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Młodzież ze Stężycy już
od 15 lat występuje
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Hokeiści Stocz
niowca ulegli
w Katowicach
miejscowemu
KKH 100%
Hortex 3:5
i do Gdańska
wrócą bez brą
zowych medali
mistrzostw Pol
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Kolorowi wagarowicze

Droga na Hel

Ttudny
wjazd

roga łącząca Władysławo
P
wo z Helem może zostać
zamknięta. To jedyna szosa na
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mz n o w e l i zował ustawę
nl przewidującą
«|| przedłużenie
o cztery miesiące okresu,
-y
w którym muJK»H szą się odbyć
I nowe wybory
I samorądowe.
Nowelizacja ma
umożliwić połą
czenie tegorocznych wyborów
gminnych z powiatowymi i woje
wódzkimi.
sta. 4

Sąd Wojewódzki w Warszawie ska
zał na dożywocie trójkę niedo
szłych maturzystów którzy w 1996 r.
bestialsko zamordowali 22-letnią
Jolantę Brzozowską.
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Po zimowym śnie natura budzi się do życia.

jpj| d kilkunastu godzin mamy
kalendarzową
wiosnę.
Uczniowskie obchody tego
święta przebiegały bardzo spo
kojnie.
W Sopocie na świętujących
pierwszy dzień wiosny czekała
niespodzianka: w mieście
wprowadzono zakaz sprzedaży
alkoholu, zarówno dla młodzie
ży, jak i dla dorosłych. We
wszystkich sopockich sklepach
prowadzących sprzedaż alko
holu wisiały kartki informujące,
że od godziny 6 do 16 napojów
alkoholowych nie sprzedaje się.
Przed sklepami na „monciaku"
można było spotkać grupki
młodzieży zastanawiającej się,
jak obejść zakaz i kupić parę
butelek piwa. Padały propozy
cje, żeby poprosić o pomoc ko
goś dorosłego. Okazało się jed
nak, że zakaz dotyczy wszyst
kich, nie tylko osób niepełno
letnich.

W Gdańsku alkohol sprzeda
wano, ale szczególnie pilnowa
no, aby nie kupowała go mło
dzież - w efekcie było spokojnie.
Młodzież tradycyjnie groma
dziła się w okolicach mola i nad
Motławą. Nigdzie nie widać by-

Fot. Robert Kwiatek

Półwyspie Helskim.
Gdy ustabilizuje się pogoda
na drodze prowadzącej do He
lu pojawią się puccy drogowcy.
Przeprowadzą badania, potem
zapadnie decyzja co dalej zro
bić z helską trasą - drogowcy
i kierowcy nie mają o niej do
brego zdania. Koleiny mają po
15 cm głębokości. Drogowcy
przypuszczają, że droga ma
zwietrzałą podbudowę. Nie na
leży się spodziewać szybkiego
remontu. - Można ograniczyć
nośność pojazdów i prędkość
poruszania się - mówi Roman
L akowski, kierownik obwodu
drogowego nr 1.
Helska trasa, jak twierdzą
fachowcy, zniszczona jest pra
wie na całej swojej długości.
- Wyrównanie kolein, by
Maluchy nie ocierały podwo
ziami, kosztować będzie kilka
milionów złotych - mówi Ro
man Lakowski. - To zabieg
prowizoryczny. Wystarczy na
rok, może dwa lata.
Może więc wrócić sytuacja
sprzed lat, gdy liczba aut wjeż
dżających na półwysep była li
mitowana przy szlabanach.

ło agresywnie zachowujących
się osób. Jak powiedzieli
„Dziennikowi" dyżurni policji, (pen)
w Trójmieście w ciągu dnia nie
zanotowano żadnych incyden
tów z udziałem wagarowiczów Elbląg
(at)

Komornik
w kościele

1JM księgach wieczystych
li Sądu Rejonowego w El
blągu są zapisy, świadczące
o tym, że komornicy mieli ścią
gać należności ze świątyń.
Wnioskowały o to m.in. banki,
a także elbląski biznesmen
Bogdan Gomel. Pożyczyli pie
niądze pod zastaw świątyń św.
Jerzego i Miłosierdzia Bożego
byłemu proboszczowi Janowi
Halberdzie.
^
Fot. Robert Kwiatek

Telefon komórkowy reportera „Dziennika" - czynny całą dobę

O 601 665 266 - nagroda za najciekawsze tematy
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Nasza infolinia

•Zmiana nazwy ulicy Jedności
Robotniczej jest zupełnie niepotrzebna.
Ulica ta jest bardzo długa i jej stan nie
jest najlepszy. Pieniądze należałoby ra
czej przeznaczyć na remont nawierzchni,
bądź na renowację znajdującego się przy
tej ulicy kina „Kosmos", które jest
w opłakanym stanie.
K. G. z Gdańska

•Nie rozumiem, dlaczego nazwa ulicy
Jedności Robotniczej miałaby zostać
zmieniona. Owszem, ulice, które noszą
nazwy osób, nie zasługujących na to,
trzeba zmieniać. Jednak ta nazwa powin
na zostać nienaruszona.
Marian Martyniak z Oruni

•Władze naszego miasta po prostu się
bawią. Jeżeli nazwa ulicy Jedności Ro
botniczej zostanie zmieniona, w naszej
firmie zrobi się ogromne zamieszanie.
Trzeba będzie zmieniać wizytówki oraz
adresy na wszystkich dokumentach. To
będzie bardzo kłopotliwe.
Waldemar Bojczuk z Gdańska

•Strasznie mnie zdenerwowała propo
zycja usunięcia krzyża z placu obok obo
zu w Oświęcimiu. Przecież tam ginęli nie
tylko Żydzi, ale również Polacy. Nie ro
zumiem, dlaczego przedstawiciele mniej
szości narodowej mają mieć w tak po
ważnej sprawie ostatnie słowo.
Sławomir Michalewski z Gdyni

Po naszych publikacjach

Fundacja
Sikorskiego

Pomysł Fundacji Sikorskiego (red.
Wieczerskiej) to prawdziwa perełka po
mysłowości. Fundacja stworzona z malut
kiej części diet parlamentarzystów, ku po
mocy zdolnej, ubogiej młodzieży ze wsi
i małych miasteczek, powinna być dumą
i radością ofiarodawców. To, co p. Wieczerska proponuje, nie jest żadną utopią,
ani drogą reformą szkolnictwa wyższego,
o której tyle się dziś debatuje. Myślę, że
gdyby fundacja stała się faktem, parla
mentarzyści zyskaliby wdzięczność mło
dych ludzi i ich rodziców, a Polska wielu
wykształconych ludzi.
Może w wolnej od ciężkiej i męczącej
debaty chwili, któryś z panów poddałby
pod głosowanie ten projekt i w 10 minut
sprawa byłaby załatwiona. Pokażcie pa
nowie klasę i podnieście ręce „NA TAK"!
Cztery lata szybko miną, kształćcie
swoich wyborców i następców ku własnej
satysfakcji i zadowoleniu.
(Nazwisko do wiad. redakcji)

O 800 500 39

7stkich sprawach prosimy
k?nt*kt z działem
„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.
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Cal
^ dob? dyżurny reporter
.Dziennika Bałtyckiego" czeka na
informacje o ważnych, ciekawych,
bulwersujących wydarzeniach. Na zgłaszających tematy,
które wykorzystamy na łamach, czeka nagroda do 1000 zł.

.

»»r'

Jaka lustracja

Co słychać

•Chciałbym poinformować wszystkich
nieświadomych, że pułkownik Kukliński
byi w Gdańsku i to nie raz. Posiadał swój
jacht w Gdyni i również na Wybrzeżu
składał egzamin na kapitana żeglugi
jachtowej. Honorowe obywatelstwo jak
najbardziej mu się należy.
Zbigniew Raczkiewicz z Przymorza

»»

Barbara Madajczyk
-Krasowska
„Dziennik Bałtycki"

ZA
Dyskusja o lustracji z
SLD to rozmowa głuchego
ze ślepcem.
Nie chodzi tu o fizyczną
ułomność, ale hipokryzję
postkomunistycznych poli
tyków. Poprzedni Sejm
wymyślił najłagodniejszą z
możliwych ustaw. Za
współpracę z SB, UB itd.
nie ponosi się żadnych
konsekwencji. No chyba, że
ktoś skłamał, ale przecież
kłamać politykowi nie
przystoi w żadnej sprawie.
Mimo to posłowie Sojuszu
podnieśli larum, że ustawa
skrzywdzi niewinnego.
Prezydent więc odebrał
sądowi kompetencje i
napisał definicję
współpracy. Posłowie SLD
pomysły prezydenta bar
dzo chwalą. Gdyby bowiem
w ich szeregach znalazł się
jakiś agent, to spokojnie
mógłby napisać, że
żadnym donosicielem nie
był. Wyraz „dobrowolna
współpraca" zwolniłby go
od jakiejkolwiek
odpowiedzialności.
Przecież Jaś K. zgodził się
szpiclować nie na ochotni
ka, ale pod presją, że
paszportu nie dostanie.

Czy wspótpraca
była dobrowolna?
Posłowie debatowali
wczoraj nad prezy
denckim i senackim
projektem noweliza
cji ustawy lustracyj
nej. Ustawa jest
martwa, bowiem nie
udało się powołać
Sądu Lustracyjnego.
- Nie twórzmy jakiejś
enklawy z wywiadu
i kontrwywiadu - mówił
wczoraj senator Zbi
gniew Romaszewski od
nosząc się do projektu
nowelizacji ustawy lu
stracyjnej, w którym
prezydent proponuje
wyłączenie tych służb
spod lustracji.
Zdaniem senatora,
zarówno
wywiad
i kontrwywiad inwigilo
wały opozycję demo
kratyczną. Wywiad np.
zabezpieczał rozmowy
„okrągłego stołu". Ofi
cerowie kontrwywiadu
przeprowadzali rewizje
u Jacka Kuronia oraz
senatora, a wywiad in
wigilował i rozbijał Po
lonię.
Prezentując senacką
nowelę, Romaszewski
podkreślił, że najistot
niejsze poprawki pole
gają na zamianie Sądu
Lustracyjnego na Ape
lacyjny oraz określeniu
kompetencji instytucji

Janusz Czerwiński
„Dziennik Bałtycki'

PRZECIW
Takie trudne,
że aż nudne.

Premier Jerzy Buzek i wicepremier Leszek
Balcerowicz w ławach rządowych.
Fot

Rzecznika Interesu Pu
blicznego. Ubiegłorocz
na ustawa przewidywa
ła, że Sąd Lustracyjny
obowiązkowo rozpatrzy
około 20 tys. oświad
czeń osób publicznych.
Projekt senacki, po
wiedział nam senator
Romaszewski, zakłada,
że rzecznik zajmowałby
się tylko tymi oświad
czeniami,
których
prawdziwość budzi wąt
pliwości.
Prezydent chce za
chować Sąd Lustracyjny
i proponuje delegować
sędziów nawet bez ich
zgody. Wprowadza tak
że ograniczenie zakresu

Lustracja, lustracja, lu
stracja, lustracja. Od nie
mal dziesięciu (tak!) lat
hasło to prześladuje mnie
za dnia i w nocy. Nie, że
bym czuł się zagrożony chociaż rozumiem, że jako
ten, co za komuny przeżył
tu (o zgrozo - bez większej
przykrości) trzydzieści lat,
mogę być osobnikiem moc
no podejrzanym.
Nie boję się, a mimo to na
dźwięk wiadomego słowa
ściska mnie w żołądku
i miewam objawy choroby
morskiej. Ale to z przesy
tu. Bo ja mam już dość!

współpracy. Współpra
ca miałaby być nie tylko
świadoma (taki zapis
jest w ustawie), ale do
browolna i ograniczona
do działań na szkodę Jest prośba do panów po
opozycji, kościołów, su- słów: wreszcie coś zdecy
werennościowych aspi dujcie. Przyklepcie dowol
racji narodu polskiego ny z projektów. No, może
ten prezydencki - to pan
oraz dóbr osobistych.
Posłowie skierowali Kwaśniewski podpisze.
oba projekty noweliza Trzeba tak działać, by ten
cji ustawy do komisji. koszmar mógł się prędzej
Sejm nie uwzględnił ani skończyć. Nie nudźcie nas,
wniosku AWS i ROP szaraczków do późnej
o odrzucenie projektu emerytury, aż umrze (ze
prezydenta, ani SLD - starości) ostatni agent SB.
o odrzucenie projektu Czas chyba już najwyższy
Senatu.
na świeższy temat zastęp
(bmk) czy.

Czy chciałbyś wiedzieć, kto na Ciebie donosił? Czekamy pod bezpłatnym numerem tel. 0 800 500 39.

Pytanie dnia

Pisane po „Wiadomościach"

Czy możliwa była nieświadoma współpraca
ze służbami specjalnymi?
Franciszek
Potulski
poseł SLD

- Chyba tak. Głównie ze strony osób wy
jeżdżających za granicę, które po powrocie
do kraju były proszone o ocenę tego z czym
mieli do czynienia podczas pobytu za gra
nicą. Niekoniecznie musieli wiedzieć, że
jest to materiał wykorzystywany przez
służby bezpieczeństwa. Myślę, że obecnie
UOP też korzysta z tego typu informacji.
Tak jest wszędzie na świecie.
Nie sądzę dzisiejszych funkcjonariuszy
UOP, ani tych którzy donoszą, dopóki nie
wiąże się to z krzywdą innych ludzi. Jeśli ro
biło się coś z głębokim przekonaniem, że bę
dzie to dla dobra kraju, a nie szkodziło niko
mu innemu, to ja w tym nic złego nie widzę.
Byłem na wycieczce w Moskwie i nikt
mnie o nic wypytywał. Być może dlatego,
że od 1970 roku byłem w PZPR. Podobno
była dyrektywa, zakazująca szukania agen
tów wśród członków partii.
(PK)

Franciszka
Cegielska,
poseł AWS

- W obozie, który reprezentuję, nie spotka
my się z problemem nieświadomej współpra
cy. Dorośli ludzie zawsze mają zdolność roz
różnienia z kim rozmawiają. Nie ma takiej
możliwości, że ktoś nieświadomie współpra
cował ze służbami specjalnymi. Tylko dziecko
mogło nieświadomie rozmawiać ze służbami
specjalnymi.
Po raz pierwszy wyjechałam za granicę
w 1972 roku. Kiedy wróciłam i zdawałam
paszport, pan wypytywał się mnie jak było za
granicą. Odwiedziłam m.in. Egipt i Maroko.
Odpowiedziałam, że świetnie. Moja relacja
zupełnie nie zainteresowała urzędnika
i szybko mi podziękował. Bardzo nie lubię,
jak ktoś ze mnie robi idiotkę, tak jak Franci
szek Potulski. Dorosły człowiek był świadomy
w jakim świecie żyje. Jeżeli nieznajomy pytał
się o to jak minęła podróż, było to coś nie tak.
(PK)

Brawo
Cegielska!

Czwartkowa „Linia specjalna" była widowi
skiem przykrym. Poseł SLD, Krzysztof Janik,
sejmowy hamulcowy reformy samorządowej,
przypomniał nam zasadę główną „myślenia
dialektycznego": wszystko, co robi wróg, jest
złe. Jeśli bieli płot, to źle, bo smołowanie jest
trwalsze; jeśli smołuje - źle, bo bielenie jest
tańsze. Jedynym jasnym momentem w tym
spektaklu było wystąpienie naszej Cegiel
skiej, która sposobem „kawa na ławę" wyło
żyła, w czym rzecz: SLD chciał reformy, ale
dla siebie (np. ta mapa województw, którą te
raz widzimy - to plus-minus mapa Millera),
teraz zaś ją blokuje, bo przewlekanie się
opłaca. Ośmiesza rząd i daje czas na mobili
zację przeciwnikom reformy. Niech to pobulgocze do czasu kampanii wyborczych, to bę
dzie czym przylać przeciwnikowi. I tyle.
Tegoż dnia w Sejmie posłanka UW, Irena Li
powicz, skarżyła się rzewnie, że przez cztery
lata Unia - dla dobra Polski - chowając do
kieszeni ambicję i tożsamość, współpraco
wała z SLD nad projektami reform, a teraz
SLD nie chce się zrewanżować. Nie trzeba
się skarżyć, trzeba wiedzieć „z jakimi ludźmi
się pracuje".
Janina Wieczerska
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Gdańsk. Takie hobby

Grypa atakuje

Arsenał w

Wirus
z kolcami

Pistolety; rewolwery;
zamki od karabinów,
pociski oraz wiele in
nych militariów odkryła
policja w mieszkaniu
42-letniego Dariusza H.
Policjanci z Wrzeszcza,
którzy odkryli „arse
nał" twierdzą, że Da
riusz H. był raczej hob
bistą niż potencjalnym
przestępcą.
- Zabezpieczyliśmy w su
mie 58 sztuk różnych milita
riów, które były nielegalnie
przetrzymywane w miesz
kaniu i piwnicy Dariusza H.
- powiedział „Dziennikowi"
nadkomisarz Włodzimierz
Maślak, komendant KP
Wrzeszcz. - Na trop „militarysty" wpadliśmy dzięki
własnym
informacjom,
których źródła nie mogę
ujawnić.
W trakcie wyjaśniania
sprawy okazało się, że Da
riusz H. gromadził broń nie
tylko u siebie w mieszkaniu.
Drugi nielegalny „arsenał"
stworzył on... u swojej mat
ki, zamieszkałej w Starogar
dzie Gdańskim. Tam odkry
to 21 luf karabinowych i po
nad 150 sztuk amunicji.
Według nadkomisarza
Maślaka znalezione milita
ria pochodzą prawdopodob
nie z okresu drugiej wojny
światowej.
- Broń jest mocno za
rdzewiała, aby nadawała się

Przychodnie zdrowia w Trójmieście rejestrują wię
cej pacjentów niż zazwyczaj. Co drugi chory zgła
sza typowe objawy grypowe: łamanie w kościach,
dreszcze, bóle mięśniowe i temperaturę.
Jak twierdzi Marian Idźkowski, dyrektor Woje
wódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Gdań
sku - nie ma mowy o epide
mii grypy, ale trójmiejskie
przychodnie obsługują co
raz więcej pacjentów
- Dziennie przyjmuję od
40 do 60 pacjentów, u więk
szości z nich rozpoznaję
grypę lub inne choroby
przeziębieniowe - mówi
Ewa Wierzchowska z przy
chodni w Gdyni Obłużu.
Wzrost zachorowań na
grypę notują
gdańskie
przychodnie. Jak twierdzi
doktor Krystyna Wojtowicz
z Przychodni Rejonowej
przy ul. Burzyńskiego na
Zaspie - objawom chorobo
wym towarzyszy w tym ro
ku charakterystyczna wyso
ka gorączka.
Stan oblężenia przeży
wają poradnie dziecięce.

Jolanta
Gromadzka-Anzelewicz

W Rafinerii Gdańskiej
Większość broni była zardzewiała i nie nadawała się do użytku.

do
użytku
należałoby
wszystko dokładnie wyczy
ścić i poskładać - mówi. Dokładnymi danymi dyspo
nować będę jednak dopiero

po badaniach balistycznych.
Policjanci z Wrzeszcza
twierdzą, że Dariusz H. nie
był im wcześniej znany. Moim zdaniem uprawiał

Fot. Robert Kwiatek

on po prostu oryginalne,
acz nielegalne hobby - ko
mentuje nadkomisarz Ma
ślak.
(wrób)

Tankowanie płac
Po trzech miesiącach sporu ustalono podwyżki
płac w Rafinerii Gdańskiej. RG należy do najlepiej
płacących firm Wybrzeża - już pół roku przeciętne
zarobki przekraczały 2700 zł.
Działające w rafinerii
związki żądały, zgodnie
z ustaleniami Komisji Trój
stronnej, podwyżki o 12,5
proc. (inflacja w tym roku
ma wynosić 9,5 proc.).
Chciały, by stawka w I gru
pie zaszeregowania (jest
ona bazą do ustalania in
nych stawek) wynosiła 406
zł, zarząd rafinerii obstawał
przy 400 zł.
- To szósty już spór, jaki
prowadziliśmy w ciągu
ostatnich lat. W firmie są
pieniądze, ale długo nie mo
gliśmy dojść do porozumie
nia - mówi szef zakładowej
„Solidarności", Andrzej Cenacewicz.

Nowe kamieniczki na Piwnej

Wielka rekonstrukcja
w centrum Gdańska
Sześć nowych kamieni
czek w stylu gdańskim
stanie przy ulicy Piw
nej, na najdrożej sprze
danej gdańskiej działce.
Projekt autorstwa Stani
sława Michela i Krystyny
Kostarczyk został wczoraj
zatwierdzony przez woje-,
wódzkiego konserwatora
zabytków.
Kamieniczki będą rekon
strukcją budynków znisz
czonych podczas wojny.
- Planujemy tam m.in. wi
niarnię z pięknym ogród
kiem, w którym będzie moż
na odpocząć podziwiając
stary Gdańsk - powiedział
„Dziennikowi" Stanisław Mi
chel, autor koncepcji rekon
strukcji. - Podczas pracy nad
projektem szczególną uwagę
zwracaliśmy na to, aby za
chować historyczny wygląd
ulicy, oddać klimat miasta.
Właścicielem gruntu, na
którym staną kamieniczki,

- Co dzień rejestrujemy
ok. 50 dzieci z zapaleniami
gardła, wysoką temperatu
rą, objawami silnego prze
ziębienia - relacjonuje Hali
na Kowalczyk, pielęgniarka
z przychodni na Zaspie.
Trójmiejskie szkoły notu
ją wzmożoną absencję
uczniów, jednak o zamyka
niu placówek, jak w woje
wództwie olsztyńskim, nikt
jeszcze nie myśli. Zgodnie
z obowiązującymi przepisa
mi szkołę można zamknąć
czasowo, gdy np. o godz. 21
panuje mróz równy minus
15 stopni lub nastąpi inne
zdarzenie zagrażające zdro
wiu uczniów. Jak twierdzi
Waldemar Nocny, szef Wy
działu
Edukacji
UM
w Gdańsku - nic takiego się
jeszcze nie wydarzyło.

Sytuację płacową może
zmienić prywatyzacja RG.
Według informacji „Dzien
nika", sprzedaż akcji spółki
będzie w przyszłym tygo
dniu przedmiotem obrad
Komitetu Ekonomicznego
Rady Ministrów. Rafineria
może być prywatyzowana
już w tym roku - sugeruje
Ministerstwo Skarbu.
Niedawno 1936 pracow
ników rafinerii odbierało
bezpłatne akcje RG 10 zł.
Pracowników podzielono iia
siedem grup, w zależności
od stażu pracy. Zatrudnieni
najdłużej, ponad 20 lat,
mieli prawo przeciętnie do
825 akcji.
Jan Kreft

Rocznica powstania
'W/INIARN"lg^r|

0,20=5 50mnpm
Pierwsza z lewej istniejąca kamieniczka zajmowana przez policję, pozostałe wg.
projektu Stanisława Michela i Krystyny Kostarczyk.

jest firma Sanui z Warsza
wy.
Za teren o pow. 507 m kw.
zapłaciła 1 min zł. Rozpo
częcie budowy było zablo
kowane z powodu prowa
dzonych tam prac archeolo
gicznych.

- Piwna, podobnie jek ca
ły obszar Głównego Miasta
objęta jest ochroną arche
ologiczną - mówi Jacek So
kół z Wydziału Architektury
i Nadzoru Budowlanego UM
w Gdańsku. - Jeżeli konser
wator zabytków zatwierdzi

projekt, nie widzę problemu
z wydaniem zezwolenia na
budowę. Jak zapewniają in
westor i architekci, budynki
w stanie surowym staną już
przed zimą.
Łukasz Wróblewski

Shalom, shalom...
W marcu 1943 już było wiadomo w warszawskim
getcie, że zostanie zlikwidowane. Czyli jego miesz
kańcy pójdą do gazu. Powstanie wybuchło
w pierwszym dniu likwidacji 19 kwietnia. W tym
roku obchodzimy jego 55 rocznicę.
Wyprzedzając rocznicę,
bo Teatr Atelier z Sopotu
w kwietniu będzie gościł
w Czechach i Austrii, Teatr
Wybrzeże w Gdańsku za
prasza w poniedziałek, 23
bm., na spektakl najpięk
niejszych pieśni żydowskich
w języku jidysz.

Zaśpiewa je oczywiście
Andrś Ochodlo, dyrektor
i pierwszy aktor teatru. Po
wiedziano kiedyś o nim, że
„on nie śpiewa, on zamienia
postaci
swoich
pieśni
w istoty żyjące". Kto raz go
widział jak śpiewa - nie za
przeczy
(tas)

Warszawa

Dożywocie
dla zabójców

•KRAJ
•Zgoda
na aborcję
SŁUPSK. Czternastoletnia
dziewczyna, która zaszła
w ciążę w wyniku gwałtu,
uzyskała zgodę słupskiej
prokuratury na usunięcie
ciąży. Z wnioskiem takim
zwrócił się ojciec dziew
czynki. Dochodzenie po
twierdziło, że ciąża jest wy
nikiem gwałtu. Prokuratura
Rejonowa w Słupsku bada
okoliczności przestępstwa.

Dzień walki
z rasizmem

RZESZÓW. Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki
z Rasizmem wczoraj w Rze
szowie zorganizowany zo
stał marsz milczenia.
Skazani opuszczają gmach Sądu Wojewódzkiego w Warszawie.

Na dożywocie skazał wczoraj warszawski Sąd Wo
jewódzki troje zabójców Jolanty Brzozowskiej:
Marcina M., ps. „Yogi", Roberta G. - „Gołąb" i Mo
nikę O. - „Osa".
Sąd Wojewódzki w War
szawie skazał 20 bm. na do
żywocie trójkę niedoszłych
maturzystów którzy w 1996
r. bestialsko zamordowali
22-letnią Jolantę Brzozow
ską. Takiej właśnie kary żą
dał prokurator. Obrońcy
trójki zapowiedzieli apela
cje. Sąd uznał, że Marcin M.,
Robert G. i Monika O. „zabi
li swoją teraźniejszość
i przyszłość", co było ich
świadomym wyborem.
- Młody wiek sprawców
nie może usprawiedliwiać
tak wyjątkowego okrucień

stwa - mówił w ustnym uza
sadnieniu wyroku sędzia
Piotr Janiszewski.
Dodał, że życie ludzkie
musi być chronione i wła
śnie dlatego kara jest tak
surowa.
Jolanta Brzozowska zgi
nęła od ran tłuczonych gło
wy oraz od ciosów kuchen
nym nożem w szyję i oczy.
Po zrabowaniu magnetowi
du, biżuterii, telefonu ko
mórkowego i pagera, oskar
żeni próbowali spieniężyć
je, by uzyskać pieniądze
brakujące na studniówkę.

Proces w sprawie brutal
nego zabójstwa 22-letniej
dziewczyny, które wstrzą
snęło opinią publiczną, roz
począł się w październiku
ub.r. Robert G. nie przyznał
się do zabójstwa i obciążył
Marcina M. Ten przyznał
się, ale część winy zrzucił na
„Gołębia" i „Osę", którzy
jednak nie chcieli go kryć
i przyznali się jedynie do
napadu
rabunkowego.
Czwartego oskarżonego, Se
bastiana M., prokuratura
oskarżyła o paserstwo i niepowiadomienie o przestęp
stwie. Dla niego prokurator
zażądał kary łącznej 3 lat
pozbawienia wolności - sąd
wymierzył mu karę 2 lat
więzienia.
(PAP)

Afera w ośrodku
dla narkomanów

Zawiadomienie o prze
stępstwie złożył Włodzi
mierz Wawrzynowicz, peł
nomocnik wojewody kosza
lińskiego ds. zapobiegania
narkomanii. Jego zdaniem
zarzuty są poważne - suma
zdefraudowanych pieniędzy
sięgać może 250 tys. zł w go
tówce, do tego dochodzi du
ża ilość różnego rodzaju da
rów, np. odzieży.
Ministerstwo Zdrowia
i rządowe Biuro ds. Narko
manii, po kontroli przepro
wadzonej w ubiegłym tygo

dniu na wniosek pacjentów
i grupy byłych wychowaw
ców, wstrzymało dotację
stowarzyszeniu „Pro Bono",
które prowadzi ośrodek
w Gałowie. Obecnie w Galo
wie przebywa bez środków
do życia 27 osób, w tym pię
cioro dzieci. Przez 14 dni
zapewniono im pomoc
z opieki społecznej. Jak po
informował wczoraj Tomasz
Kędziora - rzecznik prote
stujących pacjentów i wy
chowawców - wystąpili oni
do Sądu Wojewódzkiego

ŁÓDŹ. Do jednego z łódzkich
szpitali przywieziono wczoraj
poparzonego chłopca.
Z ustaleń policji wynika, że
13-letni Marcin wraz z dwo
ma rówieśnikami wąchał
klej. Marcin wziął foliową to
rebkę z butaprenem. W trak
cie wąchania chłopcy zapalili
papierosy Jeden z kolegów
Marcina - jak twierdzi przy
padkowo - rzucił niedopałek
na torebkę z klejem, a ta wy
buchła Marcinowi na kola
nach.

w Koszalinie o ustanowie
nie komisarycznego zarzą
du nad stowarzyszeniem.
Dotychczasowy zarząd po
dał się bowiem w całości do
dymisji. Członkowie zarzą
du fundacji sprawowali
również kierownicze funk
cje w ośrodku.
Wstępne wyniki policyj
nego dochodzenia w tej
sprawie będą znane w przy
szłym tygodniu. Wawrzyno
wicz złożył też wniosek
o wykreślenie Gałowa z re
jestru niepublicznych za
kładów opieki zdrowotnej.
Ośrodek istnieje od pięciu
lat. Jego działalność finan
sowało Biuro ds. Narkoma
nii, przekazując rocznie
około 200 tys. zł.
(PAP)

Wybory
w październiku
Tegoroczne wybory samorządowe do rad gmin od
będą się dopiero jesienią, nie później jednak niż do
17 października i łącznie z wyborami do nowych
jednostek samorządu terytorialnego - powiatów
i województw.
Nowelizując wczoraj or
dynację wyborczą do rad
gmin, Sejm przedłużył
o cztery miesiące okres,
w którym, po zakończeniu
kadencji rad gmin, muszą
się odbyć nowe wybory sa
morządowe.
Propozycję zmian popar
ło 213 posłów, 179 było prze
ciw, 6 wstrzymało się od gło
su. Ustawa trafi teraz do Se
natu, który zajmie się nią
najprawdopodobniej
27
marca br. Tadeusz Wrona
z AWS, powołując się na
opinię prof. Piotra Winczorka podkreślił, że wydłużenie
okresu międzykadencyjnego
nie jest sprzeczne z konsty
tucją.

- Kadencja rad gmin wy
branych w 1994 r. kończy się
w ustawowym terminie.
Konstytucja nie ustanawia
żadnych -wymogów, co do
terminów kolejnych wybo
rów w organach, którym
kończy się kadencja - po
wiedział T. Wrona.
Obecna kadencja rad
gmin kończy się 19 czerwca.
Znowelizowana w piątek
ustawa umożliwi przepro
wadzenie wyborów do rad
gmin oraz nowych jednostek
samorządu terytorialnego powiatów i województw w jednym, jesiennym termi
nie, nie później jednak niż
do 17 października.
(PAP)

Konferencja ministrów gospodarki

Gaz i prąd
wokół Bałtyku
MO* U***#**™

•ŚWIAT
Katastrofa
samolotu
AFGANISTAN. Samolot
pasażerski Boeing 727
afgańskich linii lotniczych
Ariana rozbił się w czwar
tek na południe od Kabulu
z 45 osobami na pokładzie,
z których żadna nie ocala
ła.

Szczecinek

Przywłaszczenie darów; malwersację, rozpijanie
pacjentów i wykorzystywanie seksualne pacjentek
zarzuca się kierownictwu resocjalizacyjnego
ośrodka dla narkomanów Galowie pod Szczecin
kiem.

Palił się
chłopiec

Dłuższa kadencja samorządów

Zsunął się
dom

KALIFORNIA. Luksusowy
dom w Laguna Niguel
w stanie Kalifornia (USA)
zsuwa się ze wzgórza pod
danego procesowi erozji
przez obfite opady, związa
ne z fenomenem atmosfe
rycznym El Nino.

Minister gospodarki, Janusz Steinhoff (z prawej):
- Bałtycki pierścień ma zapewnić bezpieczeństwo
energetyczne i ekologiczne.

Nie tylko elektryczny, ale również gazowy pier
ścień powstanie nad Bałtykiem.
Rozmawiali o tym przez
dwa dni, zebrani w Gdań
sku, ministrowie gospodar
ki nadbałtyckich krajów
spotykający się w ramach
Rady Państw Morza Bałtyc
kiego.
Pierwszym elementem
pierścienia elektrycznego
stanie się przewód, który
położony na dnie Bałtyku,
połączy Szwecję z Polską powiedział minister gospo
darki, Janusz Steinhoff. Po
wstanie też sieć wspólnego
zaopatrzenia w gaz.
Głównym źródłem tego
paliwa mają być złoża rosyj
skie. Dyrektor departamen
tu w Ministerstwie Gospo

darki, Franciszek Kraw
czyński powiedział, że po
wstaje już koncepcja pobo
ru gazu także spod dna Mo
rza Północnego, w Norwe
giiProjektowany gazociąg
o nazwie Polpipe dotrze do
Polski w rejonie miejscowo
ści Niechorze w woj. szcze
cińskim.
Żeby opłacało się zbu
dować ten gazociąg, musi
nim popłynąć co najmniej
6 miliardów metrów sze
ściennych gazu rocznie.
Odbiorcami będą także in
ne kraje.
Tekst i zdjęcie
Kazimierz Netka

sobota, niedziela 21, 22 marca 1998 r.
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Gdynia

Ratowani rybacy

Elbląg. Komornik w kościele

Lubieżnik
pod garażem

Sieci
w śrubie

Świątynie
pod zastaw

Policja zatrzymała 43-letniego Mieczysława K. po
dejrzewanego o molestowanie nieletnich. Jego ofia
ry to młodziutkie uczennice.
Podejrzany o pedofilię
został zatrzymany w środę
późnym wieczorem w swo
im mieszkaniu w Gdyni. Te
go samego dnia na komisa
riat policji w Gdyni Orłowie
zgłosiła się matka 12-letniej
dziewczynki twierdząc, że
córka padła ofiarą zboczeń
ca. Koło garaży przy ul. Cylkowskiego jakiś mężczyzna
zdjął jej ubranie i dotykał jej
intymnych miejsc. Podobne
zgłoszenia policjanci dostali
od kolejnych dwóch matek
9-letnich dziewczynek. Mie
czysław K. nie przyznaje się
do zarzucanych mu czynów.
Wcześniej był karany.
Z relacji dziewczynek
-wynika, że jedna z ofiar zo
stała zbita przez rodziców
za to, że poszła z obcym
mężczyzną.
- Takie dziecko czuje się
naznaczone, obarczone od
powiedzialnością, myśli, że
jest nikim - mówi Krystyna

Kmiecik-Baran, psycholog,
specjalista ds. przeciwdzia
łania przemocy. - Ofiara po
winna koniecznie szukać
pomocy u psychologa, a nie
być piętnowana przez naj
bliższych.
Z ogólnopolskich staty
styk wynika, że 30 proc.
dzieci jest molestowanych
seksualnie. Najczęściej pa
dają ofiarą swoich sąsiadów,
konkubentów matki, obcych
na ulicy, ojców, krewnych,
rówieśników.
Za czyn lubieżny dokona
ny na osobie poniżej 15 ro
ku życia grozi kara pozba
wienia wolności od roku do
10 lat.
Gdyńska policja podej
rzewa, że ofiar może być
więcej. Prosi poszkodowane
rodziny o kontakt pod nr tel.
624-82-14 lub osobiście
w komisariacie w Gdyni Or
łowie przy ul. Akacjowej 58.
(MSki)

Rozprawa znów odroczona

Nie ma początku

kipy Polskiego Ratow
nictwa
Okrętowego
E
udzieliły pomocy rybakom

ze Świbna, których dwie ło
dzie znalazły się w niebez
pieczeństwie.
Przedwczoraj
późnym
wieczorem łódź rybacka
„Świb - 3" wypłynęła na
przybrzeżne łowisko w rejo
nie Kątów Rybackich. Ryba
cy chcieli sprawdzić zawar
tość wystawionych wcze
śniej sieci. Awaria silnika
zmusiła ich do zakotwicze
nia na zatoce. Pomocy stara
li się udzielić kolegom ryba
cy z łodzi „Świb - 14".
W czasie podchodzenia do
zakotwiczonej
jednostki,
w śrubę wplątała się sieć.
Rybacy wezwali na pomoc
ratowników z PRO.
- Załogom łodzi pomogły
dwa statki ratownicze:
„Sztorm" i „Powiew", które
odholowały łódź „Świb - 14"
do macierzystego portu powiedział Zdzisław Kapała
z Morskiego Ratowniczego
Centrum Koordynacyjnego
PRO w Gdyni. - Łódź „Świb
- 3" pozostała na kotwicy.
Wczoraj rano rybacy ze
Świbna przeholowali ją do
portu.
(JAS)

Gdańsk

Narkotyki
na ulicy
m

olicjanci z komisariatu
Gdańsk Wrzeszcz za
trzymali w czwartek około
godz. 14 Bartosza J., 21-letniego mieszkańca Gdańska.
Mężczyzna został zatrzyma
ny do dyspozycji prokurato
ra, gdyż zachodzi podejrze
nie, iż handlował narkotyka
mi. Znaleziono przy nim 6
działek marihuany, 10 table
tek tzw. ekstazy oraz 4 wo
reczki z amfetaminą. Za
trzymanie miało miejsce na
skrzyżowaniu ulic Słowac
kiego i Reymonta.

(rye)

Kredyty zabezpieczano hipoteką na budynkach kościołów.

Dwie elbląskie świątynie zastawione zostały pod
pożyczki byłego kapłana, byłego proboszcza para
fii św. Jerzego, Jana Halberdy w Elblągu. Nowy
proboszcz mówi, że kościoły są własnością para
fialnej wspólnoty.
Pisaliśmy wczoraj, że
obecny proboszcz parafii
św Jerzego od dziennikarzy
dowiedział się, iż jego ko
ściół został wystawiony na
sprzedaż; oferta została jed
nak wycofana z biura nieru
chomości w Gdyni.
W księgach wieczystych
Sądu Rejonowego w Elblą
gu są zapisy, świadczące
o wszczynaniu egzekucji
komorniczych.
Odbywały się one na
wniosek banków, które po
życzały kapłanowi pienią
dze m.in. pod zastaw świą
tyń św. Jerzego i Miłosier
dzia Bożego.
W 1994 r., jak czytamy
w księgach, „wszczęto egze
kucję przez komornika re
wiru I Sądu Rejonowego
w Elblągu, w celu zaspoko
jenia należności do kwoty
1062812, 27 tys. zł", wlicza
jąc w to odsetki od marca

1994 r., dalsze odsetki
i kwoty egzekucji na rzecz
Banku Polskiej Kasy Opieki
SA z Sopotu.
Bank miał tzw. tytuł wy
konawczy z 15 lutego 1994 r.
Hipoteka w wysokości
100, 2 tys. zł z odsetkami
wynoszącymi wówczas 64
proc. kwoty, na rzecz Banku
Rozwoju Rolnictwa SA
w Poznaniu o/ w Elblągu
ustanowiona została 12 paź
dziernika 1991 r.
Hipoteka przymusowa,
ustanowiona została także
na podstawie nakazu zapła
ty w postępowaniu nakazo
wym Sądu Rejonowego
w Elblągu, z 25 lipca 1995 r.,
na rzecz Bogdana Gomela,
biznesmena z Elbląga; za
stawiono kościół pod we
zwaniem Miłosierdzia Bo
żego, przy ul. Chocimskiej.
Hipoteka przymusowa na
kościół p.w. św. Jerzego,

Fot. Piotr Kajmer

ustanowiona została na pod
stawie nakazu zapłaty w po
stępowaniu nakazowym Są
du Rejonowego w Elblągu
z 25 lipca 1995 r., począwszy
od 7 stycznia 1994 r. do 6
stycznia 1995 r. także na
rzecz Bogdana Gomela.
Stało się tak dlatego, iż
w 1994 r. biznesmen ów po
życzył ówczesnemu pro
boszczowi parafii św. Jerze
go, Janowi Halberdzie - 3,5
min dolarów. Zastawem by
ły dwie świątynie.
Kiedy okazało się, że po
życzkobiorca jest niewypła
calny, a - jak podała Kuria
Biskupia w Elblągu - jego
zadłużenie szacuje się na
ok. 140 tys. zł - pożyczko
dawca oddał sprawę do są
du i "wygrał ją.
Kilka miesięcy temu B.
Gomel zgłosił agencji nieru
chomości AG - Univers
w Gdyni ofertę sprzedaży
kościoła Miłosierdzia Boże
go w Elblągu za 3 min dola
rów, ostatnio wycofał ją,
zmienił miejsce zamieszka
nia i numer telefonu ko
mórkowego.
(EL)
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Nie stawiło się dwóch spośród oskarżonych.

Fot. Maciej Kostun

Kolejna rozprawa przeciwko współwłaścicielom
firmy „Digital" nie doszła do skutku. Na sali roz
praw w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku, zabrakło
wczoraj dwóch oskarżonych i trzech obrońców.
Proces w sprawie do
mniemanych przestępstw
popełnionych przez niektó
rych współwłaścicieli „Digitalu" nie może praktycznie
ruszyć z miejsca od ponad
roku. Na kolejnych rozpra
wach nie stawiali się po
szczególni oskarżeni.
Tym razem na sali roz
praw nie pojawiło się dwóch
spośród jedenastu oskarżo
nych - Jerzy F. i Krzysztof B.
Nie przybyli także trzej
obrońcy oskarżonych.
Wskutek nieobecności
oskarżonych sędzia Ry

szard Milewski postanowił
odroczyć rozprawę. Jej ter
min ustalono na 22 maja
1998 r.
Sąd polecił także dopro
wadzić na następną roz
prawę obu oskarżonych
nieobecnych na wczoraj
szej rozprawie.
Przypomnijmy, że akt
oskarżenia zawiera zarzuty
wyłudzenia
kredytów
w bankach i działania na
szkodę kilku kontrolowa
nych przez nich spółek.
(kej)

Zgadnij kto otwiera
swój sklep w Gdańsku

mołherca ?
R-3021/A/936

ni
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Unia Europejska w szkole podstawowej

Zamiast wagarów
od hasłem „Z czter
nastki bliżej do Euro
P
py" odbyła się wczoraj im

preza w Szkole Podstawo
wej nr 14 w Gdańsku. Każda
z klas IV-VIII była tego dnia
jednym z krajów europej
skich.
W sali lekcyjnej z napi
sem „Francja" poza wido
kówkami i albumami można
było skosztować francuskie
ciasteczka, wziąć udział
w konkursie wiedzy o fran
cuskiej piłce nożnej, a także
zobaczyć wieżę Eiffela skle
joną przez Dagmarę Brze
zińską i jej tatę z 3800 zapa
łek. Hiszpania proponowała
obejrzenie wystawy monet,
pikantne sałatki i żywy po
mnik Don Kichota. W Szwe
cji Pippi Langstrumpf pre
zentowała wyroby huty
szkła. W Wielkiej Brytanii
można było zobaczyć wy
stęp Spice Girls, a we Wło
szech Luciano Pawarottiego.
Zabawa rozpoczęła się
w grudniu ubiegłego roku wtedy klasy losowały jakimi
państwami będą 20 marca.
Inicjatorką przedsięwzięcia
jest Teresa Kowalewska nauczycielka kształcenia
obywatelskiego w szkołach
samorządowych.

Agnieszka Sprawka zagrała rolę Mel B ze Spice Girls.
Fot. Adam Warżawa

- Stworzyliśmy uczniom
alternatywę wagarów. Lepiej, żeby bawili się w szkole, zamiast chodzić bez celu

po mieście - podkreśliła,
Impreza zakończyła się
konkursem wiedzy o Unii
Europejskiej.
(KAS)

Obawy świadka
16 mężczyzn z tzw. gangu
Wróbla wczoraj po raz
czwarty zasiadło na ławie
oskarżonych przed gdań
skim Sądem Wojewódzkim.
Mężczyźni są podejrzani
m.in. o wymuszenia rozbój
nicze oraz pozbawienie wol-

Na Morenie

Martwy stok

Podczas czwartkowej
Rady Miasta Gdańska
przyjęto uchwałę
w sprawie sprzedaży
domów i lokali miesz
kalnych stanowiących
własność gminy Gdańsk.

Proces gangu Wróbla

|gi| rzed Sądem Wojewódzf' kim w Gdańsku zezna
wali wczoraj świadkowie
w sprawie tzw. gangu Wró
bla. Grupa jest oskarżona
o nielegalne posiadanie
broni, porwania i torturo
wanie swoich ofiar.

Nowa uchwała

ności ze szczególnym okru
cieństwem. Więzione przez
gang ofiary były torturowa
ne. Aby odzyskać pożyczone
pieniądze, dłużników przy
palali papierosami, żelaz
kiem, polewali ich wrząt
kiem. Grozi im kara doży
wotniego więzienia.

Wczoraj w tej sprawie ze
znawało pięciu z ośmiu we
zwanych świadków. Jeden
z nich rozpoznał w głównym
podejrzanym Jarosławie W.
vel Wróbel osobę, której
wynajął dom w Gdańsku

Osowej. Świadek widział też
kobietę z dwójką dzieci, któ
ra pod dom przyjeżdżała
czarnym BMW. Prawdopo
dobnie była to kobieta o ps.
Ruda, która miała się spe
cjalizować we wbijaniu no
życzek w nogi ofiar.
Z kolei, gdy zeznania
miała składać Irena R., sę
dzia powołując się na prze
pisy wyprosił z sali: oskar
żonych i widownię. Kobieta
obawiała się, że obecność
zainteresowanych
może
wpłynąć na jej zeznania.
(WOS)

Pierwszeństwo wykupu
przyznano najemcom, któ
rzy wniosek o wykup złożyli
do 31 grudnia 1997 roku. Do
wiadomości publicznej po
dana zostanie lista lokali
wyłączonych ze sprzedaży.
Przygotuje ją zarząd, a za
Tak wygląda pomieszczenie, w którym wypożyczano
twierdzi Rada Mista. Na
narty.
Fot. Maciej Kostun
jemcom przysługuje 70 pro
centowa bonifikata. Ponadto
10 procent zniżki uzyskają Jeden z nielicznych na terenie Trójmiasta stoków
osoby, które jednorazowo narciarskich znajdował się na gdańskiej Morenie.
zapłacą całą kwotę. Kolejne Od kilku miesięcy straszy pustkami. Budynki sta
10 procent taniej mogą ku
nowiące jego zaplecze zostały zdewastowane. Nikt
pić lokal kombatanci. Mak
symalna bonifikata wynosi nie wie gdzie są właściciele spółki, do której nale
więc 90 procent. W praktyce ży obiekt.
cena za metr kwadratowy
Na jednym ze wzgórz się z panem Wacławem Gaprzy zastosowaniu zniżek
będzie o połowę niższa niż gdańskiej Moreny przez kil nem i .ustalić szczegóły
przed wprowadzeniem no ka lat funkcjonował stok dla przyszłości stoku narciar
narciarzy. Jesienią ubiegłe skiego. Chcielibyśmy, aby
wych zasad.
Wykreślono z uchwały go roku został zniszczony charakter tego miejsca zo
paragraf, zgodnie z którym wskutek pęknięcia rury wo stał zachowany.
- Planujemy sprzedaż
tracą prawo do bonifikaty dociągowej. Po zdarzeniu
nabywcy, jeśli przed upły właściciele - spółka Prof obiektu, czy raczej tego, co
wem 10 lat od dnia nabycia, Ski, obiecywali szybką od po nim pozostało - powie
odstąpią go innym osobom. budowę. Obecnie stok i bu dział „Dziennikowi" Wacław
Odsprzedać lokal kupowany dynki nleżące do obiektu są Gan, współwłaściciel spółki
na raty można po spłaceniu całkowicie zniszczone. Brak Prof Ski. - Był on po prostu
Jesteśmy
całej należności. Jeśli jednak jakichkolwiek informacji niedochodowy.
ktoś sprzeda nabyte tą drogą 0 właścicielach czy telefo w trakcie rozmów ze spół
mieszkanie, nie może ubie nach kontaktowych. Spół dzielnią na temat przyszło
gać się o inny lokal komu dzielnia Mieszkaniowa „Mo ści obiektu.
Spółdzielnia o „trwają
rena", do której należy teren
nalny.
cych"
rozmowach nic nie
1
która
dzierżawiła
go
spółce
Przewodniczący
Rady
Miasta, Paweł Adamowicz uzyskała wyrok w sprawie wie.
Mieszkańcy bloków oka
podkreślał, że ważne w tej zaległych opłat za dzierża
uchwale jest to, aby z jednej wę, ale komornik nie ma lających stok żałują, że
strony zasady sprzedaży by żadnej możliwości wyegze miejsce, które kiedyś pełne
ły korzystne dla najemców, kwowania należności, po było ludzi i zabaw, teraz
a z drugiej, aby były w mia nieważ nie może skontakto straszy pustkami.
- Dawniej tutaj ciągle coś
rę sprawiedliwe dla tych, wać się z właścicielami.
się
działo, często organizo
którzy mieszkania kupowali
- Dowiedzieliśmy się, że
przed wprowadzeniem no Prof Ski chce sprzedać cały wano zawody narciarskie,
uczono dzieci jeździć, było
wych zasad.
obiekt sportowy - informuje wesoło - mówi jedna
Najemcy z Grupy Inicja zastępca prezesa Spółdziel
z mieszkanek. - Dziwię się,
tywnej Mieszkańców zapo ni „Morena", Anna Dziadoże nikt tego przez tyle czasu
wiadają zaskarżenie tej wicz. - Jednak my również
nie wyremontował.
uchwały.
(KAS) nie wiemy jak skontaktować

REKLAMA

Zakłady Produkcyjno-Handlowe

„REDA"
Spółdzielnia Pracy w Redzie,
ul. Gniewowska 12, tel. 678-33-35
ogłaszają przetarg ofertowy nieograniczony na

sprzedaż prawa wieczystego użytkowania
działki o powierzchni 1.664 m2
łącznie z wybudowanym na tej działce
budynkiem produkcyjno-biurowym
o powierzchni 980 m2.
Cena wywoławcza 350 000 zł.
Oferty należy składać w sekretariacie spółdzielni w ciągu
dwóch tygodni od daty ukazania się powyższego
ogłoszenia.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny.

Dnia 19.03.98 r.
wkradł się błąd
do reklamy
Zaktadu
Produkcyjno-Handfowego
.Reda"
polegający na podaniu
błędnej powierzchni obiektu
objętego przetargiem
(zamiast: 1.664 m2
ukazało się: 1,664 m2).

Za powstały błąd przepraszamy.

Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Gdańsku
a, że dnia 23 kwietnia 1998 r. o godz. 12.00 w kancelarii komornika - mieszczącej się
w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30, pok. nr 044,

f0UASZA1 5IC
W .DZIENNIKU
BAŁTYCKIM"

odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego składającego się z własnościowego
spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni 53,89 m! należącego do
BEATY I BENONA MACHOWIAK
położonego w GDAŃSKU przy ul. Pilotów 5e/2.
Suma oszacowania wynosi 67 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wy
nosi 45 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy osza
cowania tj. 6750,00 zł w gotówce lub książeczce oszczędnościowej.
R-3348/A/235

MOSiR w SOPOCIE
ogłasza przetarg

im działalność sezonowy
w pasie plaiawym w 1998 r
Informacje:

MOSiR w Sopocie,
ul. Armii Krajowej 76782,
tel. 550-12-15, 551-61-51

jSdańsk, ul. Krynicka 1 ,tel.(058) 55-43-555, fax 55- 43-500
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Wiele

Zegnanie
zimy

W wielewskim Domu
Kultury odbyło się spo
tkanie pod hasłem „Już
wiosna

I KARTUZY:

Kościerzyna. Strażackie podsumowanie

Mniej pożarów
więcej wypadków

KOŚCIERZYNA. Dzisiaj od
będą się dalsze przesłucha
nia XV edycji konkursu re
cytatorskiego poezji pol
skiej. Wcześniej jurorzy
wsłuchiwali się w recytacje
dzieci z klas I-III i IV-VI.
Podczas dzisiejszych prze
słuchań zaprezentuje się
młodzież w kategorii klas
VII-VIII oraz w kategorii
poezji śpiewanej.

Tenis
WIELE. W niedzielę
o godz. 11 w Domu Kultury
odbędą się klubowe roz
grywki tenisa stołowego dla
dorosłych. W zawodach
zmierzą się Gryf Wiele
z drużyną z Tczewa.

Zebranie
rolników
KARSIN. O godz. 11 w nie

dzielę w tamtejszym Domu
Kultury odbędzie się zebranie
członków kółek rolniczych.

Spotkanie
LIPUSZ. Odbędzie się spo
tkanie członków byłego ze
społu pieśni i tańca Kaszu
by z Lipusza. Członkowie
będą opracowywać repertu
ar na obchody 600-lecia Li
pusza. Spotkanie odbędzie
się w niedzielę o godz.14
w Domu Kultury.
(rb)

Wyszczególnienie

I KOŚCIERZYNA:

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

p LlgBORK:

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

8- PUCK:

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

i WEJHEROWO:
55

ul. Jana IJ3 Sobieskiego 227,
tel./fax. 6 72-79-29, 672-23-51 w. 22, 672-79-30.
Redakcja czynna od godz. 8 do 16.

Najlepsi
pingpongiści
W Lipuszu rozstrzygnięto turniej tenisa stołowego
o mistrzostwo Lipusza.
Miłośnicy tej dyscypliny
sportowej
rywalizowali
przez 5 miesięcy, w 5 cy
klach turniejów Grand Prix
0 mistrzostwo Lipusza.
Impreza
towarzyszyła
przypadającym w tym roku
Podczas narady w Kościerzynie analizowano stan ochrony przeciwpożarowej w każ obchodom jubileuszu 600lecia Lipusza, a jej organi
dej gminie.
Fot. Emilia Ciupka
zatorem był miejscowy
W roku ubiegłym natomiast Gminny Ośrodek Kultury
W1997 roku w całym rejonie kościerskim zanoto
aż w 55 proc. straż działała 1 Sportu.
wano 121 pożarów. Dla porównania w roku 1996
przy wypadkach lub innych
Turniej
rozgrywano
zdarzeniach, gdy tymcza
pożarów było o 36 więcej.
sem pożary stanowiły zale w dwóch kategoriach wie
Na dorocznej odprawie ścierzyna (64 razy), a naj dwie 43 proc. interwencji.
kowych. W klasyfikacji łącz
Państwowa Straż Pożarna rzadziej na terenie gminy
Pozytywna statystyka nie nej do lat 15 (najsilniej ob
w Kościerzynie przedstawi Liniewo (6 razy), Dziemiany przysłoniła jednak bieżą sadzona kategoria z 30
ła samorządowcom rejonu i Lipusz (po 11 razy).
uczestnikami)
zwyciężył
cych problemów straży.
kościerskiego analizę stanu
- Rejon kościerski w po
- Wyposażenie naszych Marcin Turzyński z Lubiany,
żarniczej statystyce woje jednostek w sprzęt nie jest który wyprzedził kolejno:
ochrony przeciwpożarowej.
W odprawie wziął udział wództwa gdańskiego znaj najlepsze. Sprzęt jak naj Daniela Sławnego z Lubia
komendant
wojewódzki duje się na szarym końcu - szybciej należałoby odmło
PSP, st. bryg. Zygmunt Bryś, mówił komendant woje dzić. Wiem jednak, że zro
komendant rejonowy straży, wódzki. - Jest to fakt jak bić się tego nie da od razu.
pozytywny. Pojazd strażacki średniej Lipuska Huta
Jerzy Rożek, a także wice najbardziej
burmistrz
Kościerzyny Mniej pożarów to mniej klasy wraz z osprzętem
i wszyscy wójtowie wiej strat i zniszczeń. Niepoko kosztuje 340 tys. zł, a za
skich gmin rejonu kościer jące jest jednak to, że zmie ciężki wóz bojowy trzeba
nia się struktura interwen nawet zapłacić 450 tys. zł skiego.
W roku minionym straż cji. Jeszcze kilka lat temu na stwierdził komendant konajczęściej interweniowała dwie trzecie wszystkich in ścierskiej straży pożarnej,
w mieście Kościerzyna (126 terwencji straż była wzywa bryg. Jerzy Rożek.
razy) i gminie "wiejskiej Ko na do likwidacji pożarów.

ny, Pawła Jendernala ze
Szklanej Huty, Tomasza
Prabuckiego ze Szklanej
Huty i Krzysztofa Felskiego
z Lipusza.
W kategorii open (powy
żej 15 lat) wygrał Sulisław
Kozłowski z Dziemian,
przed Marcinem Jendernalem ze Szklanej Huty Patry
kiem Brzezińskim z Dzie
mian, Rafałem Rambowskim z Dziemian i Wojcie
chem Litwińskim z Lipusza.
Najlepsi uczestnicy tur
nieju w swoich kategoriach
wiekowych otrzymali pu
chary, a pozostałych zawod
ników uhonorowano nagro
dami rzeczowymi.
(jard)

Parkowe
ograniczenia

Kościerzyna

Rehabilitacja i wypoczynek
Po pokonaniu drobnych
trudności doszło do realiza
cji wyjazdu grupy niepełno
sprawnych dzieci na wypo
czynek do Złotowa koło Piły.
Łącznie wyjechało 20
dzieci, z tego 12 z Koście
rzyny. Dwutygodniowy po
byt obfitował w wiele zajęć

rehabilitacyjnych. Była hy widualne. Wieczorem miło
droterapia i ciesząca się spędzano czas na wspólnej
ogromnym powodzeniem zabawie, a w tym czasie
hippoterapia. Dzieci chętnie opiekunowie dzieci spoty
też korzystały z zajęć w sali kali się, by omówić proble
gimnastycznej.
my na jakie natrafiają w ży
Dla uczestników turnusu ciu codziennym i -wymienić
z cięższymi schorzeniami doświadczenia.
organizowano zajęcia indy (za)

Ceny detaliczne niektórych towarów spożywczych
Mąka wrocławska (zł/kg)
Mąka poznańska (zł/kg)
Masło śmietankowe (zł/kg)
Masło z importu
(zł/kg)
Mleko 2 % tł. butelk.(zł/l)
"Schab
(zł/kg)
Łopatka
(zł/kg)
Wołowe bez kości
(zł/kg)
Wołowe z kością
(zł/kg)
Szynka wędz. gotow. (zł/kg)
Kiełbasa toruńska (zł/kg)
Kiełbasa szynk.woł. (zł/kg)
Kiełbasa podwaw. (zl/kg)
Kiełbasa zwyczajna (zł/kg)

(33

m Gdańsk
*

W Lipuszu. Rosną następcy Grubby

Całą imprezę przygoto
wała kierowniczka bibliote
ki w Wielu, Maria Szczechowiak. Wzięły w niej udział
dzieci z tamtejszej Szkoły
Podstawowej.
W uczniowskim teatrzyku
zaprezentowano pożegna
nie zimy i wykonano różne
go rodzaju wiosene piosenki
oraz wierszyki. Wspólne
spotkanie zakończył spacer
nad pobliskie jezioro, gdzie
utopiono Marzannę.
(rb)

•W SKRÓCIE
Recytatorzy

* ul Jeziorna 2/27.
tel./fax 681-18-92. 681-18-44.
Czynny w godz. od 8 do 16.

Gdańsk
ł.46-1.65
1.50-1.70
10.00-11.50
1-10-1.20
12.90-12.99
9.40-12.40
13.00-14.00
7.90-8.80
17.90-18.70
11.00-13.00
9,90-10.20
7.90-8.90

Kościerzyna
1.45-1.70
1.50-1.70
11.00-11.75
12.50-16.35
9.90-10.50
12.39-14.76
8.55-8.67
16.88-18.24

Starogard
1.60-1.70

Tczew
1.49-1.59

10.00-11.00

0.95-1.00
13.30-14.90

10.20-12.10

12.80-14.80
9.80-11.20
12.60-14.90

11.88-11*92

12.30-13.40
8.30-9.15
14.40-17.20
11.90-13.20

10.80-12.20

9.50-10.00

7.80-9.60

8.20-8.90

16.80-19.10

Źródło: notowania Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, w okresie od 1 do 15 marca 1998 r.

(O.)

Lipuska Huta to jedno
z siedmiu sołectw nie
wielkiej gminy Lipusz.
Sołtysem wsi od 20 lat
jest Zygfryd Jankowski.
Wieś, w skład której
wchodzą
przysiółki
o wdzięcznych nazwach Bałachy, Krugliniec, Szwedzki
Ostrów i Wyrówno, za
mieszkuje 320 osób.
- Nasza wieś ma typowo
rolniczy charakter - powidział Zygfryd Janikowski. tylko i wyłącznie z uprawy
roli utrzymuje się u nas 25
gospodarstw domowych.
Z reguły na słabych gle
bach, niemal wyłącznie VI
klasy, rolnicy nastawiają się
na hodowlę bydła mleczne
go i trzody chlewnej.
Jest we wsi także 12 dom
ków letniskowych, ale tury
styka nie wpływa na wize
runek Lipuskiej Huty, która
zawsze była wsią rolniczą.
W rozwoju zaplecza tury
stycznego wsi przeszkadza
Wdzydzki Park Krajobrazo
wy, którego znaczny obszar
znajduje się w granicach so
łectwa. A do atrakcyjnych
miejsc jest z Lipuskiej Huty

Sołtys Lipuskiej Huty, Zyg
fryd Janikowski.
Fot. Emilia Ciupka

naprawdę blisko. Zaledwie
1,5 kilometra od wsi znajdu
je się urocze Jezioro Wyrów
no, a wokoło rozciągają się
piękne lasy
- Park nakłada znaczne
ograniczenia w rozwoju
i budowie infrastruktury tu
rystycznej. Trzeba mieć
zgodę stosownych urzędów
na to, żeby wznosić tam
domki letniskowe lub budo
wać ośrodki wypoczynkowe
- stwierdza Zygfryd Jan
kowski. O takie jednak ze
zwolenia nie jest łatwo.
(jard)

sobota, niedziela 21, 22 marca 1998 r.

Stężyca. Recytowali w czytelni

W SKRÓCIE

Inauguracja wiosennej rundy

Przez poezję
do życia

Mowy wóz

Piłkarze ruszą
na boiska

KAMIENICA SZLACHEC
KA. Dziś o godz.14.45 na
placu przy strażnicy odbę
dzie się uroczystość przeka
zania bojowego samochodu
typu GBAM. W programie
przewidziano udział we
mszy św. w miejscowym ko
ściele, a także wysłuchanie
raportu naczelnika OSP
o stanie gotowości bojowej,
poświęcenie i przekazanie
do użytku wozu strażackie
go(sz)

Konkurs
pożarniczy

Pierwsze miejsce w kategorii poezji śpiewanej zajęta Małgorzata Gawroniak.
Fot. Katarzyna Źiólkowska

Po raz pierwszy Szkoła Podstawowa w Stężycy;
wspólnie z czytelnią tamtejszej Gminnej Biblioteki
Publicznejzorganizowały konkurs recytatorski
dla uczniów szkół podstawowych.
Do tej pory przygotowa
niem wojewódzkich kon
kursów recytatorskich zaj
mowały się wyłącznie szko
ły z gminy Stężyca. Tego
roczny XV Wojewódzki
Konkurs Recytatorski szkół
podstawowych odbył się
przy współudziale bibliote
ki, która udostępniła na ten
cel salę czytelni. W konkur
sie wystąpiło w sumie 40
uczestników z siedmiu szkół
podstawowych z gminy Stę
życa. Poza recytacjami trzy
uczennice zdecydowały się
na wykonanie poezji śpie

wanej. Jury, w skład którego
weszły
przedstawicielki
Wojewódzkiej
Biblioteki
Publicznej w Gdańsku, oce
niając uczniów, kierowały
się doborem repertuaru,
własną
interpretacją
uczestnika, kulturą słowa
oraz ogólnym wyrazem ar
tystycznym. Postanowiły
one przyznać nagrody kil
kunastu uczniom oraz wy
różnić pięciu. Pierwsze
miejsca zdobyli: w kategorii
klas I-III Maria Narkiewicz,
w kategorii IV-VI ex aeąuo
Natalia Kulwikowska oraz

Katarzyna Selewska, nato
miast klas VII-VIII Kamila
Szmyt. Dodatkowo pierwsze
miejsce w poezji śpiewanej
otrzymała Małgorzata Gaw
roniak.
- Poziom konkursu był
raczej wyrównany. Myślę, że
dużo zależało od nauczycie
li, którzy przygotowywali
uczniów. Młodzież ze Stęży
cy już od piętnastu lat wy
stępuje w tym konkursie.
Należy nadal organizować
tego typu eliminacje i nie
rezygnować z nich, ponie
waż dają one uczniom moż
liwość
spotkania
się
i sprawdzenia swoich umie
jętności - powiedziała Irena
Ziomkowska.
(KZ)

Kartuzy. Zmiana przepisów

Wymagane koncesje
na taksówki
Od 1 kwietnia każdy taksówkarz będzie musiał
mieć koncesję na prowadzenie działalności gospo
darczej.
Pierwszego
kwietnia
wchodzi w życie ustawa z 29
sierpnia 1997 roku o warun
kach wykonywania krajo
wego drogowego przewozu
osób.
W myśl jej przepisów,
działalność gospodarcza po
legająca na zarobkowym
przewożeniu osób pojazda
mi samochodowymi na te
renie kraju wymaga zezwo
lenia. Udzielenie, odmowa
udzielenia, cofnięcie, zmia

na lub wygaśnięcie zezwo
lenia następuje w drodze
decyzji administracyjnej.
Pozwolenie taksówka
rzom udziela się na pojazd
i na obszar gminy lub gmin
sąsiadujących, po uprzed
nim zawarciu porozumienia
wszystkich gmin danego re
jonu.
Zezwolenie wydaje wójt
lub burmistrz gminy. Mogą
je otrzymać przedsiębiorcy
posiadający samochód, od

REJON KARTUSKI. Z koń
cem marca rozpoczyna się
XXI konkurs wiedzy pożar
niczej zatytułowany „Mło
dzież zapobiega pożarom".
Na pierwszy ogień pójdzie
młodzież z gminy Somoni
no, która przystąpi do teo
retycznych zmagań z ochro
ną przeciwpożarową 26
marca w Gminnym Ośrod
ku Kultury w Somoninie.
Dla uczniów z terenu gminy
Kartuzy konkurs przepro
wadzony będzie w świetlicy
Państwowej Straży Pożarnej
27 marca. 28 marca wezmą
w nim udział uczniowie
z gminy Żukowo, tym ra
zem, ze względu na remont
żukowskiej strażnicy, w sie
dzibie OSP w Leżnie. 30
marca do konkursu przy
stąpią uczniowie z gminy
Chmielno, 2 kwietnia z gminy Sulęczyno, a 4
kwietnia - z gminy Sierako
wice.
(J.S.)

Jutro meczem z Huraganem z Nowych Polaszek
piłkarze Sportingu Leźno rozpoczną pierwszą
wiosenną rundę w A klasie województwa gdań
skiego.
Piłkarze Sporting Leźno jeszcze służyć piłkarzom. Za
awansowali do II grupy kla to chwalą sobie współpracę
sy A po dwóch latach gry ze strażakami, u których
w jednej z grup wojewódz przechowują swoje stroje
kiej klasy B. Jako klub spor i sprzęt. Mają też poważanie
towy istnieją 3 lata. Rozpię u kibiców. Podrywani do do
tość wieku grających waha pingu przez Franciszka
się od 18 do 35 lat. Jedni Kańskiego i Zygmunta Sopracują, inni uczą się, stu bisza kibice wyróżniają się
diują. Jednoczy ich piłka spośród obserwatorów me
czów
nożna.
Obecnie trenują pod
Celem drużyny w tym se
okiem Janusza Krajewskie zonie jest utrzymanie do
go. Zimą ćwiczyli w hali, brej pozycji w klasie A. Je
biorąc udział w rozgryw sienną rundę zakończyli na
kach halowej piłki nożnej.
piątym miejscu, na czterna
Od lutego dwa razy w ty ście ekip piłkarskich. Za
godniu ćwiczą na boisku kończenie sezonu piłkar
w Leżnie. To boisko jest skiego 1997/98 zaplanowa
ostoją drużyny. Budowane ne jest na połowę czerwca.
trzeci rok z rzędu zaplecze
socjalne wciąż nie może U-S.)

Finisz kartuskiej ligi

Największa
halowa impreza

Medal
za pomoc
GORĘCZYNO. Ludwik
Klinkosz, prezes zarządu
Chemia Polska z Warszawy
został uhonorowany meda
lem okolicznościowym „Po
magając strażakom jesteś
humanitarny". Odznaczony
ufundował jednostce
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Goręczynie 8 specjali
stycznych ubrań ochron
nych wraz z kaskami.
Wdzięczni strażacy liczą po
cichu na dalszą ofiarność
ziomka.

iMa rowerach

ŻUKOWO. W Ogólnopol
skim Turnieju Wiedzy
o Bezpieczeństwie Ruchu
Drogowego w gminie Żuko
wo do eliminacji gminnych
przystąpiło siedem 4-osopowiadający
wymogom bowych zespołów ze szkół
technicznym określonym w Chwaszczynie, Miszewie,
przepisami ruchu drogowe Baninie, Niestępowie, Leż
go.
nie, Borkowie i Szkoła Pod
stawowa im. Obrońców Wy
Przedsiębiorca i jego kie
brzeża w Żukowie. Pierw
rowcy nie mogą być karani sze miejsce zajęli gospoda
za przestępstwo karne skar rze - uczniowie z Żukowa:
bowe, przeciwko bezpie Mariusz Lietzau (kl. VII),
czeństwu w ruchu lądowym, Katarzyna Krakowiak (kl.
przeciwko zdrowiu i życiu VII), Wioletta Bielawska
oraz przeciwko mieniu lub (kl. VI) i Michalina Flisik
dokumentom. Nie mogą po (kl. VI) pod opieką Joanny
zostawać w innym stosunku Lewandowskiej. Na drugim
pracy w pełnym wymiarze miejscu znalazła się druży
czasu pracy.
na ze Szkoły Podstawowej
Jeszcze wczoraj nieznane w Leżnie, na trzecim - ze
były stawki za koncesje.
Szkoły Podstawowej w Ba
(J.S.)
QS.) ninie.

uyorogou

wroWMOlŁ
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Amator Kiełpino zajął czwarte miejsce.

Fot Ryszard Wenta

Zakończyła się dziewiąta edycja kartuskiej halo
wej ligi piłki nożnej. Po tytuł mistrzowski sięgnęli
Pogromcy Ognia z Kartuz; reprezentujący tamtej
szą Państwową Straż Pożarną.
Turniej zorganizowany
przez Kaszubskie Stowarzy
szenie Sportowe Sokół zgro
madził na starcie dwadzie
ścia zespołów rejonu kartu
skiego, rywalizujących ze
sobą przez pięć miesięcy
w dwóch ligach. Rozegrano
180 półgodzinnych spotkań,
w których strzelono 958
bramek, co daje przeciętną
5,3 gola na jeden mecz. Na
parkiecie wystąpiło 210 pił
karzy. Najmłodszy uczestnik
turnieju miał 18, zaś naj
starszy - 54 lata.
Mistrzowie halówki, Po
gromcy Ognia, odnieśli 15
zwycięstw, 3 mecze przegra
li, byli też jedyną drużyną
I ligi, która ani razu nie zre
misowała. Drugie i trzecie
miejsce w turnieju wywal
czyli piłkarze dwóch kartu
skich zespołów - Admaxu

i Dromosu. Dobrze spisują
cy się w rozgrywkach zespół
Amator Kiełpino uplasował
się na czwartym miejscu
zdobywając 27 punktów Do
II ligi spadły Swan-Pol Żu
kowo i Familia Borowo.
Awans i prawo startu
w przyszłym sezonie w gro
nie I-ligowców zapewniły
sobie Prokart Kartuzy
i Klejna Puzdrowo.
Najskuteczniejszymi
strzelcami I ligi zostali Ry
szard Gruba (Pogromcy)
i Mirosław Mackojć (Ama
tor) - po 22 gole, Adam Recław (Admax) - 20 goli
i Krzysztof Pietras (Dromos) - 19 goli. WII lidze do
bramek przeciwników naj
częściej trafiali Tomasz
Chrupek (Plastico) i Zdzi
sław Hildebrandt (Prokart) po 28 razy.
(er-wu)
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Pobór w Wejherowie

Lębork

W Juracie i Jastrzębiej Górze

Wojsko ich
nie interesuje?

Chcieli
autem
do domu

Czystość
basenów

W Wejherowie trwa po
bór do wojska młodzie
ży urodzonej w 1979 ro
ku i starszej. Osiemnastolatkowie, z którymi
rozmawialiśmy, nie
przejawiają chęci służe
nia w wojsku.
- To zwykła strata czasu.
Będę się starał o odroczenie
ze względu na naukę. Może
doczekam aż wojsko będzie
zawodowe - powiedział nam
jeden z poborowych, nie
chcąc ujawnić swojego na
zwiska.
- Nie chcę iść do wojska.
Jeżeli już muszę, to chciał
bym trafić do Straży Gra
nicznej - dodał drugi.
W Wejherowie do poboru
stają młodzi mieszkańcy
miast Wejherowo, Reda,
gmin Wejherowo, Szemud,
Linia, Łęczyce, Luzino,
Gniewino, Choczewo. Mogą
oni ubiegać się o odroczenie
zasadniczej służby wojsko-

1
ieszkańca Wejherowa
1
i mieszkańca Gdyni
policja zatrzymała, gdy usi
łowali włamać się do małego
Fiata zaparkowanego przy
pl.Dworcowym w Lęborku.
Wcześniej na tych dwóch
mężczyzn zwrócili uwagę
kierowcy z pobliskiego po
stoju taksówek. Nieznajomi
bowiem zbyt długo kręcili
się koło samochodów. Upa
trzyli sobie najmniejszy,
którego odepchnęli na bok.
Jeden z taksówkarzy zawia
domił przejeżdżający radio
wóz. Policja ujęła złodziei,
gdy łamakiem podważali za
mek w drzwiach Malucha.

(zet)

Reda
Wejherowscy poborowi czekają na swoją kolej, by
poddać się badaniu komisji.
Fot. Łukasz Steinke

wej ze względu na naukę,
prowadzenie gospodarstwa,
lub sprawowanie opieki nad
członkiem rodziny. Poboro
wi mogą również starać się

Zdążyć
na zielonym

o służbę zastępczą, trwającą W Redzie, na wysokości
dwa lata, ze względu na za starego cmentarza, jest
sady moralne i przekonania dwuetapowe przejście
religijne.
(Tom) dla pieszych przez bar

dzo ruchliwą ulicę. Żeby
przez nie przejść; trze
ba bardzo się spieszyć.

Turnieje ping-ponga

Przy ulicy Gdańskiej
w Redzie została zainstalo
wana sygnalizacja świetlna.
Obejmuje ona na tej ulicy
trzy przejścia dla pieszych.
Przechodząc u zbiegu ulicy
Gniewowskiej i Gdańskiej
nie musimy się martwić.
Zdążymy. Problem pojawia
się, gdy chcemy przejść
dwuetapowe przejścia na
skrzyżowaniu ulic Gdań
skiej i Puckiej oraz naprze
ciwko starego cmentarza.
Idąc tamtędy musimy się
spieszyć, żeby czerwone
światło nie zastało nas na
jezdni. Światło zielone pali
się tam przez niecałe 10 se
kund. Osoby starsze lub
matki z dziećmi nie mają
szans aby zdążyć.
W Urzędzie Miasta za
pewniono nas, że zostanie to
sprawdzone i poprawione.
(Tom)

Tenisowa młodzież

Wejherowo
Nagrodzeni tenisiści - Łukasz Lessnau, Sławomir Labuda i Tomasz Dettlaff.
Fot. Roman Kościelniak

W Sławoszynie i Wierzchucinie odbyły się turnieje
tenisa stołowego w których startowali mieszkańcy
obu wsi.
Do jedenastego turnieju
zorganizowanego
przez
OSP Sławoszyno zgłosiło się
53 zawodników. W sali Do
mu Ludowego grano do
wieczora. Zawodnicy grali
w trzech kategoriach wieko
wych: do 15 lat, od 15 do 30
lat, powyżej 30 lat.
W najmłodszej grupie
najlepszy okazał sie Łukasz

Lessnau. W drugiej grupie,
od 15 do 30 lat, zwyciężył
Grzegorz Roeske.
Najdłużej walczyli naj
starsi. Po zaciętych bojach
zwyciężył Stanisław Bart
kowski przed Alfonsem Ro
eske i Jackiem Machem.
W ping-ponga grano tak
że w Wierzchucinie. Do tur
nieju w tutejszej szkole

Śmierć
pod kołami

zgłosiło się 40 zawodników,
którzy startowali w dwu ka
tegoriach: mężczyźni i ko ilf czwartek przy ulicy
biety. Wśród pań najlepsza W li' Prusa w Wejherowie
była Anna Goyke przed Ju doszło do śmiertelnego wy
padku. Kierująca samocho
styną Selonke.
Spośród mężczyzn naj dem marki Opel Danuta M.
lepszy okazał się Mieczy potrąciła
przechodzącą
sław Frank przed Markiem przez jezdnię 81-letnią Pe
Patokim i Zbigniewem Ban lagię H., mieszkankę Wej
kiem.
herowa.
Nagrody wręczał Darek
Piesza przechodziła przez
Laddach, nauczyciel wf jezdnię w miejscu niedo
w Wierzchucinie, sprawują zwolonym. Potrącona kobie
cy funkcję radnego.
ta zmarła po przewiezieniu
(G.W.)
(R. K.) do szpitala.

Żaden z kaszubskich basenów kąpielowych nie za
kwalifikował się do pierwszej grupy czystości.
W rankingu opracowanym przez państwowego wo
jewódzkiego inspektora sanitarnego w Gdańsku;
najwięcej z nich lokuje się w drugiej grupie.
Pierwszą ósemkę wypeł
nia Trójmiasto.
Druga grupa tych sztucz
nych zbiorników kąpielo
wych obejmuje baseny,
w których jakość wody nie
budziła zastrzeżeń pod
względem mikrobiologicz
nym - dowiadujemy się od
Ryszarda Strzemiecznego,
kierownika Działu Higieny
Komunalnej
WSSE
w Gdańsku. Stwierdzono
natomiast odstępstwa od
wymagań sanitarnych w za
kresie chemicznych zanie
czyszczeń. W grupie tej zna-

lazły się baseny hoteli „Bry
za" i „Neptun" w Juracie
oraz ośrodka wypoczynko
wego „Koral" w Jastrzębiej
Górze.
W trzeciej grupie rankin
gu czystości plasuje się ba
sen ośrodka wypoczynko
wego „Hutnik" w Jastrzębiej
Górze. W czwartej - ośrodka
„Drejk" - w tym samym let
nisku. W ostatniej grupie
nie zabrakło basenów rów
nież z Gdańska i Sopotu.
Ranking obejmuje 28 ba
senów w całym wojewódz
twie.
(K.N.)

Koszykówka

Awans Krokowej

gj eprezentacje Szkoły wejherowianom na tak wy
Podstawowej z Wejhe sokie zwycięstwo. Mecz
rowa i Krokowej awansowa Wejherowo - Krokowa za
ły do finału XXVI Woje kończył się wynikiem 52:36.
wódzkich Igrzysk Młodzieży
Chłopcy z Krokowej wy
Szkolnej w koszykówce
soko
pokonali pozostałych
chłopców.
przeciwników. Zblewo ule
Półfinał igrzysk rozgry
wano w szkole w Krokowej. gło 34:76, natomiast Sopot
Przyjechały drużyny z So .26:70.
W bezpośrednim poje
potu, Zblewa i Wejherowa.
Grali również gospodarze. dynku Zblewa z Sopotem
Turniej rozgrywano syste lepsi okazali się chłopcy
z Sopotu. Pokonali oni Zble
mem „każdy z każdym".
Od pierwszych chwil wi wo zaledwie jednym punk
doczna była przewaga dru tem (40:39), co dało im trze
żyny z Wejherowa. Na po cie miejsce w turnieju.
Do finału, który odbędzie
czątku znokautowali oni
się 16 i 17 kwietnia w Wej
Zblewo 98:23. Również wy
soko pokonali drużynę z So herowie, zakwalifikowały
potu 81:25. Jedynie drużyna się drużyny Wejherowa
i Krokowej.
(R K)
z Krokowej nie pozwoliła

Żarnowiec

Strefowe korzyści
Zarząd spółki „Specjalna Strefa Ekonomiczna
Żarnowiec" przedstawił gościom z regionalnej izby
podstawy prawne funkcjonowania strefy oraz po
tencjalne korzyści wynikające z inwestowania na
jej obszarze.

Na terenie specjalnej
strefy ekonomicznej Żarno
wiec odbyło się spotkanie
zarządu strefy w składzie:
Witold Orłowski - prezes
i Piotr Liczmański - wice
prezes z liczną grupą wejherowskich przedsiębior
ców, zrzeszonych w Regio
nalnej Izbie PrzemysłowoHandlowej w Wejherowie.
Spotkanie odbyło się z in
spiracji posła, Jerzego Bud
nika, który był przewodni
kiem wyprawy wejherowskich przedsiębiorców do
Żarnowca i patronował te
mu przedsięwzięciu. Człon
kowie zarządu spółki „Spe

cjalna Strefa Ekonomiczna
Żarnowiec" mówili o korzy
ściach wynikających z in
westowania na obszarze
strefy.
Informacja gospodarzy
spotkała się z żywym zain
teresowaniem gości, którzy
w trakcie półtoragodzinne
go spotkania zadali wiele
pytań oraz zgłosili szereg
własnych uwag i spostrze
żeń.
Uczestnicy spotkania wy
razili nadzieję, że zaowocuje
ono inwestycjami lokalnego
kapitału na terenie strefy
ekonomicznej Żarnowiec.
(ReS)
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Odpowiedzi na pytania z języka polskiego do I klasy liceów
ogólnokształcących, techników i liceów zawodowych
I_

- Dawne dzieje Polski i Polaków
np. H. Sienkiewicz „Krzyżacy",
A. Mickiewicz „Pan Tadeusz"
- Naród polski w okresie zabo
rów
np. S. Żeromski „Syzyfowe pra
ce", H. Sienkiewicz „Z pamiętnika
poznańskiego nauczyciela"
- Bohaterstwo i walka Polaków
w czasie ostatniej wojny
np. A. Kamiński „Kamienie na
szaniec", K. K. Baczyński „Elegia
o..."

- Miłość i przyjaźń w życiu czło
wieka
np. A. de Saint Exupery „Mały
książę", H. Sienkiewicz „W pustyni
i w puszczy"

- Problemy nastolatków
np. J. Jurgielewiczowa „Ten obcy"
b) list do przyjaciela
n. Sprawdzian z nauki o języku
stadko - rzeczownik M. l.poj. r.
nij.
srebrzystych - przymiotnik D.
l.mn. r. niemęskoosobowy
płotek - rzeczownik D. l.mn. r.
żeński
i - spójnik
zielonych - przymiotnik D. l.mn.
r. niemęskoosobowy
kiełbi - rzeczownik D. l.mn. r. m.
tańczyło - czasownik 3 os. 1. poj.
r. nij. czas przeszły, tryb orz. str.
czynna, ndk.
swawolnie - przysłówek
na - przyimek

Podmiot
stadko
(czego?) /

\

złotych - przymiotnik Msc. l.mn.
r. niemęskoosobowy
piaskach - rzeczownik Msc. l.mn.
r.m.
mielizny - rzecz. D. l.poj. r. żeń
ski
2. Zjadłem naprędce obiad i po
biegłem na bardzo ważny mecz.
1
2 zd. złoż.
współrzędnie łączne
Kiedy zjadłem naprędce obiad,
pobiegłem na bardzo ważny mecz.

1 i (kiedy?)
okolicznikowe czasu.

zd. pod.

Odpowiedzi na pytania z języka
polskiego do V LO w Gdańsku
Część II
Ćwicz. 1.
np. Wczoraj, na wystawie
moi kochani rodzice podzi
wiali samochód.

Ćwicz. 2.
1. piek/arz
2. piecz/enie
piek i piecz
(oboczność)

3. piek/arnia
Ćwicz. 3
Bez myśli - bezmyślny
bezmyślny - lekkomyślny,
nie myślący, głupi

Egzamin wstępny z języka
polskiego do XI LO w Gdańsku

Orzeczenie
tańczyło

(czego?)

(gdzie?)
(przyd.
dop.)

(przyd.
dop.)

kiełbi

p}otek

(jakich?)

(jak?)

swawolnie

na piaskach

(okolicz. sposobu)

(okolicz. miejsca)

(jakich?)

zielonych

srebrzystych
(przyd. przym.)

(przyd. przym.)
(czego?)

mielizny
(przydawka dop.)
REKLAMA.

Bliżej słońca

Egzaminy wstępne do szkół średnich coraz bliżej...

OFERTY LAST MINUTĘ
06.04.98
07.04.98
13.04.98
14.04.98
20.04.98
21.04.98
27.04.98
28.04.98

CYPR
TUNEZJA
CYPR
TUNEZJA
CYPR
TUNEZJA
CYPR
TUNEZJA

OFERTA
HOTEL

WV

1
1
1
1
1
1
1
1

tydzień
tydzień
tydzień
tydzień
tydzień
tydzień
tydzień
tydzień

od 895 zł
od 695 zł
od 895 zł
od 695 zł
od 895 zł
od 695 zł
od 895 zł
od 695 zł

TYGODNIA

TUNEZJA

ZE ŚNIADANIEM ZA

795zł

NAJBLIŻSZE WYLOTY
KIERUNEK
KRETA

TURCJA Cesme
TURCJA Alanya
RODOS
SANTORINI
TUNEZJA
CYPR
MAJORKA
TENERYFA

DATA

OFERTA "SZANSA'

14.05.98
21.05.98
16.05.98
16.06.98
23.06.98
13.06.98
17.06.98
13.05.98
27.05.98
18.05.98
25.05.98
05.05.98
12.05.98
11.05.98
18.05.98
22.05.98
29.05.98
26.05.98
02.06.98
09.06.98

975 zł
975 zł
975 zł
1000 zł
1000 zł
975 zł
975 zł
900 zł
900 zł
1000 zł
1000 zł
975 zł
i 975 zł
1050 zł
1050 zł
1000 zł
; 1125 zł
1300 zł
1400 zł
1450 zł

HOTEL od
1175 zł
1250 zł
1075 zł
I 1150 zł
1150 zł
1125 zł
1025 zł
1050 zł
1050 zł
1325 zł
1325 zł
1 1100 zł
I1100 zł
1350 zł
1350 zł
11375 zł
1375 zł
1475 zł
1550 zł
1600 zł

Gwarancja najniższej ceny*
W wybranych hotelach dzieci płacq pół ceny przez cały sezon.
* Dotyczy oferty „Najbliższe wyloty" oraz cen zawartych w cenniku.
Aby otrzymać katalog, zadzwoń: tel. (022) 611 56 56 (7 dni w tygodniu od 8.00 do 24.00),
lub odwiedź nasz punkt sprzedaży.

Gdynia: ul. świętojańska 4/8, 81-368 Gdynia, tel. 058 661 66 67, poniedziałek-piątek 10.00-19.30, sobota 10.00-15.00,
niedziela 10.00-15.00; Łódź: ul. Piotrkowska 39, 90-102 Łódź, tel. 042 639 87 00, poniedziałek-piątek 10.00-19.30, sobota
10.00-15.00, niedziela 10.00-15.00; Warszawa: ul. Marszałkowska 99/101,00-693 Warszawa, tel. 022 820 91 91, poniedziałekpiątek 10.00-20.00, sobota 10.00-15.00, niedziela 10.00-15.00; Warszawa/Centrum Handlowe Janki: pl. Szwedzki 3,
05-090 Janki k/Warszawy, tel. 022 720 17 22, poniedziałek-piątek 11.00-20.00, sobota 10.00-20.00, niedziela 10.00-18.00;
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 kwietnia '98): ul. Szewska 2, 31-045
Kraków, zadzwoń pod numer informacyjny, poniedziałek-piątek 10.00-19.30, sobota 10.00-15.00, niedziela 10.00-15.00.
numer informacyjny: 022 820 91 80

Lucy Maud Montgomery
„Ania z Avonlea"
Nauczanie jest bardzo
miłym zajęciem - pisała
Ania do koleżanki z semi
narium. - Janka uważa je za
jednostajne, ale ja jestem
innego zdania. Prawie co
dzień zdarza się coś zabaw
nego. Dzieci miewają takie
pocieszne pomysły. (...) Są
dzę, że najtrudniejszą i naj
bardziej zajmującą rzeczą
w nauczaniu jest doprowa
dzić dzieci do tego, by zwie
rzały się ze swych najgłęb
szych myśli. Pewnego
dżdżystego
popołudnia
w zeszłym tygodniu zebra
łam je dokoła siebie i stara
łam się gawędzić z nimi tak,
jak gdybym była jedną z ich
grona. Prosiłam je, by mi
powiedziały, czego sobie
najbardziej życzą. Niektóre
odpowiedzi były pospolite:
lalki, koniki, łyżwy... Inne
nosiły cechy oryginalności.
Henia Boulter pragnęła
„codziennie ubierać się
w odświętną sukienkę i ja
dać w bawialni". Hania Bell
chciałaby „być dobrą, nie
zmuszając się do tego". (...)
W zeszłjnn tygodniu zada
łam starszemu oddziałowi
wypracowanie na temat do
wolny. Miał to być list do
mnie z opisem jakiejś miej
scowości, którą dzieci zwie
dziły lub ciekawego zdarze
nia. (...) W piątek rano zna
lazłam cały stos listów na
stoliku,
a
wieczorem
stwierdziłam raz jeszcze, że
nauczanie ma swe rozko
sze, zarówno jak i przykro
ści".
I. Przeczytaj uważnie
tekst, a następnie rozwiń
w 8-10 zdaniach jeden z po
danych tematów:

1. Życie ucznia jest pełne
niespodzianek. Napisz opo
wiadanie humorystyczne
o jednej z nich.
2. Tej lekcji nigdy nie za
pomnę - kartka z pamiętni
ka.
3. Napisz list do swojej
nauczycielki o wrażeniach
z tego egzaminu.
4. Opisz coś, czego sobie
najbardziej życzysz. Posta
raj się być oryginalny.
5. Zapisz pięć dwuzdaniowych argumentów do
rozprawki na temat:
„Czy szkoła jest potrzeb
na i przyjemna?"
n. 1. Odwołując się do cy
towanego fragmentu odpo
wiedz na następujące pyta
nia:
a) jaki rodzaj i gatunek li
teracki reprezentuje ten
utwór?
b) wymienić trzy cechy
tego gatunku:
c) jakie rodzaj narratora
występuje w tym fragmen
cie?
d) jaką formą wypowiedzi
się posługuje?.
e) wymień trzy inne ga
tunki z tego rodzaju, podaj
ich autora i tytuł.
2. Na podstawie przed
stawionych wizytówek od
gadnij ich właścicieli. Podaj
tytuł i autora utworu, z któ
rego pochodzą. Wymień ga
tunek literacki utworu. Do
pisz dwie cechy bohatera.
a) Jestem najlepszym
przykładem na to, że pozory
mylą. Mimo że opanowany,
potrafię postawić na swoim.
Nie boję się nawet sąsiadów
- raptusów.
b) Wyruszyłem na wę
drówkę w poszukiwaniu
przyjaciół i szczęścia. Prze
konałem się, że dorośli są

Fot. Przemysław Świderski

bardzo dziwni. Postanowi
łem powrócić do mojej uko
chanej Róży.
c) Pochodzę z niezamoż
nej rodziny szlacheckiej.
W młodości byłem wielkim
paliwodą. Urażona duma
doprowadziła mnie do
zbrodni. To zmieniło moje
życie.
d) Jestem zgorzkniałym
człowiekiem. Swoje życie
związałem
z
morzem.
Wszyscy we mnie zwątpili.
Udowodniłem jednak, że je
stem silny.
e) Mam delikatną urodę,
dlatego koledzy nadali mi
żeńskie przezwisko. Moja
młodość upłynęła na walce
z wrogami ojczyzny. Najwy
żej cenię sobie przyjaźń.
III. Przeczytaj uważnie
zdanie, a następnie wykonaj
polecenia.
Każda księga jest niewy
czerpaną skarbnicą wiedzy,
z której możemy czerpać
pełnymi garściami, więc
sięgajmy po nią z pasją i ra
dością.
a) Wykonaj wykres zda
nia, nazwij zdania składo
we.
b) Dokonaj analizy skła
dniowej pierwszego zdania.
(Wykonaj jego wykres, na
zwij części zdania). Nazwij
części mowy i określ ich for
my.
c) Utwórz sześciowyrazową rodzinę wyrazów od sło
wa KSIĘGA, wskaż obocz
ności rdzenia.
d) Wyjaśnij metaforyczne
znaczenie związków fraze
ologicznych:
- ślęczeć nad książkami
- czytać w kimś jak
w otwartej książce
- mówić-jak z księgi
- mól książkowy

I 997 policja
998 straż pożarna
999 p^jotewit
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• 0 800 500 39 bezpłatny telefon „Dziennika"

sobota, niedziela
21, 22 marca 1998

|
AUTOPOMOC
GRZYBNO ul.!
ul. Szkolna 30, te!,
alarmowy 9637,
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 681-45-60, Apteka
im. T. Kościuszki ul. Kościuszki 17
teł. 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 teł. 679-13-23
KROKOWA „Słoneczna", ul. Sło
neczna^ tel.673-76-39
KOŚCIERZYNA im. Majkowskiego
ul. Mickiewicza 4 tel. 686-30-21,
Nowa, ul. Świętojańska 18 teł. 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 tel. 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, tel. 622-804 „Sit
Saluti", ul. 1 Armii WP, tel. 625-300
PUCK „Eskulap", ul. Wejherowska
3 673-24-51 „Pucka" - plac Wolno
ści 12 673-25-16
REDA Apteka Kaszubska, ul. Gdań
ska 45, tel. 67838-81
Miksturka, ul. Pucka 34, tel. 67849-31; Łąkowa, ul. Łąkowa 1, tel.
678-35-25
STARA KISZEWA, Kaszubska, uł.
Kościerska 48 tel. 687-61-10 w.
14
WEJHEROWO „Na Rynku" plac
Wejhera, tel 672-14-70 (czynna
całą dobę) „Bursztynowa" uł.
Pucka, tel 672-03-22 „Prelu
dium", ul. Nanicka 18 teł. 67259-44 „Osiedlowa", Os. Kaszub
skie. tel.672-54-10 „Bukowa",
ul.Bukowa 1, tel. 672-24-31 „Zie
lona", ul.J.Sobieskiego 227, teł.
672-23-51 w.33 „Copernicus", ul.
M. Kopernika 21, tel. 672-23-76
„Pomorska", ul. Sobieskiego
232 „Kolejowa", ul. 10 Lutego
tel. 672-34-40 w. 355 „Wpastorówce", ul. Sobieskiego teł.67278-55
WiADYStAWOWO Bałtycka" - ul.
Niepodległości 17 674-14-91, Im.
gen Hałłera ul. Towarowa 11 <
12-51, „Jantar" ul. Żwirowa 13
674-13-38, „ Ogrodowa*uł, Al.
Żeromskiego 31 674-03-60, „Ry
backa" ul. Gdańska 37 674
ŻEUSTRZEWO „Kaszub" - lettstrzewo 28 673-60-01

Kino. Film weekendu

Basauiat
• taniec ze śmiercią
ył Murzynem, wyszedł z nowojorskich
slumsów, cierpiał biedę.
Był dyskryminowany,
a odniósł wielki sukces
dzięki sile swojego talen
tu. Zaczynał od graffiti
i malowania pocztówek,
by pod koniec swojego ży
cia zawojować cały arty
styczny świat wielkiego
miasta. Historię Basąuiata
(Jeffrey Wright), niekon
wencjonalnego artysty
opowiada w swoim filmie
Julian Schnabel.
Jest to historia buntowni
ka, który przekreślił całą
dotychczasową sztukę, od
rzucił kanony, zburzył
fundamenty. Po obejrzeniu
tego, niewątpliwie fascy
nującego dzieła możemy
swobodnie zakrzyknąć:
tradycja w sztuce już nie
istnieje!
(
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BIURA OBSłUGI KLIENTA TP S.A.
Kościerzyna tel. 686-28-23
Puck teł. 673-23-22
Wejherowo tel. 672-34-89

INF. PKP
KARTUZY tel. 681-01-44
KOŚCIERZYNA tel. 686-35-00
LĘBORK tel. 629-366
WEJHEROWO tel. 672-

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

I:

NA TELEFON
KARTUZY „Boss" teł. 681-05-93

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, ul.Wojska Polskiego
MIECHUCINO, stacja paliw
OKTAN
PRZODKOWO, Raj/ul. Gdańska
PUCK Oktan ul. 10 Lutego 41 b
WłADYSłAWOWO Ariet ul. Starowiejska;
CPN ul. Gdańska
ŻUKOWO, Raf-OI, ul. Kościerska 9

18.30

1

|
POGOTOWIA
PUCK tel. 673-27-81
RUMIA ul. Derdowskiego 24 teł.
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 tel. 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 uł. 1 Maja 13 tel. 673-27-81
SłAWOSZYNO nr 27, tel. 673-72-15
STARA KISZEWA ul. 6 Marca 2 68761-10 wew 21, ul. 1000-lecia 30
687-61-10 wew 49
WŁADYSłAWOWO ul. Nawigacyjna
14, tel. 674-08-75, ul. Portowa 1, tel.
674-07-54

Jeffrey Wright, David Bowie, Gary Oldman i Dennis Hopper zagrali tuzów nowojorskiego świata artystycznego lat osiemdziesiątych. Na seans zaprasza kino Żak.

| POGRZEBOWE
KARTUZY, ul. Ceynowy 7, teł.
681-17-38
KOŚCIERZYNA ul. Świętojańska
686-30-06, ul. Kartuska 11/a/8
PIERWOSZYNO uł. Rzemieślnicza
26 c, tel. 679-13-08
PUCK - Derc ul. 1 Maja 8 673-2244, B. Janicki ul, 10 Lutego 11 teł.
673-27-55,
WEJHEROWO Charon ul. Dąbrow
skiego 2 tel. 672-14-96 lub 67259-59
WŁADYSŁAWOWO B. Kortas ul.
Gdańska 58, teł. 674-06-82
ŻUKOWO, uł. Gdyńska 16, teł.
681-85-24

Grzegorz
Ttirnau
Bałtycka Agencja Arty
styczna zaprasza na dwa
koncerty Grzegorza Turnaua do sali koncertowej
Polskiej Filharmonii Ka
meralnej mieszczącej się
na terenie opery leśnej

|
IMF. TELEFON.
J 913
Zamiejscowa 912
BIURO NAPRAW TELEFONÓW
—, a 914
Puck tel. 673-20-21
Sierakowice tel. 68 -16-220
Wejherowo tel. 672-40-94, 672-

|
PALIWO

Fragment spektaklu pt. „Gaja".
Fot. Bogdan Ziarko

Lalki pozaoficjalne

3/4 Zusm
Przeglądający polskie te
atry off, czyli pozaoficjal
ne, klub Żak proponuje
dziś i jutro spektakle Te
atru 3/4 Zusno. Założył go
w 1992 r. Krzysztof Rau,
dziekan Wydziału Lalkar-

stwa w Białymstoku. Wi
dowiska pn. „Gianni, Jan,
Johan, John, Jean" etc. (21
marca) oraz „Gaja" (22
marca) są do obejrzenia
w sali teatralnej Zaka.
Bilety po 12 i 15 zł

(tas)

w Sopocie, przy ulicy Mo
niuszki 12.
|
POLICJA
Krakowski artysta zapre
CHOCZEWO
ul. Pierwszych Osadni
zentuje utwory ze swojej
ków 20 teł. 672-33-15
najnowszej płyty pt. „Tutaj
GNIEWINO Os. XXX-lecia PRL 1 tel.
jestem". Ceny biletów 30
676-75-97
zł.
HEL ul. Sikorskiego, tel. 675-07-07
(oka)
JURATA ul. Ratibora, tel. 675-20-

SOBOTA

KSIĄŻKA
m
r

21.03.98 r.

•

Gdańscy poeci
Na promocję książki Marty
Fox w Nadbałtyckim
Centrum Kultury zaprasza
wydawnictwo Tower Press
i Nadbałtyckie Centrum
Kultury. Książka nosi tytuł
„Ogrodnicy północy" i jest
osobistą próbą przyjrzenia
się trójcy gdańskich po

etów. Są to: Anna Czekanowicz, Zbigniew Joachimiak i Władysław Zawi
stowski. Dlaczego ci i dla
czego ogrodnicy okaże się
może po części oficjalnej,
którą zapraszający nazwali
„podlewaniem ogródka".

(tas)

Ważne daty 21 marca
1685 - ur Jan Sebastian Bach, kompozytor
1786 - ur Joachim Lelewel historyk.

Ważne daty 22 marca
1832 - zm. Johan Wolfgang von Goethe,
poeta niemiecki

07
KARSIN ul. Długa 33 687-32-9
KARTUZY ul. Kościuszki 8 teł. 68100-73
KOSAKOWO ul. Żeromskiego 71,
tel. 679-13-97
KOŚCIERZYNA ul. Księży Zmar
twychwstańców 2 686-49-26
KROKOWA (GOSZCZYNO) teł. 67370-97
LINIA teł. 676-82-51
LINIEWO uł. Wiśniowa 2 686-77-47
wew 97
LłPUSZ ul. Majkowskiego 9 687-4522
LUZINO ul. Paraszyńska 28 tel. 67820-97
ŁĘCZYCE ul. Długa 24 tel. 678-91-97
NOWA KARCZMA tel. 687-71-95
PUCK ul. Dworcowa 5, tel. 673-2031
SIERAKOWICE Komisariat tel. 816007
STARA KISZEWA ul. Wyzwolenia 11
a, tel. 687-63-97
SZEMUD ul. Labudy 1 tel. 676-11-76
WEJHEROWO Dworcowa 14 tel.
672-54-74
WEJHEROWO-ŚMIECHOWO ul.
Chmielewskiego 1 tel. 672-39-90
WŁADYSŁAWOWO ul. Towarowa 1
674-01-97
REDA ul. Gdańska 55 tel. 678-3097,671-02-215
RUMIA tel 671-02-215

12 •C002IEAWIK
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Skala ocen: **** zobacz koniecznie

991 - energetyczne; 992 - gazowe;
993 - ciepłownicze; 994 - wod.-kan.;
995 - techniczne
KARTUZY, Ciepłownicze teł. 681-3914
KOSAKOWO, Elektroenergetyczne 620-45-50
KOŚCIERZYNA, Energetyczne, ul.
Dworcowa 23 686-36-42, Wodne, ul.
Mała Dworcowa 2 a 686-69-46, Cie
płownicze, ul. Skłodowskiej 5
68630-14,
LĘBORK .Ciepłownicze teł. 621-181
PUCK, Energetyczne tel. 673-20-81,
Wodociągów i Kanalizacji tel. 67327-36, Ciepłownicze teł. 673-21-27
REDA Gazowe, tel. 620-44-73
SIERAKOWICE, Energetyczne tel. 6816-745
WEJHEROWO, Energetyczne ul.
Przemysłowa tel. 672-13-87, Gazo
we ul. Rzeźnicka 10 teł. 672-16-47,
Pogotowie Wodociągów i Kanaliza
cji, ul. Marynarki Wojennej 1, tel.
672-40-84
WŁADYSŁAWOWO, Wodociągowe
tel. 674-06-19

Miejscowość

Tytuł /Ocena

Reżyser, wykonawcy

Produkcja

WEJHEROWO

Flubber

reż.: Les Mayfietd
wyk.: Robin Williams
reż.: Taylor Hackford
wyk.: Keanu Reeyes
reż.: Władysław Pasikowski
wyk.: Bogusław Linda

komedia (b.o.)
USA (dubbing), 93 min.
sensacyjny (151.)
USA 144 min.
dramat wojenny (151.)
Polska, 95 min.

reż.: Les Mayfield
wyk.: Robin Williams
reż.: Michael Caton-Jones
wyk.: Bruce Willis

komedia (b.o.)
USA (dubbing), 93 min.
dramat sensacyjny (15 I.)
USA, 124 min.

Obcy: Przebudzenie

reż.: Jean Pierre Jeunet
wyk.: Sigourney Weaver
reż.: David Fincher
wyk.: Michael Douglas

fantastyczny (15 I.)
USA, 104 min.
sensacyjny (15 I.)
USA,128 min.

Jutro nie umiera
nigdy ***

reż.: Roger Spotiswoode
wyk.: Pierce Brosnan

sensacyjny (15 l.)^- «
USA, 120 min.

Adwokat diabła
Demony wojny
według Goyi **
Adwokat diabła
Adwokat z Florydy broni przestępcy. Pod
czas rozprawy prawnik wychodzi do toa
lety, próbuje przełamać swe wątpliwości
moralne. Po powrocie gładko wygrywa
proces. W jakiś czas potem otrzymuje in
tratną propozycję od nowojorskiej firmy
prawniczej.

KOŚCIERZYNA

GDAŃSK

PRZYCHODNIE
REJONOWE
HEL ul. Wiejska 122 tel. 675-05-09
JASTARNIA ul. Stelmaszczyka tel.
675-20-09
JASTRZĘBIA GÓRA ul. Kaszubska 18
tel. 674-96-58
KARSIN ul. Świerkowa 1 687-31-15
KARTUZY, uł.Dworcowa 2, tel.
681-00-11, os.Wybickiego, tel.
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
UPUSZul. 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, teł.
687-63-33
WIELKI KLINCZ, ul.Derdowskiego 3
686-14-24
WŁADYSŁAWOWO ul. Niepodległości
10 tel. 674-01-99
ŻEUSTRZEWO ul. Szkolna 2, teł. 673-

n. - normalny, u. - ulgowy
*** warto pójść ** można obejrzeć * na własną odpowiedzialność Kina zastrzegają sobie możliwość zmiany repertuaru bez podania przyczyny.

Flubber

^""Ttanic ****

Demony wojny według Goyi
Polski oddział wykonuje zadanie rozjem
cze w Bośni. Dowódca akcji podejmuje
akcję sprzeczną z regulaminem, ma zo
stać karnie odesłany do kraju. Ale wtedy
nadchodzi wezwanie o pomoc od polota
norweskiego śmigłowca, który lądował
przymusowo w górach.

Tamta strona
ciszy **
DKF - Postrzyżyny

86-2

ŻUKOWO, ul. Pożarna 4, teł. 68183-15

lepiej być
nie może*

litanie

CZĘSTOTLIWOŚCI RADOIOWE:
Program I całą dobę na fali długiej o
częstotliwości 225 kHz oraz przez
satelitę EUTELSATIIF 6 (HOT
8IRD)polaryzacja pozioma, częstotli
wość nośna 11.474 GHz. Gdańskie
70.31 MHz, Program II fale UKF w
paśmie 95.7 MHz, Program III UKF
wszystkich rozgłośni PR 98.8 MHz,
66.41 MHz, 70.97 MHz, RADIO
GDAŃSK UKF 67.85 i 103.7 MHz
stereo, RADIO MARYJA Gdańsk UKF
88.90 i 72.29 MHz, Gdynia UKF
102.30 MHz, RADIO GŁOS 71.09 i
91.4 MHz, RADIO PLUS UKF 67.07
i 101.7 MHz, RMF FM UKF 98.4 i
73.52 MHz

Adwokat diabła

Spona
Do warszawskiego liceum zostają przyjęci
trzej nowi uczniowie, łączy ich niechęć do
szkoły. Nauczyciele reagują wzmożeniem
wymagań i zaostrzeniem dyscypliny. Inni
uczniowie żądają od przybyszów, by się
przystosowali. Film jest adaptacją
powieści Niziurskiego „Sposób na
Alcybiadesa".
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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, teł. 68171-00
STRAŻ POŻARNA 998
KARSIN ul. Strażacka 1 687-32-98
KARTUZY Komenda Rejonowa Pań
stwowej Straży Pożarnej w Kartuzach
ul. 3 Maja 16 a, tel.681-13-57
KONARZYNY 73a, tel. 867-61-10
KOŚCIERZYNA Państwowa Straż Po
żarna, ul Trautta 6 686-33-86
UPUSZul. Młyńska 68745-98
NOWA KARCZMA teł. 687-71-07
PUCK ul. Mestiwina 11 teł. 673-20-41
SIERAKOWICE tel. 6816-008
STARE POLASZKI tel. 687-61-71
WIELK KUNCZ ul. Wybickiego 686-16-

Kolekcjoner

Flubber ***

00

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

Obcy: Przebudzenie ***
Spice World**

Piąty element ****

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.

Szakal ***

Kolekcjoner

GDYNIA

Titanic ****
Demony wojny
według Goyi ***
W pogoni za Amy

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.

Mewa
ul. Wejhera

17,19.15
(sob., niedz.)

Titanic

Flubber

Wicher
Klub Garnizonowy

7 zł

reż.: Don Bluth
i Gary Goldman
reż.: Mike Leigh
wyk.: Katrin Cartlidge
reż.: Curtis Hanson
wyk.: Kevin Spacey
reż.: James L. Brooks
wyk.: Jack Nicholson

animowany (b.o.)
USA (dubbinq), 94 min.
obyczajowy (151.)
Wlk. Bryt., 87 min.
kryminalny (15 I.)
USA, 135 min.
komedia (15 I.)
USA, 138 min.

14.15
(sob., niedz.)
16
(sob., niedz.)
17.45
(sob., niedz.)
20
(sob., niedz.)

reż.: Jan Sverak
wyk.: zdenek Sverak
reż.: Julian Schnabel
wyk.: JeffreyWright
reż.: Karolinę Link
wyk.: Sylvie Testud

komedia (151.)
Czechy, 108 min.
biograficzny (151.)
USA,108 min.
dramat psycholog. (151.)
Niemcy, 109 min.

16.30 (sob.)
18 (niedz.)
18.30 (sob.)
14 (niedz.)
20.30 (sob.)
20 (niedz.)
16 (niedz.)

10 zł

n. 10 zł
u. 8 zł
n. 8 zł
u. 7 zł
8 zł

Neptun
ul. Długa 57
tel.301-82-56

Kameralne
ul. Długa 57
tel. 301-53-31

Helikon
ul. Długa 57
tel. 301-53-31

n. 8 zł
u. 7 zł
n. 10 zł
u. 7 zł
n. 7
u. 6
n. 7
u. 6
n. 8

zł
zł
zł
zt
zł

Żak
ul. Wały
Jagiellońskie 1

u> 7 zt

5"źT

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.

Watra-Syrena
Za Murami 2-10
teł. 305-45-64

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

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

Znicz
Szymanowskiego
tel. 341-09-11

4 zł
n. 8 zł
u. 7 zł

Zestaw bajek

STRAŻE
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-

19
(so

n. 10 zł
u. 8 zł

Anastazja ***

Basąuiat ***

Rusałka
uł. 8 Marca 49

15.15,20.30
(sob., niedz.)
17.45
(sob., niedz.)

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

Kola ****

Tamta strona ciszy
Dziesięcioletnia dziewczynka ma głu
chych rodziców. Rozmawia z nimi języ
kiem migowym, jest pośrednikiem mię
dzy nimi a światem ludzi słyszących. Od
swej ciotki dostaje klarnet, zaczyna fa
scynować się muzyką. Rodzice powoli
tracą znią kontakt.

ul. Kościuszki

komedia (15 I.)
USA, 138 min.
sensacyjny (15 I.)
USA 144 min.

Lepiej być
nie może ***
Adwokat diabła ***

Tajemnice Los
Angeles ***
Lepiej być
nie może ***

Kino

15 zł

katastroficzny (151.)
USA, 3 godz. 14 min.
dramat wojenny (151.)
Polska, 95 min.

Współlokatorki **

Cena

9.30,15
(sob., niedz.)
13,18.30,20.15
(sob., niedz.)

reż.: James Cameron
~
wyk.: Leonardo DiCaprio
reż.: Władysław Pasikowski
wyk.: Bogusław Linda

Demony wojny
według Goyi ***

Godzina

reż.: Waldemar Szarek
młodzieżowy (12 I.)
wyk.: Krzysztof Kowalewski Polska, 94 min.
reż.: Gary Fleder
thriller (18 I.)
wyk.: Morgan Freeman
USA 120 min.
tragikomedia (181.)
reż.: Pedro Almodovar
wyk.: Uberto Rabal
Hiszp./Franc., 99 min.
reż.: Les Mayfield
wyk.: Robin Williams
reż.: Jean Pierre Jeunet
wyk.: Sigourney Weaver
reż.: Bob Spiers
wyk.: Richard S. Grant
reż.: Juliusz Machulski
wyk.: Cezary Pazura
reż.: Luc Besson
wyk.: Bruce Willis
reż.: Michael Caton-Jones
wyk.: Bruce Willis

komedia (b.o.)
USA (dubbing), 93 min.
fantastyczny (15 I.)
USA, 104 min.
muzyczny (12 I.)
USA
komedia (15 I).
Polska, 90 min.
fantastycz.-naukowy (15 I.)
Francja, 126 min.
dramat sensacyjny (15 I.)
USA, 124 min.

reż.: Mark A. Z. Dippe
wyk.: John Leguizano
reż.: Gary Fleder
wyk.: Morgan Freeman

sensacyjny (121.)
USA, 96 min.
thriller (181.)
USA 120 min.

reż.: James Cameron
wyk.: Leonardo DiCaprio
reż.: Władysław Pasikowski
wyk.: Bogusław Linda

katastroficzny (15 I.)
USA, 3 godz. 14 min.
dramat wojenny (15 I.)
Polska, 95 min.

reż.: Kevin Smith
wyk.: Ben Affleck
reż.: James Cameron
wyk.: Leonardo DiCaprio

komedia (15 I.)
USA, 113 min.
katastroficzny (15 I.)
USA, 3 godz. 14 min.

reż.: John Musker

animowany (b.o.)
USA (dubbing), 111 min.
komedia (b.o.)
USA (dubbing), 93 min.

reż.: Les Mayfield
wyk.: Robin Williams

Bajka
Jaśkowa Dolina
tel.341-22-94

20.15
(sob., niedz.)
12

Słowackiego 3
tel. 348-25-93

(sob., niedz.)
13.30
(sob., niedz.)
15.15
(sob.. niedz.)
16.50
(sob., niedz.)
18.30
(sob., niedz.)
20.30
(sob., niedz.)

Maciuś
Marymarki Polskiej
(Dom Kultury)
tel. 343-72-08

10,13.30
(sob., niedz.)
17,18.45,20.30
(sob., niedz.)

10 zł

Warszawa
Świętojańska 35
tel. 620-42-65

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

13
(sob., niedz.)

Fala
ul. Mireckiego
tel. 620-69-63

Dziennik

Bałtycki «is

CODZlilNSK• 13

sobota, niedziela 21, 22 marca 1997 r.

TEATRY
Miejscowość

Tytuł

Reżyser, wykonawcy

GDAŃSK

Zmierzch
Wesoła
wdówka
Przyjaciel wesołego
diabła

GDYNIA

Opis

Godzina

Cena

Gdzie

reż.: Tadeusz Bradecki
Izaak Babel
wyk.: Jerzy Kiszkis
dyr.: Andrzej Knap
Franciszek Lehar
soliści, balet i chór Op. Bałt.
reż.: Krystyna Jakóbczyk
Kornel Makuszyński
wyk.: Arkadiusz Urban

Dramat o problemach
żydowskiej rodziny.
Klasyczna operetka
o miłości młodej wdowy i hrabiego,
Historia o wielkiej miłości, wierności
i poświęceniu.

18

5-14 zł

Wybrzeże
Targ Węglowy
Opera Bałtycka
al. Zwycięstwa 15
Miniatura
ul. Grunwaldzka 16

reż.: Marek Pacuła

Songi i pieśni, m.in. „Świecie nasz"
Marka Grechuty.
Mężczyzna zachodzi w ciążę,,,

muzyka: Jan Kanty
Pawluśkiewicz
reż.: Jarosław Ostaszkiewicz Dariusz Brzóska
wyk.: Ewa Jendrzejewska
Brzóskiewicz

Nie przerywajcie
zabawy

(Scena Kameralna)
SOPOT

Autor

reż.: Krzysztof Nazar
wyk.: Joanna Kreft - Baka

Pokojówki

IMPREZY SPORTOWE

Pokojówki przeglądają się w sobie nawzajem
i w Pani, a po jej zabójstwie...

' - cą

17

8-15 zł

(sob.)
12 (niedz)

6 zł

20 (sob)
18 (niedz.)

10-15 zł

18

7-15 zł

Scena Kameralna
Boh. Monte Cassino 55/57

n. 14 zł
u. 7 zł

18

(sob., niedz.)

TAXI

Miejski
ul. Bema 26
Muzyczny
pl. Grunwaldzki 1

(sob.,niedz.)

Jean Genet

/ĘWm Wm' 1111

(sob., niedz.)

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

'

Miejscowość

Dzień

Opis

Godzina

Gdzie

GNIEWINO

sobota

mecz piłki nożnej IIII liga
Stołem Gniewino - PonTezania Malbork

15

Stadion Gniewino

REDA

sobota

12

sala sportowa ZSO .
ul. Łąkowa

WEJHEROWO

sobota

' Mecz Koszykówki Ligi Młodzików
MOKSiR Promat Reda- Pakmed 1 Starogard Gd
Ogólnopolski Turniej Pitki Siatkowej
Młodziczek Wejherowo'98

|
TEL. WAŻNE
GDAŃSK Ogólnoproblemowy, teł.
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), tel. 0 800

hala sportowa SP nr 8
ul. Nanicka 22

9-20

KARTUZY ul. Dworcowa tel. 68118-40
LĘBORK Postój przy PKP tel. 624838, Postój przy pl. Pokoju tel. 622824, TELE-TAXI tel. 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 tel. 672-68-87, TELE TAXI tel. 91-95, 202-500; Wej
her Taxi tel. 672-07-02
WŁADYSŁAWOWO Hallo Taxi, tel.
674-22-22,96-22, Taxi Plus tel.
674-05-00

200-02

MUZYKA POPULARNA

silili•

-vr';v

i;

" v"

Miejscowość

Dzień

Opis

Godzina

Gdzie

GDAŃSK

sobota
niedziela
niedziela

Grand Gangsters - rock
Mietek Acoustic
koncert jazzowy 2x2
Maciej Sikała (sax) i Leszek Dranicki(gitara)
Jerzy Główczewski (sax) i Grzegorz Kapołka (gitara)

20
19
19

Pub Saxon
ul. Długie Pobrzeże
Państwowa Opera
Bałtycka
al. Zwycięstwa 15

niedziela

Kwintet Zbigniewa Namysłowskiego

WEJHEROWO

10.00
Teatr otwarty

Wieczorny
Dzwon
Zespół muzyki dawnej,
Schola cantorum Gedanensis, zaprosi! do Dworu Ar
tusa na recital Teatr Otwar
ty. Ten przedstawi swój
program pt. „Wieczorny
dzwon". Jest to zbiór orto
doksyjnych, starocerkiewno
- słowiańskch śpiewów ko
ścioła prawosławnego. Ar
tyści: Jacek Szymański (te
nor), Stanisław Bednar

ski (tenor), Florian Skul
ski (baryton), Dariusz Wójcik(bas) i Olga Niecziporenko z Ukrainy(akompaniament). Premiera recitalu
będzie w niedzielę. Bilety
w cenie 5 i 8 zł do kupienia
w siedzibie teatru przy uli
cy Śląskiej 66b w Gdańsku
lub przed koncertem
w Dworze Artusa.

(bp)

Wejherowskie Centrum Kultury
ul. Sobieskiego 255

18

A MOŻE DO.

Jazz
Club

Wykład
o wieszczu
„Pozytywistów dyskusja
z Mickiewiczem" - to tytuł
godzinnego wyładu,, który
odbędzie się w sobotę
o godz 10,00 w sali 37 Wy
działu Filologiczno - Histo
rycznego Uniwersytetu
Gdańskiego przy ul. Wita
Stwosza w Gdańsku. Wy
kłady dostosowane są do
poziomu wiedzy maturzy
stów Jest to część cyklu
zorganitowanego przez To
warzystwo Literackie im.
A. Mickiewicza.
Wstęp na cały cykl kosztuje
30 zł.

.•

Jazz Club mieści się
w samym sercu GłÓAfrnego Miasta, nieopodal
Neptuna. Wnętrze po
dzielone jest na kilka
sal. Jedną z nich prze
znaczono na organizo
wanie przyjęć okolicz
nościowych.
Dania serwowane mają
bardzo ciekawe nazwy

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

np: Pstrąg a'la Amstrong
czy Polędwica Jazz Jambore. Wieczorem można
tu spędzić miło czas
przy lampce wina, słu
chając koncertu na ży
wo. Jazz Club mieści się
przy ul. Długiej. Club
otwarty jest codziennie
od 14 do 24.
(MaFi)

•POGODA MA POJUTRZE

Zachmurzenie
zmienne, miejscami
przelotny śnieg
i śnieg z deszczem.
Wiatr z kierunków
północnych umiarko
wany, okresami silny.

Zachmurzenie małe,
miejscami przejścio
wo duże, przelotne
opady śniegu. Wiatr
z kierunków północ
nych słaby, okresami
umiarkowany.

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 tel. 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
LINIEWO ul. Dworcowa 3 687-71-28
UPUSZ ul. Derdowskiego 7 687-45-15
LUZINO ul. Ofiar Sztuthoffu 11 67820-68

•POGODA NA JUTRO

Zachmurzenie
umiarkowane lub
małe, przelotny
śnieg lub śnieg
z deszczem. Temp.
w dzień do 5°C,
w nocy do -9°C.
Wiatr północno wschodni umiar
kowany, okresami
słaby

WEJHEROWO Stop przemocy
w rodzinie ul. Kusocińskiego 17
w godz. 19.30-21 tel. 672-50-41

(Ni.)

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

HEL Urząd Miasta ul. Wiejska 50 tel.
675-05-45
JASTARNIA Urząd Miasta ul. Portowa
4 tel. 675-22-71,
KARTUZY Urząd Rejonowy ul. Dwor
cowa 1 tel. 681-35-41 Urząd Skarbo
wy ul. Kościerska 13 tel. 681-33-01,
Rejonowy Urząd Pracy ul. Hallera 1
tel. 681-14-52, Prokuratura Rejonowa
ul.Kościuszki tel. 681-23-88, Sąd Rejo
nowy ul. 3 Maja tel. 681-21-62
KOŚCIERZYNA Urząd Miasta 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 Plac J.
Wejhera 8 tel.672-13-16, Rejonowy
Urząd Pracy ul. I Brygady Pancernej
W.P tel 672-21-62
WŁADYSŁAWOWO, ul. Hallera 19 tel.
674-12-66

ZEGARYNKA
tel. 926

Dozwolone do lat'

Dlaczego
lubię wiosnę?

Uwolnić d
Ma ratunct

Mówią uczniowie klasy ill b
ze Szkoły Podstawowej nr 49 w Gdańsku

•przygodowy

Michalska:
Nie lubię takiej pogody,
jak teraz: jednego dnia zi
ma, a innego ciepło i świe
ci słońce. Chciałabym, że
by już było naprawdę cie
pło. Zima w tym roku była
krótka, ale nie brakuje mi
jej. Byłam w górach, a tam
było wystarczająco dużo
śniegu.
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NASTĘPNE'
WYDANIE
MOPSA
28 MARCA 1998

Dziennik
Bałtycki
MOPS pod redakcją Agnieszki Radzimskiej

Zeanai

lygmunt Przybylski:
Chciałbym, żeby wiosna
zrobiła się już na dobre.
Nie lubię pluchy i topnieją
cego śniegu. Przez te cią
głe zmiany temperatur nie
wiadomo jak się ubrać,
dziś na przykład ubrałem
się za ciepło.

Filmowa ii
notować i

Szlachetka:
Początek wiosny to moja
ulubiona pora roku. Przy
jemnie jest patrzeć, jak
przyroda budzi się do ży
cia, piszę nawet wiersze na
ten temat. Zmiany pogody
raczej mi nie przeszkadza
ją, bo niezależnie od aury
potrafię znaleźć sobie zaję
cie.

W wideotekach możecie
godach chłopca Jesse'ego i \A('ej
poprzednie części („Uwolnić^'
film „Uwolnić orkę 3: Na rati<"
milionów kinomanów na cał śv\
Los na nowo połączył Willy3 i
ly, lecz całe jego stado. Jesse* ji
ku badawczym. Ze swoim pW
ny tajemniczego zmniejszani ię
orek są ludzie trudniący się (P9«
nęła do zatoki Botany. Zacz#§
rego ojciec poluje na orki, p^i

i.

(1)

2.
3.
4.
5.

(2) Ol
(4)
(8) fo
(3) W

6.

(5)

11

1

'V

7. (6) P
8. (9) W|
9. (7) W
10. (10) tor
|is

Topienie Marzanny - symbolu zimy.
Fot. Maciej Kostun

zisiaj rozpoczęła panowanie pani WIOSNA. Swoje przyjście zapowiada
ła już dużo wcześniej. Pierwsze pączki na drzewach pojawiły się już
Nie lubię przełomu między
dawno. Podobnie było z wiosennymi kwiatami. Również w ogrodzie zoolo
zimą a wiosną. Pogoda cią
gle się zmienia i nie wiado
gicznym zwierzęta wcześniej wyczuły nadejście nowej królowej. Niestety,
mo, jak się ubrać. Mam na
ostatnie opady śniegu wprowadziły sporo zamieszania do świata przyrody.
dzieję, że będzie już ciepło,
Biały puch przykrył nowe roślinki, a zwierzaki w zoo schowały się do swoich
ostatnio nabawiłam się kata
ciepłych domków.
ru. Najbardziej ze wszystkich
Tak naprawdę, wiosna zaczyna się kiedy ma na to ochotę. Jednak dzień 21
pór roku lubię lato.
marca ma bardzo ważne znaczenie, ponieważ w tym dniu dzień zwycięża nad
nocą - staje się od niej dłuższy. Jest to znak dla przyrody, że czas obudzić się
Tekst i fot. Piotr Biegaj (KFP) z zimowego snu.

Liczba w nawiasie oznacza rni^51
Zapraszamy do udziału v.,ls?
filmowej listy przebojów wjię
uśmiechnął się do MARTY W
Czekam na kolejne WaszeRK
ić na pocztówkę i przesłać pfdi

artyna Bohdanowicz:

Mowy Supeikonkurs

UWAGA! UWAGA!

Jeśli lubisz malować, rysować, wycinać, kleić, lepić i masz dużdpomysłów
na to, jak może wyglądać wielkanocne SUPERJAJO - to jesteś najleps;
kandydatem, żeby wziąć udział w naszym najnowszym Superkonkursi*
z supernagrodami. Na kartce papieru wykonaj dowolną, wybraną
przez siebie techniką, SUPERJAJO i przynieś je lub przyślij do MOPSA
(adres: Biuro Konkursów, 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7) pokój 201
Czekamy do 16 kwietnia br.

Nagrody za przysłanie prawidłowych
I
I
*
I
I
wiedzi w konkursie o przesądach otrzymują:
BASIA KAJUT ze Straszyna, KAROLINA KOZUB
z Lęborka, ALICJA KAMECKA z Połchowa.
Upominki ufundowane przez kino „Watra" wy
ślemy pocztą.

^ >"

nazwi
wiek

V

adres

Konkursu

Odgadnij znaczenie has^
Wszystkie odgadnięte wyrażą
razu jest jednocześnie pocjpH
stępnego. W puste kratki (M
przepisz literki z numerka^
15 i odczytaj rozwiązanie.
I. do zatkania butelki, II. ^
niesiesz pisanki do święceń^"stare urządzenie, na którym ry
prababki przędły wełnę, '
mieszkaniec Krakowa, V. rrv
Kazimierz, VI. tam zimą syp$
okruszki dla ptaków, VII. miej
kanie kur i koguta, VIII. md
konik, w sam raz dla dzieci, *
do picia, może być z uchem/
czarny ptak, kuzyn wrony.

Na pierwszych sześć O
które zadzwonią w ponieś *
w godz. 15.00-15.15 do bp ;
kursów (tel. 301-35-66) i pf J
widłowe hasło, czekają p(f,
szenia do Teatru „Miniaturuj
nie „Niezwykłe przygody fł1 *
« Disney. Oisiribuieci by Bwifs

I nagroda - wieża stereo!

wfyczyć film o najnowszych przy'ej orki Willy. Podobnie jak dwie
lić V i „Uwolnić orkę 2"), nowy
uti <" również stał się bliski sercom
al świecie.
Ily3 i Jesse'ego, jednakże teraz zagrożona jest nie tylko orka Wilse^jako siedemnastolatek, pracuje latem na oceanicznym statpfi bielem i opiekunem Randolphem starają się poznać przyczyłńk populacji orek. Okazuje się, że największym wrogiem dla
2 palnym polowaniem na te ssaki. Łódź z takimi ludźmi wptyz$ę wielkie polowanie na orki. Jesse i dziesięcioletni Max, któpotaują się misji uratowania Willy'ego i jego przyjaciół. (JU)

ista Przebojów

ra1® 24 (filmy na kasetach wideo)
dalmatyńczyków - przygodowy
'"i i Jerry - rysunkowy
^żniczka łabędzi - rysunkowy
kochany kundel - rysunkowy
tokio - przygodowy
tester i Tweety - rysunkowy
Pper - narodziny duszka - przygodowy
Mik Bugs w Świecie... - przyrodniczy
W Lew - rysunkowy

liczny mecz - komedia
mi$ na poprzedniej liście (-): ten znak oznacza nowość na naszej liście
y/^zyrn plebiscycie. Każda nadesłana kartka z propozycją do
w^ie udział w losowaniu filmu na kasecie wideo. Dzisiaj los
l^ŃSKIEJ z Rumi. Nagrodę wyślemy pocztą.
^Pozycje do listy. Wystarczy wypełnić poniższy kupon, naklepojdresem: Biuro konkursów Targ Drzewny 3/7 80-886 Gdańsk.

ilUowa Lisbi Przebojów

|

Głosuję na filmy:

sita telefon

s^1 Wpisz je do diagramu, zgodnie z numeracją od I do X.
ra^czynają się i kończą na literkę K, zaś koniec jednego wyoOpiem wyrazu na- ^
p diagramem
arf°d 1 do
1\
„i
^

™ Poradnik
pokerzysty

Oscarowyf
Poker «¥^1
Chcesz wygrać wieżę stereo - zagraj

z nami w oscarowego pokera! To już ostatni

moment by wytypować swoich faworytów!

Tylko do 22 marca czekamy na Państwa typy. Przypo
minamy, że wypełniony kupon konkursowy (najlepszy
film, reżyser, aktor i aktorka pierwszoplanowi, scena
riusz) należy przesłać na adres Biura Konkursów na
szej redakcji. W nocy z poniedziałku na wtorek Amery
kańska Akademia Filmowa przyzna swoje nagrody po
raz 70.
Aby ułatwić typowanie, publikujemy ostatni odcinek
„Poradnika pokerzysty". Nasza wspólna zabawa powoli
dobiega końca. Za tydzień podsumowanie konkursu
i lista nagrodzonych.

Kandydatki do Oscara
w kategorii najlepsza
aktorka pierwszo
planowa - Helena
Bonham Carter
i Helen Hunt.

Oto nominacje w pięciu głównych kategoriach:

1. Najlepszy film:
- „Goło i wesoło"
- „Good Will Hunting"
- „Lepiej być nie może"
- „Tajemnice Los Angeles"
-„Titanic"

2. Najlepszy reżyser:
- James Cameron „Titanic"
- Peter Cattaneo „Goło i wesoło"
- Atom Egoyan „Słodkie jutro"
- Curtis Hanson „Tajemnice Los Angeles"
- Gus Van Sant „Good Will Hunting"

3. Najlepszy aktor
pierwszoplanowy:
- 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"

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:
- 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"

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

Autorzy nominowanego
scenariusza - Matt Damon
i Ben Affleck
Pot. mat. reki.

Z pewnością zainteresuje Państwa informacja, że
w ostatnich latach Oscara za scenariusz, członkowie
Akademii oddają najchętniej w ręce... aktorów W 1996
roku otrzymała go Emma Thompson za adaptację
„Rozważnej i romantycznej", a rok później - Billy Bob
Thornton za „Blind Side". Jeżeli sprawdzi się przysło
wie „do trzech razy sztuka", to szczęśliwymi scenarzy
stami będą w tym roku Matt Damon i Ben Affleck
(„Good Will Hunting"), zwłaszcza że przed miesiącem
zdobyli także Złote Globy
Najwięcej kłopotów przysparza wybór najlepszej
aktorki pierwszoplanowej. Stawka jest niezwykle wy
równana, więc rozstrzygnięcie tej kategorii, będzie
z pewnością najbardziej emocjonującym momentem
oscarowej gali. Rozsądek sugerowałby głosować na je
dyną w gronie nominowanych Amerykankę, czyli He
len Hunt. Gdyby brać pod uwagę dokonania aktorskie
w całej dotychczasowej karierze, faworytką jest Judi
Dench (choć do tej pory większe szczęście, by się o tym
przekonać, mieli raczej widzowie teatralni). Jeśli zaś
dopuścić do głosu serce - wybrać by trzeba kogoś z du
etu Winslet - Bonham Carter.

Filmy z nominacjami
w trójmiejskich kinach:
TITANIC - Neptun, Warszawa, Znicz Goplana,
Watra-Syrena (21-26.03), Fala (21-22.03)
LEPIEJ BYĆ NIE MOŻE - Polonia, Kameralne,
Watra-Syrena (21-26.03)
ANASTAZJA -Kameralne (21-22.03)
TAJEMNICE LOS ANGELES - Kameralne
(21-22.03).

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

Arkadiusz Matczak

sobota, niedziela 21, 22 marca 1998 r.

Urlop w marcu albo w kwietniu

Wiosenne znużenie
Zgodnie z biologicznym
zegarem na przełomie
zimy i wiosny czujemy
się najbardziej zmęcze
ni, a nasze organizmy
są najmniej sprawne.
Zdaniem lekarzy - listo
pad, marzec i kwiecień
to najlepsze miesiące na
urlop.
Skutki -wiosennego zmę
czenia można też ograni
czyć aplikując sobie witami
nową kurację i rozsądny
tryb życia.
— Jedną z przyczyn osła
bienia i znacznego pogor
szenia samopoczucia na
wiosnę jest lekceważenie
biologicznego zegara, który
przez wieki wyznaczał czło
wiekowi pory pracy i odpo
czynku - twierdzi lek. med.
Ryszard Danielewicz, ordy
nator podstawowej opieki
zdrowotnej z Przychodni
Rejonowej przy ul. Burzyń
skiego na gdańskiej Zaspie.
Zgodnie z prawami natu
ry pory roku regulują rytm
życia, miłości, płodności,
narodzin i śmierci. Ze
wnętrzne i wewnętrzne
wskazówki kontrolują pracę
serca, wydzielanie hormo
nów, nastrajają optymi
stycznie do świata lub popy
chają w kierunku depresji.
Wiosenny spadek formy
przez tysiące lat związany
był z najtrudniejszym okre
sem - czasem głodu i ocze
kiwania na plony lata.

Czas na wagary
Dziś tryb życia wymuszo
ny przez cywilizację nie
uwzględnia prawa organi
zmu do „wagarów". Choć
mieszkańcy krajów rozwi
niętych nie mają proble
mów ze zdobyciem poży
wienia, biologiczny zegar nader konserwatywny - nie
przystosował się do dobro
bytu trwającego przez dwa
naście miesięcy w roku. Ka
że więc zwolnić tempo ży
cia, wzmocnić organizm,
poddać go terapii promie
niami słonecznymi.

Marcowe słońce, jazda na nartach i kontakt z przyrodą to najlepsza kuracja na
przełomie zimy i wiosny.
Fot. Jolanata Gromadzka-Anzelewicz

- Na brak słońca bardzo
wyraźnie reagują kobietytwierdzi lek. med. Maria Ja
goda z Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej
w dzielnicy Gdańsk More
na.- Sporo moich pacjentek
zgłasza zaostrzenie obja
wów depresyjnych. Zda
niem dr med. Barbary SępKowalik, jednego z więk
szych autorytetów w zakre
sie psychiatrii - związane
jest to z nadmiernym wy
dzielaniem
melatoniny
przez gruczoł dokrewny,
zwany szyszynką. Jej po
ziom spada pod wpływem
promieni słonecznych, co
ma wyraźny wpływ na po
prawę samopoczucia.
Z tego też względu leka
rze psychiatrzy uważają, że
najlepszym czasem na wy
poczynek jest okres zimowo-wiosennego przesilenia,
a najlepszym miejscem góry, z których zdecydowa
nie bliżej do słońca. Jeżeli
więc zafundujemy sobie
wyjazd na narty, a tym sa
mym kurację promieniami
słonecznymi odbitymi od
białego śniegu, poczujemy

się zdecydowanie lepiej. Po
zostałym pacjentom przy
kre dolegliwości miną wraz
z nadejściem wiosny.

Senność i znużenie
Najbardziej typowe wio
senne dolegliwości to: osła
bienie, senność, częste bóle
głowy i mięśni, uczucie znu
żenia i braku sił. Ich dokuczliwość można zmniej
szyć, stosując kurację wita
minami i solami mineralny
mi. Po zimie najbardziej
nam brakuje magnezu, cyn
ku, potasu i żelaza. Niedo
bór magnezu powoduje, że
byle co wyprowadza nas
z równowagi, jesteśmy
mniej odporni na stres, no
cą dopadają nas bolesne
skurcze nóg. Brak żelaza
pogłębia uczucie osłabienia.
Deficyt cynku powoduje m.
in. wypadanie włosów, łam
liwość paznokci, kłopoty ze
skórą.
Ogólnie spada na wiosnę
odporność organizmu. Nie
bez powodu więc epidemie
grypy dopadają nas właśnie
na przełomie lutego i mar
ca.
Prawdopodobnie

w związku z osłabieniem
układu immunologicznego
pacjenci gorzej znoszą ope
racje
przeprowadzane
wczesną wiosną.
Zdaniem doktora Ryszar
da Danielewicza - najbar
dziej nieszczęśliwi na wio
snę są jednak chorzy na
serce, alergicy i wrzodowcy.
Skoki ciśnienia atmosfe
rycznego, wiatry, ocieplenia
na zmianę z ochłodzeniami
nasilają dolegliwości ze
strony układu sercowo-naczyniowego. Pierwsze pyłki
pojawiają się już w lutym
i wywołują wiosenne zapa
lenia spojówek i pierwsze
w nowym roku - przewlekłe
katary. Powracają objawy
choroby wrzodowej.
Osoby, które zdecydowa
nie preferują jednak uroki
letniego wypoczynku, mogą
pomoc sobie w przejściu od
zimy do wiosny, stosując:
kurację
antystresową,
wzmacniającą odporność
organizmu,
a
przede
wszystkim oszczędzający
tryb życia.
Jolanta
Gromadzka-Anzelemcz

Dieta lub nowy mężczyzna
Podporządkowując się
zasadom pozytywnego my
ślenia - poczuj aromat po
rannej kawy. Zamiast trady
cyjnej kanapki, zacznij ja
dać na śniadanie „śmieci",
czyli mieszankę płatków
zbożowych. Najlepiej z jo
gurtem. Zastosuj dietę
oczyszczającą - jednego
dnia w tygodniu pij tylko
soki owocowe, albo wodę

Co piąty człowiek cierpi na alergię

Czas na odczulanie
sgp daniem specjalistów, na
» różnego typu alergie
cierpi ok. 20 proc. ludzi na
świecie, a liczba uczulonych
gwałtownie rośnie. Lekce
ważona alergia może prze
rodzić się w astmę
Na alergię można zachoro
wać w każdym wieku.
Stosunkowo najwięcej
osób uskarża się na dolegli
wości górnych dróg odde
chowych, związane z uczu
leniem na pyłki traw, chwa
stów, drzew, zarodniki ple
śni. Silnymi alergenami są
też; sierść zwierząt domo
wych i roztocza kurzu do
mowego. Mogą one wywoły
wać takie objawy, jak nieżyt
nosa, czyli tzw. katar sienny,
zapalenie spojówek, napady
kichania, kaszel, chrypka,
rozdrażnienie, uporczywe
bóle głowy, a nawet gorącz
ka.
W zależności od alergenu
występują one przez cały
rok lub nasilają się sezono
wo. Objawy uczulenia na
roztocza kurzu domowego
zaostrzają się w okresie je
sienno-zimowym.
Okres
największego
nasilenia
alergii pyłkowej przypada
na maj, czerwiec i lipiec.
Jedną z najbardziej sku
tecznych i popularnych me
tod walki z alergią jest od
czulanie, czyli tzw. immuno

/

Zmień coś w życiu

Na początek dobra wia
domość. Kiedy budzisz
się ranof na dworze nie
jest już ciemno.

IliliHiiiiyili

mineralną niegazowaną.
Kup sobie zestaw witamin,
specjalnie dla kobiet. Wy
bierz się do endokrynologa
- sprawdź poziom hormo
nów Zadbaj o włosy - masz
do wyboru kilkadziesiąt od
żywek. A może zmienisz
fryzurę? Zapisz się na wi
zytę u kosmetyczki. Zadbaj
o manicure. Generalnie zwolnij tempo życia. Nie
bądź nadgorliwa - zmniejsz
liczbę obowiązków, zrezy
gnuj z dodatkowej pracy.
Przesypiaj co najmniej
osiem godzin, kładąc się do
łóżka przed godziną 22.

Gotowane jarzyny (np.
z mrożonek) zastąp surów
kami warzywno-owocowymi. Pij soki owocowe, za
miast zupy - barszczyk
z kartonika. Zrezygnuj z ka
wy, herbaty, słodkich napo
jów gazowanych.
Za miesięcznikiem „Pani"
powtarzamy: aby poprawić
sobie nastrój na wiosnę,
wystarczy być młodą, pięk
ną, bogatą i zakochaną. Je
żeli, niestety, nie posiadamy
tych czterech atrybutów,
można spróbować innych
domowych sposobów. Po
pierwsze - radzi Kasia Len-

gren - zmienić kolor, czyli
oddać wszystkie brązowobeżowo-ścierowe ubrania.
Bez litości, bez oglądania
się wstecz i przypominania
sobie, jakie były praktyczne,
drogie i ciepłe.
Po drugie - to samo zro
bić z mężczyzną, który nas
nie kocha. - Bez oglądania
się wstecz i przypominania
sobie, jaki był drogi, ile nas
kosztował, jak go 20 lat te
mu zazdrościły nam kole
żanki - twierdzi Kasia Lengren.
(jog)

terapia
swoista,
która
zwiększa szanse wyelimino
wania objawów schorzenia,
jest więc profilaktyką astmy.
Immunoterapia polega na
regularnym wprowadzaniu
do organizmu (podskórnie
lub doustnie) alergenu, na
który pacjent jest uczulony,
w dawkach zwiększanych
stopniowo. Pozwala to wy
tworzyć tolerancję na dany
alergen.
Na polskim rynku do
stępnych jest wiele prepa
ratów odczulających. Jed
nym z najbardziej popular
nych jest Pollinex firmy
SmithKline Beecham Pharmaceuticals, odczulający na
pyłki traw.
O uczuleniach przypomi
namy sobie zwykle dopiero
w okresie pylenia, gdy na
podanie szczepionki jest już
za późno. Tymczasem środki
odczulające na alergie sezo
nowe powinny być podawa
ne z odpowiednim wyprze
dzeniem, a przyjęcie „szcze
pionki" muszą poprzedzić
specjalistyczne testy. Kura
cja preparatami odczulają
cymi trwa zwykle od 8 do 12
tygodni, trzeba ją powtarzać
co trzy lata. Schemat szcze
pień powinien być modyfi
kowany w zależności od ka
lendarza pyleń w danym re-

gionie

•

(jog)

Rys. Bartłomiej Brosz

Techniki relaksacji

Walcz ze stresem

ieustanny stres i na metkowy, ylangowy, jałow
pięcie fatalnie odbijają cowy, z mięty pieprzowej,
się na fizycznej kondycji or kolendry - w zależności,
który zapach zaakceptuje
ganizmu.
Można sobie z nimi pora Twój gust. Dodaj ciepłą wo
dzić, stosując którąś z tech dę. Połóż się do wanny, roz
nik relaksacji. Wybór należy luźnij, przyioknij oczy i po
do ciebie. Uspokoisz się, od myśl o czymś, co uważasz za
prężysz - np. dzięki olejkom przyjemne. Na przykład
eterycznym. Działają sku o seksie.
tecznie, a nie grożą skutka
mi ubocznymi, jak w przy • Wybierz się na spacer.
padku leków uspokajają W ogóle jak najwięcej czasu
cych i przeciwdepresyjnych. spędzaj na powietrzu. Do
•Wlej do miseczki komin tlenisz organizm, widok
ka aromaterapeutycznego pączków na drzewach
kilka kropli mieszanki Va- wprawi cię w dobry nastrój.
pomix R (zawiera między Jeżeli masz ogródek lub
innymi olejek petitgrain, so działkę, będziesz miał gwa
snowy i geraniowy) i zapal rantowane zajęcie. Ćwicz
świeczkę. Powinna wypalić oddychanie przeponowe,
się do końca.
które zwiększa pojemność
płuc i poprawia ukrwienie.
•Wlej do wanny ok. 10 kro
Stojąc w rozkroku przy
pli olejku aromatycznego otwartym oknie, nabierz po
(może być bergamotowy, wietrza nosem, podnosząc
z rumianku rzymskiego, ręce. Wypnij jednocześnie
sandałowy,
cyprysowy, klatkę piersiową i brzuch.
z drzewa różanego, poma Policz w myśli do 5.
rańczowy, lawendowy, li- (jog)

•O programach szerzej
w piątkowym
dodatku TV PILOT

•I

sobota, niedziela

Film dnia

Sublokatorka
Allison Jones, młoda, samotna i nieza
leżna kobieta poszukuje współlokatorki do
swojego zbyt dużego mieszkania. Jej wybór
pada na Hedrę, sympatyczną dziewczynę
z prowincji. Bardzo szybko okazuje się, że
kobiety są dla siebie stworzone. Wspólnie
spędzają każdą wolną chwilę, razem po
dejmują wszelkie decyzje, używają tych
samych kosmetyków, perfum i ubrań.
Stopniowo Hedra zaczyna wyglądać iden
tycznie, jak jej szykowna i zadbana przyja
ciółka. Dopiero teraz Allison uświadamia
sobie niebezpieczeństwo tej przyjaźni.
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•FILM
SOBOTA

TVP1
18.05 „Słoneczny patrol*
18.15 „Na kłopoty Bednarski" (3/7)
TV Polonia
18.05 „Ziemia: ostatnie starcie"
RTL7
18.40 „Alf (21)
Polsat
TVP2
19.05 „Złotopolscy" (26)
19.05 „Beach Patrol"
RTL7
1955 „Wstęp wzbroniony" - film

•20.00

Bridget Fonda i Jennifer Jason Leigh.

w ro|i głównej wystąpił Bryan Brown.

Sneakers

Thriller, 107 min USA 1991
Reżyseria: Richard Franklin
Scenariusz: Bill Condon
Zdjęcia: Victor J. Kemper
Występują: Bryan Brown, Brian Dennehy, Rachel Ticotin, Joanna Gleason
W pierwszej części „F/X" bohaterowie
wygrywają walkę z mafią i skorumpowa
nymi agentami federalnymi. Rolliemu
udaje się podstępem podjąć pieniądze
gangstera ze szwajcarskiego banku. Ma
nadzieję, że tak pokaźna suma pozwoli je-

Martin Brice (Robert Redford), przed
laty jeden z pierwszych hackerów, pracuje
właśnie nad życiowym zadaniem - zamie
rza dokonać przelewu gotówki z osobi
stych rachunków prezydenta Nucona na
konta organizacji ekologicznych, w rodza
ju Greenpeace.

mu i McCarhy'emu rozpocząć nowe, spo
kojne życie. Tymczasem w drugiej części
„F/X" okazuje się, że przyjdzie im znowu
stawić czoło groźnym przestępcom.
Rollie lyier wiedzie szczęśliwy żywot
u boku ukochanej Kim Brandon. Nadal też
poświęca mnóstwo czasu swojej najwięk
szej pasji. Nawet się nie spodziewa, że
konstruowane przez niego elektroniczne
cudeńka wkrótce znajdą zastosowanie
w walce ze złem.

I DLA DZIECI

SOBOTA

.45

20.00 „F/X 2" -thriller USA TVP1
20.00
„Marcowe migdały" - film
prod. polskiej
TV Polonia
20.00 „Droga do zwycięstwa" - film
woj. prod. kanad.
TVG
20.05 Filmowe powitanie wiosny:
„Love stoiy" - USA Nasza TV
21.55 „Sublokatorka" - USA Polsat
22.35 „Czarna Żmija" (19/26) TVP2
22.40 „Podróże państwa Sherwood" -film sensac.
RTL7
23.00 „Gra pozorów" - ang. TVP1
23.15 „Żywcem pogrzebani" - hor
ror.prod. USA
TVN
23.55 „Życie jak sen" (11) Polsat
0.30 „Gorąca wyspa Maui" - film
erot. USA 1996
Polsat
0.50
Milenium - Organizacja
śmierci (18) - serial
TVN
2.05 „Znak smoka" SF USA TVP1
2.10 „Chrom i gorąca skóra* - film
sensac. prod. USA

NIEDZIELA

•18.00

Jean de Florette

Scena z Robertem Redfordem i Sidneyem Poitierem.

MP

18.00 „Detektyw' (4)
Nasza TV
18.00
Rodziców nie ma w domu
(25) - serial
TVN
18.05 „Doktor Quinn"
TVP1
18.25 „Alfred Hitchcock przedsta
wia" - serial
RTL7
18.40 „Alf (22) - serial
Polsat
19.00 Wieczorynka
TVP1
19.05 „Strażnik czasu"
RTL7
19.30 „Cosby" (22) - serial TVP2
komedia RTL7

Po odbyciu służby wojskowej młody wie
śniak Ugolin wraca w rodzinne strony z za
miarem zbicia fortuny na uprawie goździ
ków. Ponieważ kwiaty źle rosną z braku wy
starczającej ilości wody na polach, stary Papet, jego wuj, usiłuje nakłonić sąsiada, że
by sprzedał mu swoje pole, na którym bije
obfite źródło. Sąsiad odmawia, ale Papet do
prowadza do jego tragicznego końca.
Na zdjęciu Yves Montand.

DLA DZIECI
NIEDZIELA

•
7.00
7.45 Siódemka dzieciakom
RTL7
7.00 „Piękna i Bestia" - serial
8.30 Co jest grane?
Polsat
RTL7
8.00 Nasza dzieciom
Nasza TV
7.50 „Bolek i Lolek" - serial RTL7
8.15 „Dinusie" (10) - serial TVN
7.50 Poranek filmowy
TVP1
8.45 Dzielo-arcydzieło
TVP1
8.15 Teleranek
TVP1
8.45 Ala i As
TV Polonia
8.30 Klip Klaps - lista przebojów
8.45 De De Reporter
TVN
dla dzieci
Polsat
8.55 „Twinkle - przybysz z Krainy
8.30 „Mała Rosey" (12) - serial
Marzeń" (11) - serial
Polsat
TVN
8.55 Ziarno
TVP1
9.00 „Conan i młodzi wojownicy"
9.00 Kolorowe nutki TV Polonia
(12) - serial animowany TVN
9.00 „Kapitan Zając" (3) - serial
12.00 Szkoła na wesoło - program
TVN
dla dzieci
TV Polonia
9.10 Szafiki
TV Polonia
12.35
„Mordziaki" (1): „Odyseja
9.20 5-10-15
TVP1
Mordziaczka" - serial
9.30 „Dinusie" (11) - serial TVN
TV Polonia
10.30 Kino bez rodziców
TVP2
15.35 Ulica Sezamkowa - program
12.10 Walt Disney przedstawiaTVPl
dla dzieci
TVP2
12.25 Bolek i Lolek" - serial RTL7
17.15 „Powrót do Wiklinowej Zato
15.25 „Widget" (62)
TV Polonia
ki" (3/7) - serial TV Polonia
19.00 Wieczorynka
TVP1
19.15 Dobranocka:„Opowieści taty
19.15 Dobranocka
TV Polonia
bobra"
TV Polonia

SOBOTA

•12.30

12.30 NBA
TVN
14.00 I liga koszykówki: Zagłębie Mączki - PKS Pruszków TVP1
17.15 MP w Tenisie Ziemnym Kobiet
TV Polonia
19.30 Europejski przegląd piłkarski
TVP2
19.55 Liga polska
TVP2
20.50 Nike - Gol
TVP2

TiTTTPTirTTTPT A

1VIJDJL/Z1£(L/Ł

110.00
10.00 Rzut za trzy - następcy Jordana
TVN
10.30 Magazyn NBA
TVN
13.00 (P) Lekkoatletyka: MŚ w bie
gach przełajowych w Marakeszu
Eurosport
22.00 Transmisja meczu koszyków
ki: Utah Jazz - New York
Knicks
TVN

20.00 „Miłość i zdrada. Historia ży
cia MU Farrow" (3/4) - serial
TVP1
20.00
„Och, Karol!" - komedia
prod. polskiej
TV Polonia
20.05 „Gorączka w mieście" (3) serial sens. prod. USA Polsat
20.05 „Mama się zmniejszyła!" -komedia
Nasza TV
20.05 „Dom jest tam, gdzie my" filmobycz.
TVN
21.00 „Malice" -thriller prod. USA
(1993)
Polsat
21.00 „Nowojorscy gliniarze" (28) serial sens. prod. USA TVP2
22.05
„Dobrzy i źli" (11) - serial
krym.
Nasza TV
22.40
„Jean de Florette" -film
obycz. prod, franc.
TVP2
22.55 „Oblicza Nowego Jorku*
RTL7
23.15 „Niewidzialny człowiek" (9) serial
Nasza TV
23.15 „Pani Parker i krąg jej przy
jaciół" - film fab. USA. TVP1
23.45 „Prawo i bezprawie" -serial
RTL7

sobota, niedziela 21, 22
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Pan Złota Rączka {3}

Przystanek Alaska (29)

Tim i Jill Taylorowie postana
wiają spędzić romantyczny wie
czór w restauracji tylko we dwo
je. Tim zapomina jednak zamó
wić opiekunkę do dziecka
i w ostatniej chwili rozpaczliwie

Tammy wygląda bardzo młodo,
namawia więc swoją córkę, by
udawały siostry Okazuje się, że
matka ma młodszego od siebie
narzeczonego i nie chce się
przyznać do dorosłej już córki.

TVPI, g. 16.25

TYP n/g. 13.30

U

Ziemia faraonów

Dozwolone od lat 40...

Polsat g. 10.40

TYGP m/g. 17.25

Egipt, 2900 r. p.n.e. Faraon Cheops chce po śmierci spocząć
w największej piramidzie, jaka
kiedykolwiek powstała na ziemi.
Niebawem rozpoczyna się bu
dowa. Piramidę wznoszą tysiące
niewolników.

i

czyli przeboje starszych nasto
latków. Program prowadzi Kry
styna Rejnowicz.

Don i Vince pracują w straży
pożarnej w Arkansas. Pewnego
dnia natrafiają na coś, co przy
pomina mapę prowadzącą do
ukrytego przed laty skarbu w grę wchodzi złoto wartości
miliona dolarów

RTL7, g. 19.55

i

Gra pozorów

Janosik (10)

Hajducy Murgrabiego dopadają
w karczmie Kwiczoła i Fyzdrę.
Na egzekucję wybiera się sam
Hrabia. Janosik i jego ludzie
w przebraniu austriackich żoł
nierzy przychodzą również

Były żołnierz „zielonych bere
tów" mści się na członkach mo
tocyklowego gangu, odpowie
dzialnych za śmierć jego narze-

Chrom i gorąca skóra

Droga do zwycięstwa

Podróże państwa Sherwood

TYPlg. 23.00

TVP U, g. 17.00

Polsat, g- 2.10

TVPI&g. 20.00

RTL7, g. 22.40

W Irlandii Północnej nie ustają
ataki ERA, W czasie jednej z ak
cji bojowych organizacji pory
wają czarnoskórego angielskie
go żołnierza, Jod/ego, którego
chcą wymienić na przetrzymy
wanego w więzieniu terrorystę.

7.00 Eko echo 7.15 Z Polski 7.30 Agrolinia 8.00 Wszystko o działce i ogrodzie
8.30 Wiadomości 8.40 Prognoza pogody
8.45 Dzieło - arcydzieło 8.55 Ziarno program redakcji katolickiej 9.20 Dla
dzieci i młodzieży: 5-10-15 10.20
Z czym do NATO - program publicy
styczny 10.40 Zwierzozbliżenia - Agre
sja 11.05 „Cudowna planeta' (4/9):
„Kwiaty i dinozaury" - serial dokumen
talny Francja/Japonia 12.00 Wiadomo
ści 12.10 Walt Disney przedstawia:
„Szmergiel", „Tucker, Becca i inni"
13.30 Jeśli nie Oxford, to co? - teletur
niej

7.00 Sport telegram 7.05 Folkowe nuty
- Zakopane '95 7.30 Tacy sami w świecie ciszy 8.00 Wspólnota w kul
turze 8.30 Programy lokalne 9.30 Powi
tanie -Wiosenny zawrót głowy 9.35 Ko
rzenie jedności: Krzyż na twe ramiona
10.00 Pogotowie ekologiczne Dwójki
10.15 Ojczyzna polszczyzna 10.30 Kino
bez rodziców 11.25 Wiosenny zawrót
głowy 11.30 Apetyt na zdrowie 12.00
Spotkanie z WOSPR-em - muzyka G.
Rossiniego 12.50 Losowanie nagród au
diotele 13.00 Małe ojczyzny: „Granit" film dok. 13.20 Wiosenny zawrót głowy
13.30 „Przystanek Alaska" (29) - serial

Zagłębie Sosnowiec - Mazowszanka Pruszków
15.40 TLP - Twoja Lista Przebojów program muzyczny. Spotkanie
z gwiazdami polskiej sceny mu
zycznej

14.15 . Wiosenny zawrót głowy
14.30 Życie obok nas: „Narodziny
w morzu" - „Wydry morskie" film dokumentalny, USA
15.00 Familiada - teleturniej
15.30 Wydarzenie tygodnia - program
publicystyczny

14 14.00 Studio sport -1 liga koszykówki:

16 16.25 .Pan Złota Rączka" (3/50) - serial
komediowy, USA 1991, wyk. Tim
Allen, Taran Smith, Patricia Kichardson, Eari Hindman

17.25 Jaka to melodia? - quiz
18.05 „Słoneczny patrol" (1/22) - serial
przygodowy, USA 1992, rei Do
uglas Schwartz, wyk. Pamela
19.00 Wieczorynka: „Wesoły świat Ri-

16.00 Baw się razem z nami - Andrzeje
'97 (1)

17.00 Janosik".

nego" - serial przygodowy, Pol
ska 1974, reż, Jerzy Passendor-

17.45 Wiosenny zawrót głowy
18.10 Programy lokalne
18.35 Magia liter -teleturniej
19.05 „Złotopolscy" (26) - telenowela
Piłkarski
19.55 Liga polska: Widzew Łódź - Po-

20 20.00 „F/X 2" - thriller, USA 1991, reż.

Richard Franklin, wyk. Bryan
Brown, Brian Dennehy, Rachel
Ticotin, Joanna Gleason (104
min)
21.50 Flirty z figlami
22.40 Sportowa sobota
23.00 „Gra pozorów" - dramat sensa
cyjny, W. Bryt. 1992, reż. Neil
Jordan, wyk. Stephen Rea, Mi
randa Richardson, Forest Whitaker, Jaye Davidson (112 min)
0.55 „Klan" - telenowela, Polska
1997, reż. Paweł Karpiński
2.05 „Znak smoka" - film sensacyj
ny, USA 1994, reż. James Yukich,
wyk. Robert Patrick, Julia Nickson, Leon Russom, Scott Wolf
(90 min)
3.35 Zakończenie programu

20.50 Nike - Gol - magazyn piłkarski
21.10 Wiosenny zawrót głowy
21.20 Oczywiście
21.50 Słowo na niedzielę
22.00 Panorama
• 22.35 „Czarna żmija" (19/24) serial komediowy, W. Bryt. 1995,
reż. Martin Shardlow, wyk. Rowan Atkinson, Tony Robinson
23.10 „Dzienniki" Witolda Gombrowi
cza
23.55 Camerata 2 - magazyn muzyczny
0.20 Sport telegram
0.25 Milva - „Canzoni tra le due guerre" - piosenki między dwoma
krajami (2)
Na spektakl muzyczny składają
się szlagiery międzywojennej
Europy i Stanów Zjednoczonych
1.05 Zakończenie programu

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 Co jest grane? 8.55 „Twinkle przybysz z Krainy Marzeń" (11) - serial
9.20 „Power Rangers" (51) - serial 9.45
„Strażnik Teksasu" - serial 10.40 „Zie
mia faraonów" - film historyczny, USA
1955, reż. Howard Hawks, wyk. Jack
Hawkins, Joan Collins • 12.40 „Ro
mans w Orient Ekspresie" - komedia,
W. Bryt. 1985, reż. Lawrence Gordon
Clark, wyk. Cheryl Ladd, Stuart Wilson,
John Giełgud, Julian Sands (97 min)
14.30 Oskar - magazyn filmowy, pro
wadzi Dorota Kamińska
15.00 Poradnik imieninowy
15.30 Piramida: teleturniej gra - zaba-

Niemieckie U-booty atakują
konwoje zaopatrujące Wielką
Brytanię. Brytyjska marynarka
nie jest w stanie zapewnić
ochrony statkom handlowym.
Wyk.: M. Riley, S. Reynolds

8.30 Dzień dobry, tu Gdańsk 9.30 Re
cepta na sukces 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 Ry
nek - magazyn, program produkcji nie
mieckiej 11.00 „Anastazja" - serial oby
czajowy 11.20 Alfabet polskich rzek:
L jak Lubrzanka 11.50 Z planu filmo
wego - Flaber cz. 2 12.00 Program
o zdrowiu: Stowarzyszenie Transplan
tacji Serca 12.10 „Historia miłości" - se
rial 13.00 Relacja z akcji „Bądź bez
pieczny, bądź widoczny" 13.30 Magazyn
konsumenta 13.45 Poradnik domowy
14.15 Pływać każdy może (3)
14.20 Arcydzieła: Bachanalie, Dworki
14.40 Na planie filmowym
14.55 Panorama
15.10 „Podróże z małą gwiazdką" - ser.
15.35 „Czarodziejski ołówek" - serial
15.40 „Srebrny koń" - serial animowany

16.

bawa
1.6.45 Rekiny kart - teleturniej
17.15 Rykowisko - pr. rozrywkowy
17.45 „Słoneczny patrol" (21) - serial
przygodowy USA 1992, reż. Do
uglas Schwartz, wyk. Pamela

16.20 Bambetlusie - serial
17.00 Prawo prawa
17.10 Borussia - reportaż
17.25 Dozwolone od lat 40
17.45 Dwóch na jednego - pr. publ.

Para młodych ludzi zajmuje się
podróżowaniem po świecie i pi
saniem przewodników tury
stycznych. Na włoskiej Riwierze
wchodzą w posiadanie tajemni
cy.

7.00 „Klan McGregorów" - serial
7.45 Siódemka dzieciakom: „Król
Lew", „Niebezpieczne dinozau
ry" - seriale anim.
8.35 „Piękna i Bestia" - serial sensa
cyjny produkcji amerykańskiej
9.30 „Z ust do ust" - serial dla mło
dzieży
9.55 „Sunset Beach" - serial obycza
jowy produkcji amerykańskiej
10.40 „Święty" - serial
11.35 „Airwolf" - serial sensacyjny pro
dukcji amerykańskiej
12.25 Bolek i Lolek zapraszają - seriale
anim.
13.50 „Desperado: Czas sprawiedliwo
ści" - western, USA 1989
15.30 „Sliders" - serial science fiction
produkcji amerykańskiej

16.20 „Oddech niebios" - serial doku
mentalny
Jaki wpływ na rozwój naszej cy
my i burze
17.15 „Steven Spielberg przedstawia:

19.05 Disco Polo Live

18.10 Panorama - wydanie główne
18.30 „Co ludzie powiedzą?"' - serial ko
mediowy W. Brytania 1994
19.05 Uśmiechnij się
19.30 „Indianie północnoamerykańscy"
- serial dokumentalny

18.05 „Ziemia: ostatnie starcie" - serial
SF
18.50 7 minut - mag. „To i owo"
19.05 „Beach Patrol" - serial dok.
19 .50 Prognoza pogody
19.55 „Wstęp wzbroniony - film sensac., USA 1992

20.05 Idź na całość - show z nagrodami
20.50 Losowanie LOTTO
21.00 „Legendy kung-fu" - serial sensa
cyjny, USA 1992-96, reż. Michael Sloane
21.55 „Sublokatorka" - thriller, USA
1992, reż. Barbet Schroeder,
wyk. Bridget Fonda, Jennifer Jason Leigh, Steven Weber
22.55 Ogłoszenie wyników LOTTO
23.55 „Życie jak sen" (11) - serial kome
diowy, USA 1990 (25 min)
0.30 „Gorąca wyspa - Maui" - film
erotyczny, USA 1996
2.10 „Chrom i gorąca skóra" - film
sensacyjny, USA 1971, reż. Lee
Frost, wyk. William Smith, Tony
Young, Michael Haynes
3.40 Dżana Musie
4.10 Dżana Top
4.40 Pożegnanie

20.00 „Droga do zwycięstwa" - film
wojenny produkcji kanadyj
skiej 1993, reż. Erie Till, wyk.
Michael Riley, Simon Reynolds,
Michael Hogan, Henry Czerny
(91 min)
21.35 Świat stworzony dla mnie: Bali serial dokumentalny produkcji
japońskiej
21.45 Panorama
22.00 Słowo o Ewangelii - program re
dakcji katolickiej
22.05 Między panem a plebanem
22.30 Studio sport: I liga koszykówki
mężczyzn
23.40 Na peryferiach życia : Deskorolkowcy- serial dokumentalny
23.55 Zakończenie programu

21.40 7 minut - wydarzenia dnia - pr.
informacyjny
21.50 „Kameleon 2" - serial sensacyjny
produkcji amerykańskiej z 1997
roku
Jarod wciela się w postać mod
nego fotografa, by unieszkodli
wić psychopatę atakującego mo
delki.
22.40 „Podróże państwa Sherwood" film sensac., 1994, 1994 r., wyk.
Jamey Sheridan, Serena Scott
Thomas, Edward Fox
0.15 „Alfred Hitchcock przedstawia"
- serial
0.40 „Beach' Patrol" - serial doku
mentalny produkcji amerykań
skiej
1.25 „Oddech niebios" - serial doku
mentalny

18.40 „Alf (21) - serial komediowy,
USA 1986-90, wyk. Max Wright,
Anne Schedeen, Andrea Eison,
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TV POLONIA

Wąmmky

Nocą w Nowym Jorku rśpzą
gangi. Przywódcą Gramercy
Marzy mu się

Marcowe migdały
Marzec 1968 roku, małe mia
steczko Lubim. Miejscowe li
ceum uczestniczy w wiecu po-

TVN, g. 20.05

m Polonia, g. 20.00

W szkole dla dziewcząt z zabu
rzeniami psychicznymi w Ra

Program artystyczny. Najpopu
larniejsze arie operetkowe
w wykonaniu pńmadonny Te
atru Muzycznego „Roma", Gra-

czy. Co jakiś czas w
czych okolicznościach
uczennice..
TVN,g. 23.15

7.00 Galeria pod strzechą: Świat minio
ny, świat piękny -reportaż; Mój Toruń reportaż (powt.) 7.30 Hity satelity propozycje programowe TV Polonia na
nadchodzący tydzień (powt.) 7.50 Dzień
dobry na dzień dobry - program mu
zyczny 8.30 Wiadomości 8.45 Dla dzie
ci: Ala i As - Mój przyjaciel (powt.) 9.00
Dla dzieci: Kolorowe nutki (powt.) 9.10
Dla dzieci: Szafiki 9.40 Prognoza pogo
dy 9.45 Zwierzolub - program eduka
cyjny 10.00 BRAWO! BIS! 13.00 Wiado
mości 13.10 Sejmograf - magazyn 13.25
Świat bez granic: Klimera Cypr (2) - te
leturniej 13.55 Magazyn polonijny

14.00 TVN Pakty - informacje
14.05 TVN - między nami mówiąc
14.15 Ludzie w drodze - pr. reporterów
TVN
14.45 „Babilon V" (25) - serial science
fiction USA
15.45 Super Lista - pr. muzyczny

14.25 Pętla czasu: Hey - program roz
rywkowy
15.00 „Awantura o Basię" (6/12) - serial
dla młodych widzów, Polska
1996, reż. Kazimierz Tarnas,
wyk. Agatka Marciniak
15.25 „Widget" (62) - serial animowany
16.15 Ludzie listy piszą

16.30 Mówi się.,. * program

stwa Polski w tenisie
17.
17.30 JMełrose Place" (24) - serial oby-

19.30 TVN Fakty- informacje
20.00 Sport
20.05 „Wojownicy" - film sensacyjny,
USA 1979, reż. Walter Hill,
wyk. MichaelBeck, James Remar, Deborah Van Valkenburgh, Thomas Waites (89
min)
22.00 „Milenium - Organizacja śmierci"
(18) - serial sensacyjny, USA
(60 min.)
23.00 W mrocznym kręgu - reportaż
23.15 „Żywcem pogrzebani" - horror,
USA 1990, reż. Gerard Kikoine, wyk. Robert Vaughn, Do
nald Pleasence, Karen Witter,
John Carradine (87 min)
0.50 Nic straconego: „Milenium Organizacja śmierci" (18) - se
rial sensacyjny, USA

POLONIA

7.00
7.15
8.00
8.30

Łapu-capu
Diabelski Młyn - filmy anim.
(K) „Fistaszki" - serial anim.
(K) „Z życia przyrody" - film do
kumentalny
9.00 (K) „Stajnia na Salwatorze" dramat psychologiczny, Polska
10.25 (K) „Stalowe rekiny" - film sensac.,
USA 1996
12.00 Rozkodowany Bugs Bunny
13.00 „Strefa mroku" - serial SF
13.30 Cyberkultura - mag.
14.00 Oko Cyklonu - mag.
14.30 Piłka nożna: wstęp do meczu
15.00 (K) Piłka nożna: liga polska - mecz
tygodnia
17.00 (K) Piłka nożna: liga niemiecka mecz tygodnia
18.45 (K) DESER - film krótkometrażowy
19.00 (K) „13 posterunek" - serial
19.30 Aktualności filmowe
FILMY MOJEGO ŻYCIA - WYBIERA
CEZARY HARASIMOWICZ:
20.00 (K) „Sekrety i kłamstwa" - film
obycz., W. Brytania 1996
22.20 (K) „Romeo i Julia" - dramat histo
ryczny, W. Brytania/Włochy 1968
0.40 (K) „Wesele" - dramat społeczny,
Polska 1972
2.25 (K) „Jurassic Park" - film przyg.,
USA 1993
4.30 (K) „Wielki Gatsby" - dramat
obycz., USA 1974
(K) - pr. zakodowany

10.00 „Falstaff" - opera Giuseppe Verdiego
11.30 Burza mózgów - pr. publicystyczny
12.00 Top Shop
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 „Wiatry wojny" - film sensac., Wło
chy 1969
22.00 „Sycylijski Boss" - film sensac.,
Włochy 1980
0.00 Top Shop

9.00 „Calineczka" - film anim.
10.25 „Dwa miliony dolarów napiwku" komedia obycz., USA 1994
12.10 „Goofy na wakacjach" - film anim.
13.30 „Pan Niania" - komedia, USA 1993
14.55 „Chłopcy dziadziusia" - dramat USA
16.25 „Ace Ventura. Zew natury" - kome
dia, USA 1995*
18.00 „Bad Boys" - film sensac., USA
20.00 „Podejrzani" - film sensac., USA
21.45 „Śmiertelna podróż" - dramat USA
23.30 „Wilk" - horror, USA 1994
1.35 „Uwikłany" - thriller, USA 1992

||TV Polonia, g* 23.50

7.15 Telesklep 8.15 „Dinusie" (10) - se
rial animowany dla dzieci 8.45 De De
Reporter - pr. dla dzieci 9.00 .Kapitan
Zając" (3) - serial animowany dla dzie
ci 9.30 „Dinusie" (11) - serial animowa
ny dla dzieci 10.00 „Beverly Hills
90210" (113) - serial obyczajowy pro
dukcji amerykańskiej wyk. Jason Priestly, Shanon Doherty, Lukę Perry 11.00
„Mission Impossible" (31) - serial sen
sacyjny, USA 12.00 Gillette -pr. sporto
wy 12.30 NBA w TVN- skrót meczu ko
szykówki Utah Jazz z Philadelphia 76rs
13.30 Gillette Cup - eliminacje do Mi
strzostw Świata w piłce nożnej

$&15 JMactiC (10) - serial sensacyjny
Wfelka Brytania
Pewien 70- letni staruszek tyran
nawiedzany - jest' prses sny,
w których strzela soMe w głowę.

7.00 Nasz sklep 8.00 Nasza dzieciom
9.00 „Urmel" (10); „Tropiciel" (10) 9.45
Uśmiech proszę - filmy z Charlie Chapli
nem 10.00 „Rytmy" (10) 10.50 „Lekarz
domowy" (45) 11.55 Nasze wiadomości
12.00 Studio AGNES na żywo 12.30 Za
graj z nami - Domino - teleturniej 13.00
„Co się stało" - serial dok. • 13.55 „Dia
bły - Diabły" - film obyczajowy, Polska
15.20 Szczęśliwa Ósemka
16.00 „Radio amatorów" (3) - serial
16.55 Ręce do góry - talk show Ewy Mi
chalskiej
17.30 Nasze wiadomości
17.35 „Zwariowana rodzinka" (10) - se
rial komediowy, USA
18.00 Sto plus jeden - teleturniej
18.25 „Wojna i pamięć" (10) - serial, USA
19.20 Stylomania
19.50 Nasz horoskop
20.05 FILMOWE POWITANIE WIOSNY:
„Love Story" - melodramat, USA
1970, reż. Arthur Hiller, wyk. Ali
MacGraw, Ryan 0'Neal
21.55 Nasze wiadomości
22.05 „Koń polski" prezentuje
22.25 „Złote lata" (3) - serial, USA
23.20 Era wodnika - magazyn wiedzy
ezoterycznej
23.40 „Starsky and Hutch" (9) - serial
0.40 City - powtórzenie odcinków
z całego tygodnia
2.35 Zakończenie programu

<$>

CANAL+

18.1$„NaIdopotyBednarski'(3/7) -ser.
19.15 Dobranocka: ^Prz^oly Ipaa Co^

Wesele

to

diach.Pozycja w społeczeństwie
ii

Nasza TV, g* 20.05

nych festiwalach filmowych.
Canal+, g. 0.40

W
8.30 Magazyn sportów ekstremalnych
10.15 Snowboard: PŚ w Tandalen
10.40 (P) Kolarstwo górskie: Halowe za
wody w Paryżu
12.15 Sport motocyklowe
13.15 (P) Lekkoatletyka: MŚ w biegach
przełajowych w Marakeszu
13.45 (P) Lekkoatletyka: MŚ w biegach
przełajowych - 4000 m mężczyzn
14.00 Sport motocyklowy
15.00 (P) Short Truck: MŚ w Wiedniu
15.15 (P) Kolarstwo: PŚ - wyścig Medio
lan -San Remo
17.15 (P) Narciarstwo klasyczne: PŚ
w skokach w Planicy
18.15 (P) Short Truck: MŚ w Wiedniu
19.00 (P) Tenis ziemny: Turniej ATP
20.45 Piłka nożna: Puchar Francji
22.45 (P) Boks: Walki zawodowców
23.30 Sport motocyklowy
0.00 Funboard

17.00 - 21.00 Sobotni blok programowy:
Szybkie samochody
17.00 Lotus Elise - projekt Ml:ll Najnowsze

sportowe

modele

Lotusa
20.00 Najszybszy samochód na Ziemi
21.00 Katastrofy: Indonezja - pożary
21.30 Fenomeny pogody: Klimat polarny
22.00 Nowoczesne maszyny: Lotni
skowce
23.00 Narzędzia wojny: Spalona Ziemia latające bomby V-l, V-2
0.00 Pola bitew: Bitwa o Midway
2.00 Niewyjaśnione: Przybysze z ko
smosu
3.00 Zakończenie programu

1930 Wiadomości
19.50 Kto jest kim w Polsce?: Roman
20.00 „Marcowe migdały" - dramat oby- czajowy, Polska 1989, reż. Rado
sław Piwowarski, wyk. Olaf Lubaszenko, Piotr Siwkiewicz-Shivak, Małgorzata Piorun
21.30 Jak Krystyna z Krystyną - repor
taż
22.00 Szycie z resztek (3) - cykl monta
żowy, parodiujący różne progra
my telewizyjne
22.30 Panorama
23.05 Okna: Współczucie - program
z udziałem Joanny Ochojskiej
i Ryszarda Szaniawskiego
23.45 Franciszka Starowieyskiego ga
wędy o sztuce: Bitwa pod Grun
waldem - Jan Matejko (2)
23.50 Jestem zakochana - arie operet
kowe w wykonaniu Grażyny
Brodzińskiej - primadonny Te
atru „Roma"

Wybytói przeżyjtylko dwieosoby,
w tym dobrze;
HBO, g. 20.00

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 2" - 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 „Hamburgerowe wzgórze" - dramat
wojenny, USA 1987
23.05 Przytul mnie - nocny pr. muz.
0.05 Techno Life - pr. muz.
0.35 Cosmix - mag. pop & dance
1.05 Mute - pr. muz.
1.35 Zakończenie programu

14.00 Auto moto puls - mag. motoryza
cyjny
14.30 „Jaś nieustraszony" - film anim.
16.00 „Niebezpieczne kobiety" - serial
16.45 Bajki i bajeczki - filmy anim.
17.00 „Troskliwe misie" - serial .
17.30 „Beverly Hills Teenagers" - serial
18.00 „Życie jak loteria" - serial
18.45 Program muz.
19.15 „Kolejowe przygody wzdłuż Euro
py" - serial krajoznawczy
20.00 „Biały ogień" - film sensac., USA
1983
- W kopalni diamentów pracuje
dziewczyna, która wraz z bratem
zajmuje się szmuglem kamieni
i ich sprzedażą
21.30 TV Party - pr. muz.
22.00 „Psychocop 2" - horror, USA 1992
23.30 „Belamy" - serial
1.10 Muzyczne dobranoc

5.30-12.45 Seriale anim.
5.45 „Tom i Jeny" - serial anim.
6.35 „Mała myszka na prerii" - serial

anim

7.00 „Starła i ratownicy kryształów" serial anim.
7.25 „Barney i przyjaciele" - serial
anim.
7.55 „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.
11.05 „Power Rangers Zeo" - serial
11.30 „Casper" - serial anim.
12.15 „Woody Woodpecker" - serial
anim.
12.45 „Nick Freno: Licensed Teacher" serial
13.10 „Pełna chata" - serial
13.35 „Step by Step" -serial
14.05 „Bajer w Bel Air" - serial komedio
wy, USA 1994/95
14.30 „Unhappily Ever After" - serial
14.55 „Pomoc domowa" - serial
15.25 „Living Single" - serial komediowy,
USA 1993/94
16.00 „Beverly Hills 90210" - serial
16.55 „Party of Five" - serial
17.50 „Malrose Place" - serial
18.45 Wiadomości
19.10 Explosiv - Weekend
20.15 Domowa gorączka - teleturniej
22.00 Studio sport: Boks zawodowy
0.00 Sobotnia noc z RTL - komedia,
satyra i muzyka
0.55 „Ned & Stacey" - serial
1.20 „Unhappily Ever After" - serial
1.45 „Living Single" - serial komedio
wy, USA 1993/94
2.10 „Bajer w Bel Air" - serial kome
diowy, USA 1994/95
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Cudowne lata (20)

zna, przyjeżdża do stolicy z za
miarem zrobienia kariery ale
szczęście mu nie sprzyja. Złą

DrQuiim (9)

W Colorado Springs nadal sza
leje epidemia dyfterytu. Doktor
Quinn przeżywa ciężkie chwile
niosąc pomoc innym. Ofiarami
groźnej choroby są również
członkowie jej rodziny.

14 14.00 Stop klatka

14.20 Miliard w rozumie
14.45 Od przedszkola do Opola: Woj
ciech Gąssowski
15.30 Seriale wszech czasów: „Noce
i dnie" - serial obyczajowy, Pol
ska 1975, reż. Jerzy Antczak

16 16.25 Miliard w rozumie - teleturniej

17.00 Teleexpress
17.25 Śmiechu warte - program roz
rywkowy
17.50 Dziennik Telewizyjny - program
satyryczny Jacka Fedorowicza
18.05 „Dr Quinn" (9/22) - serial obycza
jowy, USA 1996
19.00 Wieczorynka: „Nowe przygody
Kubusia Puchatka"
19.30 Wiadomości, Sport i Prognoza

20

20.00 „Miłość i zdrada. Historia życia
Mii Farrow" (3/4) - serial biogra
ficzny, USA 1994, reż. Karen Ar
thur, wyk. Patsy Kensit, Dennis
Boutisikaris, Grace Una
20.50 Zwyczajni niezwyczajni
21.40 Program rozrywkowy
22.10 Sportowa niedziela
22.40 Opinie - program publicystyczny
23.15 „Pani Parker i krąg jej przyjaciół"
- film biograficzny, USA 1994,
reż., Alan Rudolph, wyk. Jennifer Jason Leigh, Matthew Broderick, Peter Gallagher, Campbell
Scott (110 min)
1.20 Siódemka w Jedynce - „Kroniki
francuskie" (2): „Podróże po
Szampanii i Ardenach" - film
dokumentalny, Francja
2.20 Korzenie - Radostów (pOwt.)
2.40 Zakończenie programu

z nimi kucyk:
i Pieprz,..

Sissi - młoda cesarzowa

Małice

Po pełnym przepychu ślubie
młoda para opuszcza Wiedeń.
sarzowej, rozpoczyna się czas
przeprowadzić się do Hofburga
i przyzwyczaić do nowego życia.

TVPHg. 12.00

TOP Ig. 18.05

Dookoła świata

Starsza siostra Kevina, Karen,
zaczyna wagarować i namawia
również do tego swe koleżanki.
W domu wybucha awantura,
kiedy rodzice otrzymują list ze
szkoły. Karen postanawia uciec
do San Francisco.

TYP n, g. 9.35

TVP l g. 10,05

7.00 Rolnictwo na świecie: Finlandia
7.15 Notowania - rolniczy magazyn
ekonomiczny 7.45 Program dnia 7.50
Poranek filmowy 8.15 Teleranek 8.45
„Christy" (12/22) - serial, USA (25 min)
9.30 Dom - Jak zdobyć własny dom lub
mieszkanie oraz jak poradzić sobie z je
go budową 10.05 W Starym Kinie: Pry
watne życie Bel Ami - film obyczajowy
produkcji amerykańskiej, 1947 rok
12.00 Anioł Pański 12.15 Tydzień 13.00
Wiadomości 13.10 Zwierzęta święta
(1/2) - Czepiaki z lasów Amazonii 13.50
Dania do podania

- SffeŁ
BUf^C Him

r

7.00 Sport telegram 7.05 Echa tygodnia
7.35 Film dla niesłyszących: „Miłość
i zdrada. Historia życia Mii Farrow"
(3/4) - serial 1994 8.25 Słowo na nie
dzielę 8.30 Programy lokalne 9.30 Po
witanie 9.35 „"Cudowne lata" (20) - se
rial 10.00 „Podróże w czasie i przestrze
ni" - film dok. 11.05 Pod aukcyjnym
młotkiem (2) 11.30 „Łowcy skarbów"
(1/10) - serial 12.00 Perły z lamusa koniec wieku: „Sissi - młoda cesarzo
wa" - melodramat, Austria 1956, reż.
Ernst Marischka, wyk. Romy Schne
ider, Karlheinz Bohm 13.50 „Listy napi
sane" (2) - film dokumentalny
14.30 30 ton! Lista, lista - lista przebo
jów
15.00 Familiada - teleturniej, prowadzi
Karol Strassburger
15.35 Dla dzieci: Ulica Sezamkowa
16 05 Szansa na sukces: zespół Pier
si
17.05 „Gdzie diabeł mówi dobranoc"
(37/89)-serial USA 1993, wyk.
Tom Skerritt Kathy Baker, Lauren Holly (55 min)

W cyklu „Dookoła świata" film
dokumentalny „Na Wyspach

Polsat g. 12.15

mieszkają w starym, zaniedba
nym domu. Chcąc zdobyć pie
niądze na remont decydują się
na wynajęcie kilku pokoi, Na
dawno do miasteczka chirurg,

Polsat g. 21.00

TVGg. 10.00

Trwa „zimna wojna". Winka Kowalenko (Katherina Hepburn,
zdj) porywa radziecki myśliwiec
z lotniska znajdującego się na
terenie wschodnich Niemiec.

przestępca, przenosi się do Los
Angeles roku 1928. Zamierza
tam współpracować z gangiem
Ala Capone. W pościg wyrusza
Logan.

TVGg. 20.00

6.00 Program muzyczny 6.30 Disco Polo
Live 7.30 Jesteśmy - mag. redakcji pro
gramów religijnych 8.00 Na topie - pr.
muzyczny 8.30 Klip Klaps 9.00 „Rekiny
wielkiego miasta" (1) - serial. Jednooki
szaleniec eksperymentuje z inżynierią
genetyczną i dokonuje nieodwracal
nych zmian w DNA. 9.25 „Power Rangers" (52) - serial 9.50 Disco Relax
10.45 „Ja się zastrzelę!" (4) - serial
11.15 „Shogun" (11) - serial 12.15 „Dwa
Kąski i Pieprz" - film dla dzieci, USA
1996, reż. Corey Michael Eubanks, wyk.
Joe Piscopo, Lauren Eckstrom, Rachel
Crane, Perry Stephens (88 min)

8.25 Program dnia 8.30 Leksykon kato
licki: Duszpasterstwo polskie w Niem
czech -Aachen 8.45 Rodno zemia -ma
gazyn kaszubski 9.05 Gdański Magazyn
Sportowy 9.30 Gdzieś na Oruni - rep.
10.00 „Dookoła świata" - serial dok.
10.20 Gdzieś w Europie - magazyn
10.50 Z planu filmowego - Pukając do
nieba bram 1.05 „Sprawa Hamiltona" serial 11.30 „Czarodziejski ołówek" serial dla dzieci 11.35 Kliper: W tawer
nie 11.55 Dozwolone od lat 40 12.30
„Artur i Mamuśka" - serial 13.00 „Po
dróże w czasie i przestrzeni" - serial
dok. 13.50 Niezwykli ludzie - ser. dok.

14.00 Fundacja Polsat - iosowanie
głównej nagrody
14.40 Dziewięciu wspaniałych: gra - za
bawa
15.10 Dyżurny satyryk kraju - pr. saty
ryczny Tadeusza Drozdy
15.30 Piramida: gra - zabawa

14.05 Panorama tygodnia
14.25 „Wyspy skarbów i ich tajemnice"
14.55 Panorama
15.10 „Ivanhoe" - serial dokumentalny
15.35 „Drużyna marzeń" - serial
15.55 „Cudowny świat zwierząt austra
lijskich" - serial dokumentalny

16.00 Informacje
16.15 Miłość od pierwszego wejrzenia pr. rozrywkowy
16.45 „Słoneczny patrol" (22) - serial
przygodowy, USA 1992, reż. Do-

16.25 Bambetlusie - serial
16.30 Pętla czasu - magazyn
17.00 Ogólnopolskie Zawody Jeździec
kie w Ujeżdżaniu i Skokach

18.35 Magia liter - teleturniej
19.05 7 dni świat - program publicy
styczny, prowadzi Andrzej
Turski
19.30 „Cosby" (22) - serial komediowy,
USA

17.45 „Zabójcze gry" (1) - filut sensacyj
ny, USA 1995, wyk. James Calvert, Cynthia Gibb, Stephen T.
Kay, Christopher Lloyd (45 min)
18.40 „.Alf (22) - serial komediowy
USA 1986-90, wyk; Max Wright,
Anne Schedeen, Andrea Eison
19.05 Xdź na całość

17.20 Gdański Dzień Mody
18.00 Panorama
18.10 Panorama - wydanie główne
18.15 Kronika kulturalna
18.30 „Charlie Chan" - serial kryminal
ny
19.05 Trzy po trzy - quiz
19.15 Tajemnice warsztatu
19.30 „Świat ogrodów" - serial dok.

20.00 Baw się razem z nami - Andrzeje
'97 (2)
Druga część uroczystości, pod
czas której kabaret Elita wręcza
nagrody twórcom satyry i
kabaretu
20.50 Losowanie konkursu audiotele
21.00 „Nowojorscy gliniarze" (28) - se
rial sensacyjny, USA 1993, reż.
Gregory Hoblit, wyk. David Caruso, Dennis Franz, James
McDaniel (45 min)
21.45 Halo Dwójka
22.00 Panorama
22.40 „Jean de Florette" - film obyczajo
wy, Francja 1985, reż. Claude
Berri, wyk. Gerard Depardieu,
Yves Montand, Elisabeth De
pardieu, Daniel Auteuil
0.35 Sport telegram
0.40 Jaraz Jass „Graal"
1.20 Zakończenie programu

20.05 „Gorączka w mieście" (3) - serial
sensacyjny, USA 1997, reż. Ri
chard Pepin.
Dwaj policjanci, Chase McDo
nald i August Brooks dostają po
lecenie ochrony ważnego świad
ka, Cecila Ruska. Niepozorny
człowiek, którego mają eskorto
wać okazuje się niezwykle kło
potliwym towarzyszem podróży.
20.50 Losowanie Lotto
21.00 „Malice" - thriller, USA 1993, reż.
Harold Becker, wyk. Alec Baldwin, Nicole Kidman, George C.
Scott, Bill Pullman (102 min)
22.50 Wyniki losowania LOTTO
23.05 Na każdy temat - talk show Ma
riusza Szczygła
0.05 Magazyn sportowy
1.35 Przytul mnie
2.35 Wygramy
3.35 Pożegnanie

20.00 „Żelazna krynolina" - komedia
produkcji angielskiej 1956, reż.
Ralph Thomas, wyk. Bob Hope,
Katherine Hepburn, Noelle
Middleton, James R. Justice (90
min)
21.30 Świat stworzony dla mnie Włochy - serial dokumentalny
produkcji japońskiej
21.45 Panorama - wydanie wieczorne
22.00 Etos - magazyn katolicki
22.30 Wieczór z filmem polskim: „Dzie
je grzechu" - film obyczajowy,
Polska 1975, reż. Walerian Bo
rowczyk, wyk. Grażyna Długo
łęcka, Jerzy Zelnik, Olgierd Łu
kaszewicz, Roman Wilhelmi (90
min)
0.10 Zakończenie oroeramu

.W

John Ried, były żołnierz, jako je
dyny ocalał niegdyś z zasadzki
przygotowanej przez bandytów.
Gdy wyzdrowiał, poprzysiągł, że
odtąd będzie zwalczał zło. Jako

7.00 „Piękna i Bestia" - serial
7.50 Bolek i Lolek zapraszają - se
riale anim.
9.25 Ukryta kamera - pr. rozrywko
wy
10.00 „Wstęp wzbroniony" - film sensac., USA 1992. reż. Walter Hill,
wyk. Bill Paxton, Ice, Wiliam Sadler,
11.45 „Lassie" - serial przygodowy
12.10 „Sliders" - serial science fiction
produkcji amerykańskiej
13.00 „Steven Spielberg przedstawia:
Niesamowite historie" - serial
SF
13.50 „Samotny jeździec" - western,
USA 1991
15.30 „Autostrada do Nieba" - serial fa
milijny produkcji amerykań
skiej

16.25 „Siódme niebo" - serial familijny
produkcji amerykańskiej z 1996
roku
17.15 Ukryta kamera
17.35 „Kameleon 2" ~ serial sensacyjny
18.25 „Alfred Hitchcock przedstawia"
serial
18.50 7 minut - wydarzenia dnia - pr.
19.05 „Strażnik czasu" - serial SF
19.50 Prognoza pogody
19.55 „Sneakers" - komedia, USA 1992
22.05 „Wieczór z wampirem" - talkshow prowadzony przez Wojcie
cha Jagielskiego
22.55 „Oblicza Nowego Jorku" - serial
sensacyjny produkcji amery
kańskiej z 1994 roku
23.45 „Prawo i bezprawie" - serial sen
sacyjny produkcji amerykań
skiej z 1990 roku
0.35 „Strażnik czasu" -serial science
fiction produkcji amerykań
skiej
1.20 „Oblicza Nowego Jorku" serial
sensacyjny produkcji amery
kańskiej z 1994 roku
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TV POLONIA

Osobne stoliki

Urodziny Matyldy

Panna Cooper prowadzi nie
wielki i dość ponury hotelik
w nadmorskiej angielskiej miej
scowości - Bournemouth. Hote
lik zamieszkuje kilku nieco eks
centrycznych i bardzo samot
nych postaci.

Tytułowe trzydzieste urodziny
Matyldy to dla głównej bohater
ki okazja do dokonania bilansu

TVN, g. 14.30

TV Polonia, g. 17.40

Dom jest tam gdzie my

Och! Karol

wego i uczuciowego, Czy wypa*
da on pomyślnie?

Steard McBain zarządza firmą,
która burzy stare domy. Szykuje
się właśnie do wyburzenia kom
pleksu budowlanego. Komitet
protestacyjny mieszkańców tej
okolicy wymógł na władzach za
kaz zniszczenia starego domu.

Karol uwielbia trójkąty i Wielo
kąty małżeńskie. Żona Maria
wprawdzie ma już dość tej sytu
acji, ale wybacza wszelkie wy
skoki męża. Aż pewnego dnia

6.30 Telesklep 7.30 „Poirot" (10) - serial
senasyjny. Wielka Brytania, wyk. David
Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson
8.30 „Mała Rosey" (12) - serial animo
wany dla dzieci 9.00 „Conan i młodzi
wojownicy" (12) - serial animowany dla
dzieci 9.30 100% ryzyka - sporty ekstre
malne 10.00 Rzut za 3 - następcy Jordana 10.30 Magazyn NBA 11.00 „Mission
Impossible" (32) - serial sensacyjny
USA 12.00 Kino Familijne: „Conan" (4)
- serial przygodowy USA 13.00 Dance
Time - mag. muzyczny 13.30 Krok
w krok z Brianem Scottem -pr. rozryw
kowy

7.05 Słowo na niedzielę 7.10 Dzień
dobry na dzień dobry 8.05 Śniadanie
z Anną Wandą Głębocką 8.55 Język fil
mu (1): Kadr 9.15 Ludwig van Beethoven - Sonata F-dur op. 24 „Wiosenna"
10.00 Polonijne spotkania 10.15 Pante
on 10.35 Zaproszenie 11.00 TEATR FA
MILIJNY: John Aiken - „Mroczne zauł
ki na Kępie Kimballa", 1997, reż. Bar
bara Sass, wyk. Aleksandra Tokarska,
Ewa Szykulska 11.40 Czary na zamku reportaż 12.00 Dla dzieci: Szkoła na we
soło 12.35 „Mordziaki" (1): „Odyseja
Mordziaczka" - serial 13.00 Transmisja
niedzielnej Mszy Św.

14.00 TVN Fakty - informacje
14.05 Gotuj z Kuroniem
14.30 Film na deser: „Osobne stoliki" film obyczajowy USA 1958, reż.
Delbert Mann, wyk. Burt Lanca
ster, Rita Hayworth, David Niven, Deborah Kerr (117 min)

14.00 Gościniec - magazyn kultury
i sztuki filmowej
14.30 Kraina uśmiechu
15.30 BIOGRAFIE: „Ostatni zagończyk"
(1) - film dokumentalny Ludo
mira Motylskiego o Stanisławie
Cacie-Mackiewiczu

16.40 .Księga Dżungli"-film doku
mentalny
17.00 Pogodnie z TVN
17.15 TVN Fakty Regionalne - infor
macje
17.30 Tełe Plotki - kulisy wielkiego
świata
18.00 Kino Familijne: „Rodziców nie ma
w domu" (25) - serial/Polska
18.15 Zostań gwiazdą - pr. rozrywkowy,
naśladowani będą Anna Ger
man, Piasek, The Cranberries,
Alanah Miles, Simply Red.
19.30 TVN Fakty- informacje

16.30 Tak jak w kinie
v.i?ocztylion
17.00 Teleexpress
17 15 Dla dzieci: „Powrót do Wiklinowej
Zatoki" (3/7} - serial animowany
17.40 .Urodziny Matyldy" - film oby
czajowy Polska 1974, reż, Jerzy
Stefan Stawiński
19.15 Dobranocka: .Opowieści taty bo*
bra" - film animowany
19.30 Wiadomości
19.45 Prognoza pogody
19.50 Kto jest kim w Polsce?: Jan Mio
dek

20.00 Sport

20.00 „Och! Karol" - komedia obyczajo
wa, Polska 1985, reż. Roman Za
łuski, wyk. Jan Piechociński, Do
rota Kamińska, Danuta Kowal
ska, Marta Klubowicz (95 min)
21.40 Twoja Lista Przebojów - program
muzyczny
22.30 Panorama
23.05 SPORT Z SATELITY: Gol - maga
zyn piłkarski
23.50 Jazz z... Tomasz Stańko - program
muzyczny
0.45 Powitanie widzów amerykań
skich
0.50 „Opowieści taty bobra" - film
animowany (powt.)
1.05 Wiadomości, Sport i Prognoza
pogody (powt.)
1.25 Kto jest kim w Polsce?: Jan
Miodek (powt.)
1.35 Kraina uśmiechu - program
Kazimierza Kowalskiego

TVN, g. 20.05

20.05 „Dom jest tam gdzie my" - film
obyczajowy USA 1990, reż. John
Boorman, wyk. Dabney Coleman, Uma Thurman, Joanna
Cassidy, Crispin Glover (103
min)
22.00 NBA w TVN - transmisja koszy
kówki Utah Jazz z New York
Knicks

iilMI
7.00 Nasz sklep - zakupy w TV 8.00 „Ryt
my" (10) - serial 8.55 „Radio amatorów"
(3) - serial 9.50 Nasz horoskop 10.00
Uśmiech proszę - filmy z Charlie Chapli
nem 10.15 „Love Story" - melodramat,
USA 12.05 „Zwariowana rodzinka" (10) serial 13.50 „Pamiętny romans" - melo
dramat, USA
15.30 „Korsarze" (8) - serial dokumental
ny
16.00 Studio AGNES - Śpiewamy ze
Staśkiem Wielankiem
16.40 „Latający lekarze" (10) - serial oby
czajowy, Australia
17.30 Nasze wiadomości
17.35 Rozmowy o życiu - talk show
18.00 „Detektyw" (4) - serial
18.55 O pogodzie
19.00 Melanżeria - program muzyczny
20.05 „Mama się zmniejszyła!" - kome
dia, USA 1981
21.40 Wieczór gwiazd
22.05 „Dobrzy i źli" (11) - serial krymi
nalny, Australia, reż. Steve Jodrell,
wyk. Marcus Graham, Alison
Whyte, Trawis McMahan (45 min)
22.55 Nasze wiadomości
23.15 Klasyka telewizji: „Niewidzialny
człowiek" (9) - serial, USA 19521960
23.45 Nasz horoskop
23.55 Gry nocne
0.25 Zakończenie programu

CANAL+

<3>

POLOMA

7.00 Rozkodowany Bugs Bunny - fil
my anim.
8.00 (K) „Fistaszki" - serial anim.
8.30 (K) „Porwany za młodu" - film
przyg., USA 1995
10.00 (K) DESER - film krótkometrażowy
10.15 (K) „Miłość kibica" - komedia, W.
Brytania 1996
12.00 Ósme Niebo - pr. Tomasza Raczka
13.00 „Star Trek. Voyager 3" - serial SF
14.00 (K) „Rodzinka z Beverly Hills" komedia, USA 1993
15.35 (K) „Katastrofy" - serial dokumen
talny
16.05 (K) „Braveheart - Waleczne serce"
- film historyczny, USA 1995
19.00 (K) „Grzechotnik" - film dokumen
talny
20.00 (K) „13 posterunek" - serial kome
diowy
20.30 (K) „Szkoła czarownic" - horror,
USA 1996
22.15 (K) Sport+ - mag. sportowy
22.30 (K) „Druga szansa" - film sensac.,
Australia 1996
1.30 (K) „Wystrzałowe dziewczyny" western, USA 1994
3.10 (K) „Makbet" - dramat psycholo
giczny USA 1971
5.25 (K) „Dziennik uwodziciela" - film
obycz., Francja 1995
(K) - pr. zakodowany

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 rockiem
18.00 Burza mózgów - pr. publicystyczny
18.30 Pełnym gazem - mag.
19.00 Nie tylko na weekend - mag.
19.30 „Golfiarz z przypadku" - komedia,
Szwecja 1992
21.30 „Idomeneo" - opera Wolfganga
Amadeusza Mozarta
22.30 Top Shop

Cztery zaprzyjaźnione nastolatki
przeżywają typowe problemy
okresu dorastania. Ucieczką od
kompleksów i frustracji staje się
dla nich czarna magia...

Dokumentalny film przyrodniczy
produkcji angielskiej z 1993 ro
ku.

HB0
8.15 „Big Bully" - komedia, USA 1996
9.45 „Randka na moście" - komedia
obycz,, USA 1996
11.15 „Wyprawa w głąb Afryki" - film
przyrodniczy
12.10 „Studentka na telefon" - dramat
obycz., USA 1996
13.45 „Wakacje w domu" - USA 1995
15.25 „Parszywa dwunastka" - dramat
USA 1967
18.00 Boks w HBO
20.00 „Szkoła czarownic" - USA 1996
21.40 „Wiejskie wakacje w krzywym
zwierciadle" - komedia, USA 1995
23.15 „Carrington" - obycz., USA 1995
1.15 „Kochanek Niny" - dramat
obycz., USA 1995

cztery panie.

TV Polonia g. 20.00
Pamiętny romans

Dwoje ludzi spotyka się na statku
płynącym do Neapolu. Zakochują
się, zaręczają, po czym ich drogi

Wyprawa w głąb Afryki

Canal+, g. 20.30

HBO, g. 11.15

Discoueru
8.30 Fun Sport - mag.
9.30 Narciarstwo klasyczne: PŚ
w skokach w Planicy
11.00 Sport motocyklowy: Wyścigi superbike'ów - Grand Prix Australii
11.30 Sport motocyklowy: Wyścigi superbike'ów - Grand Prix Australii
13.00 (P) Lekkoatletyka: MŚ w biegach
przełajowych - 12 000 m męż.
13.45 (P) Lekkoatletyka: MŚ w biegach 4000 m kobiet
14.00 Sport motocyklowy: Wyścigi superbike'ów - Grand Prix Australii
15.00 (P) Short Truck: MŚ w Wiedniu
17.15 (P) Narciarstwo klasyczne: PŚ
19.00 (P) Tenis ziemny: Turniej ATP
21.00 (P) Kulturystyka: Grand Prix '98
22.00 Boks: Walki zawodowców
23.00 Sport motocyklowy
0.00 Żeglarstwo: Regaty Whitbread
0.30 (P) Jeździectwo

17.00 Siły uderzeniowe: MiG-29 - Najno
wocześniejszy myśliwiec
18.00 Granice nauki: Prawdziwy bioniczny człowiek
19.00 Jurassica: Dieta dinozaurów i karły
20.00 The Quest: Fatalna usterka pod
czas lotu 427 - Dochodzenie
w sprawie katastrof lotniczych
20.30 Łowcy duchów: Opętanie, łowcy
duchów
21.00 Discovery Showcase: Kierunek
Mars
23.00 Discovery Showcase: Przestrzeń
kosmiczna - Życie na Marsie
1.00 Samotna planeta: Węgry i Ru
munia
2.00 Z akt sądowych: Przeciwko na
szym dzieciom
3.00 Zakończenie programu

11.30 „Prawo do miłości" - serial
12.30 ^Miasteczko Twin Peaks 2" - serial
13.30 TV Shop
14.00 Dżana Musie - pr. muz.
14.30 Wygramy - telezabawa
15.30 Magazyn Motoryzacyjny Młodych
16.00 „Superboy" - serial
16.30 „Dirty Dancig" - serial
17.00 „Przygody T-Rexa" - serial anim.
17.25 „Super Mario Bros 2" - 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. muzyki
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" serial dla dzieci
18.00 Dookoła sławy - mag. filmowy
18.45 Program muz.
19.00 „Haggard" - serial
19.30 Gotuję bo lubię - pr. kulinarny
20.00 „Evil" - horror, USA 1978
Małżonkowie stają się właścicie
lami domu, który został zbudowa
ny na starym indiańskim cmenta
rzysku.
21.30 Midnight Love - mag. muz.
22.00 „Biały ogień" - film sensac., USA
1983
23.30 XL - mag. muz.
23.55 Muzyczne dobranoc

5.30 „QuackPack"
5.50 „Disneys Aladdin"
6.15 „Brand Spanking New Doug"
6.40 „Tom i Jerry" - serial anim.
7.05 „Hurricanes" - serial anim.
7.30 „Barney i jego przyjaciele"
8.00 „Quack Pack" - serial anim.
8.30 Disney Club - Goes Classic
8.35 Classic Cartoon - seriale anim.
8.45 „Timon & Pumbaa" - serial anim.
9.15 Disney Club - It's Showtime
9.20 „Disney's Aladdin" - serial anim.
9.45 Disney Club & Fab 5
9.50 Classic Cartoon - seriale anim.
10.05 „Brand Spanking New Doug"
10.35 „Saban's Big Bad BeetleBorgs"
11.15 „Drużyna A" - serial
12.10 Co nowego u Disneya? - seriale
12.30 „Spies" - film wojenny, USA 1993
14.10 „Ziemia 2" - serial SF, USA 1994/95
15.05 „Sliders" - serial SF, USA 1995/96
16.00 „Herkules" - serial fantastyczny
USA 1996/97
16.50 „Xena" - serial fantastyczny USA
17.45 „Muppets Tonight!" - nowy serial
komediowy, USA 1996/97
18.15 Hacki's Yellow Cab - show
18.45 Wiadomości
19.10 Wołanie o pomoc - dramatyczne
akcje ratunkowe
20.15 „Akademia Policyjna 7" - komedia,
USA 1994
21.50 Spiegel TV - mag.
22.35 EXCLUSIV wydanie specjalne:
„Titanic"
23.30 Walczymy dla Was! - mag.
0.20 Prime Time - Spatausgabe:
„Ostatnie dziedzictwo Czyngishana"
. 0.40 Kanał 4: „Dorothea Buck" - film
dokumentalny
1.15 Fotografie z podróży na Daleki
Wschód - tajlandzkie impresje
1.55 „Herkules" - serial fantastyczny
USA 1996/97
2.45 „Xena" -serial fantastyczny, USA
1996/97
3.30 HansMeiser
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Na redłowskich działkach

Całe nasze życie
Najpiękniej jest tu wiosną i latem - mówią miesz
kańcy redłowskich działek. - Wśród kwiatów i zie
leni łatwo zapomnieć; że mieszka się prawie
w centrum miasta. Czy władze Gdyni pozwolą, by
istniejące zbiorowisko domków, przekształciło się
w legalne, zadbane osiedle?
Teoretycznie władze wy
raziły już swoją aprobatę.
Przystąpiono do zmiany
planu zagospodarowania
terenu. Nadal jednak bra
kuje ostatecznej decyzji.
A działkowcy żyją w nie
pewności - jak przez ostat
nie 50 lat.

Sąsiad sąsiadowi
Stanisława Dunst miesz
ka na działkach ponad 40
lat. Początkowo, do 1955 r.,
jak pamięta, wynajmowała
pokój od rodziny, która mia
ła tu już mały domek. Tak
jej się w ogródkach spodo
bało, że postanowiła zostać.
Wystarała się o działkę i po
stawiła altankę. Drewnianą,
pomalowaną na zielono takie były wymogi. W altan
ce długo się jednak żyć nie
dało i choć oficjalnie budo
wać nie było wolno, pań
stwo Dunst postanowili za
ryzykować. Ci, którzy przy
szli tu wcześniej, też ryzy
kowali, więc dlaczego i oni
nie mieli spróbować.
Władza przymykała oko.
Mieszkańcy działek byli
przecież meldowani w pre
zydium, co odbierali jako ci
chą legalizację osiedla.
- Budowaliśmy najprost
szym sposobem: cegłę na
kant - wspomina pani Sta
nisława. - A na nią znowu
zielone deski - tak jak wy
magały władze związku
działkowców.
W budowie pomagali są
siedzi.
- U nas słowo sąsiad ma
szczególny wymiar - mówi
pani Stanisława. - Dziś ty
pomagasz mnie, jutro ja to
bie. Najpierw był jeden po
koik i maleńka kuchnia. Po

kój ogrzewali westfalką. Jak
w kuchni zostawili wiadro
z wodą, to zamarzała. Teraz
domki opalane są węglem.
Państwo Dunst mają piec
w piwnicy, a w mieszkaniu
kaloryfery.
Tutaj urodziła się ich cór
ka, Olga. Pani Olga mieszka
tu zresztą do dziś, a wraz
z nią mąż i dwoje dzieci.
- One też urodziły się
w tym domku - opowiada. Miejsca było mało, więc do
budowaliśmy pokoik, a po
tem drugi.
Na działkach nie ma gazu
- mieszkańcy korzystają
z butli. Nie ma też kanaliza
cji. Trzeba wywozić szambo.
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Zielono i spokojnie
W ponad 50-letniej histo
rii redłowskich działek nie
brakowało i chwil strachu.
Pani Stanisława pamięta
okres, kiedy nowym miesz
kańcom odmawiano mel
dunków, a w ogródkach po
jawiali się milicjanci.
- Jednemu nawet za
plombowali, a potem roze
brali domek - wspomina. Następnego dnia jednak
stał znowu - odbudowany.
Co miał sąsiad zrobić - nie
miał gdzie mieszkać.
A potem Gomułka - jak
pamiętają „działkowicze" wydał odezwę, żeby w sytu
acji, gdy brakuje mieszkań,
Polacy ratowali się sposo
bem gospodarczym, każdy
jak może, więc znowu wła
dze dały spokój działkom.
Te czasy pamiętają też
państwo Gajewscy. Pan
Henryk przyjechał tu 40 lat
temu z rodzicami, którzy
sprzedali gospodarkę, by
zamieszkać w Redłowie.

Dom rósł razem z rodziną, choć budowanie za komuny nie było łatwe - opowiada Hanna Osicka.
Fot. Elżbieta Chylińska

- Parę domków tu wtedy
było - wspomina. - Wokół
zboże jeszcze rosło. Do mia
sta był kawałek drogi, nie to
co teraz - prawie centrum.
Dobrze się rodzinie Ga
jewskich żyło na działkach.
Spokojnie, choć blisko i do
torów i do ulicy. Zieleń
wszystko wygłusza.
- Powinna pani tu przyjść
latem, kiedy wszystko kwit
nie - mówi pani Teresa. Dopiero wtedy można zro
zumieć, dlaczego tak bardzo
kochamy to miejsce i nie
chcemy stąd odchodzić.
A państwo Gajewscy
mieli taką szansę. Pan Hen
ryk mógł dostać zakładowe
mieszkanie w Chyloni. Nie
chcieli jednak do bloku.
- Kto tu nie mieszkał,
pewnie nie zrozumie - mó
wią. - Tu jest po prostu na
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sze miejsce. O działkach
mówią tak również państwo
Osiccy. Zamieszkali tu po
ślubie, w latach 70. Zaczy
nali, tak jak wszyscy, od ma
łego domku.
- Dom rósł razem z rodzi
ną, choć budowanie za ko
muny nie było łatwe - opo
wiada Hanna Osicka. - Obo
wiązywały przydziały na
materiały, a ponieważ nam
nie przysługiwały, budowa
liśmy początkowo z drew
nianych odpadów. Od środ
ka domek wykładaliśmy
planszami propagandowy
mi, których pozbywała się
stocznia. Pamiętam, że na
jednej z nich Sipińska wo
dowała statek.
Patrząc na dom państwa
Osickich dzisiaj, trudno
uwierzyć, że takie były jego
początki. Zadbany przytul
ny, duże okna, na ścianach
obrazy autorstwa pana do
mu. I tak jak u państwa Ga
jewskich nie słychać ani ha
łasu pociągów, ani samo
chodów.
- To zasługa drzew i od
powiedniego wygłuszenia
domu - tłumaczy pani Han
na. Działki nadal jednak po
zostają nielegalnym osie
dlem. Mieszkańcy od lat
próbują zmienić ten stan
rzeczy. Kiedy w latach 80.
zwrócili się w tej sprawie do
ówczesnych władz miasta,
usłyszeli:
- Nie mamy żadnego po
mysłu. Zresztą, kto was
stamtąd ruszy. Jeszcze wa
sze wnuki będą tam miesz
kać.

s*". Rozbudzone
nadzieje

J.WĄ; ' i
Niektóre domy są już w naprawdę fatalnym stanie.
Fot. Elżbieta Chylińska

Po 1989 r. coraz częściej
jednak słyszało się głosy, że
teren działek - zgodnie
z obowiązującym planem

zagospodarowania - może
przejąć inwestor, żeby po
stawić tu hurtownię, stację
benzynową albo jeszcze coś
innego.
Co by się wtedy miało
stać z mieszkańcami? Na to
pytanie nikt nie potrafił dać
odpowiedzi.
„Działkowicze" zaczęli
więc słać do Zarządu Miasta
pisma, prosząc o zaintere
sowanie się ich problemem.
W styczniu 1995 r. powołali
nawet komitet społeczny
mieszkańców
Własnym sumptem przy
gotowali kompleksową in
formację o działkach:, ro
dzaju zabudowy, liczbie za
meldowanych i faktycznie
tu mieszkających, stanie
i rodzaju zieleni.
Zlecili też wykonanie ba
dań hałasu i zanieczyszczeń
powietrza.
W czerwcu 1995 r. Rada
Miasta Gdyni przyjęła
uchwałę o przystąpieniu do
zmiany planu zagospodaro
wania terenu działek. Uzu
pełniła ją uchwała z marca
1996 r. dopuszczająca na ich
terenie funkcję mieszkanio
wą. Architekci otrzymali
zlecenie wykonania nowego
planu. Pierwsza wersja była
gotowa już we wrześniu.
- Ten plan rozbudził na
sze nadzieje - mówi Hanna
Osicka. - Uwierzyliśmy, że
będziemy mogli tu zostać
i na ustalonych z władzami
miasta warunkach prze
kształcić ten teren w osiedle
wśród zieleni.
Niektóre domy są już
w naprawdę fatalnym sta
nie. Nie każdy odważył się
bowiem na ryzyko general
nego remontu czy postawie
nia porządnego domu.
W takiej sytuacji znalazła
się na przykład pani Kry

styna Stenka. Jej maleńki
domek jest w opłakanym
stanie.
- Prowizoryczne remonty
już nic nie dają - mówi. Boję się nawet wbić gwóźdź
w ścianę, bo grozi zawale
niem. Nie stać mnie na inne
mieszkanie, ale przez ostat
nie lata gromadziłam mate
riały budowlane, by na
miejscu tej chałupki posta
wić porządny domek. Chcę
to jednak zrobić legalnie.

Kiedy decyzja?
Projekt planu, po licz
nych korektach - i na proś-*
bę mieszkańców, i na zlece
nie władz miasta - ugrzązł
jednak w zarządzie. Jego
członkowie nie chcą się zgo
dzić na usunięcie kilku za
pisów,
które
zdaniem
mieszkańców działek, za
działają na ich niekorzyść i
umożliwią inwestorom ze
wnętrznym przejęcie tere
nu, kiedy rozpocznie się re
alizacja planu.
Zdaniem Macieja Brze
skiego,
wiceprezydenta
Gdyni, obawy „działkow
ców", choć zrozumiałe, są
bezpodstawne i wynikają
z braku wzajemnego zaufa
nia.
Niedawno problem dzia
łek trafił ponownie pod ob
rady Zarządu Miasta. Nie
zapadła jednak żadna kon
kretna decyzja.
- Mamy dosyć niepewno
ści - mówią „działkowcy". Chcemy, żeby władze miasta
nareszcie podjęły wiążącą
decyzję w naszej sprawie.
Nie chcemy nic za darmo.
Pokryjemy wszystkie nie
zbędne koszty.
Pomożemy w budowie
infrastruktury. Niech tylko
wolno nam będzie tu legal
nie zostać.
Anna Fibak

sobota, niedziela 21, 22 marca 1998 r.

Puls dnia
Liczba dnia
0,4 proc.
Otyłe wzrosły ceny żywno
ści w ciągu pierwszych 10
dni marca w porównaniu
z ostatnim okresem w lu
tym - wynika z badań GUS.

Po Północnej
- Płocka
Gdański Centromor SA ku
pił wraz płockim Mostosta
lem SA produkcyjną część
upadłej Płockiej Stoczni
Rzecznej. Prawdopodobnie
w polowie kwietnia obie fir
my utworzą nową spółkę,
która rozpocznie produkcję
kadłubów barek rzecznych
i konstrukcji stalowych.
(PAP)

Emerytury
W tzw okresie przejścio
wym (który może potrwać
nawet kilkanaście łat) re
forma emerytalna obowiąz
kowo obejmie tylko osoby
do 30 roku życia; osoby po
między 30 a 50 rokiem życia
będą mogły wybrać stary
lub nowy system, a powyżej
50 roku życia będą miały
obliczane emerytury na do
tychczasowych zasadach.
Czytaj w poniedziałko
wym dodatku „Praca
i Pieniądze".

Notowania
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4340/3484

Oznaczenia: USD - dolar amerykański, DEM - marka niemiecka, FRF - frank francuski,
ski, SUR - rubel rosyjski. Złoto: w złotych za gram.
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Skorzystać z odliczenia
mogą tylko posiadacze wła
snych czterech ścian, czyli
osoby, które posiadają akt
własności, przydział miesz
kania
kwaterunkowego,
umowę użyczenia, najmu
lub dzierżawy. Remontując
mieszkanie rodziców z ulgi
skorzystać niestety nie moż
na.
Od podatku możemy od
liczyć 19 procent poniesio
nych wydatków. Przy re
moncie domu od podatku
odliczymy
maksymalnie
2457 zł, co odpowiada wy
datkowi w kwocie 12 931 zł
58 gr, remontując mieszka
nie można odjąć mniej 2047,5 zł (czyli wydamy nie
więcej niż 10 776 zł 31 gr).
Limit ulgi można zwięk
szyć o dodatkowe 409 zł 50
gr, jeśli wymieniamy insta
lację gazową w domu czy
mieszkaniu. Dzięki temu
nasza ulga remontowa
wzrasta do prawie 3 tys. zł.
Ma ona też dolną granicę prawo do odliczenia nie
przysługuje, gdy wydaliśmy
mniej niż 245 zł 70 gr.
Zasada odliczeń jest jed
na - ulga przysługuje na
wszystko, co jest na stałe
przymocowane do podłoża a więc np. na wykładzinę
przyklejoną do podłogi, ale
na narzuconą na dywan już
nie. „Ulgowo" położymy też
terakotę, zamontujemy do
datkowe drzwi, wymienimy
wannę, zlewozmywak z ba
terią i szafką czy okap ku
chenny.
Odliczenie przysługuje
też na kuchenki gazowe

i elektryczne, wanny i umy
walki, ale już przy zakupie
lodówki czy telewizora nie
można z niej skorzystać. Je
śli remontujemy mieszkanie
to koszt robocizny np. malo
wania czy tapetowania odli
czymy tylko wtedy, gdy ra
chunek wystawi nam firma
płacąca podatek VAT. Ko
rzystanie z usług sąsiada
„złotej rączki" takiego prawa
nie daje. Ulga nie przysłu
guje też na zakup narzędzi,
np. wałków czy pędzli ma
larskich.
Limit ulgi remontowej
jest jeden na małżeństwo,
bez względu na to ile do
mów ono posiada, remontu
je czy modernizuje. Remon
tując i dom, i mieszkanie
mamy prawo do jednej,
wyższej normy odliczeń 2457 zł.
Tyle samo mogą odliczyć
właściciele mieszkań hipo
tecznych wpłacających pie
niądze na wyodrębniony
fundusz wspólnoty miesz
kaniowej. Nie jest to nieste
ty odrębna ulga, obejmuje
także wydatki na remont
własnego mieszkania.
Jeśli w tym roku na re
mont naszego „M" wydali
śmy np. 7 tys. zł, a na fun
dusz remontowy wspólnoty
mieszkaniowej wpłaciliśmy
3,5 tys. zł, to w sumie w ze
znaniu odliczymy od podat
ku 1995 zł.
Przez kolejne dwa lata na
ewentualny remont pozo
stanie nam już niewiele 462 zł (czyli nasz wydatek
będzie musiał zmieścić się
w kwocie 2431 zł 58 gr).
Barbara Marszall

Paliwa z Rafinerii Gdańskiej

Ifeniej w hurcie

18,5/21

- 0,23 zł

20.03. - 32,28 zł

dowe i zarząd „Lubiany".
W przyszłym tygodniu ra
porty ujrzą światło dzienne.
Na początek kwietnia zapla
nowane jest posiedzenie ra
dy nadzorczej, natomiast 19
kwietnia odbędzie się walne
zgromadzenie akcjonariu
szy.
- Do tego czasu nie będę
nic komentować - stwierdził
Plichciński.
Związki
zawodowe
i większość załogi opowiada
się po stronie prezesów.
Pracownicy są oburzeni, że
w Warszawie padają stwier
dzenia, że „Mahlik trakto
wał zakład jak własny fol
wark". - Ten człowiek pra
cował tu niemal od począt
ku, 26 lat. I również dzięki
niemu „Lubiana" ma taką
renomę - mówi jeden z pra
cowników
Alicja Zielińska (elp)

„Max"
Gdańsk
Jagiellońska 10

20.03. - 1,8825 zł

Złoto

Fot. Kazimierz Netka

kredytu spółce „Kwarce".
Kredyt nie został spłacony,
a „Lubiana" - zdaniem
Plichcińskiego - straciła 4,5
min złotych.
Wyjaśnieniem, czy przy
czyniły się do tego decyzje
prezesa Benona Mahlika
i wiceprezesa Leszka Żyndy,
na polecenie zarządzają
cych 7 NFI (w którym Lu
biana jest liderem) zajęli się
prawnicy.
Niezależny raport spo
rządzają prawnicy wskazani
z kolei przez związki zawo-

NOTOWANIA
Kupno/

(średnia z kantorów)

Wprowadzenie nowej strategii umożliwi opracowanie
różnych linii produktów, w skład których weszłyby wy
roby produkowane przez poszczególne firmy.

W br. zysk netto 8 min zł; niemal dwukrotnie więcej niż
w ubiegłym. W ub.r. wartość sprzedaży wyniosła 83 min zł,
plany na br. przewidują wzrost do 100 min zł. Kapitał wła
sny spółki wynosi 40 min zł. Zakład zajmuje się wytwarza
niem stołowych naczyń porcelanowych przeznaczonych
do użytku domowego i dla gastronomii. Jest największym
pojedynczym zakładem tego typu w Europie. W br. wypro
dukuje 12 tys. ton wyrobów z czego na eksport przeznaczy
80 proc., głównie do Włoch, USA, Francji, Belgii i Niemiec.

0,0 zł

DEM

By skorzystać z ulgi remontowej trzeba spełniać
trzy warunki: być właścicielem mieszkania, wydać
na remont co najmniej 245,70 zł i posiadać faktury
wystawione przez firmy płacące VAT.

Erwin Plichciński prze
wodniczący rady nad
zorczej Lubiana SA nie
ukrywa, że jest ona
„wielką miłością"
VII NFI, do którego na
leży, a którego jest on
także prezesem. Dekla
ruje dalszy rozwój za
kładu.
Rozwojowi mają pomóc
m.in. nowatorskie działania
marketingowe w grupie,
którą utworzą: Lubiana,
Gerlach, Emalia i Chodzież.
Wprowadzenie nowej stra
tegii umożliwi opracowanie
różnych linii produktów,
w skład których weszłyby
wyroby produkowane przez
poszczególne firmy.
- Nie przewidujemy żad
nych zmian w zakładzie powiedział Erwin Plichciń
ski. - Widzimy tu ogromny
rozsądek i kulturę pracy
i tak ważne więzi między
ludzkie.
Rozmowy o przyszłości
nie przesłoniły emocji zwią
zanych z ustąpieniem ze
stanowiska prezesa „Lubia
ny", Benona Mahlika i jego
zastępcy Leszka Żyndy.
Plichciński, podpierając się
wstępnymi opiniami praw
ników zarzuca obu preze
som niegospodarność i po
dejmowanie
decyzji
sprzecznych z interesem
firmy Najpoważniejszym
zarzutem jest poręczenie

IM

Remontujemy mieszkanie

Inwestowanie
w porcelanę

DEM (NBP)

20.03. - 1,8840 zł
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ziś Rafineria Gdańska
po raz kolejny zwięk
szyła rabaty udzielane hur
townikom na zakup benzyn
i olejów napędowych. W ten
sposób tona etyliny 94 kosz
tuje 1730 zł, E 95 (bezoło
wiowa) 1660 zł, E 98 1780 zł,
olej napędowy 1160 zł.
Na razie nie wiadomo, jak
ten kolejny upust wpłynie
na ceny paliw na stacjach.
Zależeć to będzie od ich
właścicieli - nawet w przy
padku firmy Stacje Paliw
Rafinerii Gdańskiej. Do
tychczasowa
praktyka
wskazuje (a takich obniżek
mieliśmy w tym roku już
pięć), że stacje paliw czeka
ją na posunięcia najwięk
szych swoich konkurentów
- np. Petrochemii Płock. Je
śli tam cena również po raz

gnie za sobą obniżki w in
nych stacjach - należących
do CPN, zagranicznych czy
tzw. niezależnych.
Tak regularne spadki cen
są spowodowane taniejącą
ropą naftową na świato
wych rynkach. We wtorek
organizacja państw ekspor
terów ropy naftowej (OPEC)
podała, że baryłka ropy od
producenta osiągnęła kolej
ną rekordowo niską cenę
10,45 USD (ok. 6 centów za
litr). Jednak już w środę
podskoczyła ona do 11,42
USD. Mimo tego, cena ta
i tak jest niska - OPEC stara
się więc podwyższyć ją do
satysfakcjonującego
dla
eksporterów poziomu 21
USD, m.in. poprzez zmniej
szenie limitów wydobyw
czych.

sobota 21, niedziela 22 marca 1998 r.

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

O M U N I K A

OGŁOSZENIE
Zarząd Miasta Rumi ogłasza przetarg nieograniczony na
najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy
ul. Sobieskiego 3 w Rumi, na działalność handlowo-usługowo-biurową.
Powierzchnia podstawowa pomieszczeń wynosi 31,70 m2,
powierzchnia pomocnicza - 8,51 m2.
Cena wywoławcza wynosi 7 zł za 1 m2 powierzchni podstawowej oraz
50% ww. stawki za 1 m2 powierzchni pomocniczej. Do ceny doliczony
zostanie podatek VAT.
Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.
Oferty pisemne w zaklejonych kopertach, oznaczonych
„Najem lokalu - Sobieskiego 3", należy składać w sekretariacie
Urzędu Miasta Rumi, p. 204, do dnia 7 kwietnia 1998 r.
do godz. 11.00.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie
wadium w wysokości 500 zł w kasie Urzędu Miasta Rumi.
Przed złożeniem oferty, oferent zobowiązany jest zapoznać się
z regulaminem przetargów i projektem umowy, które są do wglądu w
Wydziale Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska, pok. 213.
Oferta winna zawierać imię i nazwisko oferenta (bądź nazwę
firmy), datę sporządzenia oferty, oświadczenie o zapoznaniu się
z regulaminem i warunkami przetargu i przyjęciu tych warunków bez
zastrzeżeń, oferowaną cenę, dowód wpłacenia wadium, oświadczenie
o przyjęciu warunków określonych w projekcie umowy oraz
oświadczenie na jaką działalność lokal zostanie przeznaczony.

mmmm

ZARZĄDU MIASTA RUMI

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospoda
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, z późniejszymi zmianami) podaje się
do publicznej wiadomości, że dnia 26 marca 1998 roku o godzinie 12.00 w sali posie
dzeń Urzędu Miasta Rumi odbędzie się sesja Rady Miejskiej Rumi, której przedmio
tem będzie uchwalenie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania prze
strzennego miasta Rumi dla następujących obszarów:
- dz. nr 68/11 obręb 21 przy ul. Batorego,
- fragment dz. nr 77 obręb 23 stanowiącej fragment Lasów Państwowych
przy ul. Marmurowej i ul. Granitowej,
- dz. nr 123/2,125/2,122/2,121,108/2,106/2,107 i fragmentu dz. nr 99 obręb 3
przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego,
- dla ulic Towarowej i Cegielnianej,
- dz. nr 286,287,289 obręb 10 przy ul. Towarowej,
- dz. nr 130,129/2,128/2,127/2,126/2,125/2 obręb 1 przy ul. Grunwaldzkiej,
- dz. nr 263/4,262/2,261,260,259,258,257,256,255/2,254/2,253/2 obręb 18
przy ul. Świętojańskiej i Piłsudskiego,
- dz. nr 242/43,242/44,242/45,242/19 obręb 17 przy ul. Dąbrowskiego,
- dz. nr 9/6,12/4,12/6,13/1,13/2,14 376 obręb 19 przy ul. Sobieskiego,
- dz. nr 2/2,3/2,4/2,5/2,8/2,9/2,7/4,7/5,7/6,7/7,7/8,2/6,10/3,10/4,11/3,11/4,255,256,
257,258,259,260 obręb 20 przy ul. Sobieskiego,
- fragmentu działki nr 254/8 obręb 20 przy ul. Polnej,
- dz. nr 331/5,332/2,333/2,334/2,335,336 obręb 19 przy ul. Górniczej oraz
dla działki 347,348,349 obręb 19 przy ul. Hutniczej

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 kwietnia 1998 r. o godz. 11.00
w siedzibie Urzędu Miasta, p. 203.

Za Zarząd
Przewodniczący Zarządu

ZARZĄD MIASTA W WEJHEROWIE

Koleżance

PI. Jakuba Wejhera 8,84-200 Wejherowo

ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonywanie usług w zakresie: ochrony, hodowli, użytkowania
Lasów Komunalnych Miasta Wejherowa w latach 1998-1999.
Szczegółowe określenie wymagań zawarte zostało w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
•spełniają wymogi art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. nr 76, poz. 344 z 1994 r.),
•zrealizowali jako główny wykonawca w okresie ostatnich trzech lat co najmniej dwa zamówienia o charak
terze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia.
Zainteresowane przedsiębiorstwa mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie po uprzednim
wniesieniu opłaty w wysokości 15 zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie w Banku
Gdańskim oddział Wejherowo nr 10401282-635-133-1.
Wadium w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie
w Banku Gdańskim oddział Wejherowo nr 10401282-635-139-329.
Szczegółowych informacji na temat ww. zamówienia udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środo
wiska Urzędu Miejskiego, ul. Wałowa 17,84-200 Wejherowo, teł. 672-J2-74. Pracownikami uprawnionymi do bez
pośredniego kontaktowania się z oferentami są w sprawach formalnych mgr inż. Magdalena Rabiega - inspektor
ds. zamówień publicznych oraz w sprawach technicznych inspektor Leszek Miś - pracownicy Wydziału Gospodar
ki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie (tel. 672-12-74, 672-39-01).
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, pl. Jakuba Wejhera 8 do dnia 6.04.1998 r.
do godz. 8.30.
Publiczne otwarcie i prezentacja ofert nastąpi w dniu 6.04.1998 r. o godz. 9.00
w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie.
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Naszemu Koledze

BOGDANIE GASSAN

Panu

wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci

WŁADYSŁAWOWI
BIAŁOSZ

kmdr. dypl. rez.

LEONA LADKO
1375/80

składają
Kadra i Pracownicy
Instytutu Dowódczo-Sztabowego
Akademii Marynarki Wojennej.

Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy,
że 19 marca 1998 r. po ciężkiej chorobie odszedł od nas
na zawsze Kochany Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek

ś.t

p.

WACŁAW PRZYTUŁA
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 23 marca 1998 r.
o godz. 11.00 w kościele pw. NSPJ w Gdyni.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 12.30
na cmentarzu Witomińskim.
2009027/18S
Rodzina

składają|
Koleżanki|
z Działu Księgowości OBR
Centrum Techniki Morskiej
w Gdańsku.

wyrazy głębokiego
współczucia
z powodu śmierci

MATKI

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19 marca 1998 r.
zmarł nasz ukochany Ojciec, Dziadek i Pradziadek

ś.t p.

WŁODZIMIERZ HAWRYLUK
składają
Koleżanki i Koledzy
z Pierwszego
Komercyjnego Banku SA

PftfWGI:::

ŻONIE i Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci naszego
byłego Pracownika

MATKI

O/Gdańsk.

Dnia 19 marca 1998 r. odszedł od Nas najwspanialszy Człowiek
i ukochany Mąż, opatrzony sakramentami świętymi.
Długoletni Pracownik Stoczni Północnej, odznaczony krzyżami zasługi

RUDOLF HINZ
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 21 marca 1998 r.
o godz. 10.00 w kościele pw. NMP przy ulicy Łąkowej w Gdańsku.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 14.00 (wystawienie)
cmentarz Łostowice.
10049142
Pogrążona w smutku Żona z Rodziną

Rodzina Zmarłego

WITOLDA
TURZYIUSKIEGO

zawiadamia, iż msza święta żałobna odprawiona zostanie
w dniu 21 marca 1998 r. o godz. 12.00
w Sanktuarium Matki Boskiej Brzemiennej w Matemblewie.
Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.
Wystawienie Zwłok w kaplicy cmentarnej o godz. 13.30,
wyprowadzenie Zwłok o godz. 14.00.
3445/A/5
Pogrążona w smutku Rodzina

żył lat 78

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w kościele pw. św. Krzyża
we Wrzeszczu przy ul. Mickiewicza dnia 23 marca 1998 r. o godz. 8.30.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 13.30
na cmentarzu Srebrzysko.
10049172
Pogrążona w smutku Rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19 marca 1998 r.
zmarła nasza najukochańsza Mama, Teściowa i Babcia

AIUIUA-MARIA CHLEBBA

zd. NEUMANN
lat 90
Msza św. żałobna odprawiona zostanie 23 marca 1998 r. o godz. 10.30
w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni-Cisowej.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia po mszy św.
na cmentarzu parafialnym w Gdyni-Cisowej.
Pogrążona w smutku Rodzina
5000585/164

Centralne Biuro Ogłoszeń
przeprasza Wojewódzki Szpital Zespolony w Gdańsku
za zamieszczenie błędnej informacji
dotyczącej pogrzebu

RYSZARDA
UCHROIUSKIEGO
l71/r

Niniejszym informujemy, że pogrzeb odbył się
na cmentarzu Komunalnym w Olsztynie
20.03.1998 r. o godz. 14.00.

RG
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Pitka nożna - europejskie puchary

Piłka nożna

Ostatnie rozstrzygnięcia Kfsz"!,ia . ..
• Lechia szybciej

j

Wyjaśniła się sprawa daty rozegrania meczu grupy
„Pomorze" III ligi piłkarskiej pomiędzy Kaszubią
Kościerzyna a Lechią Gdańsk.
Spotkanie to nie odbę
dzie się, jak pozostałe me
cze 29. kolejki, 17 maja, lecz
cztery dni wcześniej (w śro
dę 13 maja), na stadionie
przy ul. Kamiennej w Ko
ścierzynie.
- Normalnie planowali
śmy grać 16 maja, ale wła
śnie w tym dniu przypada

data głównych uroczystości
z okazji 600-lecia Koście
rzyny. Dlatego zdecydowali
śmy się na przełożenie spo
tkania. Lechia wyraziła zgo
dę, mamy też akceptację
GOZPN - powiedział wice
prezes Kaszubii, Bogdan
Drzymała.
(kast)

Piłka nożna

Hering do Stomilu?

m dam Hering piłkarz
- Owszem słyszałem nie
III- ligowej Arki Gdy oficjalnie o zainteresowa
nia być może poszerzy ka niu olsztynian Heringiem,
drę Stomilu Olsztyn, wystę ale na razie nie traktuję tej
pującego w ekstraklasie. informacji poważnie - po
Prezes Jacek Dziubiński za wiedział.
przeczył, jakoby doszło do
(pol)
jakichkolwiek rozmów.

Lechia ogfasza nabór
Juan Canas (w środku) z Betisu Sewilla prezentuje nowe podejście do piłki podczas ćwierćfinałowego meczu
PZP z Chelsea Londyn. Akcji Hiszpana przyglądają się Frank LeBoeuf i Dennis Wise (z prawej) z Chelsea. Fot. pap/caf

W europejskich pucharach piłkarskich wyłoniono
ostatnich półfinalistów - w Pucharze Zdobywców
Pucharów. Wczoraj odbyło się losowanie par 1/2
finału.
Rewanżowe spotkania
w PZP obyły się bez niespo
dzianek. Najbardziej dra
matyczny mecz stoczono
w Moskwie. Gospodarze
prowadzili 1:0, ale później
Grecy wyrównali po rzucie
karnym. Moskwiczanie nie
rezygnowali. Sędzia naj
pierw nie uznał im dwóch
bramek, ale w... 93 min.,
wreszcie pokazał na środek
boiska, po uprzednim znale
zieniu się piłki w siatce. Do
półfinału awansował więc
Lokomotiw.
Z wydarzeń w innych
spotkaniach na uwagę za-

sługują dwa gole Bułgara
Krasimira Bałakowa, zdoby
te dla VfB Stuttgart po rzu
tach wolnych. Vicenza urzą
dziła sobie ostre strzelanie
z Rodą Kerkrade. Także
Chelsea nie miała więk
szych problemów z awan
sem.
• VfB Stuttgart - Slavia
Praga 2:0 (1:0). Bramki Krasimir Bałakow (10, 90).
Żółte kartki: Schneider, Soldo, Djordjevic (Stuttgart)
oraz Koller, Kucha (Slavia).
Widzów 16 000. Pierwszy
mecz - 1:1. Awans do półfi
nału - VfB Stuttgart.

• AC Vicenza - Roda JC
Kerkrade 5:0 (4:0). Bramki:
Pasąuale Luiso (5), Fabio
Firmani (24), Gustavo Mendez (39), Gabriele Ambrosetti (42), Lamberto Zauli
(47). Widzów 15 tys. Pierw
szy mecz 4:1 dla Vicenzy.
Awans do półfinału - AC Vicenza.
• Chelsea Londyn - Real
Betis Sewilla 3:1 (1:1).
Bramki: dla Chelsea - EYank
Sinclair (30), Roberto Di
Matteo (50), Gianfranco Zo
la (90); dla Realu - Finidi
George (21). Widzów 32 300.
Pierwszy mecz 2:1 dla Chel
sea. Awans do półfinału Chelsea Londyn.
• Lokomotiw Moskwa AEK Ateny 2:1 (0:0). Bramki
- dla Lokomotiwu: Jewgienij
Charłaczew (55), Igor Czu-

gainow (90), dla AEK: Christos Kopitsis (68-karny).
Widzów 15 000. Pierwszy
mecz - 0:0. Awans do półfi
nału - Lokomotiw Moskwa.
W Lozannie rozlosowano
wczoraj pary półfinałowe:
Liga Mistrzów: Real Ma
dryt - Borussia Dortmund,
Juventus Turyn - AS Mona
co. Terminy meczów: 1
i 15.04. br.
Puchar Zdobywców Pu
charów: VfB Stuttgart - Lo
komotiw Moskwa, AC Vicenza - Chelsea Londyn.
Terminy: 2 i 16.04.
Puchar UEFA: Atletico
Madryt - Lazio Rzym, Inter
Mediolan - Spartak Mo
skwa.
Terminy: 31.03.
i 14.04.
(kast)

Piłka nożna

Na początek z Bułgarią
Piłkarska reprezentacja Polski rozpocznie elimi
nacje Mistrzostw Europy 2000 meczem z Bułgarią.
Kalendarz rozgrywek w grupie 5 został ustalony
drogą losowania, które odbyło się wczoraj w Lo
zannie.
W grupie, prócz repre
zentacji Polski i Bułgarii,
występują jeszcze Anglia,
Szwecja i Luksemburg. Eli
minacje rozpoczną się jesz
cze w tym roku. Polacy
pierwszy mecz z Bułgarami
rozegrają na wyjeździe, 5
lub 6 września. W tym ter
minie odbędzie się także
spotkanie Szwedów z Angli

kami, a pauzować będzie
Luksemburg.
W bieżącym roku nasi
piłkarze spotkają się jeszcze
u siebie, z Luksemburgiem 10 lub 11 października. Na
tomiast w trzecim tegorocz
nym terminie (13. lub 14.
10.) - Polacy będą pauzo
wać. Pozostałe spotkania
eliminacyjne zostaną roze

grane w 1999 r. Reprezenta
cja Polski grać będzie kolej
no z Anglią (wyjazdowy
mecz, 27. lub 28.03.), Szwe
cją (u siebie, 30. lub 31.03.),
Bułgarią (u nas, 5. lub 6.06.),
Luksemburgiem (wyjazd, 8.
lub 9.06.), Anglią (u siebie,
7. lub 8.09.) i w ostatnim
spotkaniu ze Szwecją (wy
jazd, 9. lub 10.10.).
Program eliminacji pił
karskich ME-2000, grupa 5:
1998 r. - 5. lub 6.09.: Bułga
ria - Polska, Szwecja - An
glia; 10. lub 11.10.: Polska Luksemburg, Anglia - Buł
garia; 13. lub 14.10.: Bułga

ria - Szwecja, Luksemburg Anglia; 1999 r. - 27. lub
28.03.: Szwecja - Luksem
burg, Anglia - Polska; 30.
lub 31.03.: Luksemburg Bułgaria, Polska - Szwecja;
5. lub 6.06.: Polska - Bułga
ria, Anglia - Szwecja; 8. lub
9.06.: Luksemburg - Polska,
Bułgaria - Anglia; 4. lub
5.09.: Szwecja - Bułgaria,
Anglia - Luksemburg; 7. lub
8.09.: Luksemburg - Szwe
cja, Polska - Anglia; 9. lub
10.10.: Bułgaria - Luksem
burg, Szwecja - Polska.
(kast PAP)

Ośrodek Szkolenia Pił
karskiego
KS
Lechia
Gdańsk ogłasza nabór do
sekcji piłki nożnej chłopców
urodzonych w 1986 r.
Zbiórka chętnych nastąpi

w przyszłą sobotę, 28 bm.,
przed hotelem na obiekcie
przy ul. Traugutta. Trene
rem grupy jest Michał Sta
chowiak .
(kast)

Imprezy sportowe
PIŁKA RĘCZNA
Gdańsk, hala AWF, ul.
Wiejska, sobota godz.
16.30, niedziela godz. 13 mecze I ligi kobiet Nata
AZS AWF - EB Start ElGdańsk, hala przy ul
Zawodników, sobota godz,
18, niedziela godz 11 - me
cze I ligi mężczyzn Nata
Wybrzeże - Z epter Warsza
wianka.
Kwidzyn, hala przy ul
Mickiewicza, sobota godz.
17.30 - mecz II ligi męż
czyzn MMTS - AZS AWF
Warszawa,
KOSZYKÓWKA.
Sopot, hala SKT, ul. Haffnera, sobota godz. 17 mecz I ligi mężczyzn Trefl Polonia Parte Przemyśl.
Gdańsk, hala przy ul. 3
Maja, sobota godz. 17 mecz kobiet o awans do
I ligi Dick Black Start Orzeł Polkowice.
RUGBY
Gdańsk, stadion przy ul.
Grunwaldzkiej, niedziela
godz. 1130 - mecz 1 ligi
Gwarant Lechia - Budow
lani Lublin.
PIŁKA NOŻNA
Mecze III ligi w sobotę:
Lechia Gdańsk - Czarni
Nakło (godz. 15), Wierzyca
Starogard - Goplania Ino
wrocław (14), Bałtyk Gdy
nia - Jantar Ustka (12), Ka-

szubia Kościerzyna - Olim
pia Grudziądz (15), Stołem
Gniewno - Pomezania
Malbork (15); w niedzielę:
Gryf Wejherowo ~ Janbud
Arka Gdynia (12), Pogoń
Lębork - Chemik Byd
goszcz (12).
Uwaga, zarząd Gryfa
Wejherowo podjął decyzję
0 ograniczeniu sprzedaży
biletów na III-ligowe me
cze Gryfa do 950 sztuk, ob
niżeniu ceny biletów wstę
pu do 4 zł i anulowaniu
możliwości wejścia na za
wody bez biletu dzieci
1 uczniów szkół podstawo
wych oraz kobiet,
Mecze gdańskiej klasy
okręgowej w sobotę: Hy~
drolek Pelplin - Antado
Kolbudy (15.30), Wietcisa
Skarszewy - FC Sopot (16),
Gedania Gdańsk - Potok
Pszczółki (14), Motława
Suchy Dąb - Cartusia Kar
tuzy (16), Orkan Gdynia Fosfory Wiślinka (13);
w niedzielę: Lechia II
Gdańsk - MOSiR Pruszcz
(10), Radunia Stężyca Orzeł Choczewo (13), Unia
Tczew - Wisła Tczew (15),
ZAPASY
Straszyn, sala Szkoły
Podstawowej, sobota godz.
10 - okręgowy turniej mło
dzików w st klasycznym
o puchar wójta gminy
Pruszcz Gd.
(Paw)
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Bokserskie MP

Dziś
półfinały
ako ostatni z wybrzeżoJ
wych bokserów w ćwierć
finałach bokserskich mi

strzostw Polski seniorów
w Zabrzu walczyli: Sławomir
Ćwikliński (Wisła Tczew)
w wadze 54 kg i Mariusz
Gortat (Renoma Start El
bląg) w kat. 60 kg.
Walczyli ze zmiennym
szczęściem. Bardzo dqbrze
spisał się Ćwikliński, wygry
wając na punkty aż 19:3
z Wojciechem Waligórą
(Gwarmet Dzierżoniów). Nie
stety, nic do powiedzenia nie
miał Gortat. Przegrał z krete
sem 3:15 z Adamem Okrą
głym (Hetman Białystok).
Dziś pięściarze stoczą pół
finałowe pojedynki. Prze
ciwnikiem Ćwiklińskiego bę
dzie Arkadiusz Lutyński
(Concordia Knurów). Jacek
Bielski (Renoma Start El
bląg) trafi w wadze 63,5 kg
na pięściarza Walki Zabrze
Romana Hertleina. Seba
stian Kalaczyński (Renoma)
zmierzy się w wadze 75 kg
z obrońcą tytułu mistrza Pol
ski, Józefem Gilewskim
(Concordia).
(Paw)

Koszykówka

Hokej: 1. Unia, 2. Podhale, 3. KKH

Stoczniowiec "frefl
ra
obok podium 9 dzisiaj
I

>.v.

i;:<..-y.-:%•

sopockieao Trefla rozearaią
Koszykarze sopockiego
rozegrają dzis
dzisiaj
kolejne spotkanie ligowe. O godz. 17 w hali SKT
przy ul. Haffnera podejmą najlepszą drużynę
w grupie słabszej - Polonię Parte Przemyśl.
Spotkanie odbędzie się
więc w sobotę, a nie w nie
dzielę, kiedy dokończona
zostanie przedostatnia ko
lejka. Przemyślanie w mi
niony czwartek przegrali
w Szczecinie z Wartą, której
szanse na dziesiąte miejsce
dające udział w barażach
play off o miejsca 1-8, wzro
sły.
Wyniki ostatniej kolejki
i tabela:
O miejsca 1-8: Ericsson
Bobry Bytom - PEKAES
Pruszków 92:85 (51:47),
AZS Elana Toruń - Pogoń
Ruda Śląska 76:95 (37:49),
Zagłębie Maczki-Bór So
snowiec - Anwil Nobiles
Włocławek 63:67 (35:42),
Zepter Śląsk Wrocław Komfort/Forbo
Stargard
73:75 (38:44).

\

Szachy. MP

Kempiński
drugi
Na szachowych mistrzo
stwach Polski seniorów
w Książu, broniący tytułu arcymistrz Robert Kempiński
(Gedania) wygrał w 6. run
dzie z Ryszardem Palusem
(Rolnik Róża), a w 7. rundzie
zremisował z Łukaszem Cyborowskim (Miedź Legnica).
Po siedmiu rundach nadal
prowadził
rewelacyjny
w tych mistrzostwach mistrz
międzynarodowy Bartłomiej
Macieja (Polonia Warszawa)
- 5,5 pkt. Drugie miejsce zaj
mował samodzielnie Robert
Kempiński - 5 pkt.
W sopockich mistrzo
stwach Polski kobiet po sze
ściu rundach na czele stawki
z dorobkiem 5 punktów znaj
dowały się: obrończyni tytułu
Joanna Dworakowska (ZPD
Jasień) i Magdalena Kludacz
(Rymer Niedobczyce). Ta
druga, dopuszczona do tur
nieju z pozycji rezerwowej,
gra rewelacyjnie.
^

8,15,16, 17, 20,

24,30, 31. 44, 52,
54, 55, 59, 60, 66,
67, 72, 73, 74, 79.

Mimo wszystko hokeiści Stoczniowca mają powody do radości.

Hokeiści Stoczniowca nie wykorzystali szansy zdo
bycia brązowego medalu mistrzostw Polski. W pią
tym, decydującym meczu play off gdańszczanie
przegrali w Katowicach z KKH 100% Hortex 3:5
(0:3, 2:1, 1:1). Mistrzem Polski została Unia
Oświęcim, która po raz czwarty wygrała z Podha
lem Nowym Targ 1:0.
Bramki: 1:0 Marek Koszowski - Tomasz Jóźwik (2
min.); 2:0 Marek Szymański
- Marek Trybuś (3); 3:0 Koszowski - Jóźwik (19); 4:0
Koszowski - Jóźwik (22); 4:1
Sebastian Łada - Wojciech
Heltman (28); 4:2 Piotr Kor
czak - Paweł Zwoliński (37);
5:2 Szymański - Janusz Syposz (42); 5:3 Mariusz Prze
woźny - Wojciech Heltman
- Sebastian Łada (57).
Stoczniowiec: Baca Korczak, Leśniak - Waszak
(2 min. kary), Gulbinowicz
(2) - Azizow (2), Dolny Zwoliński, Błażowski (2),
Przewoźny - Proszkiewicz,
Rytlewski, Raszczyński Rymsza (2), Karpienko (2),
Wysocki - Janowicz, Łada,
Heltman. Kary łącznie: 12
min.
KKH: Kieca (2) - Niedź
wiedź, Garbocz - Golda,
Strzempek - Syposz (2),
Szymański - Podsiadło, Morawiecki, Czapka - Pohl,
Koszowski, Jóźwik (4) - Gurazda, Trybuś, Selega - Sarnik, Grabarczyk, Garski (2)
- Rutkowski. Kary łącznie:
10 min.
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Sędziowali:
Waldemar
Matuszak
(Bydgoszcz),
Przemysław Kępa i Jacek
Rudziński (Nowy Targ). Wi
dzów ok. 500.
Wysoka stawka meczu
wyraźnie sparaliżowała ho
keistów Stoczniowca, którzy
po 127 sek. gry przegrywali
już 0:2. Pierwszą bramkę
Koszowski zdobył po do
kładnym zagraniu zza bram
ki Jóźwika. Przy drugiej nie
popisał się bramkarz Stocz
niowca, Wojciech Baca, któ
remu po niezbyt mocnym
uderzeniu Szymańskiego
„guma" pomiędzy parkana
mi wpadła do bramki. Potem
gra się wyrównała. Od 15
min. stoczniowcy przeżywali
ciężkie chwile, bowiem na
ławkę kar powędrował Rinad Azizow. Mimo to, pod
koniec kary udało im się wy
prowadzić kontrę. Andriej
Raszczyński pospieszył się
jednak ze strzałem, mając
obok lepiej ustawionego To
masza Proszkiewicza. Kiedy
wydawało się, że więcej bra
mek w tej tercji już nie bę
dzie, gdański obrońca Bar
tosz Leśniak „odpuścił" Jóź

1. PEKAES
2. Ericsson
3. Zepter
4. Pogoń
5. Zagłębie
6. Komfort
7. Anwil
8. AZS Elana

39
40
38
40
40
40
39
40

73
71
64
63
63
61
58
54

3451:2999
3138:2844
3417:3369
3179:3175
3084:3150
2943:2892
3074:3392

O miejsca 9-15: Trefl So
pot - Noteć Inowrocław
72:71 (31:40), Unia Tarnów Stal Stalowa Wola 106:82
(52:46), PKK Warta Szcze
cin - Polonia Parte Przemyśl
95:84 (44:36). Płyty Grajewo
pauzowały.
9. Polonia
10. Warta

38
38

59
56

3064:3117
3139:3171

11. Trefl

38

12. Unia

38

55
55

immm

13. Noteć
14. Płyty

39
38

50
49

2944:3288
3025:3187

15. Stal

39 lllll 2926:3440

3136:3024

(pol)

Koszykówka
Fot. Robert Kwiatek

wikowi przy bandzie, a ten
ponownie dokładnym poda
niem obsłużył Koszowskiego, który podwyższył na 3:0.
W drugiej tercji trener
Stoczniowca Henryk Za
brocki wyznaczył do gry
czwarty atak, ale zanim Ja
nowicz, Łada i Heltman wy
jechali na lód, Koszowski
podwyższył na 4:0 dla go
spodarzy. Zagrzewani przez
grupkę swoich najwierniej
szych kibiców gdańszczanie
nieoczekiwanie przejęli ini
cjatywę. Najpierw w zamie
szaniu podbramkowym Ła
da, a później Korczak, po do
brym podaniu z rogu lodowi
ska Zwolińskiego, wpisali się
na listę strzelców.
Na początku trzeciej tercji
nadzieje bojowo nastawio
nych stoczniowców rozwiał
strzałem z niebieskiej linii
Szymański. Tuż po zakoń
czeniu meczu brązowe me
dale z rąk przewodniczącego
komisji sędziowskiej PZHL
Andrzeja Kapałki odebrali
hokeiści KKH. Stoczniowco
wi za czwarte miejsce i de
terminację do końca w walce
też należą się jednak gratu
lacje i ogromne słowa uzna
nia.
Z Katowic Adam Suska
Juz w poniedżiałeic
w najbliżs zym wydaniu
„Sportu z Dziei unikiem",
kolorowy p)akatfc
gdańskiego StocziEiowca.

Pakmet broni
zaliczki
Rewanżowe spotkanie z AZS Koszalin rozegrają na
wyjeździe koszykarze drugoligowego Pakmetu Sta
rogard.
Podopieczni Tadeusza ję, że drużyna zagra tak do
Hucińskiego walczą o miej bre spotkanie jak w minioną
sca 5-8. Jeżeli obronią sobotę - powiedział drugi
punktową zaliczkę z pierw trener Pakmetu, Jacek
szego meczu z akademika Miecznikowski.
W przypadku obrony 25mi, przystąpią do walki
punktowej zaliczki, staroo piątą lokatę.
- W Starogardzie wygra gardzianie zagrają dwumecz
liśmy 98:73 co jest naszym o piąte miejsce. Ich rywalem
prawdopodobnie
rekordem. Teraz w rewanżu będzie
na parkiecie rywali musiał Astoria Bydgoszcz, która
by nastąpić jakiś kataklizm, w pierwszym spotkaniu po
aby koszalinianie odrobili konała na wyjeździe Obrę
straty. Wyjeżdżamy w peł Kościan różnicą 12 „oczek".
nym składzie i mam nadzie- (pol)

Nabór
portowa Szkoła Podsta
wowa nr 70 w Gdańsku
Oliwie ogłasza nabór dzieci
do klas czwartych-sportowych o profilu szermierka.floret i lekkoatletyka na rok
szkolny 1998/99. Wszystkie
chętne dzieci (rocznik 1988)

wraz z rodzicami zaprasza
my do naszej szkoły - ul. VII
Dwór 6 (tel. 556-00-14) do
końca marca w godz. 9-14
(w soboty w godz. 10-12).
Należy ze sobą przynieść
strój sportowy.
(pol)
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NASZE BIURA OGŁOSZEŃ
W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU
PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

GDAŃSK
.ZASPA

GDAŃSK
WRZESZCZ

+ zestaw programów
multimedialnych

2194,78 zt z VAT
KOMPUTER MULTIMEDIALNY
z
NTT GRANT P100 (cena bez monitora)

SKU# 121109

CZAJNIK
BEZPRZEWODOWX|AKS

JUZ
OTWARTE!
SKU# 100174-szare C73
SKU# 100175-czarne C11
SKU# 111370 - szaro-niebieski C3
SKU# 114479 - 3 odcienie brązu C24
SKU# 114480 - jasny brąz C25
SKU# 121920 - zielono-czarny C32

KRZESŁO OBROTOWE
PRESTIGE GTP
- NOWY STYL

SKU# 116589

"Xff'

PAPIER OFFICE DEPOT STANDARD A4

OtBce Depot GDAŃSK

- Europę Center • ul. Grunwaldzka 211 • Pon - Sob 10.00 - 20.00, Niedziela 10.00 - 18.00 • tel. 342 67 97
NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE SIEĆ SUPERSKLEPÓW Z ARTYKUŁAMI

BIUROWYMI

Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Ceny obowiązują od 14.03.98 do 31.03.98
W
Gdańsk, 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 catą 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;
4^5aiie? Gdynia, Świętojańska 141, tel./fax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00, Wtadystawa IV17, Max 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

R-2240/ A/993

mm

sobota, niedziela

21, 22 marca 1998 r.

IKoszykówka
W drugim, półfinałowym meczu
rundy play - off koszykarek
ŁKS Żywiec Łódź pokonał
MTK Star Foods Pabianice 71:63
(35:39). Najwięcej punktów: dla
ŁKS - Elżbieta Trześniewska 24,
Jelena Agafonikowa 10; dla
MTK - Renata Piestrzyńska 16,
Marzena Głaszcz 14. Stan ry
walizacji 2:0 dla ŁKS.

•Losowanie
pucharów

str. 25

KKH KATOWICE
STO •IOWIEC

IKolarstwo
Jacek Mickiewicz (Mróz) zajął
drugie miejsce w wyścigu ko
larskim GP Telecom Portugal.
Zwycięzcą został Portugalczyk
Sandido Barbosa z grupy Banesto, który wygrał także
w piątek ostatni, czwarty etap,
prowadzący z miejscowości Lourinha do Lizbony (172 km).
W klasyfikacji generalnej Bar
bosa wyprzedził Mickiewicza
0 18 sek.

ITenis

iWM.
Magdalena Grzybowska poko
nała Amerykankę Jennifer Capriati 6:0, 7:5 w pierwszej run
dzie silnie obsadzonego tur
nieju w Key Biscayne na Flo
rydzie (suma nagród 4,6 min
USD - łącznie dla kobiet
1 mężczyzn).
'

/

wr

Komentarz dnia

Kombinacje
!

Zbliża się do końca druga faza
rozgrywek w pierwszej lidze
koszykarzy. Sporo emocji budzi
rywalizacja w grupie słabszej, z
której dziewiąty i dziesiąty zespól
przystąpi do baraży o udział w
play off.
Trzy drużyny walczące o miejsca
9-15 już na pewno rywalizować
będą tylko o utrzymanie. Zawczasu
o pierwszoligowy byt zaczęto się
martwić w Inowrocławiu.
Działacze i trener Noteci założyli,
że w trzecim etapie dobrze byłoby
trafić na najsłabszą w lidze - Stal
Stalową Wolę. W tym celu nie
opłacało się im wygrać w Sopocie,
podobnie jak w ostatniej kolejce z
Polonią Przemyśl. System dalszej
rywalizacji jest dość zawity i
naprawdę dla przeciętnego kibica
może być trudny do pojęcia. W
Inowrocławiu podobno rozpraco
wano go błyskawicznie. A w
Sopocie? Nie ma takiego problemu.
Na razie. Ostatnia przerwa odbiła
się bowiem negatywnie na formie
zawodników Trefla. W takiej dys
pozycji jaką zaprezentowali w mi
niony czwartek trudno będzie
pokonać Polonię Przemyśl. Może
warto pomyśleć jak wpaść na
„Stalówkę"?
Maciej Polny

Hokeiści Stoczniowca nie wykorzy
stali szansy zdobycia brązowego me
dalu mistrzostw Polski. W piątym,
decydującym meczu play off gdańsz
czanie przegrali w Katowicach z KKH
100% Hortex. Mistrzem Polski zosta
ła Unia Oświęcim, która po raz
czwarty wygrała z Podhalem Nowy
Targ 1:0. Jednak za emocje jakie zgo
towali swoim kibicom gdańszczanie
należą się im wielkie brawa.
Zdjęcia: Robert Kwiatek

