia 26 lutego 1998 r.
zmarł nasz najukochańszy Ojciec,
nasz najdroższy Teść i Dziadek

i.t p.

dr JÓZEF
KONSTANTY

Wielokrotny Rekordzista i Mistrz Polski
w lekkoatletyce w latach 1949-1954

MARIA CHEŁMOWSKA
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 16 marca 1998 r.
o godz. 12.30 w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Sopocie.
Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu o godz. 14.00
na cmentarzu Komunalnym w Sopocie.

Pogrążona w smutku
Rodzina

I R-3065/A/34

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 11 marca 1998 r. zmarł nagle
w wieku 86 lat nasz Kochany Ojciec, Teść, Dziadek i Pradziadek

Msza św. odprawiona zostanie w dniu 17 marca 1998 r.
o godz. 11.00 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Gdyni-Chyloni.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 12.00
na cmentarzu w Gdyni-Cisowej.
Pogrążona w smutku

Oficer Wojska Polskiego i uczestnik kampanii
wrześniowej 1939 r.f historyk, wielki miłośnik Kociewia.

17 marca 1998 r. o godz. 12.00
w kościele pw. NMP „Gwiazda Morza" w Sopocie.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się
w tym samym dniu o godz. 13.30

i. t o .
Msza święta żałobna odprawiona zostanie
17 marca (wtorek) 1998 r. o godz. 10.30
w kościele pw. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim,
po czym pogrzeb na cmentarzu w Łapiszewie.

PASZKOWSKA
zmarła 11 marca 1998 roku.

na cmentarzu Katolickim w Sopocie
przy ul. Malczewskiego.

MICHAŁ BIESIADA

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 1 marca 1998 r.(
po długiej chorobie zmarła najukochańsza Matka, Teściowa i Babcia

MARIA zWIELGOMAS
domu TALIK
lat 89

Msza święta żałobna odprawiona zostanie 16 marca 1998 r. o godz. 11.30
w kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Gdyni, ul. Świętojańska.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 12.30
na cmentarzu Komunalnym - Witomino.
Pogrążona w smutku
i-pfiKR/i/an
Rodzina

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:

Mąż, Dzieci i Wnuki

Prosimy o nieskładanie kondolencji.

Ordynatorowi, Lekarzom, Pielęgniarkom i Personelowi
Pomocniczemu III Oddziału Kliniki Chorób Zakaźnych
Akademii Medycznej w Gdańsku, za wielkie serce
oraz za troskliwą i serdeczną opiekę nad naszą Mamą
ś.

Rodzinie Zmarłego serdeczne wyrazy współczucia
składają
Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy
ZUO „Hydroster" Gdańsk.
Pogrzeb odbędzie się dnia 14 marca 1998 r.
o godz. 13.30 na cmentarzu Łostowice.

Pogrzeb 14 marca 1998 r.
na cmentarzu Witomińskim o godz. 11.00.
Msza w kościele pw. NMP o godz. 9.30.

Pogrążeni w smutku i żalu
Synowie z Rodzinami.

Pogrążona w smutku
Rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że zmarł nasz długoletni Pracownik

tp.

PIOTR BUSZKA

ś. tp.

mgr JERZY SYLWESTER

ś.

z domu BICHOWSKA

producenta architektonicznych
systemów aluminiowych

odszedł od nas ukochany Syn, Mąż i Tata

Kaliska k. Kościerzyny
księgę wieczystą nr KW 10012.

Szczegółowych informacji uHzirJa-

że w dniu 11 marca 1998 r.

tzw. „Bungalow" i bud. stajni, położonej:
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi

WZNAWIA
Skup pszenicy konsumpcyjnej
w cenie 540,00 zł za tonę.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w dniu

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

ś.fp.

KOMKOWSKA

tp.

BOGUMIŁĄ
GOŁĘBIEWSKĄ
0048461

Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy, że 12 marca 1998 r.
po długiej i ciężkiej chorobie odeszła od nas na spotkanie
z Panem nasza ukochana Żona, Mama i Babcia

dziękują
Córki i Rodzina.

z d. GÓRTOWSKA

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 16 marca 1998 r. o godz. 12.00
w kościele pw. NSPJ w Sopocie przy ul. Malczewskiego.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13.00
na cmentarzu Komunalnym w Sopocie.
O czym zawiadamiają
10048628
Mąż, Córka i Wnuki

Naszej Koleżance HANNIE WALKOWIAK
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 marca 1998 r.
zmarł po długiej chorobie nasz Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek

MĘŻA

ZBIGNIEW TOPCZEWSKI

składają
Zarząd, Koleżanki i Koledzy z Portowego Zakładu
Technicznego Sp. z o.o.

t

lat 69

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 16 marca 1998 r.
w kościele pw. św. Piotra i Pawła o godz. 8.30.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się tego samego dnia
o godz. 13.00 na cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.

0048553

i, Targ Drzewny 3/7, fax 301-80-62,346-35-68, tel. centr. 301-50-41 w. 210,215,216,217, fax 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;
Gdynia, Świętojańska 141, tel./fax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV17, tel./fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

Pogrążona w smutku
Rodzina
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Sensacja

Słowenia
na Polskę

Wczoraj rozpoczęły się
w hali gdańskiej AWF
trzydniowe młodzieżo
we mistrzostwa Polski
we florecie kobiet
i mężczyzn do lat 20.
Pierwszy dzień zmagań
należał do florecistów, którzy
walczyli w turnieju indywi
dualnym. Do rywalizacji
przystąpiło 51 zawodników,
w ich gronie wszyscy czołowi
z listy rankingowej. Nie wy
stąpił jednak kontuzjowany
Przemysław Fogt z Polonii
Leszno, który na ubiegło
rocznych mistrzostwach Eu
ropy w Gdańsku zdobył brą
zowy medal w kategorii ju
niorów. Pod jego nieobecność
głównych faworytów upatry
wano w mistrzu Europy ju
niorów Andrzeju Witkow
skim z Warty Poznań
i w ósmym juniorze gdań
skich ME Jarosławie Mojskim
(AZS AWF Gdańsk).
Tymczasem niespodzie
wanie triumfował ten trzeci,
osiemnastoletni Tomasz Cie
pły z Warty Poznań (pod
opieczny trenera Henryka
Palacza) - dziesiąty na liście
rankingowej młodych flore
cistów Polskiego Związku
Szermierczego. Poznański
uczeń Technikum Budowlano-Drzewnego wygrał w fi
nale z gdańszczaninem J.
Mojskim
(podopiecznym
Longina Szmita) 15:11.
A propos Mojskiego.
W grupie eliminacyjnej wal
czył tak sobie, ale później bił
się bardzo dobrze, eliminując
w walce o ósemkę wspo
mnianego mistrza Europy ju
niorów, A. Witkowskiego
15:10. W pojedynku o czwór
kę zwyciężył kolegę klubo
wego Adama Kaszubowskiego 15:13, a w walce o finał po
konał Tomasza Mielczarka
z Polonii Leszno 15:11. Nie
stety, w finale nie miał wiele
do powiedzenia z szybko
i agresywnie walczącym T.
Ciepłym. Gdański maturzy
sta nie znalazł odpowiedzi na
ataki poznańskiego florecisty.
Niespodzianką w turnieju
jest brązowy medal Juliusza
Kwiatkowskiego, pierwszy
krążek szczecińskiego flore
cisty w historii występów za
wodników tego miasta.
Ćwierćfinały: Tomasz Cie
pły (Warta Poznań) - Jakub
Nowak (Warta) 15:13; Paweł
Kawiecki
(AZS
AWF
Gdańsk) - Juliusz Kwiatkow
ski (Łącznościowiec Szcze
cin) 11:15; Aleksander Bor
kowski (Budowlani Toruń) Tomasz Mielczarek (Polonia
Leszno) 12:15; Jarosław Mojski - Adam Kaszubowski
(obaj AZS AWF Gdańsk)
15:13.
Półfinały: Ciepły - Kwiat
kowski 15:11; Mojski - Miel
czarek 15:11.
Finał: Ciepły - Mojski
15:11.
Dziś o godz. 9 drużynowy
floret mężczyzn, a o godz. 12
(z finałem o 17) - indywidualny floret kobiet.
(Paw)
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Trener piłkarskiej reprezentacji Słowenii Bojan
Prasnikar ogłosił 18-osobową kadrę na towarzyski
mecz z Polską, który odbędzie się 25 marca
w Warszawie.

::

Ośmiu wybrańców Prasnikara grało w ostatnim
meczu z Polską na stadio
nie łódzkiego Widzewa
(0:0, 27 marca 1996 r.).
Jednym z nich jest klu
bowy kolega Grzegorza
Mielcarskiego - Zlatko Zahovic. Pomocnik FC Porto
jest najskuteczniejszym
strzelcem (9 goli w repre
zentacji) spośród Słoweń
ców, którzy przystąpią do
meczu z naszym zespołem.
Najdłuższy staż w narodo
wej drużynie (30 wystę
pów) ma rozgrywający
francuskiego Le Havre Doni Novak.
Skład reprezentacji Sło
wenii: bramkarze: Bosko
Boskovic (Freiburg), Mar
ko Simeunovic (Sekerspor,

:

•
I

Turcja); obrońcy: Robert
Englaro (Atlanta), Marinko
Galie (Mura), Aleksander
Knavs (Tirol Innsbruck),
Darko Milanie (Sturm
Graz), Andrej Poljsak (Primoije); pomocnicy: Ales
Ceh (GAK Graz), Rudi
Istenic (Fortuna Duesseldorf), Alfred Jermanis (Primoije), Doni Novak (Le
Havre), Miran Pavlin (Fre
iburg), Simon Seslar (Protonavto Publikum), Zlatko
Zahovic (FC Porto), Anton
Zlogar (Primoije); napast
nicy: Sebastjan Cimirotic
(Hapoel Tel Awiw), Mladen Rudonja (Sint-Truiden, Belgia), Ermin Siljak
(Servette Genewa).
(kast, PAP)

Imprezy sportowe
Koszykarze Dallas Mavericks wygrali po dogrywce z Chicago Bulls 104:97. Na zdję
ciu: na kolanach „Byk" Dennis Rodman, z piłką Shawn Bradley.
Fot.pap/c/

Do wielkiej sensacji doszło w Dallas. Nie liczący
się w rozgrywkach NBA miejscowi Wichrzyciele
pokonali po dogrywce (104:97) broniących mi
strzowskiego tytułu, koszykarzy Chicago Bulls.
Teksańczycy z utytułowanym rywalem nie wygrali
od 12.11.1994 r.
Mecz oglądało 18 255 wi
dzów, co do tej pory nie zda
rzyło się w historii hali Reu
nion Arena w Dallas. Go
spodarze w czwartej kwar
cie zdołali odrobić 19-pkt.
deficyt. Cedric Ceballos (25
pkt.), mimo asysty dwóch
obrońców, 3,9 sek. przed
upływem regulaminowego
czasu desperackim rzutem
za 3 pkt. doprowadził do do
grywki. Ten sam zawodnik
dodatkowe 5 min. gry roz
począł od efektownego wsa
du. Dzięki temu gospodarze
po raz pierwszy w spotka
niu objęli prowadzenie, któ
rego już nie oddali.
Ceballosa (13 zbiórek
i trzy bloki) dobrze wspierał

Michael Finley - 32 pkt. Dla
Bulls, którzy przegrali do
piero po raz drugi w 14.
ostatnich występach, Mi
chael Jordan zdobył 26 pkt.,
a Scottie Pippen dodał 22
pkt. - Nie wiem w jaki spo
sób dokonaliśmy tego, ale to
stało się faktem. Może tak
chciało
przeznaczenie.
W dogrywce byliśmy już nie
do powstrzymania. Bulls za
zwyczaj w sezonie doznają
jednej porażki ze słabym te
amem i to właśnie stało się
w meczu z nami - powie
dział trener Mavs Don Nel
son.
W Salt Lake City Karl
Malone 25 pkt. i John Stockton 16 pkt. poprowadzili

Jazzmenów do zwycięstwa
110:95 nad Sacramento.
Dzięki temu Stockton w 14letniej karierze uzbierał już
15 000 pkt. Kibice Utah nie
zobaczyli Jeffa Hornacka,
który ze względu na uraz
kolana nie mógł grać. Za
wodnik ten miał dotąd
wspaniałą serię 299 wystę
pów w kolejnych meczach.
Wyniki: Boston - Atlanta
105:110, Charlotte - New
York 85:78, Cleveland - Mil
waukee 95:83, Philadelphia
- Washington 88:86, Detroit
- Indiana 122:91, Utah - Sa
cramento 110:95, Golden
State - Minnesota 84:113,
LA Lakers - Portland
121:107; Miami - Cleveland
97:74, Dallas - Chicago
104:97 (po dogrywce) Ho
uston - New Jersey 115:104,
San Antonio - Sacramento
97:86, Denver - Vancouver
98:93 Portland - Minnesota
95:92, LA Clippers - LA La
kers 85:108.
(sus, PAP)

Piłka nożna

Tteśdński potwierdzony
Daniel Treściński, 19-letni piłkarz ŁKS-Ptak Łóć2,
został do końca rundy wiosennej wypożyczony do
gdańskiej Polonii.
Wczoraj kierownik gdań
skiego klubu, Henryk Gorzkowski, potwierdził go do
gry w drużnie. Treściński

jest defensywnym pomocni
kiem i graczem reprezenta
cji olimpijskiej. W ekstra
klasie wystąpił 26 razy, nie

strzelając żadnej bramki.
Jeżeli trener Witold Kulik
przekona się co do jego
przydatności, być może zo
baczymy
Treścińskiego
w akcji już podczas dzisiej
szego meczu Polonii ze Ślą
skiem Wrocław.
(kast)

tlŁKA RĘCZNA
Gdańsk, miejska hala
sportowa, ul Kotobrzeska, sobota godz, 18.30,
niedziela godz. 11 - mecze

Radunia Stężyca (15);
w niedpelę: Wisła Tczew
~ Orkan Gdynia (12), MOSiR Pruszcz - Unia Tczew

(ni

KOSZYKÓWKA

nia - Petrochemia Płock* > Gdynia, hala SP 47, ul.
W tejże hali w sobotę
o godz. 16 mecz 1/8 finału m
Pucharu Polski kobiet ta VBW Clima - Widzew
Styroplast Start - %>da
Starogard Gd., hala
Elbląg, hala przy ul przy ul. Hallera, sobota
Kościuszki, sobota godz. godz. 19 - mecz mężczyzn
17 - mecz U ligi męźcrpm o miejsca 5-8 w II lidze
Elzam - Stilon Gorzów.
SKS Pakmet - AZS Kosza
lin.
Gdańsk, hala AWF, so~
RUGBY
bota godz. 9 i 17, niedzie
Gdynia, stadion przy
la gói£ 9 - dalszy ciąg ul. Olimpijskiej, niedziela
młodzieżowych
mi godz. 15 - mecz 1/8 finału
strzostw Polski we flore Pucharu Polski Arka Bo
cie kobiet i mężczyzn.
rni Biexpol - Dębica LinPIŁKA NOŻNA
cer Pruszcz Od.
Gdańsk, stadion przy
ul. Marynarki Polskiej,
sobota godz. 15 - mecz Et
Sopot, ujeżdżalnia, so
ligi Polonia - Śląsk Wro bota godz. 14, niedziela
cław.
godz. 10 - dalszy ciąg
Janbud Arka Gdynia - Po
goń Lębork (godz. 15, sta
dion przy ul. Olimpijskiej
w Redłowte), Poraezaaia
Malbork -Lechia Gdańsk
(15), Rodło Kwidzyn Kaszubia
Kościerzyna
{15), Zatoka Braniewo Stołem Gniewino (15).
Mecze gdańskiej klasy
MRKS Gdańsk - Fosfory
Wiślinka (U), Cartusia
Kartuzy - Lechia II
Gdańsk (15), Potok Psz
czółki - Motława Suchy
Dąb (14), FC Sopot - Gedania Gdańsk (14, stapoa
Gedanii), Orzeł Choczewo
- Wietcisa Skarszewy
(14), Antado Kolbudy -

w skokach przez $rzeTENIS
Sopot hala SKT, ul
Haffnera, sobota godz, 10,
niedziela godz. 10 -dalszy
ciąg opluopolskiegó turnieju klasyfikacyjnego
kadetek.
Kartuzy, sala SP 1, ul. 3
Maja, sobota godz, 1030 opuGdańsk, hala MRKS, ul.
Meissnera, sobota godz.
15.30 - kolejny turniej
z cyklu zawodów o puchar
(Paw)
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Tenis - Indian Wells

Hokej

Lechiści
w kadrze

Dobra passa
Agassiego

Dalej od brązu

Reprezentacja piłkarska
Polski do lat 18 roz
pocznie niedługo sezon
wiosenny.
Przypomnijmy, że jesie
nią ub. roku podopieczni
trenera Edwarda Klejndinsta zajęli pierwsze miejsce
w turnieju pierwszej rundy
eliminacji ME w Ulefoss,
gdzie wyeliminowali Walię
oraz Norwegię. To dało im
prawo dalszej walki o awans
do turnieju finałowego.
W dwóch spotkaniach decy
dujących o awansie do ME
Polacy zmierzą się z Niem
cami.
W ramach przygotowań
do tych dwóch najważniej
szy meczów reprezentacja
Polski do lat 18 w poniedzia
łek, 23 bm., odleci do Szwaj
carii, gdzie rozegra dwa to
warzyskie spotkanie z ró
wieśnikami tego kraju (24
i 26 bm.). Po dwóch następ
nych tygodniach nasi młodzi
reprezentanci udadzą się do
Francji, gdzie wezmą udział
w silnie obsadzonym turnie
ju.
W 18-osobowej kadrze
znalazło się miejsce dla
dwóch zawodników gdań
skiej Lechii - Dawida Banaczka i Jarosława Bieniuka.
(kast)

Amerykanka Venus Williams dopiero dzisiaj w nocy rozegrała półfinałowy pojedy
nek z Martiną Hingis.
Fot. ,CAF
PAP

Amerykanin Andre Agassi kontynuuje dobrą passę.
Po ciekawym pojedynku w trzeciej rundzie turnieju
tenisistów w Indian Wells (pula nagród 2,45 milio
na USD) wyeliminował rozstawionego z nr 3. Au
stralijczyka Patricka Raftera, wygrywając 6:3, 3:6,

6:2.

Olimpijczycy

Kto
prezesem?

W trzecim meczu play ojf o brązowy medal hoke
iści Stoczniowca przegrali w Katowicach z KKH
100% Hortex 0:7 (0:3, 0:1, 0:3). Katowiczanie w ry
walizacji do trzech zwycięstw objęli prowadzenie
2-1. Czwarty mecz odbędzie się we wtorek
w Gdańsku.

Powracający do wielkiej
formy Agassi staje się jed
nym z faworytów turnieju,
tym bardziej, że pożegnał
się z nim już najwyżej roz
stawiony tenisista, Amery
kanin Pete Sampras.
Uległ on niespodziewa
nie w dwóch setach Austria
kowi Thomasowi Musterowi
5:7, 3:6.

Spore
problemy
w pierwszym secie miał
triumfator Australian Open
Czech Petr Korda, który
grając przeciwko Niemcowi
Tommyemu Haasowi do
piero w tie-breaku roz
strzygnął na swoją korzyść
pierwszą część gry W dru
giej poszło mu zdecydowa
nie lepiej i mecz zakończył

wtorek 17 marca
flS o godz. 17 w Domu
Nauczyciela w .Gdańsku
Wrzeszczu przy ul. Uphagena 28 odbędzie się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze
Gdańskiego Komitetu Olim
pijskiego.
Rugby
Sprawozdanie z działal
ności w minionej kadencji
złoży ustępujący prezes Da
riusz Piotrowski. Z kół do
brze poinformowanych do
wiedzieliśmy się, że do
Mistrzowie Polski w rugby mają nowego sponsora.
funkcji nowego prezesa
W
nowym sezonie sopocka drużyna wystartuje pod
kandydować mają zamiar,
nazwą
Olech Ogniwo MKS. W Trójmieście kończy
Michał Bidas z Gdańska
i Mieczysław Cherek z So się okres uprawiania tej dyscypliny sportu na za
potu. Zaproszenia na zebra sadach amatorskich.
nie wysłano także do 124
gdańskich olimpijczyków.
Przypomnijmy, że nieco
Ciekawe, że aktywność
(sus) wcześniej umowę sponsor menedżerską w pozyskiwa
ską z firmą ubezpieczenio niu sponsora u naszych
wą Gwarant podpisali rug- czołowych zespołów, wy
biści Lechii Gdańsk. Należy musiły działania organiza
ona także do grupy Olecha, cyjne niżej notowanych
który postanowił zainwesto klubów, Dębicy Lincer
wać w rugby.
Pruszcz Gdański i Arki Bo
Dzięki
umowom
z
nowym
rni Bexpol Gdynia. Powsta
1, 2, 5,15,17,18,
sponsorom możliwe będzie ło realne zagrożenie przej
29, 34, 41. 42, 43,
motywowanie zawodników mowania czołowych za
do treningu, poprzez wypła wodników przez słabsze
47, 48, 51, 60, 61,
canie im sportowych sty personalnie, ale za to pręż63, 66, 72, 74
pendiów.
niejsze organizacyjnie dru

się zwycięstwem Czecha
7:6 (8-6), 6:2.
Pierwszą finalistką w tur
nieju tenisistek (pula na
gród 1,25 miliona USD) zo
stała rozstawiona z nr 2.
Amerykanka Lindsay Davenport, która pokonała
Niemkę Steffi Graf 6:4, 4:6,
4:2.
Powracająca na korty
Graf (był to jej drugi turniej
po długim leczeniu kontu Piłka nożna
zji) w trzecim secie, przy
stanie 4:2 dla Davenport,
musiała wycofać się z powo
du odnowionego urazu ko
lana.
(pol PAP) Faworytami rywalizacji
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Cennik prenumeraty dla osób fizycznych:
- 190,00 zł -17% taniej niż w kiosku

12 miesięcy

3 miesiące

-

52,00 zł

- 9% taniej niż w kio

do pokonania - skomentował
spotkanie trener Stoczniow
ca, Henryk Zabrocki.
Stoczniowiec: Baca Korczak, Leśniak - Waszak,
Gulbinowicz - Azizow, Dol
ny - Janowicz, Łada, Prze
woźny - Proszkiewicz, Rytlewski, Raszczyński - Rymsza, Kaipienko, Wysocki Zwoliński, Błażowski, Helt
man.
*

*

*

W grze o złoty medal Unia
Oświęcim wygrała z Podha
lem Nowy Targ 4:2 (1:1, 1:1,
2:0). Bramki: dla Unii - Piotr
Sadłocha (3), Andrzej Ko
toński (25), Robert Kwiat
kowski (52), Mariusz Puzio
(60), dla Podhala - Janusz
Hajnos (3), Witalij Semenczenko (29). Stan rywalizacji
w finale - 2:1 dla Unii. Go
spodarze zaimponowali bojowością do ostatniej minuty
rywalizacji. Najlepszym za
wodnikiem oświęcimian był
Piotr Sadłocha, który nie tyl
ko strzelił bramkę, ale był
współtwórcą dwóch innych.
W niedzielę w Nowym Targu
czwarty mecz obu drużyn.
O tytule mistrza Polski zade
cydują cztery wygrane me
cze.
(sus)

Dwóch faworytów

Mistrzowie ze sponsorem

Biitiiiłiic

Bramki: Janusz Gurazda
(15 i 56 min.), Tomasz Jóź
wik (18 i 51), Rafał Selega
(3), Czesław Niemiec (32),
Ludwik Czapka (54).
O wyniku spotkania za
decydowała pierwsza tercja.
Już w trzeciej minucie Jurij
Karpienko z Aleksandrem
Rymszą sprokurowali utratę
pierwszej bramki. Dwie ko
lejne ma na sumieniu Woj
ciech Heltman, który naj
pierw nie upilnował skrzy
dłowego, a później umożli
wił obrońcy oddanie strzału
z okolic niebieskiej linii.
W trzeciej tercji gdańszcza
nie osiągnęli przewagę, ale
dążąc do uzyskania honoro
wej bramki odkryli się, za co
zostali surowo skarceni. Pod
koniec meczu gdańszczanin
Piotr Korczak mógł zdobyć
honorowego gola, ale nie
trafił do pustej bramki.
- Przeszliśmy obok me
czu. Zabrakło nam determi
nacji i woli walki, czyli atu
tów, na które najbardziej li
czyłem. Przeciwnik prze
wyższał nas szybkością
w jeździe na łyżwach i w roz
grywaniu krążka. Ponadto,
doskonały mecz rozegrał ka
towicki bramkarz Mariusz
Kiecy, który był dla nas nie

żyny. Przejście reprezen
tanta Polski Waldemara
Szwichtenberga z Sopotu
do Gdyni (wcześniej to sa
mo zrobił Dariusz Komisarczuk) było dla zespołu mi
strzów z Sopotu ostatnim
sygnałem ostrzegawczym.
Ze wszystkich wybrzeżowych drużyn dochodzą
sygnały o bardzo solidnym
przepracowaniu okresu
przygotowawczego. Miejmy
nadzieję, że sponsorska
pomoc przyczyni się do
podniesienia
poziomu
sportowego zawodników
i zaowocuje atrakcyjną ry
walizacją w nadchodzącym
sezonie.
(sus)

najlepszych snajperów
futbolowych Europy są
Włoch Marco Negri
z Glasgow Rangers
i Grek Niklas Machlas
z Vitesse Arnheim.

Więcej szans przyznaje
się greckiemu strzelcowi,
chociaż ma na razie o pół
punktu mniej, ale zagra
w lidze dwa mecze więcej.
Liga holenderska ma też
wyższy współczynnik niż
szkocka. Może jeszcze żywić
nadzieje na wygraną Turek
Hakan Sukur, który zajmuje
aktualnie trzecie miejsce
w tej rywalizacji (w ubie
głym roku skończył zresztą
właśnie na tej pozycji).
Ubiegłoroczny triumfa
tor, Brazylijczyk Ronaldo
nie obroni Złotej Piłki. Oka
zało się, że we Włoszech
zdobywać bramki
jest
znacznie
trudniej
niż
w Hiszpanii. W barwach In
tern Mediolan uzyskał 15
goli, a to daje mu tylko szes

naste miejsce w rankingu
snajperskim.
O miejscu w klasyfikacji
decyduje suma punktów,
uzyskana po przemnożeniu
liczby zdobytych bramek
przez odpowiedni współczynnki.
W krajach uznawanych
za piłkarskie potęgi (ran
king FIFA od 1 do 8 miejsca)
stosowany jest współczyn
nik „2", w krajach, których
reprezentacje klasyfikowa
ne są na miejscach od 9 do
21 - współczynnik „1,5".
Klasyfikacja europejskiej
Złotej Piłki '98: 1. Negri
(Glasgow Rangers) 46,5 pkt
(31 bramek - do rozegrania 9
spotkań), 2. Machlas (Vitesse Amheim) 46 (23 - 11), 3.
Hakan (Galatasaray) 40 (20 9) i Guivarch (Auxerre) 40
(20 - 6), 5. Rushfeldt (Rosenborg) 37,5 (25 - 0), 6. Jardel
(Porto) 36 (18 -10) i Kirsten
(Leverkusen) 36 (18 - 9), 8.
Brattbakk (Rosenborg) 34,5
(23 - 0), 9. Bierhoff (Udinese) 34 (17 -10) i Hami (Trabzonspor) 34 (17 - 9).
(kast, PAP)
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PIŁKA NOŻNA
Trzech piłkarzy z wybrzeżowych klubów otrzymało powo
łanie na konsultację reprezen
tacji narodowej do lat 17 w dn.
30.03.-1.04. Trener Krzysztof
Paluszek powołał Łukasza Sę
ka i Roberta Morkę z Bałtyku
Gdynia (trener Henryk Piekar
czyk) i Pawła Gołaszewskiego
z Lechii Gdańsk (szkolenio
wiec Tadeusz Małolepszy).

AGASSII CIEŃ KORDY

•NARCIARSTWO
Rosjanka Jelena Batałowa
zajęła pierwsze miejsce w kla
syfikacji generalnej Pucharu
Świata konkurencji baletu
w narciarstwie akrobatycz
nym. W ostatnich zawodach
z pucharowego cyklu, w au
striackiej miejscowości Altenmarkt, triumfowała jej rodacz
ka Oksana Kuszenko.

KOLARSTWO
Wyścig kolarski TirrenoAdriatico ma nieoczekiwany
przebieg. W piątek na trasę
trzeciego etapu wyruszyło tyl
ko 35 zawodników. Mimo trwa
jących całą noc dyskusji z kie
rownictwem zawodów nie do
puszczono do startu 129 kola
rzy, którzy w czwartek wskutek
kraksy przyjechali do mety ze
stratą ponad 27 min. do zwy
cięzcy, przekraczając limit cza
su.

Komentarz dnia

Inwazja
nazw

ni

Coraz więcej nowych nazw pojawia
się w sportowej nomenklaturze.
Sponsorzy dają, ale w zamian też
żądają. Czasem nie od tych, którym
dają. Od dziennikarzy, którzy z racji
wykonywanego zawodu zazwyczaj
mają dobrą pamięć, żądają by z dnia
na dzień zapomnieli o starej, ugrun
towanej w świadomości kibiców
nazwie drużyny i posługiwali się
nazwą nową, która najczęściej firmu
je wyroby sponsora.
Ostatnio jeden z dyrektorów
wybrzeżowych klubów co tydzień śle
do redakcji trójmiejskich mediów
faksy, w których przypomina, że
jedyny dopuszczalny skrót jego
drużyny w tabeli, to firma sponsora.
Postanowiłem sprawdzić
w macierzystym związku, pod jaką
nazwą ów zespół zgłoszony został do
rozgrywek ligowych. Okazało się, iż
pod starą. Sponsora w niej ani śladu.
Czyżby dyrektor zapomniał?
Adam Suska
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II
Andre Agassi (na głównym zdjęciu) znów na fali. W trzeciej rundzie turnieju tenisistów w Indian Wells wyeliminował roz
stawionego z nr 3. Patricka Raftera. Nieco problemów miał natomiast Petr Korda (dolne prawe zdjęcie), któremu w poje
dynku przeciwko Tommy Haasowi pomagał nawet jego własny cień. Formą błysnął również Austriak, Thomas Muster po
konując najlepszego obecnie tenisistę na świecie Amerykanina Pete'a Samprasa.
F . pap/cap
0t
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