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Nie chciane
targowisko

H Popyt
na biura

Okoliczni mieszkańcy
słupskiego manhattanu są
oburzeni istnieniem bazaru

W Słupsku trudno jest zna
leźć lokum na biuro.

Dzienniku
Bałtycki%
w centrum miasta.

Str.

Wydanie dla

Słupska
Lęborka
Bytowa
Człuchowa

R-15625/A

Skorzystać z solarium,
usług kosmetycznych
kupić kosmetyki, odzież, sprzęt
RTV-AGD oraz artykuły
branży budowlanej
szukaj kuponów
rabatowych

5,6 grudnia 1998 r.

Zaczyna się miesiąc prezentów

Uwaga dziecia
ki! Mamy dla
Was dwie wia
domości! Od
tego tygodnia
Mops będzie
ukazywał się
w „Gratce" .sta
łym Sobotnim
dodatku do
„Dziennika",
a druga w świą
tecznych przy
gotowaniach towarzyszyć Wam bę
dą Muminki. W trzech kolejnych
numerach Mopsa zobaczycie, co
dziwnego wydarzyło się w ich do
mu przed Bożym Narodzeniem

Słupsk

MIKOŁAJKI

rozdane

Statuetka „Srebrnego
Niedźwiedzia".
Fot.APR-SAS

Aleksander
Kwaśniewski
zawetował usta
wę o Instytucie
Pamięci Narodo
wej, umożliwia
jącą prześlado
wanym przez
służby specjalne
PRL dostęp do
ich „teczek".
Wetując ustawę
prezydent upo
mniał się „tylko o prawa ubeków" uważa koordynator ds. służb specjal
nych Janusz Pałubicki (na zdjęciu).
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Na Mikołaja czekają wszyscy, szczególnie dzieci.

Nie zaleca od
chemicznych
i nie namawia
do rezygnacji
z operacji. Czerpie surowce z natury,
jest skuteczna i nieszkodliwa, wyma
ga jednak od pacjenta cierpliwości
str.«
|
Wydarzenia
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Prezydent przeciw
„teczkom"

Homeopatia,
w odróżnieniu
od medycyny
klasycznej nie
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Medycyna, która
nie szkodzi

- m V.

sobota, niedziela

Nakład 64 023 egz. nr 285 (16 444) indeks 350028 Rok wydawania 54 cena 70 gr

Muminki
w Mopsie!

m

uż jutro mikołajki. Grudzień
to pracowity miesiąc dla św.
J
Mikołaja. Rusza machina „wiel

kich zakupów" i wydawania
wielkich pieniędzy. Prezenty
Mikołaj daje w różnych termi
nach: 6 grudnia na pamiątkę św.
Mikołaja, 24 grudnia w Wigilię
Bożego Narodzenia, 25 grudnia
w dzień Bożego Narodzenia, 1
stycznia w Nowy Rok i 6 stycznia
w święto Trzech Króli.
Najczęściej na mikołajki daje
my symboliczny prezent: słody
cze, książkę, maskotkę, dopiero
na gwiazdkę Mikołaj jest hojny
i bogaty.
Do dzisiaj nie wiadomo jak to
się dzieje, że sanie Mikołaja mo
gą przemieścić się w ciągu jed
nej doby dookoła świata, by ob

darować wszystkich. Jak poin
formował „Dziennik" rzecznik
prasowy Mikołaja dzieje się to:
poprzez kombinację wielu lat
praktyki, ciężkiej pracy i trochę
magii oraz dzięki dobremu roze
znaniu Mikołaja w strefach cza
sowych.
Obecny wizerunek Mikołaja
wymyślił Anglik Clement Moore
w książce pt. „Wizyta św. Miko
łaja" z 1823 r. i przedstawiając go
w niej w saniach ciągniętych
przez 8 reniferów, w czerwonej
szacie z rozwianą siwą brodą.
Tradycja bożonarodzenio
wych prezentów wzięła się od
biskupa Mikołaja, który je roz
dawał, od Trzech Króli, którzy
obdarowali Jezusa i od rzym
skich Saturnalii, jeszcze pogań

Fot. Robert Kwiatek

skich świąt. Kto nie może wy
brać się do Laponii, rzecz jasna
może wysłać list bądź pocztów
kę.
Przedsiębiorcze
maluchy
składają zamówienia w listach
wysyłanych pod różne adresy,
ponieważ nie ma zgodności co
do miejsca zamieszkania św. Mi
kołaja. Na kopercie dzieci piszą:
Poczta Niebo, Chmurka, ul.
Anioła albo Laponia, Grenlan
dia, Biegun Północny. Warto
wiedzieć, że można przesyłać
zamówienia do św. Mikołaja tak
że za pośrednictwem e-maila
czyli poczty elektronicznej (ad
res: santa.claus@santaclausoffice.fi).
Olga Dębicka
ife 2 i tr

Rondo wręczono wczoraj
„Srebrne Niedźwiedzie", na
grody dla Liderów Promocji
Słupskiej Gospodarki.
To prestiżowe, przyznawa
ne po raz pierwszy wyróżnie
nie otrzymali: znany produ
cent sprzętu AGD Przedsię
biorstwo Produkcyjne „Ar
gos" z Bytowa, fabryka plasti
ków „Domplast" ze Słupska
oraz lęborska wytwórnia fry
tek „Farm Frites". Nagrodą tą
kapituła uhonorowała także
Lęborskie Przedsiębiorstwo
Budownictwa Specjalistycz
nego Wiesława Wójcika oraz
słupską „Scanię Kapenę"
i „Nestle Polska". Nagrody
wręczali wojewoda słupski
Jerzy Kuzyniak i prezes Słup
skiej Izby PrzemysłowoHandlowej Jan Bilko.
Swoje wyróżnienia przy
znały także redakcje słup
skich mediów. Słupski od
dział „Dziennika Bałtyckie
go" za dynamiczny rozwój
i prężną działalność marke
tingową na terenie całego
kraju wyróżnił Pomorską Fa
brykę Okien M&S.
(AGO)

Gdynia

Zatrzymany

rzez kilka godzin trwało
P
policyjne oblężenie bu
dynku w Gdyni. Policjanci

z brygady antyterrorystycz
nej w mieszkaniu przy Skwe
rze Kościuszki osaczyli
uzbrojonego mężczyznę. Po
pertraktacjach, w których
uczestniczył m.in. adwokat
mężczyzna oddał się w ręce
policji.
sir. 3
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Nasza infolinia

Z regionu, czy z centrali

Gdybym był
Świętym Mikołajem

•Rozdałbym prezenty dzieciom z Afryki.
Byłyby to paczki żywnościowe i lekar
stwa. Nie zapomniałbym także o słody
czach. Przetransportowałbym to wszyst
ko na wielkich saniach do samolotu. Po
wylądowaniu w Afryce, wynająłbym
wielbłądy. Jako Mikołaj afrykański prze
brałbym się w lekki strój, jednak na pew
no czerwony.
Mikołaj Kamma z Sopotu
•Co prawda mam na imię Zbigniew, ale
bardzo chciałbym zostać świętym Miko
łajem. 6 grudnia wstałbym raniutko i na
pięknych saniach objechał wszystkie
noclegownie. Pozabierałbym z nich ma
my z dziećmi, które musiały uciekać
z domu przed "ojcami alkoholikami i za
wiózłbym do ich domów. Dzień ten świę
towaliby w spokoju, bo mężów, tatusiów
pijaczków powsadzałbym do worków
i wywiózł do noclegowni.
Zbigniew Wiśniewski z Gdańska
•Nosiłbym czerwony płaszcz i dużą
czerwoną czapkę. Na nogach miałbym
czarne, wysokie buty. Rozdawałbym pre
zenty wszystkim dzieciom na świecie. Na
Boże Narodzenie zawsze zamawiałbym
śnieg. Mamusi kupiłbym perfumy, tatu
siowi nowego Mercedesa, babci ciepłe
kapcie, a dziadkowi laskę.
Mikołaj Stolarski z Gdańska, 6 lat
•Gdybym miał możliwość bycia św. Mi
kołajem, to 6 grudnia rozdawałbym pre
zenty wszystkim dzieciom. Oczywiście
gwiazdki z nieba bym nie dał, ale skrom
ną paczkę dostałby każdy. Sprawiłbym
również, aby dzieci z domów dziecka
miały swoich rodziców. Jako św. Mikołaj
poszedłbym wypić herbatę i porozma
wiać z ludźmi samotnymi. Myślę, że bar
dzo by się ucieszyli, gdyby mogli poroz
mawiać ze św. Mikołajem.
Mikołaj Kozik z Gdańska
• Chciałbym być Mikołajem, który po
trafiłby dopasować się do tradycji każde
go kraju. W Polsce rozwoziłbym więc
prezenty srebrnymi saniami, w Chinach
rowerem, a w Afryce worki z prezentami
pomógłby mi dźwigać słoń. Z'pomocy
zwierząt skorzystałbym także na oblo
dzonych biegunach i w gorącej Australii.
Prezenty i słodycze transportowałbym na
grzbiecie renifera i w torbie kangura. Po
roku 2000 pokusiłbym się o rolę Mikołaja
nowoczesnego i podarki rozwoziłbym po
całym świecie pędzącym autem.
Mikołaj Kopernik z Gdańska
(ICH, EMA)

Lech Parell
Miesięcznik „30 DNI"

Korpus
wojewodów

ZA

Rząd powinien mieć w wo
jewództwach ludzi na któ
rych będzie mógł polegać.

Propozycja ministra Toma
szewskiego by rząd, a nie
lokalne układy polityczne
wyłaniały nowych wojewo
dów to jedna z rozsądniejszych inicjatyw politycz
nych. Gdy z wyboru pocho
dzą już sejmiki wojewódz
kie i gdy nowe wojewódz
twa mają swoich, wybieral
nych marszałków - dublo
wanie tego stanu rzeczy
nie wydaje się potrzebne.
W końcu rząd -jeśli ma
mieć coś do powiedzenia musi mieć swych lojalnych
przedstawicieli. Ich rola
nie zawsze będzie pokry
wać się z interesami repre
zentowanymi przez lokalne
układy polityczne. Nie ma
też racji Marian Krzaklew
ski, który twierdzi, że re
alizacja tej propozycji by
łaby niebezpiecznym eks
perymentem. Jeśli udało się
wprowadzić reformę tery
torialną, to obecny projekt
jest drobiazgiem. Wojewo
da apolityczny nie musi
zresztą znaczyć, że ode
rwany od regionu, którym
przyjdzie mu współzarządzać.
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O 800 1500 3Q " We wszystkich sprawach prosimy
V OWW UW
0 telefoniczny kontakt z działem
bezpłatna infolinia śmiało i Szczerze", od poniedziałku
do piątku w godz. 9-18. Zapraszamy też do kontaktu
osobistego w Domu Prasy, pok. 228 lub listownego 80-886
Gdańsk, Targ Drzewny 9/11.

0 601 66 52 66 • Całą

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

telefon reportera

Jarosław Zalesiński
„Dziennik Bałtycki

Unia Wolności po
parta propozycję
wicepremiera Janu
sza Tomaszewskiego
(AWS) stworzenia
korpusu wojewo
dów; niezależnych
od regionalnych
struktur partyjnych.
29 listopada wicepre
mier Janusz Tomaszew
ski zaproponował powo
łanie - na wzór francuski
- korpusu wojewodów,
którzy
pracowaliby
w wyznaczonych im
przez rząd wojewódz
twach. Zaznaczył jed
nak, że innym możliwym
wariantem jest miano
wanie wojewodów po
chodzących z terenów,
na których powstało no
wych 16 województw.
Koncepcję korpusu
wojewodów, mianowa
nych niezależnie od lo
kalnych władz, skryty
kował przewodniczący
AWS, Marian Krza
klewski. Stwierdził on,
że Polska nie jest przy
gotowana na „takie
eksperymenty". Lider
Akcji jest zwolenni
kiem „tradycyjnego na
boru" wojewodów.
Z kolei zdaniem
marszałka Sejmu, Ma

PRZECIW

Politycy „z terenu" nie są
przygotowani na taki eks
peryment

Rys. Bartłomiej Brosz

cieja
Płażyńskiego,
„warta rozważenia" jest
propozycja utworzenia
korpusu. Może ona
zdać egzamin po wpro
wadzeniu reformy ad
ministracyjnej, kiedy
sejmikowe władze re
gionu będą pochodziły
z wyborów, a wojewo
dzie przypadnie funk
cja „nadzorcza". Płażyński
uważa,
że
urzędnicy powinni być
zainteresowani tym, by
nie kierować powierzo
nymi im regionami po
przez związki z lokal
nymi układami poli
tycznymi.

- Wyraziliśmy w na
szym oświadczeniu po
parcie dla pomysłu wi
cepremiera Tomaszew
skiego. Zdaniem UW ta
propozycja pozwala ina
czej ustawić relacje mię
dzy wojewodą jako apotylicznym namiestni
kiem państwa oraz sej
mikiem wojewódzkim,
który z natury rzeczy
podlega regionalnym ci
śnieniom politycznym.
Jeżeli ten pomysł uzyska
szersze poparcie AWS,
to może zamienić się
w sposób działania - po
wiedział „Dziennikowi"
poseł Janusz Lewandow
ski (UW).
(PAP, pel)

Nie przypadkiem ledwo
Marian Krzaklewski wrócił
z Australii, w jednym
z pierwszych wystąpień
poddał w wątpliwość sens
propozycji Janusza Toma
szewskiego. Pewnie sprawa
ta była od razu tematem
rozmów między przewodni
czącym a partyjnymi kole
gami z AWS. Pomysł kor
pusu wojewodów niewątpli
wie jest zgodny z logiką re
formy administracyjnej. Sa
morządowe władze powi
nien nadzorować ktoś z in
nego niż one układu. Nie
zgodzą się jednak na to po
litycy „z terenu". To oni,
a nie Polska, „nie są przy
gotowani" na taki ekspery
ment. Przewodniczący
Krzaklewski wie, co mówi.
Praktyka najpewniej będzie
taka, że w części wojewódz
tw wojewoda pochodzić bę
dzie „z centrali', w innych wytypują go lokalne struk
tury. W Pomorskiem, gdzie
tak silną pozycję zdobyła
w wyborach AWS, możemy
być dość spokojni o to, że
wojewoda będzie „stąd".

Zdaniem eksperta

Pisane po „Wiadomościach'

Kim jest św. Mikołaj?

Ciężki dzień

O wyjaśnienie tajemnicy Mikołaja poprosiliśmy przedszkolaki z grupy średniaków z
Przedszkola nr 27przy ul. Bednarskiej w Gdańsku.

Michał Bykowski
5 lat

Fot. Maciej Kostun

Mikołaj, żeby rozdawać prezenty dzie
ciom, musi zarabiać pieniądze. Chodzi
z workiem takim jak do kartofli. Zimą pra
cuje, a latem siedzi. Różnie raz na saniach,
raz na fotelu bujanym. Jak mu się nudzi,
pije herbatę bez rumu. Ma duży brzuch od
warzyw, kurczaka i słodyczy. Lubi też gu
mę do żucia, galaretkę, lizaki i parówki.
Ściska brzuch grubym, czarnym pasem,
żeby trochę schudział i żeby nie było wi
dać majtek. Wszędzie zdąży, bo ma taki
starodawny bat, którym popędza renifery.
Nie musi naciskać na gaz. Trafia, bo ma
mapę i kompas ze wskazówką nastawiony
na minuty. Niegrzecznym dzieciom daje
rózgi, żeby się poprawili i byli grzeczni
i nie kopali innych. Mikołaj widzi czy
dziecko jest niegrzeczne w specjalnym te
lewizorze albo przez lornetkę. Mi przynie
sie Mikołaj pistoleta albo wroga Spidermana.

Nie dziwię się naszemu Jujce, że w swoim
„Dzienniczku" często wraca do motywu „nie
natrz teraz na telewizor". Czasem żona zasła
nia ekran, by mąż się nie denerwował, czasem
mąż się wiesza bo jednak się zdenerwował.
Wczoraj prezydent Kwaśniewski zawetował
ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej. Mini
ster Kalisz tłumaczył, że to dlatego, iż dzieliła
by ona Polaków na pokrzywdzonych i resztę.
Bo pokrzywdzeni niegdyś byliby dziś uprzywi
lejowani - dostępem do swoich teczek.

Ola Jędrys
5 lat

Komentuje Sawka
I
)
1 PoOpoDUi7KĄ.\

Dziennik
Bałtycki**

Fot. Maciej Kostun

Mikołaj mieszka w Laponii, bo gdyby
mieszkał w Japonii miałby skośne oczy.
Rozdaje prezenty na całym świecie, bo nie
ma żony i dzieci i jest bogaty Mikołaj nie
miał mamy ani taty, urodził go Anioł i dla
tego jest święty. Chodzi w czapce z bąblem
i białych butach na śnieg. Jest stary, ma ja
kieś trzy setki lat. To elfy mu pomagają
wiązać wstążki na prezentach i rzeźbią fi
gurki dla dzieci. Mikołaj robi sobie z elfa
mi ciche uczty i jedzą ciasteczka. Mikołaj
wszędzie na świecie mówi po jakiemuś, bo
ma 35 słowników. Mi przyniesie Mikołaj
lalkę Barbie na motorze. To będzie w ga
zecie? - Tylko nie to!

(ODK)
Za umożliwienie przeprowadzenia wy
wiadu z naszymi ekspertami dziękujemy
wychowawczyni - pani Marzenie Kuszelewicz.

Ciekawy pogląd, bo w pierwszym odruchu każ
dy raczej powie, że zainteresowani dostępem
do teczek dzielą się raczej na pokrzywdzonych
i krzywdzicieli. Minister Kalisz takiego pro
stackiego poglądu jednak nie przyjmuje. Będąc
gościem Jedynki zauważył, że przecież ktoś
mógł być najpierw nękany przez SB, więc po
krzywdzony, a potem go zwerbowali i stawał
się krzywdzicielem. Dodajmy, że można sobie
wyobrazić i sytuację odwrotną (słyszeliśmy
o takich): kogoś najpierw werbowali (szanta
żem np.), a potem on sam się „wypisał" i dostał
za to w kość.
Wygląda na to, że sprawa lustracji będzie za
łatwiona po wyborach prezydenckich albo też
nigdy, zależnie od ich wyników. Na razie zano
si się na inny podział: na tych, którzy słuchają
dyskusji o lustracji, i na tych, co, jak u Jujki,
już tego nie wytrzymują.
Janina Wieczerska
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Gdynia. Zatrzymany Tomasz T.

Stocznia Gdańska Przed pielgrzymką Jana Pawła II

Związki
oskarżają

Oblężenie

jjj olidarność

281 Gdańskiej

Fot. Robert Kwiatek

brygada antyterrorystyczna otoczyła w czwartek
w nocy wieżowiec w centrum Gdyni, w którym
1711 eszkał Tomasz T., poszukiwany za napady
^^ronią w ręku na terenie północnej Polski.
k"i^a początku akcji padło
a strzałów, potem otoczo^ernu Mężczyźnie zaciął się
Kałasznikow. Poddał się oko10 godz. 22.30.
- Gdyby wybrał inny wa
riant, nie miałby szans - mó
wi ml. insp. Stanisław Ćwiek,
zastępca komendanta woje
wódzkiego policji w Gdań
sku.
Mężczyzna poddał się po
negocjacjach. Nie chciał jed
nak rozmawiać z policyjnym
negocjatorem. Zażyczył so
bie, aby wszelkie rozmowy
były prowadzone w towarzy
stwie jego adwokata. Obroń
ca przekonał go, aby odłożył
broń.
- Zostałem ściągnięty
z domu. Znamy się już od
dłuższego czasu. Prowadzi
łem wcześniej jego sprawy mówi Wiesław Krzyżanow
ski, obrońca zatrzymanego. Żądał po prostu mojej obec
ności. Bał się wyjść, jak każ
dy człowiek. Nie użyto prze
mocy. Poddał się sam.
W chwili zatrzymania
mężczyzna miał na sobie ka
mizelkę kuloodporną z pły
tami pancernymi w okolicy
krocza i szyi. Chwilę po jego
wyprowadzeniu do mieszka
nia na 9 piętrze, w którym
przebywał, weszła ekipa po
licjantów. Zabezpieczyli oni
między innymi karabin ma

szynowy typu kałasznikow, 7
magazynków, w tym dwa pu
ste, pistolet, dwa granaty
i kajdanki.
- Zatrzymaliśmy bardzo
groźnego człowieka - stwier
dził chwilę po akcji komen
dant Ćwiek. - W wyniku ne
gocjacji pewnych jego wa
runków do przyjęcia dla poli
cji i pewnych naszych wa
runków poddał się. Podczas
negocjacji wynikało, że jest
ranny, ale jak widziałem go,
gdy wychodził, nie odnio
słem takiego wrażenia.

Stoczni1
zarzuca syn
dykowi, że bez konsultacji
ze związkami wypłacał róż
nego rodzaju premie. Wyso
kie premie miała otrzymy
wać tylko mała grupa pra
cowników Skargę na syndy
ka związkowcy złożyli do
Państwowej Inspekcji Pracy
Roman Gałęzewski, szef
Solidarności Stoczni Gdań
skiej stwierdził, że syndyk
nie uzgadniał ze związkami
komu przyznać premie i na
grody - Na nasze twierdze
nie, iż cała załoga pracowała
usłyszeliśmy, że syndyk chce
nagrodzić „swoich" ludzi.
Tymczasem
Stocznia
Gdańska ma nowy zarząd.
Szefem został Bogumił Ba
nach. Wczoraj w sądzie zo
stał zgłoszony wniosek o za
rejestrowanie nowej nazwy
spółki - Stocznia Gdańska,
Grupa Stoczni Gdynia.
(J.K., in)
O stoczni czytaj też str. 8

Robią oftarz

Marian Kołodziej z żoną Haliną Słojewską nad projek
tem OłtdrZd.
Fot. Maciej Kostun

Kolejni artyści ludowi przyjechali wczoraj po pro
jekty, według których w ich pracowniach powstaną
elementy papieskiego ołtarza, zaprojektowanego
przez Mariana Kołodzieja.
- Trudno powiedzieć ile
czasu zajmie mi wykonanie
tych rzeźb - mówi Jerzy Zie
liński ze Zblewa, ściskając
w ręku projekt postaci Świę
tej Rodziny. - Wiadomo, że
nie da się nad jedną rzeczą
pracować od rana do wieczo
ra. Niekiedy robota po pro
stu nie idzie i trzeba ją odło
żyć.
Idąc do ołtarza Jan Paweł
II mijać będzie przydrożne
krzyże i kapliczki. Potem
przejdzie przez bramę, aby

stanąć za ołtarzem wyniesio
nym na wysokość 9 metrów.
Nad ołtarzem w łodzi znajdą
się wyobrażenia św. Woj
ciecha i Chrystusa Króla,
a w zwieńczeniu ołtarza Boga Ojca i Ducha Świętego.
Ostateczną trasę piel
grzymki poznamy na począt
ku przyszłego roku. Jeśli pa
pież zawita do Trójmiasta, to
mszę św odprawi najpew
niej na terenie sopockiego
hipodromu.
(K.Ż.)

Zatrzymany to 47-letni Gdańsk
Tomasz T., mieszkaniec Gdy
ni. Od dłuższego czasu był
poszukiwany przez policjan
tów z Komendy Wojewódz
kiej w Gdańsku. Jest podej
rzewany o napady z bronią
centrum Gdańska zgi
nął wczoraj pracownik
w ręku m. in. na banki na te
robót drogowych.
renie całego kraju.
Do zdarzenia doszło przy
- Dzisiaj postawimy mu
zarzut nielegalnego posiada ul. Okopowej przed wjazdem
nia broni i materiałów wybu do tunelu w kierunku Oruni.
31-letni Kazimierz M., kie
chowych - mówi Janusz rowca Golfa, stracił panowa Jan Paweł II w gdańskim
Kaczmarek, prokurator rejo nie nad samochodem, wje
nowy w Gdyni.
chał w barierki, za którymi
Zdaniem prokuratora ma drogowcy naprawiali jezd
teriał dowodowy jest wystar nię. Jeden z pracowników
czający, aby wystąpić do sądu gdańskiego Zakładu Robót
o tymczasowe aresztowanie Drogowych, 35-letni Włady Gdańscy muzułmanie
sław R., w wyniku potrącenia podczas przyszłorocz
mężczyzny
Małgorzata Skibińska zmarł.
nej wizyty Jana Pawła
Po badaniach na alkoteII w Trójmieście, chcie
ście okazało się, że kierowca
miał ok. 2,5 promila alkoholu liby go gościć w tutej
szym meczecie. Wczoraj
w wydychanym powietrzu.
(WOS) odbyło się tam wyjazdo

Śmierć
przy drodze

W

meczecie?

Historyczne spotkanie

Gdynia

Oskarżeni
0 porwanie

Zatrzymany nie stawiał oporu.

Fot. Robert Kwiatek

Niedziela, 6.XII.1998
salon Forda
ul. Grunwaldzka 256,
godz. 12.00-16.00

BIG Autohandel

fil g* gdyńskiego
sądu
i# w wpłynął akt oskar
żenia przeciwko czterem
mieszkańcom stolicy oskar
żonym o porwanie.
Mężczyźni latem tego ro
ku mieli porwać mieszkańca
Gdyni, który przez kilka lat
przebywał w USA. Przetrzy
mywany na Mazurach męż
czyzna miał być torturowa
ny w czasie porwania. Pro
kuratura twierdzi, że oskar
żeni bili go metalowym prę
tem, przypalali papierosa
mi.
Za obietnicę zwolnienia
wyłudzili od rodziny porwa
nego ok. 13 tys. dolarów
1 dwa samochody. Trzech
podejrzanych
przebywa
w areszcie. Czwarty napast
nik wyszedł na wolność po
wpłaceniu 60 tys. zł kaucji.
(WOS)

we posiedzenie Rady
Wspólnej Katolików
i Muzułmanów.

- Byłaby to dla nas wiel
ka godność i radość - za
pewniała Dżemila Smajkiewicz, przewodnicząca mu
zułmańskiej
gminy
w Gdańsku.
Rada skierowała zapro
szenie do Jana Pawła II.
Podpisali je zarówno mu
zułmanie, jak i katolicy.
- Takie spotkanie miało
by historyczne znaczenie przekonywał Zdzisław Bie
lecki, współprzewodniczący
rady ze strony katolickiej. Mimo wielu wizyt w Polsce
papież nigdy jeszcze nie
spotkał się z muzułmanami.
Dzisiaj rada przekazać
ma ponowne zaproszenie
na ręce goszczącego w Pol
sce o. Roberto Tucciego, od
powiedzialnego za przygo
towanie wizyty papieskiej.
- Wiemy, że Jan Paweł II
od lat zaangażowany jest
w dialog między muzułma
nami i katolikami - tłuma
czył biskup pomocniczy

Bp Władysław Miziołek
i Maciej Konopacki, z-ca
współprzewodniczącego
Rady Wspólnej Katolików
i Muzułmanów, szefujący
pismu „Świat Islamu".
Fot. Maciej Kostun

diecezji
warszawskiej
i członek zarządu głównego
rady, ks. Władysław Mizio
łek. - Trudności jednak mo
że przysporzyć stan zdro
wia papieża.
Rada Wspólna Katolików
i Muzułmanów powstała
w 1997 r., w trakcie obcho
dów 600-lecia osadnictwa
Tatarów na ziemiach pol
skich. Ma inicjować dialog
między katolicyzmem i isla
mem. Liczbę wyznawców
islamu w Polsce ocenia się
na ok. 20 tys. osób.
(K.Ż.)
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Korea Pld. Eksplozja rakiety

•KRAJ

Hasto do wojny?
&•

9 „Barbórka"
przed reformą

; •

r*: U

.
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ŚLĄSK. Mszą świętą w ko
ściele pw. św. Barbary
w Katowicach-Giszowcu
rozpoczęły się wczoraj ofi
cjalne obchody Barbórki górniczego święta. Mszę od
prawił metropolita górno
śląski arcybiskup Damian
Zimoń, który w kazaniu
podkreślał, że kluczowym
elementem reformy górnic
twa powinno być tworzenie
nowych miejsc pracy. Po
chwalił twórców restruktu
ryzacji górnictwa za to, że
filozofią tej reformy jest
niestosowanie zwolnień
grupowych, a umożliwienie
górnikom dobrowolnego
odejścia z pracy na godzi
wych warunkach.

Żołnierze armii południowokoreańskiej usuwają szczątki rakiety NYKE.

piątek rano z bazy
1f1 wojskowej w Inchhon
w Korei Południowej przy
padkowo wystrzelono ra
kietę przeciwlotniczą - po
dała południowokoreańska
Telewizja Yonhap. Nie
uzbrojona rakieta, która
wypaliła w czasie kontroli
sprzętu,
eksplodowała

w powietrzu. Jej odłamki podała Yoiihap - spadły na
dzielnicę mieszkalną. Co
najmniej jedna osoba od
niosła rany. Rakieta wypali
ła w odległości ok. 40 km na
południe od granicy z Koreą
Północną. Rzecznik południowokoreańskiego Mini
sterstwa Obrony potwier-

dził, że przypadkowo wy
strzelono rakietę, ale po
wiedział, że szczegóły nie są
znane.
Wojna koreańska (195053) zakończyła się rozejmem. Korea Północna i Ko
rea Południowa nie podpi
sały dotąd układu pokojoW6g0

-

(PAP)

tydzień dla Wolińskiej

Wolińskiej zarzuca się
bezprawne aresztowanie,
skazanego w 1952 na
śmierć, szefa Kedywu AK,
gen. Augusta Fieldorfa „Nila".
Sama Wolińska twierdzi,
iż postawione jej zarzuty są
nieprawdziwe.
Przypomnijmy, iż oskar
żona o „mord sądowy" na
„Nilu", sędzia Maria Gó
rowska, zmarła w końcu
ub. roku, tuż przed rozpo-

uprawomocni.
Minister
sprawiedliwości może pod
pisać wniosek o ekstradycję
po otrzymaniu od prokura
tury wojskowej uprawomoc
nionego orzeczenia. Wnio
sek ten zostanie przekazany
władzom brytyjskim przez
ambasadę RP. W ostatnich
latach najwięcej wniosków
o ekstradycję kierowanych
jest przez nas do Niemiec.
Każda ze spraw jest inna,
nie należy się dopatrywać
analogii ze sprawą Heleny
Wolińskiej - powiedziała
„Dziennikowi" Barbara Mą
kosa-Stępkowska, rzecznik
ministra sprawiedliwości.

częciem w Warszawie pro
cesu przeciwko niej.
- Postanowienie sądu
o zastosowaniu tymczaso
wego aresztowania na 30 dni
musi być doręczone osobie
zainteresowanej. Od chwili
potwierdzonego otrzymania
postanowienia, Helena Wo
lińska będzie miała 7 dni na
zażalenie od postanowienia
do Izby Wojskowej Sądu
Najwyższego. Przy braku
zażalenia - orzeczenie się (pel)

Walka z HIV

Bardzo ważny gen

czeni z Narodowego
U
Instytutu Raka odkryli,
że pewien gen, oznaczony
symbolem CCR5, znacznie
przyspiesza rozwój choroby
AIDS u nosicieli wirusa
HIV
Informuje o tym w piąt
kowym wydaniu czasopi
sma „Science" dr Stephen
0'Brien, szef ekipy która
przebadała ten problem
wśród 474 zdrowych osób
i 1300 pacjentów zainfeko
wanych wirusem HIV Oka

zało się, że ludzie mający
gen CCR5, zapadają na
AIDS przeciętnie już w 3
i pół roku po zakażeniu się
wirusem niszczącym natu
ralną odporność organizmu.
Natomiast u pozostałych
pacjentów proces ten trwa
do 10 lat. Ekipa 0'Briena
stwierdziła, że gen CCR5
pobudza rozwój komórek,
za pomocą których wirus
HIV rozprzestrzenia się
w organizmie. U niektórych
ludzi z tym wirusem choro-

ŚWIAT
Kolejny mord

Przed wnioskiem o ekstradycję

7 dni ma b. prokurator Helena Wolińska na złoże
nie zażalenia na postanowienie Wojskowego Sądu
Okręgowego w Warszawie o tymczasowym aresz
towaniu.

Po szychcie w szatni KWK
„Wieczorek".
**?ap,caf

ba rozwija się szybciej, u in
nych wolniej. Zdaniem au
torów badań, zależy to od
tego, jak dużo genów CCR5
wytwarza organizm danego
człowieka.
Badacze oceniają, że od
krycie właściwości genu
CCR5 ułatwi pracę nad no
wymi lekami, mogącymi za
hamować jego szkodliwy
wpływ na stan zdrowia no
sicieli wirusa HIV i zabez
pieczyć ich przed rozwojem
AIDS.
(PAP)

SKWA. W piątkową noc
MOSKWA.
zastrzelono na klatce scho
dowej przed mieszkaniem
wicedyr. spółki prywatnej
Praktik-Plus. Dwa tygodnie
temu w St. Petersburgu
w taki sam sposób zamor
dowano Galinę Starowojtową, deputowaną do Dumy

Dziennik
Bali yckSn

Weto prezydenta na „teczki"

Sejm rozpatrzy
rezydent Aleksander
Kwaśniewski zaweto
P
wał wczoraj ustawę o Insty

tucie Pamięci Narodowej,
która umożliwia prześlado
wanym przez służby spe
cjalne PRL dostęp do ich
„teczek". Jego prawnik Ry
szard Kalisz mówi, że jedną
z głównych przyczyn takiej
decyzji jesfto, że ustawa nie
udostępnia akt wszystkim
obywatelom.
Prezydent
kwestionuje prawo Instytu
tu do dokonywania ocen,
kto był pokrzywdzonym
przez służby specjalne. Żdaniem Kwaśniewskiego, jest
to uprawnienie przynależne
sądom. Prezydent nie ak
ceptuje także sposobu po
woływania kierownictwa
Instytutu. Uważa, że jeżeli
instytut ma mieć uprawnie
nia sędziowskie, to jego kie
rownictwo powinno mieć
także kwalifikacje sędziow
skie. Zgodnie z ustawą,
w aktach udostępnionych
przez instytut będą jawne
nazwiska agentów oraz ofi
cerów służb PRL, nawet je
śli pełnią dziś ważne stano
wiska lub współpracują
z obecnymi służbami.
Prezydenckie weto wpły
nęło już do Sejmu.
(PAP)

Fot archiwum

Janusz Pałubicki
minister
koordynator
służb specjalnych
- Udostępnienie obywa
telom dokumentów doty
czących ich przeszłości to
kwesta polityczna. Ktoś
sprzyja katom, aby ofiary
nie mogły poznać rzeczy
wistej sytuacji. Nasza ko
alicja zdecydowała się
zmienić ten stan rzeczy.
Dlatego chcemy, aby w In
stytucie pracowały osoby,
którym zależy na udostęp
nianiu akt. SLD nie było
tym zainteresowane. Nie
rozumiem więc żądania,
aby ich przedstawiciele
kierowali i sprawowali
pieczę nad aktami, których
nie chcieli udostępnić.
(bmk)

Warszawa. Skini przed sądem

Pusfkd W
ClłOWie
mm

•Kocie serce

LONDYN. John Pearson
sterward brytyjskich linii
lotniczych British Airways
tuli swą kotkę o imieniu
Katie w Centrum Kwaran
tanny dla Zwierząt na lon
dyńskim lotnisku Heathrow.
Podczas przygotowań swego
pana do kolejnego lotu, we
szła niepostrzeżona do wa
lizki i... poleciała do Mont
realu. Niestety zgodnie
z brytyjskim prawem zaka
zującym wwożenia zwierząt
na teren królestwa bez pod
dania ich kwarantannie, bę
dzie musiała być poddana
6-miesięcznej obserwacji.
Jej koszty -1000 funtów pokryte zostaną przez Bri
tish Airways.

Dwójka oskarżonych.

jiyf poniedziałek Sąd Wo

lill jewódzki w Warszawie

ogłosi wyrok na 4 skinów
oskarżonych m.in. o zabicie 2
osób. Ich adwokaci wykazy
wali, że czyny podsądnych
nie mają podtekstu krymi
nalnego, a wszystkiemu jest
winna ideologia, której ule
gli. - Wzywam na ławę
oskarżonych Janusza Bryczkowskiego i jemu podobnych
- grzmiał adwokat Grzegorza

S., mec. Witold Rozwens. Ich umysły to była „tabula
rasa" - niezapisana tablica,
na której każdy mógł zapisać
dobro lub zło. Na nieszczę
ście zrobił to Bryczkowski ze
swoją faszystowską ideologią
- powiedział adwokat.
Prokurator żądał dla
oskarżonych kar od 25 do 3
lat więzienia. Obrońcy wnie
śli o łagodniejsze wyroki.

(PAP)

Zdaniem Lecha Wałęsy

Pieniądze w pamiątkach
ech Wałęsa oświadczył,
że pieniądze Solidarno
L
ści, które mają być zwróco

ne tytułem rekompensaty za
majątek zagrabiony w sta
nie wojennym, powinny być
przeznaczone na utworze
nie Instytutu (Muzeum) So
lidarności. Ma on powstać
przy II Bramie Stoczni

Gdańskiej lub w sali BHP.
Część środków powinna
stanowić też zaczątek fun
dacji na rzecz ofiar represji
za działalność w Solidarno
ści w latach 80. Zdaniem by
łego prezydenta inne wyko
rzystanie majątku byłoby
niesprawiedliwe i niemoral
(KAS)
ne.

Dziennik
Bałtycki**
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Gdański kościół św. Jana. Szopka pełna niespodzianek

Kaszuby. Rozczarowani Sejmem

Pomorskie

Zła tabaka

Betlejem

Kaszubską tabakę zażywa nawet wiceburmistrz Żukowa Zdzisław Szczęsny.
Fot JaniM Stefano„ska

M aszubi są rozczarowani. Posłowie zdecydo
wali, że produkcja i handel
popularną na Kaszubach ta
baką nadal jest zabroniony
- Posłowie nie uszanowali
wielowiekowej tradycji, która
także jest elementem naszej
tożsamości - twierdzi Hubert
Hoppe prezes oddziału Zrze
szenia Kaszubsko-Pomorskiego w Kartuzach.
Wyraził nadzieję, że Se
nat, w którym zasiadają
członkowie
Zrzeszenia
m.in. Donald Tusk i Kazi
mierz Kleina doprowadzą
do zalegalizowania zażywa
nia tabaki.
Zdaniem działaczy ka
szubskich
wprowadzony
w listopadzie 1995 roku za
kaz zażywania tabaki spra

Li

Pomorscy pasterze: księża Stanisław Bogdanowicz, Krzysztof Niedałtowski i Witold Bock oraz prezydenci: Woj
ciech Szczurek z Gdyni, Jacek Karnowski z Sopotu i Paweł Adamowicz z Gdańska.
Collage Bartłomiej Brosz, Kamila Benke

więta Rodzina z castin
gu, trójmiejscy prezy
denci w roli Trzech Króli,
kapłani grający pastusz
ków, którzy przyszli pokło
nić się nowo narodzonemu
bożemu Synowi i dzieci
w roli aniołków - to „Betle
jem Pomorskie". W nie
dzielę odbędzie się - za
mknięta dla publiczności wielka sesja zdjęciowa
w kościele św Jana.
Tydzień później będzie
my mogli kupić już kartę
świąteczną ilustrującą „Be
tlejem Pomorskie". Wspo
możemy w ten sposób
dzieci, nad którymi opiekę
roztacza Fundację „Rodzi
na Nadziei".
Prezydenta
Gdańska
Pawła Adamowicza, jedne

Ś

go z Trzech Króli - obok
prezydentów Sopotu i Gdy
ni - zapytaliśmy czy bliższe
jest mu określenie Trzech
Króli czy Trzech Mędrców.
- Przyznam, że bliższa
jest mi rola mędrca - odpo
wiada Adamowicz.
- Na co dzień też? - py
tamy.
- Tak - przyznał.
Ks. Stanisław Bogdano
wicz, który - jak informują
organizatorzy - odgrywać
ma rolę pasterza, nie chce
przyznać się do niedzielnej
sesji zdjęciowej.
- Jestem pasterzem i na
co dzień robię wszystko,
żeby nie być pastuchem odpowiada ze śmiechem na
pytanie, czy przygotowuje
się do roli pastuszka, ks.

Witold Bock, sekretarz
prasowy arcybiskupa me
tropolity gdańskiego.
Wszystko wskazuje na
to, że te nietypowe kartki
świąteczne będziemy mogli
kupić w połowie grudnia.
Od Grażyny Paczkowskiej,
koordynatora
przedsię
wzięcia z ramienia NCK,
dowiedzieliśmy się że ich
nakład planowany jest na
ok. 2 tysiące. Gdzie i za ile
będzie można je kupić okaże się wkrótce.
Organizatorzy i wszyscy
współautorzy „Betlejem
PrkrnnrclHocm"

nr7P<:trnr"7P

w odwiedzanych przez sie
bie domach - przeznaczony
zostanie na rzecz dzieci bę
dących pod opieką Funda
cji „Rodzina Nadziei".
„Rodzina Nadziei" od jer
denastu lat zajmuje się
trójmiejskimi dziećmi z ro
dzin rozbitych i patologicz
nych. Opiekuje się nimi
w domach całodobowych
i świetlicach terapeutycz
nych.
Autorami przedsięwzię
cia „Betlejem Pomorskie"
są ks. Krzysztof Niedałtow
ski. rektor kościoła św Tana

wił, że część Kaszubów za
częła palić papierosy. Zatem
skutek ustawy jest odwrotny
od intencji posłów. Według
posłanki Ewy SikorskiejTrela tabaka jako używka
jest niebezpieczna, a jej
częste zażywanie prowadzi
do zmian w śluzówce.
- Nikt od zażywania jesz
cze nie zachorował - mówi
Kaszuba ze Staniszewa. Po
twierdza to także ks. Bazyli
Olęcki z Lini, który „tabaczy" od wielu lat.
Hoppe z Kartuz szacuje,
że na Kaszubach ok. 50 tys.
mężczyzn wciąga do nosa
tabakę, także aromatyzowa
ną. - To udrażnia drogi od
dechowe i pobudza nas do
działania - mówi H. Hoppe.
Mariusz Szmidka

Tadeusz Gleinert, wiceprezes
Zarządu Głównego Zrzeszenia
w Gdańsku.
- Cała ta sprawa z tabaką jest
żenująca i nie najlepiej świadczy
o jakości prac Sejmu. Tabaka jest
traktowana bardziej rygorystycz
nie, niż wyroby tytoniowe, ponie
waż Sejm nie zakazał palenia pa
Kot. archiwum
pierosów. Tabaka zapewne wpły
wa na stan zdrowia, ale na pewno nie w takim stopniu jak
palenie papierosów, alkoholizm, czy narkomania. Zaś za
żywanie tabaki jest pewną tradycją kulturową o zerowej
'i
szkodliwości.
(&)

Gdańsk

Przed zjazdem Kaszubów

Gdański oddział uczelni z Koszalina

Będą sankcje dl
Sprawa gdańskiego oddziału Battyckiej Wyższej
Szkoły Humanistycznej z Koszalina zostanie zba
dana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Przypomnijmy, że kosza
lińska uczelnia wyższa po
siada zezwolenie na prowa
dzenie zajęć dydaktycznych
wyłącznie w Koszalinie. Od
kilku lat w kilku miejscach
w Gdańsku odbywają się
wykłady i ćwiczenia pod
szyldem BWSH.
- Wkrótce otrzymamy
wycinek z Waszą publikacją

na ten temat - powiedział
wczoraj „Dziennikowi" Ta
deusz Popłonkowski, dyrek
tor Wydziału Organizacji
i Rozwoju Szkół Wyższych
MEN. - Wówczas zażądamy
od władz koszalińskiej
uczelni wyjaśnień. Pierw
szych wyników naszych
działań należy się spodzie
wać za 2 tygodnie.

Dyrektor Popłonkowski
przyznaje, że trudno na ra
zie stwierdzić, jak należy
traktować studentów, którzy
przez ostatnie lata zdawali
w Gdańsku egzaminy i od
bywali zajęcia. - Z pewno
ścią nie są winni tej sytuacji
- dodaje dyrektor.
Ujawnienie bezprawnego
działania gdańskiego od
działu może wpłynąć na
procedurę, która toczy się
obecnie w MEN i ma na ce
lu usankcjonowanie go jako

Brunon Synak

samodzielniej wyższej szko w kraju związanymi z refor
mą samorządową Zrzesze
ły niepaństwowej.
Profesor Zdzisław Dubie- nie musi znaleźć się w no
le, rektor koszalińskiej wych warunkach - powie
uczelni odmówił nam ko dział „Dziennikowi" prof.
mentarza w tej sprawie Brunon Synak socjolog
i odesłał nas do rzecznika z Uniwersytetu Gdańskiego,
wiceprzewodniczący Rady
prasowego BWSH.
Niestety nie udało nam Sejmiku Samorządowego
się z nim wczoraj skontak Województwa Pomorskiego.
tować. Miał wyłączony tele Jest on najpoważniejszym
kandydatem do przejęcia
fon komórkowy.
steru władzy w zrzeszeniu
Marzena Świtała po Janie Wyrowińskim, po
Łukasz Wróblewski śle Unii Wolności z Torunia.

Fot. archiwum

Zjazd Kaszubów poprze
dzi o godz. 9 msza św. w ko
ściele rektorskim pw. Trójcy
Świętej. Obrady plenarne
rozpoczną się o godz. 11
w sali Sejmiku Samorządo
wego Województwa Pomor
skiego przy ul. Okopowej
w Gdańsku.
ZKP istnieje od 42 lat. Li
czy ponad 6 tys. członków
skupionych w 75 oddziałach.
Zrzeszenie wydaje własny
miesięcznik społeczno-kulturalny „Pomerania".

WYDARZENIA
1® 1
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Gdańsk. Nie przechodzić ulicą Długą

ZAGROŻENIA NA UL. DŁUGIEJ

Droga śmierci
Życiu i zdrowiu przechodniów na gdańskiej ulicy
Długiej zagrażają zdewastowane elementy kamien
ne na zabytkowych kamieniczkach.
W ubiegłym roku, pod
czas wichury, ze szczytu ka
mieniczki przy ul. Tkackiej
spadła półmetrowa szyszka
•wykuta z piaskowca.
Utrzymywała się ona na
zwieńczeniu elewacji na

przerdzewiałym stalowym
pręcie.
Przypadek sprawił, że nie
doszło do tragedii. W po
dobnie fatalnym stanie
znajduje się większość ka
miennych detali architekta -

Zerwana szyszka (w dole po lewej) zniszczyła samo
chód.
Fot. Maciej Kosycarz/KFP

nicznych i tynków na szczy
tach kamieniczek.
- Na nasze zlecenie, Wa
cław Rasnowski, gdański
konserwator, opracował do
kumentację stanu kamieni
czek - mówi Janusz Tarnacki, konserwator miejski
w Gdańsku. - Określa ona
ten stan, jako katastrofalny.
W każdej chwili ze szczytów
mogą spaść na chodniki ka
mienne rzeźby i duże płaty
tynków. Kłopot polega na
tym, że większość mieszkań
w kamieniczkach wykupio
no, a o remontach budyn
ków decydują wspólnoty
mieszkaniowe. Nie są one
skłonne do zlecania bardzo
kosztownych ekspertyz.
Również służby ochrony
zabytków nie dysponują
pieniędzmi na zastępcze
wykonawstwo prac konser
watorskich.
Mirosława Samulewicz,
kierownik Rejonu Obsługi
Mieszkańców nr 4 w Gdań
sku, nie ukrywa, że wielo
krotnie zwracała się w spra

Dziennik

kamieniczki wymagające
gruntownej renowacji
zabytkowe obiekty
do kompleksowej restauracji
1 - ratusz Głównego Miasta

2 - poczta
kamieniczki z XIX-wiecznymi
elewacjami
4- - kamieniczki GPRD

wie dofinansowania reno
wacji szczytów kamieniczek
do zarządu i rady miasta.
Nawet przed obchodami
1000-lecia nie przeznaczo
na na ten cel grosza. Zanie
dbane od półwiecza budyn
ki, wymagają remontów da
chów i instalacji, co finan
sują wspólnoty.
Mało skuteczna jest też
uciążliwa droga wydawania
nakazów restauracji kamie
niczek przez nadzór budow
lany. Procesy sądowe z wła
ścicielami mieszkań mogą
ciągnąć się latami, a stan
elewacji będzie pogarszał
się.
Joanna Labenz, zastępca
konserwatora wojewódzkie
go w Gdańsku, twierdzi, że
stan zabytków to efekt bra
ku systematycznych remon
tów i przeglądów technicz
nych kamieniczek. Kosztują
one mniej niż ich generalna
restauracja,
konieczna
w przypadku wieloletnich
zaniedbań.
Jacek Sieński

Złota Brama

Klesza
Kramarska

Lektttorska

Kozia

kołodziejska

^awnicza

Pocztowa

Garbary

Tkacka
Weimarski

Podgarb

Targ Węglowy

wtmne

Market Budowlany + Ogród
OBI jest dynamiczną międzynarodową firmą zajmującą się sprzedażq hurtową i detaliczną artykułów budowlanych oraz artykułów wyposażenia wnętrz i ogrodów.
O ogromnej dynamice firmy świadczy 400 marketów otwartych w Niemczech, Austrii, Czechach, na Węgrzech i we Włoszech. Obecnie OBI realizuje inwestycje w Polsce
- Tychy, Wrocław, wkrótce Warszawa. W związku z planowanym otwarciem następnego marketu w

KIEROWNIKOW DZIAŁÓW
• BUDOWLANEGO I DREWNA
• ELEKTRONARZĘDZI I ART METALOWYCH
• ELEKTRYCZNEGO, OŚWIETLENIOWEGO I GOSPODARSTWA DOMOWEGO
• MEBLI KUCHENNYCH I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK
• WYKŁADZIN, TAPET, FARB I LAKIERÓW
• OGRODNICZEGO

Osoby zatrudnione na tych stanowiskach będq odpowiedzialne za:

• organizację pracy kilkuosobowego zespołu pracowników
• planowanie i realizację wyników sprzedaży
kontrolę zapasów
właściwą
'
vq ekspozycję
elc
towarów
obsługę klientów

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

• obsługę kas
• rozliczanie kasjerów
• obsługę centralki telefonicznej
• kontrolę obiegu dokumentów

Wymagania:

• znajomość obsługi komputerów i urządzeń biurowych
• umiejętność prowadzenia raportów kasowych
• predyspozycje do kierowania kilkunastoosobowym zespołem ludzi
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisKu
• wykształcenie minimum średnie
• znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem

Wymagania:
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7 1A11
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PRZYJĘCIA T0WAR0W

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie ściśle podlegać
kierownictwu marketu i odpowiadać za:

• przyjęcie, magazynowanie i kontrolę jakości dostarczonych towarów
• organizację pracy podległych osób

t

Osoba zatrudniona na tym stanowisku
będzie odpowiedzialna Ła:

• prowadzenie spraw kadrowych
• kierowanie przepływem informacji
• prowadzenie archiwum
• organizację pracy biura
• przygotowanie dokumentów do księgowości

Wymagania:

Wymagania:

• doświadczenie w dziedzinie transportu i magazynowania
oraz w pracy na podobnym stanowisku
• uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych

EMU

• doświadczenie w prowadzeniu biura
• umiejętność obsługi urządzeń biurowych
• znajomość prawa pracy
• znajomość języka niemieckiego
będzie dodatkowym atutem

ARDATH TiftWABOWEfift

|
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

• prawidłowe funkcjonowanie systemu wewnętrznego oraz aktualizację, zmianę i kontrolę cen
• wdrażanie akcji promocyjnych i reklamowych w markecie
• przygotowanie i realizację inwentaryzacji
; • kontrolowanie i nadawanie indeksów towarowych

OBI oferuje pewne i stałe miejsce pracy, możliwość rozwoju zawodowego oraz odpowiednie do stanowiska i wkładu pracy wynagrodzenie
. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie życiorysu i listu motywacyjnego na adres:

i SuperHobby Centrala Systemowa Sp. z o.o.
|
Market w łychach, al. Bielska 109, 43-100 Tychy Dopisek: PRACA GDYNIA

stanowisk:

KIEROWNIKA DZIAŁU INFORMACJI
1 NADZORU KASOWEGO

• doświadczenie na kierowniczym stanowisku
• znajomość branży
• wykształcenie minimum średnie

w

Gdyni poszukujemy chętnych do objęcia

JMY CZEKI R

zapraszamy:
liedziałek-sobofa od 8.30 do 21,30/
niedziela od 9.00 do 20.00
Centrum Handlowe Auchan w Gdańsku, ul. Kartuska

Dojazd autobusami własnymi AUCHAN nr: 01, 60

ZBIJAMY CENY ZAWODOWO
ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:

Elbląg, Rybacka 35, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, tel./fax 683-29-44, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, tel./fax 531-63-26, pon.- pt. 8.00-16.00;
Starogard Gdański, Basztowa 3, tel./fax 562-20-80, pon.- pt. 8.00-16.00

I

GOSPOD ARKA

Puls dnia
Liczba dnia
8189,6 tys.
lyiu było w październiku
abonentów telefonii prze
wodowej- o 14,4 proc. wię
cej niż w tym samym okre
sie zeszłego roku - poin
formował GUS.

Zostań
agentem
Agentem ubezpieczenio
wym może zostać każdy
kto jest pełnoletni, mieszka
na stałe w Polsce, nie był
karany za przestępstwa
karno-skarbowe i uzyskał
zezwolenie Państwowego
Urzędu Nadzoru Ubezpie
czeń.
Jest to praca dobrze płatna.
- Do rzadkości należą
agenci, którzy zarabiają
mniej niż 2 tys. zł - twier
dzi Piotr Jurewicz, dyrektor
regionalny Amplico Life.
Szerzej w poniedziałko
wym dodatku „Praca i Pie
niądze".

Notowania

3-4.12.98

USD (NBP)

- 0,01 zł

4.12. - 3,4825 zł

USD
(średnia z kantorów)

- 0,01 zt

4.12. - 3,4762 zł

DEM (NBP)

0,0 zł

O
4.12. - 2,0795 zł

DEM

sobota, niedziela 5r 6 grudnia 1998 r.

Likwidacja Izby Gospodarczej Gdańsk - Kaliningrad

Polskie Stowarzyszenie
Morskie - Gospodarcze
nie zgadza się z decy
zją dotyczącą sprzeda
ży Stoczni Gdańskiej
i popiera wcześniejsze
oświadczenie w tej
sprawie grupy postów.

Izba Gospodarcza
Gdańsk - Kaliningrad
jest w trakcie likwida
cji. Uchwalę o rozwią
zaniu Izby podjętą
w marcu wykona Po
morska Izba Przemy
słowo - Handlowa.
Koniec Izby Gdańsk Kaliningrad prawdopodob
nie nastąpi w pierwszym
kwartale przyszłego roku.
- Jej rolę może pełnić te
raz Klub Gdańsk - Kalinin
grad działający pod naszą
egidą - mówi Anna Szekalska, dyrektor finansowo administracyjny Pomorskiej
Izby Przemysłowo - Han
dlowej. - Nie jest to bowiem
działalność prowadzona na
skalę wymagającą tworze
nia osobnej instytucji.
Wiele polskich przedsię
biorstw, działających w ra
mach Izby Gospodarczej
Gdańsk - Kaliningrad nie
podjęło żadnych konkret
nych inwestycji. Do dziś ich
nazwy widnieją tylko na li
ście członkowskiej. Należy
do nich m.in. gdyńska Mega
oraz Przedsiębiorstwo Ro
bót Telekomunikacyjnych
SA z Gdańska.
- Rosyjskie firmy infor
mują nas o swoich planach
inwestycyjnych.
Proszą
o składanie ofert - mówi
Zbigniew Byliński, prezes
zarządu Łączpol - Projekt. Tam jednak funkcjonuje już
rynek i traktowani jesteśmy
na
równych
prawach
z przedsiębiorstwami rosyj
skimi. Nie zawsze nasze
propozycje są przyjmowane
do realizacji.
PR.T. SA napotykało
wcześniej na trudności
związane z wprowadzeniem
do Rosji własnego sprzętu,
a także z uzyskaniem po
zwoleń na pracę dla pol
skich wykonawców. W re
zultacie żadna inwestycja ze
strony PR.T. SA nie doszła
do skutku.
Izba działała efektywnie
w czasie, kiedy gubernato-

Rys. Bartłomiej Brosz

rem Kaliningradu był Matoczkin. Władze miasta
wspierały prace kalinin
gradzkiego oddziału izby
Gdański Centrostal może
pochwalić się wybudowa
niem w latach 1995-96
dwóch rosyjskich banków,
szkoły oraz budynku urzę
du. - Rosyjski rynek jest
trudny ze względu na biuro
krację i niepewność finan
sową firm - mówi Dariusz
Brodecki, kierownik biura
zarządu - radca prawny
Centrostalu. - Na wykona
nie każdego, najmniejszego
elementu potrzebne było
zezwolenie - nawet na zało
żenie instalacji elektrycznej
w budowanym przez nas
obiekcie - dodaje Brodecki.
Po zmianie władz Kali
ningradu, atmosfera wokół
izby pogorszyła się. Według
Jerzego Pasińskiego, to poli
tycy z otoczenia nowego gu
bernatora nie widzą już po
trzeb
ani
perspektyw
współpracy z Polską.
Tymczasem, trójmiejskie
firmy, działając na mniejszą
skalę, bazują na dotychcza
sowych kontaktach z Rosją,
lecz odbywa się to raczej
w ramach spotkań półoficjalnych.
Anna Jurewicz - Sawa

- 0,01 zł

Jerzy Pasiński,
były prezes łzby
Gospodarczej GdańskKaliningrad:

Izba utworzona w lu
tym 1994 r. na początku
działała bardzo dobrze.
- Chcieliśmy umożliwić
nawiązanie wiarygod
nych kontaktów między
firmami, pochodzącymi
z rejonu gdańskiego,
a rosyjskimi z okręgu
kaliningradzkiego. Za
leżało nam też na do
braniu odpowiednich
partnerów po jednej
i po drugiej stronie.
Chcieliśmy współpra
cować z realnie istnie
jącymi przedsiębior
stwami.
(ana)

4.12. - 61,96 zł
za 100 franków

ITL (NBP)

+ 0,08 zł

4.12. - 20,98 zł
za 10 000 lirów
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Zbigniew Wysocki
Fot. Archiwum

cielami akcji stoczni i po
nieśli straty.
Wedle ustaleń ministra
skarbu Emila Wąsacza z na
bywcami stoczni, pracownicy
- dotychczasowi akcjonariu
sze Stoczni Gdańskiej mają
otrzymać akcje powstającego
holdingu obu stoczni i spółki
Evip Progress. Będzie je tak
że mogło objąć Stowarzysze
nie „Solidarni ze Stocznią
Gdańską", które sprzedawało
cegiełki na pomoc stocz
niowcom i gwarantowało
kredyty na budowę wodowa
nego 2 grudnia statku
w Stoczni Gdańskiej. Wcze
śniej sąd odrzucił wnioski
o przeprowadzenie ugody
z wierzycielami stoczni
Gdańskiej.
(J.K., JAS)

Cukrownia Pelplin

Duńczycy
tworzę grupę
|yjr oncern Danisco kupił
i1 98 proc. akcji cukrowni

Pelplin (poprzez podwyż
szenie kapitału do 6,1 min
zł), należącej do pomorskopoznańskiego holdingu cu
krowego. Firma zamierza
utworzyć grupę z czterech
lokalnych cukrowni (w Pel
plinie, Pruszczu Gdańskim,
Nowym Stawie i Malborku).
Danisco zamierza zainwe
stować w Pelplinie co naj-

mniej 8 min USD. Jednak
nastąpi prawdopodobnie
zmiana profilu produkcji.
(in)

Produkcja cukru
w Polsce w min ton
iyyt> r.
1996 r.
Źródło: GUS

•Przeciw tanim banderom

Dane z kantorów (4.12.98)

4.12. - 2,0825 zł

PSM-G oświadcza, że nie
do przyjęcia był fakt szanta
żowania
stoczniowców
groźbą zwolnienie 700 osób
pod pozorem rzekomego
braku zamówień na budowę
dalszych statków.
PSG-M uznaje, że „prze
kazanie na własność Stoczni
Gdańskiej, z bardzo cenny
mi terenami położonymi
w centrum Gdańska wraz
z nabrzeżami portowymi
w ręce grupy osób ze Stocz
ni Gdynia i Evip Progress,
pozbawia akcji gdańskich
stoczniowców".
- Od półtora roku sprawy
stoczni poszły w złym kie
runku - mówi Zbigniew
Wysocki, przewodniczący
zarządu PSM-G. - Nie do
puszczono do ugody wie
rzycieli i rozpatrzenia, czy
nie byłoby to lepsze roz
wiązanie niż sprzedaż.
Ugoda
dawała
szansę
stoczniowcom, którzy są
nadal nominalnie właści-

Peryskop

NOTOWANIA

K>l
- 0,22 zł

Stocznia Gdańska

Ostatnie porządki Wolt°ł akc£

(średnia z kantorów)

FRF (NBP)

Riilfłfi

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

Polscy afilianci Międzynarodowej Federacji Transportow
ców włączyli się do światowej akcji przeciwko statkom tzw.
taniej bandery. W portach Trójmiasta, Szczecina, Świnouj
ścia i Kołobrzegu specjalne grupy inspekcyjne, złożone
z marynarzy i portowców, wizytowały wczoraj statki tanich
bander. Zdaniem ITF, statki tanich bander to w większości
jednostki stare, niebezpieczne w obsłudze i zagrażające
środowisku.

•Plotki nie wpłyną na giełdę

Giełda nie będzie zawieszać notowań spółki kierując się
jedynie plotkami windującymi kurs - twierdzi Wiesław
Rozłucki, prezes warszawskiej Giełdy Papierów Wartościo
wych. - Musimy mieć jakiś powód, aby odwiesić notowa
nia, a plotka może się utrzymywać na rynku bardzo długo
bez późniejszego potwierdzenia.
Zdaniem prezesa, niektóre plotki pojawiające się na rynku
wywoływane są specjalnie, w celu wywindowania kursu.
W ostatnim tygodniu, bez żadnych uzasadnień ze strony
spółek, maksymalnie rosły kursy akcji Polifarbu Dębicy,
Impexmetalu i Grajewa.
(PAP, in)
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Rfejrui

wystarczy wskazać w kasie je

na nied0M&% rabatu

(dwukrotność różnicy w cenie)!

Suchan

15% rabatu na modele do sklejanie
15% rabatu na figurki Power Rang
15% rabatu na zestawy pociągów
•* _•
i «
15% rabatu na figurki Piny Pony
15% rabatu na koniki My Little Pon
15% rabatu na klocki Mega Blocks
15% rabatu na lalki Steffi
15% rabatu na figurki Action Man
15% rabatu na figurki Smali Soldiei
15% rabatu na wybrane modele lal
Lissi, Dolly, Manuela, Susan
m

HONORUJEMY KARTY KREDYTOWE. AKCEPTUJEMY ( ZEKI ROZRACHUNKOWE
) stałego klienta możesz
uzyskać .do 3 % rabatu,
informaeja o karcie
stałego klienta

e/w PAssrwowY

KASA WALUTOWA

ZAPRASZAMY fin IUAQ7YPII

U SUHdUUII

3IIIR nunc7cm<
Diun UbUJdŁlm

tcU07 0f)4ó

£>+

zapraszamy:
poniedziałek-sobota od 8.30 do 21.;
niedziela od 9.00 do 20.00
Centrum Handlowe Auchan w Gdańsku, ut. Kartuska
Dojazd autobusami własnymi AUCHAN nr: 01, 6C§J

Elbląg, Rybacka 35, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, tel./fax 683-29-44, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, tel./fax 531-63-26, pon.- pt. 8.00-16.00;
Starogard Gdański, Basztowa 3, tel./fax 562-20-80, pon.- pt. 8.00-16.00

sobota 5 grudnia 1998 r.
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Bałtycki^

S grudnia
6 grudnia
ft "S&feOttl oraz lilllfllfejlt
.ADIDAS

Promocja wszystkich towarów zniżki od 20% do 30%
omsmAMm
Bokserki 2 szt. . .
MrW . . . 34,50
Slipki 3 szt
34r50" . . . 19.50
Koszule Smart i koszule flanelowe . ££-5fT . . . Sf .50
Koszule z krawatem
129-5tT . . . 99.50
Piżamy
12*30 . . . 69.50
Garnitury
248^0" . . 498.00
Swetry z norweskim wzorem
99.00
Koszule z krawatem w świątecznym opakowaniu 99.00
Swetry damskie wefniane / bawefniane
69.99
Majtki słoggi 2 pary
19.99
Polary dziecięce: 2-6 lat 59.99
6-14 lat 69.99
Majtki dziecięce 3 szt. w świątecznym opakowaniu 29.99
Pakowanie prezentów
gratis!
BOUTlCHie MADAME

Lise Charmel, Simone Perele, Antinea, Bolero - wybrane modele
zniżka
50%
Bielizna Calvin Klein zniżka
10%
Rajstopy Levante zniżka
f 0%
Kalendarze artystyczne Te Neues zniżka .... 10-15%
Półbuty Hogl zniżka
10%
Ecco - Urban Rambler
42&iOtf . . 387.00
Gregor
3+9100" . . 223.00
KODAK EJCPftESS
Aparaty fotograficzne Praktika zniżka
15%
Aparaty fotograficzne Kodak W26r60 . . 620.00
"Zdjęcie ze zdjęcia" Kodak Image Magie
trzecia kopia
gratis!
Wywołując film i zdjęcia możesz kupić dowolną ramkę
lub albumy ze zniżką
20%

KUZYN CSLOWM
Breloczek - wirtualny kotek . . . S-łrW . 32.50
Hula - hop duże
ISrW. . . f .50
Star Wars - pojazd Tl 6 Fighter X4frO0. . 96.00
ililliitt
Promocja TRIO:
Nokia 5110 + aktywacja Plus GSM netto 399.00
Panasonic G520 + aktywacja Plus GSM netto 399,00
Motorola D520 + aktywacja Plus GSM netto 199.00
Itlfltt i JA
Obrazy - wielka promocja - zniżki do
20%
Wszystkie zabawki
taniej!

SWING-STUDIO "HEXEUNE"

Kurtki, kurtki nabtyszczane, płaszcze oraz białe bluzki
zniżka
10%

IiilPteiAN
•
Sweterki

Sukienki sylwestrowe
Kurtki puchowe

i

230.00
190.00 . . 320.00
390.00 . . 550.00

Koronkowe bluzki damskie ...... JSSiOO. . . . 75.00
Damskie sukienki wieczorowe
26&00 . . 150.00
Szlafroczki i piżamy dziecięce już od
50.00
Szlafroki dziecięce zniżka
40%
damska (Felina, Chantelle, Triumph) zniżka . 20%
gezniki zniżka
. 20%
dziecięcy: bluza + spodnie zniżka
90%
i sztuczne oraz kożuchy zniżka
.._.eż skórzana już od

5%
700.0©

wfiilillUI
£
Nowość! Kosmetyki SHfSEIDO tylko w perfumerii Olimpia.

DOKUMENT

amore

mm

Szlafroki frote
Szlafroki wefurowe
Komplet bielizny: figi + stanik

21.00

24-9700 . . 219.00
3&9r0U . . 319.00
S^9rOO . . 128,00

ASTRO
Skórzane portfele w promocyjnej cenie
49.00
Rękawiczki skórzane
29,00
D o t e c z k i C a rin o ś w i ą t e c z n y u p o m i n e k o d f i r m y :
plecak Lee Cooper
gratis!
Przy zakupie kurtki apaszka ze skóry
gratis!
TRANS
Kurtki skórzane &2&1O0
465,00 640-00 . . 495,00
Przy zakupie kurtki skórzanej oprócz bonifikaty w prezencie spodnie firmy JML
ROCK
George Michael - Best 2 CD
90,00
U2 - Best 2CD
8S.00
Joe Cocker - Greatest Hits
55.00
C. Dion - These Are Special
55.00
Dire Straits - Very Best
55.00
W. Houston - My love
'55.00
AR EMPOMO
W godzinach 17.00 - 19.00 na wszystkie rzeczy zniżka
5%
Sukienki sylwestrowe:
krótkie od 158,00, długie od 198.00
Bluzki wieczorowe od
130,00 do 298,00
Spódnice 3/4 długość
130,00
BOGART
Tylko w Super Sobotę do każdego garnituru krawat
gratis!
Tylko w Super Sobotę kurtki brązowe zniżka
20%
Krawaty jedwabne od
•
49.00
Szale męskie od
39.00
ELEGANT
Płaszcze męskie już od
495.00
Płaszcze damskie już od
420.00
Garnitury od
395.00
Garsonki od
260.00
KOMA
Szeroki wybór oświetlenia choinkowego już od
12.50
MEL¥ILLE

Przy zakupie powyżej 500 zł
Płaszcze i kurtki zniżka
Karnawałowa kolekcja odzieży damskiej.

upominek!
20%

APOLLO
Nowa dziecięca kolekcja Annabelle:
bluzy
40.00
spódniczki
38.00
spodnie
58.00
Dziecięce kurtki zimowe już za
95.00
Duży wybór czapek
12.00 i szalików 10.00
SALON FRYZJERSKI DOROTA
Strzyżenie męskie
16.00
Strzyżenie damskie + modelowanie od
36.00
Nowość - trwała Lockwell od
91.00
Nowość - trwała Headlines od
82.00
BOWTIODE DONNA
Sukienki sylwestrowe włoskiej firmy Ebert już od
240.00
Obuwie renomowanych firm włoskich już od
190,00
Każdy klient po okazaniu ulotki otrzyma zniżkę
5%
BEST
Tylko z ASR BEST w Klifie od 5 grudnia świąteczna promocja. Każdy
klient otrzyma przy umowie kredytowej świąteczny upominek . gratis!
UWAGA!

18-23 grudnia - dla ułatwienia zakupów nasze Centrum
otwarte będzie do godz. 22.00

Atrakcyjne zestawy świąteczne (Davidoff, E. Arden, C. Klein,
Lancome) w super niskich cenach.

Mizm
•
Sobota, 5 grudnia - Super Sobota
Wielka parada Mikołajów, świąteczny koncert mikołajowej kapeli,
wspólne dekorowanie choinki, gry i zabawy dla dzieci oraz wielki konkurs.

|f:*

26.00

Gry i programy edukacyjne już od
Pióra i długopisy firm Parker, Waterman, Cross- Senator już od

%

Klif

Niedziela, 6 grudnia - Mikołajki
Gry i zabawy z firmą LEGO" - do wygrania 4 zestawy klocków
dla każdego dziecka słodycze z firmy FAZER, ciąg dalszy parady Mikołajów
TRÓJMIEJSKIE CENTRUM HANDLOWE
T.C.H. Klif, Al. Zwycięstwa 256, 81-525 Gdynia Orłowo, Informacja: tel: 664 93 45, fax: 624 89 58, www.klif.gdynia.pl

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ'

'

Gdańsk Targ Drzewn

y 3/7',ax 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;
Gdynia, Świętojańska 141, tel./fax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00, Wtadystawa IV17, tel./fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

al Wojska Polskiego 49

tel./fax 424-606, tel. 414-904, 424-846, w godz. 9-16

LĘBORK

ul. Wolności 40

sobota, niedziela

tel./fąx 62-88-50 w godz. 8-16

| BYTÓW
:

ul. Sikorskiego 8
tel./fax 60-13, teł. 60-11 w godz. 9-17

tel. 0597 45014

if CHOJNICE

*** ul. Stary Rynek 2
tel./fax 0531 79-620 w godz. 9-17
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W I A D O M O Ś C I
Dębnica

Stupsk. Konflikt na manhattanie

Pożegnanie
policjanta

Nie chciane
targowisko

Ponad 200 osób poże
gnało sierż. Piotra
Jasińskiego na cmen
tarzu w Dębnicy
Kaszubskiej.
W pogrzebie tragicznie
zmarłego w ubiegły piątek
w Warszawie policjanta
uczestniczyli
wysocy
funkcjonariusze Komen
dy Głównej Policji, kom
pania honorowa słupskiej
Szkoły Policji, rodzina,
przyjaciele i znajomi oraz
słupscy policjanci.

L O K A L N E

Dyżur reportera
W%
Jacek Cegła

414-9(

W słupskiej redakcji
.Dziennika Bałtyckiego"
na Państwa opinie i sy
gnały czeka nasz dyżurny
reporter.

Słupsk

l
|
nasz

W ostatniej drodze
zmarłemu towarzyszyła
Orkiestra Reprezenta
cyjna Policji z Warszawy.
Na czas przemarszu
konduktu żałobnego po
licja wstrzymała ruch
kołowy
w
Dębnicy
Kaszubskiej.

Wielu
mieszkańców Stupska w dalszym ciągu zaopatruje się w podstawowe
produkty na targowisku korzystając z niższych cen towarów oferowanych przez
handlarzy.

Półka
zarządzająca
słupskim manhattanem
zamierza kontynuować in
westycję. Do Zarządu Miasta
z ozono pismo dotyczącze
przedłużenia dzierżawy zaj
mowanego gruntu do mo
mentu wykupienia terenu na
własność.
- Mamy nadzieję, że w po
łowie roku 1999 teren będzie
tut nasz3 własnością - mówi
Mieczysław Wesołowski, wi
ceprezes spółki. - W miejscu
obecnego targowiska planu
jemy budowę nowoczesnych
pawilonów handlowych.

Fot. Radosława Franczak

Tymczasem
okoliczni
mieszkańcy są oburzeni ist
nieniem bazaru w centrum
miasta.
- Proszę zobaczyć, jak na
około jest brudno. Bez prze
rwy jest też bardzo głośno mówią mieszkańcy okolicz
nych budynków. - Proszę
spojrzeć na historyczne ka
mienice przy ul. Konopnic
kiej. Niszczeją w zastraszają
cym tempie. Na wartości tra
cą też nasze mieszkania, bo
przecież nikt tu nie chce
mieszkać.

- Mam nadzieję, że władze
naszego miasta podejmą je
dyną, moim zdaniem, roz
sądną decyzję. Nie chcemy
tu żadnego targowiska - mó
wi Hanna Wesołowska,
mieszkanka domu przy ul.
Konopnickiej.
Po krachu spółki kupców
z manhattanu i Zarządu
Miasta prezydent Jerzy Ma
zurek obiecał przedłużenie
dzierżawy placu manhattan
nawet do 10 lat. Ostatnio mó
wi się o konieczności jak naj
szybszego wykupienia tere
nu na własność.
(MJD)

Zmiany w ubezpieczeniach

Nowe emerytury
Do wejścia w życie re
formy sytemu ubezpie
czeń społecznych pozo
stał niespełna miesiąc.
Słupski Zakład Ubez
pieczeń Społecznych
prowadzi wśród przed
siębiorców akcję infor
macyjną.
Jednak jest to o tyle
trudne, że brakuje jeszcze
wszystkich rozporządzeń
wykonawczych. Od miesią
ca ZUS prowadzi cykl szko
leń z przedstawicielami

- Pełniąc służbę ludzie
w mundurach nie giną,
lecz oddają życie ojczyź
nie - powiedział nad
grobem policjanta ks.
kapelan kpt. Włodzi
mierz Jankowski z jed
nostki w Redzikowie,
w którego parafii do nie
dawna mieszkała rodzi
na Jasińskich.
(sko)

wszystkich ubezpieczanych
firm. Spotkania te mają na
celu przekazanie informa
cji o wchodzących wraz
z nowym rokiem zmianach.
W słupskim oddziale ZUS
działają także punkty in
formacyjne. Z początkiem
nowego roku planowane
jest rozpoczęcie szczegóło
wych szkoleń specjalistów
z poszczególnych zakładów
pracy
- Staramy się dotrzeć do
wszystkich zakładów pracy
i informować je o zmianach
oraz dostarczać wzorce no
wych dokumentów - mówi

Wiesław
Wiśniewski,
rzecznik prasowy słupskie
go oddziału ZUS. Dodaje
też, że wszystkie przedsię
biorstwa
zatrudniaj ące
pracowników, zostaną za
opatrzone w odpowiednie
poradniki i informatory na
płytach CD i dyskietkach.
Nowy system od dotych
czas obowiązującego będzie
różnił się tym, że część pie
niędzy zamiast trafiać tylko
do ZUS przekazywana też
będzie do otwartych fundu
szy emerytalnych, które ob
racały posiadaną gotówką.
(AGO)

W żłobku przy ul. Łukasiewicza dzieci z niecierpliwo
ścią czekały na wizytę św. Mikołaja
Fot. APR-Si

Rodzina i znajomi
pożegnali sierż. Piotra
Jasińskiego. rot. Mieczysław Siwiec

Słupsk

Choinki
w cenie
jjj| ez wigilijnego drzewka
nie ma świąt Bożego
Narodzenia.

SOI

zień św. Mikołaja
U w tym roku wypada
w niedzielę, w związku z tym
już w piątek w większości
słupskich przedszkoli i żłob
ków gościł Mikołaj.
- Chcemy zapewnić dzie
ciom dodatkową atrakcję
i zabawę. Wizyta św. Mikoła
ja jest dla nich nie lada prze
życiem i długo na nią ocze
kują - mówi Bożena Kijewska, kierownik żłobka przy
ul. Łukasiewicza.
Wszystkie dzieci z tego
żłobka niecierpliwie czekały
na wizytę Mikołaja i na słod

Słupsk. Wręczono nagrody

Bezpieczna praca

Możemy je kupić na tar
gowiskach, w leśniczów W Urzędzie Wojewódz
kach oraz od przygodnych kim wręczono nagrody
handlarzy. O ile ci ostatni w kategorii Najaktyw
nie zawsze mają towar niejszego Zakładowego
z legalnego źródła, to Lasy Społecznego Inspektora
Państwowe sprzedają go
Pracy oraz Pracodawcy
w najlepszym gatunku.

Organizatora Pracy
Za drzewko o wysokości - Bezpiecznej.

do 1 metra będziemy mu
sieli zapłacić 7 zł, choinka
do 1,5 m to wydatek 12 zł,
zaś większe choinki (do
2,5 m) będą kosztować
18 zł.
(SIM)

kości, które im podarował.
Wszystkie dzieci znakomicie
się bawiły opowiadając wier
szyki i śpiewając piosenki.
W tym roku, inaczej niż
w latach ubiegłych, na uli
cach Słupska nie można było
znaleźć żadnego Mikołaja.
Prawdopodobnie pojawią się
dopiero przed samym Bożym
Narodzeniem. Do uczniów
szkół podstawowych nie
przyszedł wprawdzie Miko
łaj, ale ci poradzili sobie sa
mi. W wielu klasach ucznio
wie robili sobie wzajemnie
prezenty
(AGO)

- W pogoni za zyskiem
często warunki pracy odcho
dzą na szary koniec - powie
dział wojewoda Jerzy Kuzyniak podczas wręczania na
gród. - Wiem, jak trudno jest

je zachować, tym bardziej
składam gratulacje zwycięz
com i wyróżnionym.
Była to już 6. edycja kon
kursu. Specjalna komisja na
podstawie przedłożonych
przez pracodawcę wniosków
oraz dokonanych wizytacji
przyznała pierwsze nagrody
3 firmom ze Słupska: Krężel
s.c., Inter Styl oraz Sezamor
S.A. W kategorii Najaktyw
niejszego Inspektora Pracy
pierwsze miejsce zajął
Stanisław Grudzień z Miej
skiej Energetyki Cieplnej w
Koszalinie.
(WU)
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Stupsk. Wynajem lokali

Popyt
na biura
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Dziennik
BattpIfiłUB

Strzelino

Słupskie

lit# Ośrodku

Nasienna
prywatyzacja

Rolnicy
i turystyka
Doradztwa
1 1 Rolniczego w Strzeli
nie odbyło się seminarium
poświęcone
nowościom
w agroturystyce. Jako pre
legenci wystąpili m.in. Elż
bieta Wyrwik z Urzędu
Kultury Fizycznej i Tury
styki w Warszawie i Joanna
Orłowska, dyrektor Wy
działu Kultury i Turystyki
UW w Słupsku. Ponad 60
zgromadzonych rolników
mogło
dowiedzieć
się
0 podstawach prawnych
1 finansowych prowadzenia
gospodarstw
agrotury
stycznych.
(SIM)

l

mina*

i

śnisci OCHRO- R0SUK

smn i wnass* 0SHS3$C2&.. .

Powiat lęborski

W Słupsku otwarcie własnego biura praktycznie gra
niczy z cudem.
Fot. APR-SAS

Najpierw
statut

• .
•••- —
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centrum. Tutaj ceny mie W Radzie Powiatu Lę
Słupska Centrala Nasienna została przekazana w leasing
sięcznych opłat czynszo borskiego powstały
pracownikom już 5 lat temu.
wych kształtują się od 10 do trzy kluby radnych 50 zł za metr kw Ważne jest
jj^ ozpoczęto prywatyza- godniu oferenci zostaną za
Sojuszu Lewicy Demo
także czy biuro znajduje się
M cję Przedsiębiorstwa proszeni do wstępnych ne
na parterze czy na piętrze. kratycznej, Akcji
Nasiennego „Centrala Na gocjacji. Zainteresowanie
Do tego dochodzi zaplecze Wyborczej Solidarność
sienna" w Miastku. Zdecy nabyciem firmy wyraziła już
sanitarne oraz dodatkowe i Porozumienia
dowano, że odbędzie się to grupa producentów rolni
Naprawdę trudno jest usługi (np. umeblawanie, te Społecznego.
na drodze prywatyzacji bez czych i pracowników centra
dzisiaj znaleźć w Słupsku lefon).
pośredniej. Do składania li. Zdaniem Aldony Mazur
- Dane obejmują już zaję
lokum, które miałoby służyć
ofert
zaproszono już inwe zastępcy dyrektora Wydziału
te pomieszczenia. W tej
Przewodniczącym Klu
za miejsce pracy rozwijają
chwili oferty typowo biuro bu SLD został Piotr Gonta- storów krajowych i zagra Gospodarki i Skarbu Pań
cej się spółki. W takim ukła we pojawiają się jedynie na
nicznych. W przyszłym ty stwa taka zmiana właściciela
dzie od estetyki wnętrza moment - mówi Jacek rek, pełniący zarazem
ważniejsze jest umiejsco Iwaszkiewicz z Biura Po funkcję zastępcy przewod
niczącego Rady Powiatu.
wienie na mapie miasta. średnictwa Nieruchomości
Pożar z konsekwencjami
Radni
AWS na swojego
(WU)
Praktycznie liczy się tylko „Delta".
szefa wybrali Zdzisława
Chojnackiego. Grupa rad
Słupskie mieszkania
nych z Porozumienia Spo
łecznego ustaliła, że ich
klubem kierować będzie
ugasiła ogień. Już wtedy
Krzysztof Pruszak. Po - Często włamują się do
pewne było to, że jest to wła
dwóch
reprezentantów naszych piwnic. Mamy
manie z podpaleniem.
z każdego z tych klubów tu po prostu takie zło
Sprawcy wyłamali skobel
oraz dwóch radnych nieza dziejskie towarzystwo.
z kłódką, po czym zaprószyli
leżnych weszło w skład ko
ogień i zbiegli z miejsca zda
Piją, awanturują się
misji statutowej. Ośmio
rzenia. Właściciel piwnicy
i
kradną.
osobowa komisja ma opra
nie był w stanie powiedzieć,
Zasoby komunalne w Stupsku stanowią tylko nie
iym razem jednak prze czy coś zginęło.
cować statut powiatu lę
borskiego. Potem zostaną sadzili - skarży się Stefan
wielki procent wszystkich obiektów mieszkalnych
- Zresztą to i tak nie ma
wyłonione komisje stałe. Woźniak, mieszkaniec bloku
i użytkowych w mieście. Ponad
przy ul. Romera 5 w Słupsku, znaczenia. Wszystko co mie
Będzie
ich
sześć.
13 tys. slupszczan mieszka w zasobach ZBK.
któremu podpalono piwnicę. liśmy w piwnicy spaliło się
(zet)
Niewielu z nich decyduje się na wykupienie
Na miejsce zdarzenia zo doszczętnie - mówi Stefan
stała wysłana jedna jednost Woźniak, właściciel piwnicy.
zajmowanego mieszkania.
Dodatkowy problem po
ka straży pożarnej, która po
Ceny sprzedawanych lo
W zasobach gminy znaj
15 minutach sprawnej akcji jawił się tuż po zakończe
duje się wiele atrakcyjnych kali zależą przede wszyst Słupsk
lokali mieszkalnych i użyt kim od ich standardu i loka
kowych
usytuowanych lizacji. Za mieszkanie o po
w
centrum
miasta. wierzchni około 30 m kw.
W lęborskim „ekonomiku"
W ostatnim roku miasto zapłaić trzeba od 21 do 28
sprzedało tylko 45 lokali tys. zł. Lokale o powierzchni
owtarzające się rekla
mieszkalnych i 19 użytko przekraczającej 50 m kw.
macje abonentów, do
wych.
Jeszcze kosztują już od 35 do 48 tys.
do końca grudnia nowych zł. Jednak ceny te na po tyczące zbyt wysokich
zmusiły Dłuższe przerwy w lekcjach są przez młodzież
właścicieli znajdzie kolej szczególnych osiedlach mo rachunków,
nych 40 mieszkań i 15 lo gą kształtować się inaczej. Telekomunikację Polską do bardzo pożądane, a uczniowie lęborskiego „ekono
mika" znaleźli na to doskonały sposób.
kali użytkowych. Ich liczba Za największy sprzedany zareagowania na problem.
Szkopuł tkwi w homolo
będzie mniejsza od pier
Okazuje się, że najlep debiuty wiążą z Partitą
ostatnio lokal, o powierzch gacji aparatów telefonicz
wotnie zakładanej przez
ni ponad 110 m kw., miasto nych. W Polsce homologo szym pomysłem na „zarwa i Czerwono-Czarnymi.
za-rząd miasta. Spowodo
- Dziś mamy w sumie po
nie" lekcji jest zaproszenie
wane jest to przepisami, otrzymało ponad 81. tys. zł. wane urządzenia muszą być
nad
150 lat - podlicza Krzy
do
szkoły
artystów.
W
Ze
prostokątem
które przez blisko pół roku Najdroższe lokale użytkowe oznaczone
żostaniak, kierownik zespo
spole
Szkół
Ekonomicz
w
Słupsku
znajdują
się
z napisem MŁ Ś.H Nr.../...
uniemożliwiały sprzedaż
w centrum miasta. Za lokal Reklamacje właścicieli apa nych w Lęborku ostatnio łu. - Dlatego też nasza nazwa
tych lokali.
brzmi Old Stars.
Liczba mieszkań komu użytkowy przy głównej ulicy ratów bez takiego emblema koncertowali Zbigniew Tamiasta
w
drodze
przetargu
cher,
Edward
Stachowicz
W koncercie pt. „Od blu
tu nie będą rozpatrywane
nalnych zmiejsza się z roku
i Artur Krzyżostaniak, esa do dance" znalazły się
na rok, część z nich wykupu uzyskano rekordową sumę przez TP SA.
ponad 272 tys. zł.
(AGO)
(elew) którzy swoje muzyczne przeboje m.in. Presłeya,
ją dotychczasowi najemcy.

Okazuje się, że w Słup
sku jeszcze panuje wyż
szość popytu nad poda
żą. Przynajmniej w te
macie wynajmu lokali
pod biura.

swoim dotychczasowym
Fot. APR-SAS

gwarantuje utrzymanie pro
filu produkcji i zapewnia
sprawne funkcjonowanie
firmy. Prowadzona jest także
wycena majątku Centrali
Nasiennej w Bytowie, co
umożliwi określenie warun
ków prywatyzacji tego
przedsiębiorstwa.
(AGO)

Podpalili mi piwnicę

Komunalne
handlowanie

Szkopuł
w homologacji

P

Koncert dinozaurów

niu akcji przez słupskich
strażaków.
Wyłączyli oni bowiem ze
względów bezpieczeństwa
oświetlenie klatki schodo
wej i piwnicy. Wezwane na
miejsce awarii pogotowie
energetyczne po spraw
dzeniu instalacji odjechało.
Jak się okazało, mieszkań
cy będą chodzić po ciemnej
klatce i piwnicach do mo
mentu, kiedy awaria nie
zostanie usunięta przez
Spółdzielnię Mieszkaniową
„Kolejarz".
(mai)

Czerwonych Gitar, The Be
atles, Rolling Stones, ale też
młodszych grup, jak Budka
Suflera.
Poza graniem kierownik
zespołu zabawiał salę dow
cipnymi komentarzami i
konkursami dla grona na
uczycielskiego i uczniów Na
wybranych
przykładach
w konkursie tańca udowod
nił, że młodzież potrafi jedy
nie podskakiwać. Przydałby
się w szkole kurs tańca
towarzyskiego.
(ip)

Dziennik
Battyckl%
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Bytów. Sprawa Wirelandu

Pomysk Wielki

Zastraszeni
pracownią

Policja
iS!!!iy powiatowa
w „Dzienniku"

o próbiemach przy sprzedaży
budynku w Pomysku
Wielkim. Doszło tam do
sporu między najemcami a dzierżawcą baru.

Stanisław W., prezes by
tomskiego Wirelandu,
który jak już informo
waliśmy, został uznany
Przez sąd za winnego
szykanowania swoich
Pracowników i ukarany
grzywną, po raz kolejny
zagroził zwolnieniem
z pracy
jednemu z „nie
wygodnych" związkow
ców.

- Przestraszyłem się
ostrych słów prezesa i ode
brałem je jako groźbę, że je
śli nie przestanę pisać do
Prokuratury i do sądów, to
zostanę wyrzucony z pracy raówi Franciszek R. - Za
wsze byłem sumiennym
pracownikiem, nigdy nie
dostałem żadnego upo
mnienia czy nagany.
Jest również akcjonariu
szem blisko 40 proc. akcji
Wirelandu SA. Jest związanY z firmą przede wszyst
kim emocjonalnie i nie wy
obraża sobie żadnego inne
go miejsca pracy
- Parę minut po rozmo
wie z prezesem podszedłem
do pani Haliny Z. i opowie
działem jej o zdarzeniu. Po
wiedziała mi, że też się boi
zwolnienia.Naraża się roz
mawiając ze mną - dodaje.

Rys. Bartłomiej Brosz

Franciszek R. napisał za
wiadomienie o popełnieniu
przestępstwa przez prezesa
o naruszeniu prawa do wol
ności. Wkrótce trafi ono do
Prokuratury
Rejonowej
w Bytowie.
- Nie zawiadamiałbym
prokuratury, gdyby nie fakt,
że groźby są kierowane tak
że do dobrych pracowników
- mówi Franciszek R. Wszyscy ci, którzy wyrażają
własne zdanie, dochodzą
swoich praw w sądach albo
współpracują ze związkami,
są pod presją prezesa i jego
zaufanych ludzi - dodaje.
Poprosiliśmy o komen
tarz prezesa. Wirelandu SA,
Stanisława W. Niestety, pre-

zes był na spotkaniu ze
związkami zawodowymi,
podczas którego omawiano
negocjacje płacowe dla pra
cowników. Negocjacje te
rozpoczęły się przed dwoma
tygodniami. Związkowcy
domagają się, by do 10
grudnia każdy pracownik
otrzymał jednorazowo 1100
zł. Pracodawca twierdzi, że
ze względów statutowych
jednorazowa wypłata pre
mii nie jest możliwa.
Próbowaliśmy kolejnego
dnia skontaktować się
z prezesem. Jednak nie zna
lazł wolnego czasu, aby
z nami porozmawiać.
(ds)

Po burzliwych dyskusjach
problem został rozwiązany.
Najemcy i dzierżawca doszli
do porozumienia. Na wyku
pienie swoich mieszkań
zdecydowały się Małgorzata
Klasa i Maria Kasiewicz. Pa
ni Klasa, oprócz swojego
mieszkania, wykupiła też
pomieszczenia sklepowe.
Na wykupienie swojego lo
kalu nie zdecydował się na
tomiast Bolesław Tyborczyk.
Mariusz Celep, dotychcza
sowy dzierżawca baru, wy
kupi pomieszczenie barowe
i lokal Tyborczyka, który bę
dzie lokatorem Celepa i je
mu będzie płacił za wyna
jem mieszkania.
- Po negocjacjach, któ
rych brakowało wcześniej,
doszło w końcu do porozu
mienia. Ludzie wyszli ze
spotkania
zadowoleni,
z uśmiechem na twarzy skomentował całą sprawę
Henryk Chajecki, prezes
Gminnej Spółdzielni „Sa
mopomoc Chłopska" w By
towie.
Ceny wykupu budynku
nie zmieniono, wyniosła ona
50 tys. zł. Podpisano już
umowy przedwstępne, do 15
grudnia br. ma być rozstrzy
gnięta kwestia finansowa
wykupu.
(osa)

Człuchów

—
Od nowego roku w nasze życie wejdzie nowa reforma administracyjna, która obejmie wszystkie dziatające jednostki policyjne. W tym także Człuchowsfe* Komisariat Policji.

Od nowego roku zostanie
utworzona komenda powia
towa. Szczegółowy plan re
formy nie został jeszcze do
końca sprecyzowany.
- Policja zostanie zasilo
na
ośmioma
etatami,
w związku z tym powstaną
nowe stanowiska. Jedynym
problemem będzie prze
szkolenie pracowników. Być
może niektórzy policjanci
będą zmuszeni do przenie

sienia się do innych komi
sariatów - mówi Henryk
Ratajski, komendant człuchowskiej policji.
Głównym zadaniem jest
nastawienie się na współ
działanie z samorządami
w Urzędzie Miasta i Gminy.
Wybór zarządu kierującego
komendą rejonową odbę
dzie się drogą konkursu.
Monika Buczma

Czluchowski szpital

Nowe wejście
Zakończono moderniza
cję głównego wejścia do
człuchowskiego szpitala.
Rozebrano stare schody,
które były sporą barierą ar
chitektoniczną dla ludzi
niepełnosprawnych. Wyko
nany został podjazd oraz za
montowano nowe drzwi
wejściowe otwierane za po
mocą fotokomórki. Inwesty
cja została w połowie sfi
nansowana przez Państwo
wy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
w Koszalinie. Drugą połowę

wyłożyła Dyrekcja Samo
dzielnego Publicznego Ze
społu Opieki Zdrowotnej
w Człuchowie. W przyszłym
roku planowane jest wybu
dowanie zadaszenia.
W trakcie przebudowy
jest także wejście główne do
Miejskiej Przychodni Rejo
nowej. Wybudowano już
podjazd dla wózków inwa
lidzkich. Pozostało jeszcze
zamontowanie
nowych
drzwi. Oddanie do użytku
planowane jest na 20 grud
nia br.
Łukasz Bajdor
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Wydawca
„Dziennika Bałtyckiego" i „Wieczoru Wybrzeża"
oraz ponad 20 tygodników lokalnych

"i# '*

-_

JEŚLI MIESZKASZ W CZŁUCHOWIE lub okolicy...

...masz wyższe wykształcenie, posiadasz umiejętność redagowania tekstów,
...
dobrze zorganizowaną, komunikatywną i dyspozycyjną,
£$trafisz pracować w zespole, obsługiwać komputer i nowoczesne
urządzenia biurowe
oferujemy Ci pracę na stanowisku:

SEKRETARZA ODDZIAŁU REDAKCJI
W CZŁUCHOWIE

podlegającego bezpośrednio kierownikowi oddziału odpowiedzial
nego m.in. za redagowanie tekstów, udział w planowaniu kolej
nych wydań gazety oraz koordynację pracy korespondentów.
Oferujemy Ci ciekawą, twórczą pracę w firmie wydającej najwięk
sze dzienniki na Wybrzeżu, z możliwością rozwoju i podnoszeniakwalifikacji.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie c.v., listu motywacyj
nego do dnia 25 grudnia 1998 r. pod adresem:
„Prasa Bałtycka" Sp. z o.o.
Targ Drzewny 9/11,
80-886 Gdańsk, Dział Personalny
z dopiskiem „Sekretarz-Człuchów".
R-14960/A/5

r
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Jak grać, żeby wygrać:
} •wytnij kupon konkursowy oznaczony numerem
i przyklej na swoją kartę konkursową
j •jeśli jesteś wytrwały i chcesz wygrać
zbierz kolekcję kuponów:
6 kuponów - szansa na nagrodę niespodziankę
12 kuponów - szansa na nagrodę rzeczową

dzisiejszy kupon

nadesłanych ofert nie zwracamy!

169/CBO/P

Illllftl;
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W każdym

sobotnim

wydaniu naszych gazet
znajdziesz

które uczynią

twoje zakupy tańszymi.

HHHH

HBH

Szczegółowy regulamin konkursu-przyklejanki
do wglądu w Redakcji „Dziennika Bałtyckiego"
ul. Wojska Polskiego 49 A
76-200 Słupsk, tel. (0-59) 424-606

Człuchów

Masz kościół
Dzięki wysiłkowi i ofiarności wspólnoty parafial
nej przy ulicy Szczecińskiej powstaje Kościół Mat
ki Bożej Królowej Polski.
Prace budowlane ruszyły,
gdy proboszczem parafii zo
stał ksiądz Dariusz Bartnic
ki. Udało mu się postawić
mury świątyni. Do zbudo
wania pozostał jeszcze dach.
Okazało się, że najnowsza
technologia polegająca na
założeniu folii i przykryciu
kościoła blachą nie zdaje
egzaminu zimą, gdy folia za
marza. Dach zostanie przy
kryty więc w sposób trady
cyjny, gwarantuje on bo
wiem korzystniejsze zabez
pieczenie przed wilgocią.
- Świątynia powstaje
dzięki dużemu zaangażowa
niu wspólnoty parafialnej.
Parafianie rozumieją po
trzebę budowy, dlatego też
wspomagają ją swoją pracą
i nakładami finansowymi.
Tylko dzięki ich ofiarności
możliwa jest realizacja tej
inwestycji - mówi ksiądz
proboszcz.
W tej chwili warunki at
mosferyczne pozwalają je

dynie na prace wykończe
niowe murów. Organizowa
ne są materiały na dach
świątyni. Kiedy tylko popra
wi się aura rozpoczną się in
tensywne prace budowlane.
Otwarcie kościoła planowa
ne jest latem lub wczesną
jesienią przyszłego roku.
Kaplica, w której odpra
wiane są nabożeństwa zo
stanie zaadaptowana na
biuro parafialne, archiwum
i salkę katechetyczną. Obec
nie ksiądz urzęduje w poko
iku mieszczącym się na ple
banii, jest to jednak po
mieszczenie zbyt małe, jak
na potrzeby ciągle rozwija
jącej się parafii.
- Kościół, który powstaje
będzie wizytówką miasta mówi ksiądz Bartnicki. - Jest
on potrzebny, tym bardziej
że ciągle przybywa parafian
osiedlających się w tej części
miasta.
(P.Fur.)
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Charzykowy

Powiat chojnicki

Żeglarski rok

Kasa burmistrza

Mistrzostwo Polski mło
dzików w klasie L'equipe, jakie zdobyła
w Pucku załoga: Macugowskif Połczyński to
największy tegoroczny
sukces żeglarzy LKS-u.

Tylko płaca burmistrza
Chojnic podniosła się. Szef
chojnickiego Zarządu Miasta
będzie obecnie zarabiać 6,5
tys. zł, dwa tys. zł więcej niż
burmistrz poprzedniej kaden
cji. Na takim samym poziomie
utrzymały się zarobki wójta
gminy Chojnice (4,5 tys. zł)
i burmistrza Czerska (5 tys.
zł). Nieco ponad 5 tys. zł
otrzyma burmistrz Brus. Jest
to kwota niższa o 200 zł. w po
równaniu z płacą poprzednie
go włodarza Brus. Mowa
oczywiście o płacach brutto.
Czyli do rąk burmistrzowie
i wójt dostaną mniejsze kwoty
Jak sami zainteresowani
odnieśli się do poziomu swo
ich zarobków ?
- 6,5 tys. zł to propozycja
Przewodniczącego
Rady
Miasta. Została ona zaak
ceptowana przez Radę. Ja
przyjąłem te warunki. Jest to
płaca na miarę moich ocze
kiwań - powiedział Arseniusz Finster, burmistrz
Chojnic.

Innym osiągnięciem za
wodników charzykowskie
go klubu było 6 miejsce Da
riusza Koseckiego podczas
Mistrzostw Świata w boje
rach rozgrywanych w Fin
landii. Nasz zawodnik
awansował tym samym do
tzw. złotej grupy skupiają
cej najlepszych bojerowców świata. Dziś o godzinie
11.00 w siedzibie Ludowe
go Klubu Sportowego
w Charzykowach działacze
i zawodnicy klubu podsu
mują mijający sezon.
W klubie trenuje 45 że
glarzy. LKS utrzymuje się
ze środków pozyskanych
od sponsorów. Wystarcza to
na finansowanie treningów
i startów*V zawodach dzie
ci i młodzików Juniorzy
i seniorzy muszą uprawiać
ten sport za własne pienią
dze. Mimo trudnej sytuacji
finansowej żeglarze z LKSu bronili barw klubowych
we wszystkich naj ważniej-

W klubie trenuje wielu młodych żeglarzy. Stoją od lewej: Mateusz Wojewski, Bar
tosz Żółtkowski, Jakub Stanisławski, Paweł Pestka, Paweł Kołodziejczyk, Miłosz
Pestka, Szymon Połczyński, Maria Matysiak, Sławomir Lewandowski, Dariusz Kosecki. Kucają: Łukasz Żółtkowski, Damian Szulc, Wojciech Górnowicz
Fot. Tomasz Mrozek

szych imprezach krajo
wych: od regat na Jeziorze
Charzykowskim po impre
zy w randze mistrzostw
kraju. Załoga Macugowski/Półczyński wygrała Mi
strzostwa Niemiec a Jacek
Bocian w klasie optymist
był 46 na Mistrzostwach
Europy w Chorwacji.

Dziś najlepsi zawodni
cy otrzymają drobne upo
minki. Na uroczystość za
proszono
burmistrza,
wójta i starostę Chojnic.
Do Charzyków przyjadą
również władze Gdań
skiego
Okręgowego
Związku Żeglarskiego. Po
części' oficjalnej spotkają

Mikołajki

się z działaczami LKS-ów
z Charzyków i Człuchowa
oraz ChKŻ-etu. Dyskusja
poświęcona będzie przy
szłości tych klubów w wo
jewództwie pomorskim
oraz organizacji zawodów
żeglarskich w przyszłym
roku.
(rob)

Co
chcielibyście
dostać
od Mikołaja?

Bucik
czy skarpeta

•Monika Sabat,
uczennica III klasy SP1

Zapracowanym rodzi
com zostało zaledwie
kilka godzin na zrobie
nie mikołajkowych za
kupów. Jakie sumy
mniej więcej należy
przygotować na ten
pierwszy z grudnio
wych wydatków?
Wybór zabawek jest na
prawdę imponujący. Dziew
czynki z pewnością ucie
szyłby plastikowy komplet
do kawy na który należy
przygotować od 17 do 39 zł.
Młode panienki, którym
znudziła się już szczupła
Barbie z pewnością chcia
łyby dostać bardziej „przy
tulną" lalę. Taką z długimi
blond włosami można kupić
za 34 zł. Dla chłopca i dla
dziewczynki równie do
brym prezentem okazałby
się z całą pewnością żółty
Kubuś Puchatek w czerwo
nym podkoszulku. Kosztuje
28 zł.
Natomiast dla chłopców
są wszelkiego rodzaju ma
szyny rolnicze. Za traktor
z przyczepą trzeba zapłacić

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Chojnicach najgo
rętszym punktem okazała się dyskusja nad wynagro
dzeniem burmistrza. Sprawa płac burmistrzów i wój
tów była też głośno dyskutowana przed wyborami.

- Chciała
bym dostać
segregator
z karteczkami,
nowy piórnik

i'

około 14 zł, za całe gospo- go cena kształtuje się
darstwo 115 zł. Starsze w okolicach 5 zł.
Zwyczajem jest, że miko
dzieci, a nawet ich ojcowie
będą zadowoleni z modelu łajkowe prezenty wędrują
samolotu. Tutaj ceny kształ do wystawionych na para
tują się od 27 zł wzwyż.
pecie butów. Może warto
Wśród załadowanych no skusić się na pewną rewolu
woczesnymi zabawkami pó cję, ładując prezenty do
łek udało nam się jeszcze czerwonej skarpety (25 zł),
znaleźć bardziej konserwa albo świątecznej torebki (od
tywną zabaweczkę - praw 80 gr do 4,10 zł).
dziwy kolorowy bączek. Je (mg)

Drugiego grudnia przyto
czyliśmy odpowiedź przewod
niczącego Rady Miasta
Czersk, Krzysztofa Sękielewskiego na zarzuty wystosowa
ne do niego na sesji 12 listo
pada w „Uzasadnieniu" przez
część radnych z AWS.
Mimo naszych chęci nie
mogliśmy niestety skontak
tować się wówczas z Kazi
mierzem Rompkowskim.
Dlatego też nie pojawiły się
w owym artykule stanowiska
obu stron sporu.
Kazimierz Rompkowski
zarzuca Krzysztofowi Sękielewskiemu, że zapomniał, iż
swą funkcję w Radzie spra
wuje dzięki głosom SLD
w koalicji z Forum i że zmie

nił barwy klubowe „w czasie
gry na boisku".
Radny Rompkowski dziwi
się ponadto, dlaczego prze
wodniczący Rady nie wspo
mina o pieniądzach na gło
wę mieszkańca (10 zł dla
Rad Sołeckich), a używa
w wyjaśnieniu jednostki po
mocnicze gminy, co dla czy
telnika jest niezrozumiałe.
Jest to przejaw ukrywania
treści wniosku AWS-u.
Przewodniczący RS AWS
twierdzi ponadto, że mani
pulacją jest brak na posie
dzeniu sesji punktu „inter
pelacje i zapytania radnych",
a także nieprzedstawienia
sprawozdania Zarządu za 9
miesięcy.
(KI)

•Robert Jędrzejczyk,
uczeń SP t

Wybory w KLO

Kaszubskim Liceum
Ogólnokształcącym
w Brusach odbyło się zebra
nie wyborcze Społecznej
Rady Szkoły skupiającej
przedstawicieli rodziców,
nauczycieli i uczniów.
Ponownie przewodniczą
cym na 3-letnią kadencję zo
stał wybrany Piotr Goebel,
a jego zastępcą w prezydium
pozostał Henryk Krzoska, na
uczyciel matematyki w liceum.
Przewodniczący złożył spra
wozdanie z rozdysponowania
funduszy które rada gromadzi
ze składek rodziców i sponso-

Si

na Boże Narodzenie, Jutro
chciałbym znaleźć w bucie
tylko dużo słodyczy
Fot. Justyna Myszka

Scysje w radzie

Brusy szkolne

Nie mam
dużych wy
magań, jeżełi
chodzi o Mi
kołaja. Na
pewno więcej

burZą.

Czersk

2;^ypos» -V

niem i dużo czekolady

W sklepach z zabawkami panuje jeszcze cisza przed

Nie bardzo z obecnego
systemu wynagradzania jest
zadowolony wójt gminy
Chojnice, Zbigniew Szcze
pański. - Płaca szefa gminy
powinna być pochodną jego
działalności
i
zależeć
w głównej mierze od tego, ile
środków z zewnątrz udało
mu się ściągnąć do gminy
i w jaki sposób je wykorzy
stał. Sama płaca powinna
być niższa, lecz w miejsce te
go powinien działać system
premiowania - mówi wójt.
Burmistrz Czerska, Marek
Jankowski, również jest zwo
lennikiem zmiany systemu
wynagradzania. - Płaca po
winna być krotnością śred
niej płacy krajowej, a nie
wielkością stałą. 5 tys. zł
w porównaniu z płacami
mieszkańców są to niemałe
pieniądze, jednak właśnie
tyle zarabiają burmistrzowie
takich miast jak Czersk. Nie
odbiegamy od innych gmin
w tym zakresie.
(Tommy)

•Michał Ratkowski,
uczeń SP 1

Najbardziej
przydałbym!
się portfel
oczywiście nie
pusty. Nie monąć słodyczy na przykład
jajko z niespodzianką i dużo
mlecznej czekolady.

(mg)

Pot. Justyna Myszka

Po publikacji

rów Dyrektor Justyna Narloch
przedstawiła sytuację mate
rialną szkoły która po kradzie
ży komputerów i sprzętu biu
rowego jest trudna.
Optymizmem
napawa
fakt, że już odezwali się sym
patycy i przyjaciele Kaszub
skiego Liceum obiecując po
moc. Konkretną pomoc fi
nansową obiecują między in
nymi poseł Barbara Hyla Makowska, przedstawiciel
ZNP oraz Irena Meyer wraz
z mężem, właściciele firmy
„Drewbór" z Brus.
Zbigniew Gierszewski

W tekście „Mikołaj z workiem pieniędzy", który ukazał
się we wczorajszym „Dzienniku Bałtyckim" pojawił się błąd.
Pan Tadeusz Rzeźnicki jest dyrektorem PKO BP. Za pomył
kę przepraszamy
Monika Garstecka

5-6.72.

WSZYSTKI

i

J

•wm£>jmimm
DOJAZD BEZPŁATNYMI UNIAMI AUTOBUSOWYMI

UNIA 7:
•MYSUWSKA
•HIPERMARKET GEANT

H I P E R M A R K E T l» i C E N T R U M H A N D L O W E T R Ó J M I A S T O
GDAŃSK OSOWA~ ul. Spacerowa 48

Pon.-Sob. 9.00-21.00 Niedziela 9.00-19.00

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BiUR OGŁOSZEŃ:

ftGeant

UNIA 807:

•WRZESZCZ - PI. Komorowskiego• ZASPA - Al. Jana Pawia II
•CHŁOPSKA - McDonald's • CHŁOPSKA - Piastowska
•OLIWA - Pętla Tramwajowa • HIPERMARKET GEANT

Elbląg, Rybacka 35, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, tel./fax 683-29-44, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, tel./fax 531-63-26, pon.- pt. 8.00-16.00;
Starogard Gdański, Basztowa 3, tel./fax 562-20-80, pon.- pt. 8.00-16.00

Krople i granulki

Ssać
nie łykać

eżeli na homeopatyczny
J
lek zdecydujesz się sam,
dokładnie przeczytaj ulotkę

informacyjną. Inny preparat
stosuje się na ból głowy wy
wołany zmianami ciśnienia,
inny - zaburzeniami prze
wodu pokarmowego, jeszcze
inny - grypą.
•Najlepiej udać się po po
radę do lekarza homeopaty.
Dobór leku nie zależy tylko
od rodzaju schorzenia, ale
również chorób przebytych,
typu budowy ciała, a nawet
temperamentu pacjenta.
•Leków nie powinno się
dotykać rękoma. Granulki,
czy tabletki trzeba wysypać
na łyżeczkę i zażyć klikanaście minut przed lub po je
dzeniu, piciu, myciu zębów.
Do kropli używać tego sa
mego kroplomierza.
•Granulki i tabletki powin
no się ssać, a nie łykać
•W czasie kuracji trzeba
zrezygnować z mocnej kawy,
herbaty,
papierosów
i ostrych przypraw, gdyż
osłabiają one działanie leku
homeopatycznego.
•W ostrych stanach lek za
żywa się często, nawet co
pół godziny. Gdy objawy
ustępują przerwy między
kolejnymi dawkami wydłuża
się. W przewlekłych stanach
- co 1-3 razy dziennie.
(jog)

sr/h'-'.Rys. Bartłomiej Brosz

Z Bożej
apteki

•Na przemęczenie - Acidum Phosphoricum Compose, Celeales germees, Biovitamina (wzmacniająca dla
dzieci)
•Na bóle mięśni i stawówTraumed S (w maści), sku
teczny przy urazach; zwich
nięciach, złamaniach. Bóle
reumatyczne łagodzi rów
nież: Homeodose 4, Rhus
Dagomed 6, Zeel Heel.
•Na ból głowy i migrenę
(wywołane zmianą pogody,
przemęczeniem, zdenerwo
waniem, nadużywaniem le
ków i używek) - Spigella
Pentarkan, Homeodose 30,
Cephyl.
•Podwyższający odporność
- Oscillococcinum, Echinacea, Niosyfen, Dolicocci.
•Na kłopoty ze snem - Pas
siflora GHL, Sedatif PC, Lenicalm, Ignatia 14.
• Na objawy menopauzy
(uderzenia krwi- do głowy,
napady potów, zaburzenia
snu, niepokój) - Klimaktoplant, Cimicifuga, Folliculinum Dolisos 15.
(jog)

Homeopatia czerpie leki z natury

„Wolontariusze wobec AIDS'

Medycyna
która nie szkodzi

•n

\.
Leki homeopatyczne są praktycznie nieszkodliwe.
Fot. Maciej Kostun

Do leków homeopatycz
nych przekonuje się co
raz więcej lekarzy i pa
cjentów.
Homeopatia, w odróżnie
niu od medycyny klasycznej
nie leczy wybranej choroby,
ale całego pacjenta. Zgodnie
z podstawową zasadą home
opatii „symilia symilibus curantur" (podobne leczy po
dobne) choremu podaje się
specyfiki wywołujące u zdro
wego człowieka objawy zbli
żone do symptomów choro
by. Homeopatyczne medyka
menty nie leczą samego
schorzenia, ale pobudzają
układy regulacyjne w organi
zmie do walki z nim oraz sty
mulują powrót do wewnętrz
nej równowagi ustroju.
Dla przykładu w biegun
kach stosuje się małe dawki
leków wspomagających perystaltykę jelit, w stanach za
palnych środki drażniące. Do
niedawna była to zasada bul
wersująca dla oficjalnej me
dycyny, która uczy, że „prze
ciwne leczy się przeciwnym".
Czy wytwarzając szczepionki
nie stosuje sie właśnie zasa
dy homeopatii?

współczesna chętnie sięga
po tzw. kompleksy.
Homeopatia, jak i aku
punktura bazują na fizjolo
gicznych zdolnościach orga
nizmu do samoleczenia.
W większości przypadków
bowiem organizm leczy się
sam.
Wiele chorób przechodzi
bez bólu, nawet nie wiemy
że chorowaliśmy. Walka
0 homeostazę trwa w organi
zmie przez cały czas.

Minimalna dawka

O ile leki chemiczne dzia
łają siłą dawki, o tyle home
opatyczne milionowymi rozcieńczeniami.
W myśl zasady disis mini
ma - dawki najniższej - Lachesis D8 - wyciąg z żmii
amerykańskiej i apis, wyciąg
z całej pszczoły, zalewanej
spirystusem specjalną tech
niką, mają szerokie zastoso
wanie jako komponenty le
ków na wiele chorób od
przeziębieniowych po nowo
tworowe.
Homeopatycznie można
leczyć każdą chorobę. Szcze
gólnie dobre efekty daje ta
terapia w leczeniu chorób
przewodu
pokarmowego,
w sprawach neurologicz
nych, np. migrenach, przy
Skarby natury
bolesnych
miesiączkach
Homeopatia czerpie su 1 objawach menopauzy.
rowce z natury. Sięga po zio W przewlekłych alergiach
ła, wyciągi z owadów, zawie u dzieci, nieżytach oskrzeli,
rające cenne składniki mine częstych przeziębieniachralne, proste związki che ,nawet w 80 proc. kuracje są
miczne, kwasy, sole. Kompo pomyślne. W chorobach
nuje z nich zestawy home układu krążenia, jeżeli stan
opatyczne - kropelki, maleń wyjściowy nie jest mocno za
kie tabletki, mikroskopijne awansowany
granulki. Drogą wstrząsania,
Choć przyjęło się, że no
a następnie rozcieńczania wotwory gruźlicę i choroby
otrzymuje się preparaty za weneryczne leczy się wyłącz
wierające jedną część sub nie tradycyjnymi metodami,
stancji czynnej i dziesięć, sto, i w tych chorobach home
a nawet tysiąc części roz opatia może pełnić rolę
cieńczalnika - cukru mlecz wspomagającą. Zestawy ho
nego lub alkoholu. Ortodok meopatyczne łagodzą prze
syjna homeopatia uznaje leki bieg choroby i zmniejszają
jedno
dwuskładnikowe, ból.

Mgr Mieczysław Wik
tor - homeopata, irydołog
Leki homeopatyczne
i alopatyczne (czyli che•cńczne) nie rywalizują ze
sobą. Oba sposoby lecze
nia mają podstawy na
ukowe. Leczeniem ho
meopatycznym zajmuję
się od połowy łat 70.
i uważam, że jest to tera
pia bardzo skuteczna.
Lek homeopatyczny do
biera się precyzyjnie nie
tylko do rodzaju schorze
nia, ale również do typu
psychiki pacjenta. W od
różnieniu od preparatów
chemicznych, leki te nie
powodują szkodliwych
skutków ubocznych.

Bez skutków
ubocznych
Homeopata nie zaleca od
stawienia leków chemicz
nych i nie namawia do rezy
gnacji z operacji. Leki home
opatyczne można stosować
razem z farmaceutycznymi.
Nie zmienia to działania ani
jednych, ani drugich. Kura
cja homeopatyczna jest
o wiele bardziej bezpieczna
od .tradycyjnej. Ryzyko wy
stąpienia objawów toksycz
nych jest o wiele mniejsze
niż po lekach alopatycznych,
czyli chemicznych i dotyczy
tylko środków o dużych po
tencjach. Na ogół nie ma
przeciwwskazań do stosowa
nia ich przez kobiety w ciąży,
karmiące piersią, a także
przez dzieci.
Homeopatyczny lek nie
działa z dnia na dzień. Wy
maga od pacjenta cierpliwo
ści i systematyczności.
Jolanta
Gromadzka-Anzelewicz

Bądź z nami
W siedzibie, którą
Gdańskie Stowarzysze
nie wobec AIDS „Bądź
z nami" ma od niedaw
na można znaleźć kon
kretną pomoc i duchowe
wsparcie.

pomoc medyczną, prawną,
pedagogiczną i psycholo
giczną.
- Konsekwencją zakaże
nia jest niemożność wyko
nywania dalej swojego za
wodu i konieczność prze
kwalifikowania - mówi
Zdzisław.

Nie podają swojego adre Na rencie
Zakażeni HIV kończą np.
su do publicznej wiadomo
kursy masażu relaksacyjne
ści.
- O moim zakażeniu wie go i rehabilitacyjnego.
- Osoby przeszkolone
tylko najbliższa rodzina, nie
chcę by się o nim dowie z certyfikatami uczestniczą
dzieli sąsiedzi, czy znajomi, w pogadankach, warsztagdyż boję się ich reakcji- > tach z zakresu HIV/AIDS
dla różnych grup społecz
mówi Zdzisław.
Na spotkaniach nigdy nie nych, szczególnie młodzieży
ma kompletu - część ludzi szkolnej i akademickiej.
Chorobie towarzyszy po
jest w szpitalu, część na
szkoleniach w Warszawie, gorszenie sytuacji material
niektórzy po prostu źle się nej. W podbramkowych sy
tuacjach o pomoc można się
czują.
ubiegać w Stowarzyszeniu.
Każdy może przyjść Nie tylko o materialną - wo
- Każdym może do nas lontariusze oferują opiekę
przyjść i poobserwować, czy osobom chorym, przebywa
jest to akurat miejsce, które jącym w szpitalu, pomoc
go szukał - zaznacza Jolanta w robieniu zakupów i opie
Orłowska, przewodnicząca ce nad dziećmi.
Stowarzyszenia, z zawodu
Szukają sponsorów
pielęgniarka.
- Poszukujemy sponso
Siedziby szukali od chwi
li rejestracji w sądzie, czyli rów, gdyż musimy zabiegać
od sierpnia 1996. Dostali ją, 0 fundusze na działalność
dzięki władzom miasta statutową, opłaty za lokal
Gdańska, szczególnie peł 1 rachunek telefonicznynomocnika ds. niepełno mówi Jolanta Orłowska, pie
lęgniarka opiekująca się za
sprawnych.
- Jestem wśród ludzi ta każonymi od chwili, gdy
kich jak ja i czuję się akcep w Gdańsku pojawił się
towana - mówi Basia. O za pierwszy pacjent z AIDS.
Brakuje nam pieniędzy
każeniu Basi i jej męża nie
wie nawet zamieszkała poza nawet na wyposażenie sie
Gdańskiem najbliższa ro dziby w meble, czy kompu
dzina, którą odwiedzają ter, na którym pisze się pro
przy różnych okazjach. Boją gramy.
(jog)
się odrzucenia.
Jeżeli jesteś osobą bliską
Kawa i herbata
lub spokrewnioną z osobą
- Siedzimy, pijemy herba żyjącą z HIV/AIDS przyjdź
tę czy kawę, organizujemy na spoktania, które odby
wyjścia integracyjne i obozy wają się zawsze w czwartki
rehabilitacyjne i jest nam od godz 18. Zgłoś sie telefo
raźniej - wtrąca Piotr.
nicznie pod nr 554-29-35
W Stowarzyszeniu można w czwartek między 16 a 20
uzyskać nie tylko wiedzę lub pod nr 301-16-86 wew.
o HIV i AIDS, ale również 24 (prosić Dorotę).

Choroba pilnych uczniów

Łokieć studenta
Nudny wykładowca mo
że przyprawić swoich
słuchaczy o schorzenie
zwane przez ortopedów
„łokciem studenta
Dolegliwości pojawiają
się, gdy uczeń słuchający
monotonnego głosu wykła
dowcy podpiera się łokciem,
aby nie usnąć. Choroba ta
której objawem jest ból łok
cia (także przy naciskaniu),
Rys. Bartłomiej Brosz
obrzęk i zaczerwienienie
skóry, dotyczy nie tylko
mieniu go przy pomocy
uczniów i studentów, ale
opatrunku uciskowego. Le
również szachistów. Tak
karz często decyduje się na
kończy się „wciskanie" łok
wykonanie punkcji stawu
cia w twardy blat. Łokieć
łokciowego w celu odcią
jest wtedy permanentnie gnięcia krwi i płynu tkanko
przeciążony, często docho wego. Przy powtarzających
dzi do wewnętrznego krwa się stanach zapalnych le
wienia do kaletki maziowej, karz aplikuje pacjentowi se
w połączeniu z jej obrzę rię zabiegów fizykoterapeu
kiem i stanem zapalnym.
tycznych, zmniejszających
Leczenie „łokcia studen obrzęk.
ta" polega na unierucho- (Jog)

sobota, niedziela 5, 6 grudnia 1998 r.

Dossier św. Mikołaja

• >

Brodaty cudotwórca
Mikołaj
odchudza
brzuch

Sw.Mikołaj nosi brodę na wzór biskupa z Miry,
swego pierwowzoru. Broda jest biała, bo Mikołaj
jest bardzo stary. Pytany przez dzieci o swój wiek
Mikołaj odpowiada: Powiedzmy, ze Mikołaj prze
stał Uczyć swe łata przy 550 roku. Ałe jest wiełe
nocy w ciągu roku, podczas których urządzam
Przyjęcia urodzinowe w Laponii.
Mikołaj rozdaje wszyst
ko, co możliwe jest do rozania na świecie, ale co ma
sam dla siebie? Ma sanie,
renifery i worek. Ma dobre
S(?rce i dużo czerwonych
ubrań na zmianę. Nie lubi
się golić, czego dowodem
jest długa, biała broda. Żyje
w Laponii bez żony i dzieci,
ale nie samotnie, bo ze
skrzatami (elfami). W wol
nych chwilach Mikołaj wy
grzewa stare kości przy ko
minku. Wiosną i latem wy
jeżdża na wakacje, ostatnio
by} w Nowej Zelandii i na
Florydzie. Podobnież jest
łasuchem na ciasteczka i ze
względu na tuszę musi się
ograniczać. Jest uzdolniony
lingwistycznie, bowiem zna
" wszystkie języki świata. Na
św. Mikołaja mówią inaczej:
Pere Noel we Francji, Papa
Noel w Hiszpanii, Weihnachtmann w Niemczech,
Befana we Włoszech, Santa
Claus albo Saint Nikolas
w krajach anglosaskich,
Sinterklas w Holandii, Joulupukki w Finlandii, Died
Moroz w Rosji.

Patron
V
dziewic
-^4* i złodziei

Święty Mikołaj nazywany często „cudotwórcą",
przybywa na Boże Narodzenie z podarkami dla
dzieci. Oprócz tego jest pa
tronem Moskwy, Rosji,
Grecji, -kancelarzystów pa
rafialnych i uczonych, lombardzistów, kupców i zło
dziei, żeglarzy, marynarzy,
podróżników i piekarzy,
małych chłopców i dziewic
pragnących wyjść za mąż,
uważany jest za obrońcę
dobytku przed wilkami

i ogniem. Od wieków wy
obrażano sobie Świętego
Mikołaja, np. w stroju bi
skupim, z trzema złotymi
kulami albo kotwicą. Liczne
wyobrażenia epizodów z je
go życia
występowały
w sztuce średniowiecznej,
na witrażach katedr gotyc
kich i na freskach renesan
sowych, malował go m.in.
Rafael. Ale kto stworzył ob
raz dzisiejszego Mikołaja,
ten który znamy? W 1823
roku Anglik Clement Moore
napisał książkę pt. „Wizyta
św. Mikołaja" i przedstawił
w niej właśnie Mikołaja
w saniach ciągniętych przez
8 reniferów, w czerwonej
szacie z rozwianą siwą bro
dą. Tradycja bożonarodze
niowych prezentów wzięła
się od biskupa Mikołaja,
który je rozdawał, od
Trzech Króli, którzy obda
rowali Jezusa i od rzym
skich Saturnalii, jeszcze po
gańskich świąt. Prezenty na
świecie Mikołaj daje w róż
nych terminach: 6 grudnia
jako pamięć św Mikołaja,
24 grudnia w Wigilię Boże
go Narodzenia, 25 grudnia
w dzień Bożego Narodze
nia, 1 stycznia w Nowy Rok
i 6 stycznia w święto Trzech
Króli.
f
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Polski
Mikotaj
z Niemiec

Jak się okazuje nasz pol
ski Mikołaj wziął się od nie
mieckiego. To według oby
czaju niemieckiego ktoś
z dorosłych w domu prze
bierał się w strój biskupi
i rozdawał prezenty tylko
grzecznym dzieciom. Ten
zwyczaj został przeniesiony
z Niemiec około 1840 r. do

Sw. Mikołaj żył w IV j
wieku naszej ery (urodzo-1
ny około 245 r, zmarł oko- j
ło 345 r),w Licji w Anato-1
lii (obecnie jest to Turcja).'
Był biskupem Miry. Jest
jednym z najpopularniej
szych chrześcijańskich
świętych na Wschodzie
i Zachodzie.
W średniowieczu wiełe
tysięcy kościołów nosiło
jego imię. W 1087 r jego
szczątki zostały skradzio
ne przez włoskich kup
ców i przewiezione z Miry
do Bari, dla większej
chwały miasta i miesz
kańców. Mimo zalet św.
Mikołaja Kościół katolicki
nie mógł uznać go za po
stać autentyczną i zdjął go
oficjalnie ze spisu świę
tych w 1996 r. zezwalając
jednak na kulty lokalne.
wielu krajów świata. I tak
nawet w niechrześcijańskiej
Japonii Mikołaj wkłada ma
łym Japończykom zabawki
do pończoch, polskim dzie
ciom pod choinkę, do butów,
skarpety czy pod poduszkę,
małym Holendrom do koszy
ka, w Anglii wchodzi przez
komin i często uciekając po
darki porzuca tuż przy ko
minku. W Polsce niegrzecz
nym dzieciom daje rózgi, we
Włoszech sypie popiół do
pończoch. W Rosji Died
Moroz w towarzystwie
Snieguroczki przynosi pre
zenty dopiero w Noc Nowo
roczną. Holenderskie dzieci
na Mikołaja mówią: „Sin
terklas". Na 3 tygodnie
przed swym świętem św.
Mikołaj przybywa zatoką IJ
na pokładzie holownika.
Defiluje na swym białym
koniu z futrzaną czapą na
głowie, podczas gdy jego
orszak, składający się
z dziadów z rózgami, roz
daje dzieciom całe garście
ciasteczek z imbirem i mio
dem. Wieczorem 5 grudnia
w każdym domu ktoś z ro
dziny stuka ręką ubraną
w czarną rękawicę do
drzwi i zostawia w głów
nym pokoju koszyk z pre
zentami, ciastkami i ko
niecznie z satyrycznym
wierszykiem podpisanym:
Sinterklas.

Anglicy mówią, że św. Mi
kołaj wchodzi przez komin
do domu, bo wejście musi
być sekretne, tajne i łatwe
do użytkowania bez pomocy
dorosłych. Co robi Mikołaj,
kiedy w bloku nie ma komi
na albo w kominku akurat
pali się ogień? Używa
gwiezdnej magii. W Polsce,
Niemczech i w Skandynawii
Mikołaj na szczęście zwykł
wchodzić zawsze przez
drzwi. Często angielskie
dzieci zostawiają dla Miko
łaja na talerzach przy ko
minku ciastka i mleko (zda
rza się, że nadgryzają je my
szy). A Mikołaj czasami pod
jada smakołyki prosto z cho
inek dekorowanych jabłka
mi, wafelkami i ciastkami,
wszystko po to, by zachować
swoją tuszę. Generalnie Mi
kołaj nie wybredza w menu,
próbuje wszystko, co mu się
zostawi. Chociaż ostatnio
zjadł za dużo i poczuł się
lekko chory, więc postanowił
się ograniczać i przeszedł na
dietę. Renifery za to są
wszystkożerne, ale uwaga
najbardziej uwielbiają mar
chewkę i sałatę.

'
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Rudolf
z innym
nosem

Do dzisiaj nie wiadomo
jak to się dzieje, że sanie
Mikołaja mogą przemieścić
się w ciągu jednej doby do
okoła świata. Jak poinfor
mował „Dziennik" rzecznik
prasowy Mikołaja dzieje się
to: poprzez kombinację
wielu lat praktyki, ciężkiej
pracy i trochę magii oraz
dzięki dobremu rozeznaniu
Mikołaja w strefach czaso
wych. Mikołaj najbardziej
lubi pogodę, kiedy jest peł
nia księżyca i puszysty
śnieg, wtedy najłatwiej do
starcza się prezenty. Niezawsze tak jest, dlatego
przed odbyciem podróży
sprawdza lokalne serwisy
pogody. Prawie zawsze pre
zenty dla dzieci dowiezione
są na czas, ale zdarzają się
wpadki, kiedy np. połamią
się sanie albo Mikołaj złapie
grypę. Jednak od kiedy bie
rze szczepionki nie choru
je. Na biegunie północnym
reniferów jest bardzo dużo,
tak dużo, że nawet sam Mi
kołaj nie wie, ile tam ich
jest. Kilka słów o jucznych
reniferach z zaprzęgu i za
grody Mikołaja. Mają imio
na i są to: Dasher, Dancer,
Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder, Blitzen i Ru
dolf. Najważniejszy z nich
jest Rudolf ze względu na
swój czerwony, świecący
nos, dzięki któremu prowa
dzi sanie w drodze, wyczu
wa kierunek i właśnie dzię
ki niemu Mikołaj nigdy nie
zabłądzi. Jeśli jest mgła, bu
rza śniegowa, zawieje i za

miecie albo inne nie sprzy wiosce. Zdecydował się
jające warunki klimatyczne przenieść do większego Roczerwononosy Rudolf idzie vaniemi ze względu na ro
po węchu zgodnie z azymu snącą popularność i kwit
tem. Wiele lat temu św Mi nący Mikołajkowy biznes
kołaj odkrył magiczne ziar oraz lepszą komunikację
no owsa, dzięki któremu drogową. W Rovaniemi za
Mikołajowe renifery za łożył „Św. Mikołaj S.A" fir
przężone w sanie fruwają mę działającą na dużą skaz zawrotną prędkością nad . lę. Poczta wydaje znaczki,
ośnieżonym szlakiem.
pocztówki i stemple z wize
runkiem św. Mikołaja. Skle
Elfy
py oferują świąteczne ga
śledzą
dżety: figurki trolli i renife
rów,, cukrowe bałwany
i notują
Można tu kupić lapońskie
Zastanawiające
jest suknie i pantalony św. Mi
skąd Mikołaj wie, że dziec
kołaja tkane przez miesz
ko było grzeczne lub nie
kańców wioski, zaoparzyć
grzeczne, złe lub niedobre? się u myśliwego w skórę re
Wie, bo prowadzi ogólno nifera
dobrą na korzonki.
krajową listę dobrych Mikołaj za rozdawanie mi
i złych uczynków, teraz lionom dzieci prezentów
skomputeryzowaną, z po dostaje wypłatę, jest to cięż
mocą kilku tysięcy elfów, ka robota. Pozuje do zdjęć
które śledzą poczynania z turystami, sława bywa
każdej osoby pod różną męcząca. Każdego roku
szerokością geograficzną. wioskę Mikołaja odwiedza
Nawet nie jesteśmy tego 500 tysięcy turystów. Kto
świadomi, że elfy wciąż nie może wybrać się do La
nas obserwują. Ale jeśli ponii, rzecz jasna może wy
kiedyś wystarczająco szyb słać list bądź pocztówkę.
ko popatrzysz za siebie
Olga Dębicka
i jesteś spostrzegawczy,
możesz przyuważyć odbi
Wioskę św. Mikołaja
cie jednego w oknie albo
umykającego gdzieś za ro można odwiedzać bez
giem. Zastanawiające jest płatnie przez cały rok. Dla
wycieczkowiczów otwarta
również jak to się dzieje, że
jest od września do maja,
Mikołaj zawsze przynosi
to, o co prosimy. Właśnie w poniedziałki i piątki
dzięki elfom, które prowa w godz. 11-19 oraz soboty
wgodz. 10-16, a w miesią
dzą listę prezentów. Czasa
mi pytają one rodziców, cach letnich,od czerwca
rodzinę, opiekunów czy do sierpnia w godz. 8-20.
Napisz list do św. Miko
prezent jest pożyteczny
łaja:
i przydatny, dlatego zdarza
Święty Mikołaj
się, że nie przynoszą wy
Koło Podbiegunowe
marzonego konia na bie
96-930 Rovaniemi
gunach czy promu ko
Finlandia
smicznego.
Obecnie można prze
%^
Biznes
syłać zamówienia do św.
>
w Laponii
Mikołaja także za pośred
nictwem e-maila czyli
kwitnie
poczty elektonicznej (ad
Pierwotnie
Mikołaj
res: santa.claus@santacmieszkał w Korvatunturii
lausoffice.fi).
blisko koła biegunowego
Ambasada Świętego
w Laponii, w maleńkiej Mikołaja
Fundacja Charytatyw~ na
00-178 Warszawa
::Sl #* >.
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sobota 5 grudnia 1998r.

Prezesowi STANISŁAWOWI

CHMIELEWSKIEMU

Rodzinie zmarłego

Wyrazy szczerego współczucia

WŁADYSŁAWA
PABIANA

z powodu śmierci

Kol. JANOWI

wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci

BRATA

składają

na

cmentarzu Łostowickim.

w Suchym Dębie.

R-15419/A/181

Kochać i być kochanym
to największe szczęście
istnienia.

10065211/A/5

Z głębokim żalem zawiadamiamy, ze dnia 2 grudnia 1998 r.
w wieku 84 lat zmarła ukochana Siostra

Dnia 3 grudnia 1998 r. odeszła od nas na zawsze nasza kochana i piękna Mama

ś. tp.

LUCYLLA BARBARA z MALICKICH

Ś. F P.
Z głębokim żalem zawiadamiamy,
iż dnia 3 grudnia 1998 r., przeżywszy 55 lat, odeszła

składają
Zarząd oraz Koleżanki i Koledzy ze Spółki
„Port Północny".

Koledzy z Gminnego Koła Kombatantów

Pogrzeb odbędzie się 5 grudnia 1998 r. o godz. 12.30
10065457/A/5

OJCA

wyrazy głębokiego współczucia

składają
Dyrekcja oraz Pracownicy Masarni „Krasnal".

ALFREDA KASPROWICZ

od nas Nasza kochana Żona, Mamusia, Siostra i Babunia

Wieloletni Pracownik socjalny Spółdz. Inwalidów .Przodownik" w Sopocie.
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 9 grudnia 1998 r.
o godz. 8.30 w kościele pw. św. Jerzego w Sopocie.
Pogrzeb odbędzie się dnia 7 grudnia 1998 r. o godz. 13.00
na cmentarzu Komunalnym w Sopocie.
0 czym zawiadamiają pogrążeni w smutku
bracia Czesław, Stefan, Henryk z Rodzinami.

Pogrzeb odbędzie się dnia 7 grudnia 1998 r.
na cmentarzu Łostowickim o godz. 12.00.

O czym z ogromnym smutkiem zawiadamiają:

DANIELA MARIA
MACHEL

Córka i Syn.

10065544/A/5

a

MAŁGORZACIE I BARNABIE KALISTA

z domu Padiak

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 3 grudnia 1998 r. zmarła nasza
ukochana Mama, Teściowa, Babcia i Prababcia

serdeczne wyrazy współczucia z powodu nagłej śmierci

ś. fp.

Msza św. odprawiona zostanie
w kościele pw. św. Kazimierza w Gdańsku-Zaspie

STANISŁAWA JAROSZ

MĘŻA i TATY ARTURA

o godz. 10.00, dnia 7 grudnia 1998 r.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia

lat 86

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 7 grudnia 1998 r.
o godz. 11.00 w kościele pw. św. Antoniego w Gdańsku-Brzeźnie.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się tego samego dnia
na cmentarzu Łostowickim o godz. 12.30.
Pogrążona w smutku
Rodzina

o godz. 12.30 na cmentarzu Witomino w Gdyni.

składają
Pogrążeni w smutku
10065534/a/s

Rodziny Burdak i Ankier

' Synowie, Synowa, Wnuki, Rodzina

Mąż

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 2 grudnia 1998 r.
zmarł nagle nasz ukochany Tatuś

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 3 grudnia 1998 r.
zmarła Nasza Ukochana Mama, Babcia

HALINA BOGDAIU

ś.

działacz społeczny, były radny, Prezes Gminnego

tp.

Koła Kombatantów RP

WŁADYSŁAW
PABIAM

lat 47

o godz. 9.00 w kościele pw. św. Michała w Sopocie.
Pogrzeb na cmentarzu Katolickim w Sopocie,
ul. Malczewskiego o godz. 12.00.
córka

2466/A/20

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł wieloletni

MIROSŁAW SIEMIŃSKI

z domu KORSAK
żyła lat 82

Msza żałobna odprawiona zostanie w dniu 7 grudnia 1998 r.

' zi<?ć

z

Rodziną

Rodzinie zmarłego

Msza św. odprawiona zostanie w kościele pw. św. Stanisława Kostki
w Oliwie dnia 5 grudnia 1998 r. o godz. 12.00.
Pogrzeb tego samego dnia na cmentarzu Łostowickim o godz. 13.30.
„Spieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą..."

Pogrążeni w smutku
Córka i Syn

5548

R-15420/A/181

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego

Drechowi

STANISŁAWOWI BORSKIEMU

MATKI

RAMINGERA

wyrazy szczerego współczucia
składają

składa
Zarząd Fabryki Kotłów „Fako" S.A. Rumia-Janowo.

2013554/A/185

2013561/A/185

OJCA

TERESIE OLSZEWSKIEJ

składają
Dziekan oraz Koleżanki i Koledzy z Wydziału Zarządzania
i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
5474/A/5

„Żyjemy tak długo,
jak długo żyje po nas pamięć
Koleżance

BARBARZE FORTUNCE-WACH

mgr. inż. TEODOZEGO
DURKIEWICZA

z powodu śmierci

OJCA

Kierownika Ekspozytur w Gdańsku i w Gdyni
Banku Zachodniego S.A. O/Starogard Gdański

serdeczne współczucie wyrażają
Koleżanki i Koledzy
ze Szkoły Podstawowej nr 48
w Gdańsku.

składa Zarząd
i Kierownictwo Stoczni Gdynia S.A.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych",

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 grudnia 1998 r.
zmarł kochany Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

MĘŻA

2013571/A/185

z powodu śmierci

składają
Pracownicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w
, 2013580/A/185
Gdyni.

BASI WŁODARCZAK

Zarząd i Pracownicy „Fakopolu".

składają
Członkowie Klubu Oddziału Gdyńskiego ZKP
w Wielkim Kacku.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie

Wyrazy współczucia z powodu śmierci

Koleżance

Serdeczne wyrazy współczucia Najbliższym
składa
Zarząd Gminy Suchy Dąb.

wyrazy współczucia z powodu śmierci

JERZEGO
RAMINGERA

Pani

RATAJOWI

Wstrząśnięci nagłą śmiercią naszego ukochanego Męża, Tatusia, Dziadka
ś.

FRANCISZEK URBANOWSKI
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 7 grudnia 1998 r.
o godz. 12.00 w kościele pw. Chrystusa Króla w Małym Kacku.

RYSZARDA LASKOWSKIEGO
zawiadamiamy, że msza żałobna zostanie odprawiona dnia 7 grudnia 1998 r.
o godz. 12.00 w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gdyni Orłowie.

Pogrzeb o godz. 13.00 tego samego dnia

Pogrzeb odbędzie się po mszy św. na cmentarzu przy kościele.

na cmentarzu Witomińskim.

KCKC/Amn

Pogrążona w smutku
• Rodzina

f p.

„,Alon
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Gdańsk
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Spółdzielnia Mieszkaniowa jako inwestor zśBępczy Wydziatu Inwestycji Miasta Gdańska

ogłasza przetarg nieograniczony

na opracowanie dokumentacji technicznej „Rozbudowę
i modernizację węzła cieplnego Szkoły Podstawowej Nr 19
na terenie jednostki „C" Gdańsk-Orunia".
Gdaństf'ul ^Krzemowa6^ Z'°^ w Slet'z''5'e Spółdzielni Mieszkaniowej „Orunia"

Sbn.nl! °!ert.nastąPi w si9dzibie Spółdzielni w pokoju 4, dnia 16.12.1998 r. o godz. 10.00.
RriańeLf zf™owienia m°żna odebrać osobiście w Spółdzielni Mieszkaniowej „Orunia"
Gdańsk, ul. Krzemowa 2, pokój nr 3.
Ikta^n^11 m-°^ WZ'^ udział °^erenci. którzy spełniają wymogi zawarte w art. 22
y zamówieniach publicznych oraz w warunkach zamówienia.
R-15539/A/5

m

0 ZAWODZIE RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

su szaco^iL^rnrh/02*— s'^'umacnl3 w Polsce zawód rzeczoznawcy majątkowego - specjalisty z zakrera weszła w żvcie ? Hni°m°iS01'21 sierPnia 1997 r- Sejm uchwalił ustawę o gospodarce nieruchomościami, któmościami w tvm tak*
h s,tyC2r)'a 1998 r-' stanowi fundament wszelkich czynności związanych z nierucho6
ci zawodową przy ich wycenianiu, zarządzaniu i obrocie nimi.

Rzeczóznawca ma i

.^

przez wspomniana t0Wy wsP°'Pracuje ściśle z przedstawicielami dwóch innych zawodów, ustanowionych
dza w dużvm stonn
l!^' Z zarz3dami nieruchomości i pośrednikami w obrocie nieruchomościami - a jego wie
że umożliwia - DO ^° • 3 Si? 2 wVma9aniami stawianymi tym dwóm zawodom, co ułatwia współpracę, a taknieniami lub licencj^rii116'11" odpowiednich wymagań - uzyskanie uprawnień w tych zawodach, zwanych upraw-

^i^ku2" aosnnri a'ątk°Wi maią w Polsce
na określanie wartości nieruchomości, zwłaszcza
dotyczące szacowa °Wan'®m nieruchom°ściami Skarbu Państwa i komunalnymi. Uprawnienia rzeczoznawcy
dzenia trwale zwia7 warto^ci ol3eimują nieruchomości gruntowe, budowlane i lokalowe,a także maszyny i urząuprawnienia rzeczni06 2 9mntem- Także bie9'' sądowi z zakresu szacowania nieruchomości powinni posiadać
cowania nieruchom '-WCy ma^tkowe90. a podmioty gospodarcze mogą prowadzić działalność w zakresie szaWiedzę w tei
jeśli czynności te wykonywane będą przez rzeczoznawców majątkowych.
0 studium którp
ffin'e ^"^uzyskać ukończenie Podyplomowego Studium Wyceny Nieruchomości. Jest
moze
kazdy
absolwent szkoły wyższej. Daje ono wiedzę i umiejętności praktyczne
umożliwiające i utahui •
chomościami a tak
^ wykonywanie wszelkich zawodowych czynności związanych z gospodarką nieru
WSP
tdZ
a,an
chomości i w ienn t
° '
'e'
osobami, urzędami i instytucjami funkcjonującymi na rynku niedatków ito Ah» 9 ot?czeniu 2 sądami, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, organami wymiaru i kontroli poma^tl<owym należy:
- mieć wtyżsL
w

wiat nie kończy się
na marzeniach...

konłakt 2

' odbSaS?Podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości,
- pSKSS zawodow£* w okresie wyceny nieruchomości,
Studia taki^rftl/aH^tyt^n^mnPOStęf)owanie kwalifikacyjne i zdać egzamin.

£2°^echniczna w 0|sztynie. Posiada ona pełne prawa akademickie,
a Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
Do wvkonvw
Prof- zw. dr. hab. inż. Andrzej Hopfer.
RUCHOMO^|aS^dU rzecz0znawcy majątkowego przygotowuje PODYPLOMOWE STUDIUM WYCENY NIEia Obywać się będą w Gdańsku w trybie zaocznym przez dwa semestry. Wykiadowcami sa naiwA/7C7Qi ,?*
oraz uczelnS7l y^CP'iŚci' Pracownicy WYDZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ART
Organizuiemvtak7P k
którzy są również współautorami podręczników dotyczących wyceny.
nictwa w obrorip ni
^ uzu.pełnia^ce w zakresie szacowania nieruchomości oraz szkolenia w zakresie pośreda

Program studiów^dyplomowy'h

... wręcz nie powinien. Zwłaszcza w święta Bożego Narodzenia. Nasz korzystny

Kredyt pod choinkę sprawi, że zrealizujesz wszystkie marzenia swoich bliskich.
Spłata kredytu może być rozłożona nawet na pół roku, a kwota odsetek wyniesie
wtedy zaledwie 6,98% kwoty kredytu. Formalności ograniczyliśmy do minimum.
I dodatkowe ułatwienie: jeżeli od 6 miesięcy masz konto osobiste w PKO BP,

i Rozwoju Miast).pC^^?ĄSlra^ar9i8S,roWane "<***

kredyt do 2500 zł możesz dostać bez poręczenia.

Organizacją szkoleń zajmuje się:

TOWARZYSTWO OŚWIATOWE „PROFIL"

J-naprawach

Gdansk-Wrzeszcz, ul. Klonowa 1, III piętro, pokój 7
-°3-H. 0-601 20 57 57, 0-90 50 17 90

Kredyt pod choinkę '98
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POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK PAŃSTWOWY

Zakład Komunikacji Miejskiej
w Gdańsku

Internet: www.pkobp.pl

Infolinia: 0-800 120 139

1-Zaktad Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 2

°^asza przetarg nieograniczony

na bezobstugowy system dystrybucji paliwa
1
płynu chłodzącego.
2- Warunki szczegółowe zamówienia można odebrać w Wydziale
inwestycyjno-Remontowym, Gdańsk-Wrzeszcz,
ul. Hallera 142A, pok. nr 8.
3. Zamkniętą ofertę z dopiskiem:
„Przetarg nieograniczony na system dystrybucji paliwa i płynu
chłodzącego" należy złożyć w Wydziale InwestycyjnoRemontowym Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Hallera 142A, pok. nr 1.
4. Termin składania ofert upływa dnia 14.12.1998 r. o godz. 9.30.
5. Otwarcie ofert dnia 14.12.1998 r. o godz. 10.00 w Wydziale
Inwestycyjno-Remontowym Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Hallera 142A,
pok. nr 1.
6. Przetarg odbędzie się z zastosowaniem preferencji krajowych.
7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19 ustawy
o zamówieniach publicznych,
- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy
o zamówieniach publicznych.
r-i5594/a/367

Serdeczne podziękowanie Księdzu z parafii Matki Boskiej Bolesnej j
w Orłowie oraz Wszystkim Przyjaciołom, Kolegom i Znajomym,
którzy tak licznie uczestniczyli we wspólnej modlitwie

Dnia 3 grudnia 1998 r. zmarł

adw. STANISŁAW JAKITOWICZ)

najstarszy członek Izby Adwokackiej w Gdańsku, w latach 1973-1976
Wicedziekan ORA w Gdańsku, odznaczony między innymi Srebrnym Krzyżem
|
Zasługi, Medalem 1000-lecia m. Gdańska
i odznaką „Adwokatura Zasłużonym".
Pogrzeb odbędzie się w dniu 5 grudnia 1998 r.
o godz. 14.30 na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.

Rodzinie Zmarłego serdeczne wyrazy współczucia^
składaj}
Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku.

Solu nie zgasi żadne ukojenie
i ból ten chowam skrycie,
libo łez naszych nikt nie zrozumie
{ja dalej, dalej jest życie.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 2 grudnia
1998 roku odeszła od nas na zawsze

w czasie mszy św. żałobnej i wzięli udział w ostatniej
drodze do miejsca wiecznego spoczynku

STEFANA NICKIEGOI

mm1!' "

SABINA KLEDZIK

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 5 grudnia 1998 r.
o godz. 8.30 w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego,
ul. Czarna.Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w tym samym
dniu o godzinie 10.00 na cmentarzu Srebrzysko.

Pogrążona w smutku!
Rodzina!

składa w nieutulonym żalu Żona z Rodziną.
15587/A/80

itl 0065476/A/5

Wszystkich, którym była bliska
ś. tp.

j GRAŻYNA TYC
z d. POPIELAWSKA
prosimy o modlitwę i chwilę zadumy w trzecią rocznicę Jej śmierci.
Msza św. żatobna zostanie odprawiona dnia 6 grudnia 1998 r.
jo godz. 19.30 w kościele pw Najśw. Serca Pana Jezusa w Gdyni, ul. 3 Maja.

Matka, Ojciec i Siostra;
|2013507/A/185

ZAPRASZAMY DO [yfl*57YPH
UU IłHOl.I l»n

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 grudnia 1998 r.
zmarł długoletni emerytowany Pracownik Polskiej Żeglugi Morskiej

JAN PIEKUT
Marynarz PMH

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmarłego

składają!
Dyrekcja, Koło Emerytów i Rencistów 1
oraz Pracownicy Polskiej Żeglugi Morskiej.!]
Pogrzeb odbędzie się w dniu 5 grudnia 1998 r. o godz. 13.00
na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Handlu i Usług
AWRSP O/T w Elblągu
REJON MIESZKANIOWO-USŁUGOWY
w Malborku

ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na używany sprzęt
rolniczy znajdujący się w Zakładzie Rolnym SĄDOWO
w tvm:
samochód ŻUK A-6
szt. 1
ciągnik kołowy URSUS U 1212
szt. 1
ciągnik URSUS C-360
szt. 3
ciągnik kołowy T-150K
szt. 1
przyczepy transportowe
szt. 5
przyczepy samozbierające T-050
szt. 2
pług zawieszany U-025
szt. 2
pług zawieszany U-36/1
szt. 2
głębosz 4438
szt. 1
brona rotacyjna 1D5
szt. 1
brony zębowe
szt. 4
pielnik ciągnikowy P-434
szt. 1
wał łąkowy U-678
szt. 1
kosiarka rotacyjna Z-105/1
szt. 1
prasa zwijająca SIGMA
szt. 1
kopaczka do ziemniaków KEP-2
szt. 1
śrutownik bijakowy RB-1,3
szt. 1
suszarnia zboża H8925B
szt. 1
przetrząsarko-zgrabiarka
szt. 1
wyorywacz buraków Z-421
szt. 1
kombajn buraczany NEPTUN
szt. 2
siewnik GAMA
szt. 1
owijarka balotów
szt. 1
chwytak balotów
szt. 1
kanały rusztowe do tuczenia PS3
szt. 1
oraz inny sprzęt rolniczy i warsztatowy.

Sprzęt wystawiony do przetargu oraz informacje odnośnie stanu
technicznego można uzyskać w Zakładzie Rolnym w dniach
od 8 do 9 grudnia br. w godz. od 9.00-13.00.
1. Przetarg odbędzie się dnia 10 grudnia 1998 r. o godz. 11.00
w siedzibie Zakładu Rolnego Sądowo.
2. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić
w dniu przetargu do godz. 10.30 do kasy Zakładu Rolnego Sądowo.
3. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu
lub zamknięciu przetargu.
4. Minimalne postąpienie określa się w wysokości 50,00 zł.
5. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się
na poczet ceny nabycia sprzętu, a w przypadku uchylenia się
od zakupu, wadium przepada na rzecz ZGMHiU Rejon
Mieszkaniowo-Usługowy w Malborku.
6. Na nie sprzedany sprzęt w pierwszym przetargu ogłasza
się drugi przetarg na dzień 11 grudnia 1998 r. o godz. 11.00.
7. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu w całości
lub jego części bez podania przyczyn.

Gda sk Tar
RIIIR OCłn^nil1 Ts/t
" ' 9 Drzewny 3/7, fax 301-80-62,346-35-68, tel. centr. 301-50-41 w. 210,215,216,217, fax 346-35-68 całą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00,
4—Gdynia, Świętojańska 141, tel./fax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV17, tel./fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

Diun UbtUdŁtttf*
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Koszykówka - eliminacje ME

Koniecki w gronie
sobota, niedziela
kandydatów

fig!!®# |§( | - ^1|1P H|

sp
mM

5, 6 grudnia 1998 r.

Lekkoatletyka

Chodząca reklama?
Katarzyna Radtke (Lechia Gdańsk) jest najlepszą pol
ską chodziarką, zdecydowanie góruje nad resztą krajowych rywalek. Odnosi sukcesy na arenie międzyna
rodowej.
Należy do kadry olimpij
skiej „A" Sydney - 2000. Nie
którzy mówią o niej - chodzą
ca reklama. Niestety tego jej
atutu ciągłego przemieszcza
nia się nie wykorzystują
sponsorzy Do tej pory nasza
olimpijka nie jest przez niko
go objęta indywidualnym
sponsoringiem. Przykre, ale
prawdziwe.
Do 10 w Sydney jej szkole
nie zabezpieczać będzie jed
nak centrala. Spisana została
umowa prawna w sprawie
olimpijskiego kadrowego, ale
od września Katarzyna nie
otrzymała jeszcze ani grosza.
O tym dowiedziałem się
w sekcji lekkoatletycznej Lechii podczas rozmowy z tre
nerem Januszem Cyrklaffem
i naszą utytułowaną zawod
niczką, która - przypomnijmy
- po urlopie macierzyńskim
wróciła do sportu i znowu
uzyskuje godne podziwu re
zultaty.
Trener pozytywnie ocenia
miniony sezon chodziarzy Lechii, z których troje: Katarzy
na Radtke, Stanisław Stosik
i Grzegorz Mueller to ci
z ewentualnymi szansami na
start w 10 w Sydney a reszta
ma w tornistrze perspekty
wiczne buławy na 10 2004 r.
w Atenach. W tej młodej resz
cie wyróżnia się wicemistrzyni Polski juniorek, Agnieszka
Chrzęst - dziewczyna o tak
mocnym charakterze, jak
Radtke.
Od 7 bm. obozem w Cetniewie kadrowicze - chodziarze
rozpoczną przygotowania do
przyszłorocznego
sezonu,
którego szczytowe imprezy, to
majowe zawody o Puchar
Świata we Francji i mistrzo
stwa świata w drugiej połowie
sierpnia w Sewilli.
- O co powalczymy pani
Kasiu w tych imprezach - roz-

Katarzyna Radtke

począłem rozmowę z Radtke,
ubiegłoroczną podwójną mi
strzynią Polski (na 10 i 20 km),
uczestniczką mistrzostw Eu
ropy w Budapeszcie (6 miej
sce).
- O medal. Trudniej będzie
zdobyć krążek w Pucharze
Świata. Tam limit pozwala na
start aż pięciu zawodniczek
z jednego kraju, a w mistrzo
stwach świata tylko trzem. Po
rozpadzie Związku Radziec
kiego obok Rosjanek mocne
są chodziarki z niektórych in
nych państw, wchodzących
kiedyś w skład ZSRR. Włosz
ki, Chinki jedna Portugalka
i jedna Węgierka też mają
spore szanse na czołowe loka
ty. Będzie sporo pretendentek
do dobrych lokat i trzeba mi
być bardzo dobrze przygoto
waną do tych dwóch prestiżo
wych imprez sezonu.
- Na podstawie minionego
sezonu można prorokować, że
Katarzyna Radtke wtrąci swo
je mocne trzy grosze do walki
o miejsce na podium, lub
w jego bliskości...
- Owszem, ubiegły sezon
miałam niezły. Pokonałam ry
walki na 20 kilometrów w nie
mieckim Naumburgu, uzy
skując bardzo dobry wynik 1:31.46, byłam szósta na mi
strzostwach Europy w Buda
peszcie, czego długo nie mo
głam przeboleć, ale pod
względem tak zwanej sku
teczności startowej figuruję
na 4 miejscu w rankingu Mię
dzynarodowej Federacji Lek
koatletycznej IAAF. Zostałam
mistrzynią Polski na 10 i 20
km, wygrywając wyraźnie
z krajowymi przeciwniczka
mi, z których Beata Ornoch,
Bożena Górecka i Agnieszka
Anduła należą do krajowej
czołówki.
Paweł Kowalski

Fot. PAP/CAF-AP

Trener reprezentacji Eugeniusz Kijewski złożył rezygnację z dalszego prowadzenia
narodowej drużyny. Na zdjęciu ostatnie rady Eugeniusza Kijewski (w ciemnym gar
niturze).
Fot. PAP/CAF

Zakończyły się tegoroczne zmagania w elimina
cjach do mistrzostw Europy. Wszystkie zespoły ro
zegrały po osiem spotkań. Ostatnie dwa odbędą się
w przyszłym roku. Polacy zagrają w nich tylko
o prestiż. Stracili już bowiem szanse na zajęcie
premiowanego miejsca.
Na wniosek Komisji
Szkolenia PZKosz. 18 grud
nia odbędzie się posiedze
nie Zarządu Związku, na
którym omówione zostaną
sprawy dotyczące dalszych
losów męskiej kadry naro
dowej.
3 grudnia, po wygranym
przez Polskę spotkaniu
ż Rumunią (91:64) w elimi
nacjach ME '99, trener Eu
geniusz Kijewski złożył na
ręce prezesa PZKosz. prof.
Kajetana Hądzelka rezygna
cję z zajmowanej funkcji.
Szkoleniowiec wcześniej
deklarował, że poprowadzi
zespół do końca rewanżowej
rundy eliminacji.
Spotkanie z Rumunami
nie było tak ważnym me
czem dla Polski, jak dwie
poprzednie konfrontacje
z Węgrami i Macedonią.
W obydwu Polacy ulegli ry
walom - Węgrom 68:78 (po
dogrywce) a Macedonii
50:61, co przekreśliło szanse
awansu Polski do finałów
przyszłorocznych ME, które
odbędą się na parkietach
Francji.
Po dymisji Kijewskiego
w mediach pojawiły się spe
kulacje na temat ewentual
nych kandydatów na stano
wisko trenera kadry. Wy
mieniane były m.in. nazwi
ska Słoweńca Andreja Urlepa (Śląsk Zepter Wrocław),
byłego szkoleniowca repre
zentacji Arkadiusza Kornec

kiego (Trefl Sopot, w 1991
roku na ME w Rzymie zajął
z reprezentacją siódmą po
zycję) oraz Tomasza Służałka.
- PZKosz. nie przeprowa
dził na razie żadnych roz
mów z potencjalnymi kan
dydatami. Co więcej nie pa
dło ani jedno nazwisko - po
wiedział Tomasz Kudlicki,
odpowiedzialny w PZKosz.
za kontakty z mediami.
18 grudnia zbierze się Za
rząd PZKosz., na którym po
pierwsze rozpatrzy wniosek
o przyjęcie dymisji Euge
niusza Kijewskiego, po dru
gie dokona analizy i oceny
sytuacji w jakiej znajduje się
obecnie reprezentacja ko
szykarzy.
Na zebraniu nie zostaną
podjęte najprawdopodob
niej żadne decyzje perso
nalne. Powołanie nowego
szkoleniowTca to zbyt ważna
sprawa, by podejmować ją
bez należnego zastanowie
nia. Tym bardziej, że w eli
minacjach ME 99 pozostały
Polsce jeszcze dwa mecze
z Rosją i Portugalią. Ich wy
nik będzie decydować o tym,
czy utrzymamy się w euro
pejskiej grupie B, czy spad
niemy do najsłabszej puli
drużyn starego kontynentu,
tak jak to było pięć lat temu.

Grupa A
Słowenia 80:57, Niemcy

Słowacja
- Belgia

79:70, Bułgaria - Grecja
83:105.
8 15 648556
iWBia
2. Niemcy

4. Bułgaria

5.W$a

6. Słowacja

8

14

599:577

8

11

605:672

8 3T- 642:578
*
8

10
9

X

6. Rumunia

8

4. Polska

14

14
11
# 10
8

8

Najskuteczniejsi
KOBIETY
1. Angela Dubojskaja
(Bick Black) 22,45
2. Elżbieta Trześniewska (Polfa) 19,00
3. Daiva Jodekaite
(ŁKSŁódź) 18,92
4. Krystyna Lara
(Wisła) 18,69
5. Olga Pantelejewa
(Fota Porta) 16,64
6. Katarzyna Dulnik
(Polonia) 16,30
7. Agnieszka
Jaroszewicz (ŁKS) 15,67
8. Ilona Jasnowska
(ColorCap) 15,46
9. Eugenia frikonowa
(Wisła) 14,67
10. Małgorzata Dydek
(Fota Porta) 14,46
Wioletta
Lewandowska (Polifarb)
14,46
12. Nelły Newzorowa
(ColorCap) 14,33
13. Wiktoria Szwed
(Bick Black) 13,92
14. Dorota
Szwichtenberg (Fota
Porta) 13,69
15. Wiktoria Tkalicz
(Zapolex) 13,15
16. Jolanta Sowińska
(Zapolex) 12,85
17. Beata Madejska
(Perfopol) 12,31
18. liże Ose (Color
Cap) 11,83
19. Anna
Wielebnowska (Wisła)
11,09
20. Olga Jermakowa
(Polonia) 11,08
(pol)

664:639

Macedonia
Portugalia
75:63, Polska - Rumunia
91:64, Węgry - Rosja 60:59.
* : 15 752:556
fiSNS'
8

I LIGA

581:617

Grupa B

2. Węgry
3. Macedonia

Koszykówka

577:521

612:560
583:584
565:666
475:677

Siatkówka - PP

Płomień
w finale

Kazimierz Płomień So
snowiec po zwycięstwie
Ukraina - Anglia 66:60,
Izrael - Dania 67:63, Białoruś w Bełchatowie nad Skrą
- Hiszpania 79:93.
3:0 (15:8, 15:7, 15:7) zo
1. Hiszpania
8 16 676:501 stał ostatnim, ósmym fi
2. Izrael
8 14
606:541
8
S.Ukraina
" 57iM nalistą Pucharu Polski
8 11
4. Anglia
542:591
siatkarzy.

Grupa C

5, Białoruś

6. Dania

iii n
8

9

529:634
515:608

Grupa D
Bośnia i Hercegowina Holandia 68:60 (36:38), Chor
wacja - Islandia 111:77
(62:44), Estonia - Litwa 60:91
(33:45).
1. Bośnia
8 15 621:584
2. Litwa
3. Chorwacja
4. Holandia
iJstóia6. Islandia

8

14

8

11

8

8

SBS 14
8

659:525

645:562
584:633

645:701

612:750

Poza sosnowieckim ze
społem w finałowym tur
nieju (termin i miejsce do
ustalenia) zagrają: Yawal
Jurajska Bank Częstocho
wa AZS, Morze Bosman
Szczecin, Warka Strong
Club Czarni Radom, Mo
stostal Azoty Kędzierzyn
Koźle, Citroen Stal Hochland Nysa, Jastrzębie
Borynia i Stilon Gorzów.

Grupa E

W innym meczu Pucha
ru Polski siatkarzy, który
Łotwa - Czechy 60:73, Tur
jednak nie miał żadnego
cja - Gruzja 103:60, Szwecja wpływu
na decydujące
Włochy 82:75.
rozstrzygnięcia,
BBTS
a S 634:523
Original Polmos Bielsko
2. Włochy
8 14 650:541
3;G&ehy
8 ?I3"; 588:661 Biała pokonał VC Poli
4. Szwecja
8 12 626:645
technika Poznań 3:1 (15:1,
•• •
Wi 10 597:620 15:7, 13:15, 15:9).
6. Gruzja
8 8 525:690
(pol)

(pol)

WYDANIE DLA SŁUPSKA

sobola, niedziela, 5, 6 grudnia 1998 r.

Koszykówka. Czarni - Pakmet Starogard Gdański

SPORT
Chojnice. Piłka
nożna
nu
z nu halowa
fiuiuwu

Występ Bielenia
w ii lidze Nożna w hall
pod znakiem zapytania
®mm

•

jf% d 16 pojedynkiem SerIGO-CMT 2:3
11 kol Ustka - Słupia
Faza - Pub Team
1:3, Słupsk w sobotę w hali
Karolina - Wybrzeże 0:1, sportowej na ul. Wester
Boca Juniors - Wodociągi platte trwać będą rozgrywki
2:4, Spar Meble - Fire An- w I halowym turnieju piłki
gels
4:0, Domino - Lech nożnej o puchar Dowódcy
Pils Club 3:2, Temis - Ho- Jednostki Wojskowej 18 - 72.
liday 3:4
Dalsze
pojedynki:16.35:
Gromada Słupsk- No More
Tabela
Słupsk. 17.10: Skotavia
po 2 kolejkach
Chemix Dębnica Kaszub
ska- Taxi City Słupsk, 17.45:
1. Spar Meble
6
13-1
Sparta Sycewice - Taxi City
2. Holiday
6
10-4
Słupsk,18.20:
Domplast
3.CMT
6
5-3
SłupskGryf
Słupsk,
4. Wybrzeże
6
4-2
5. IGO
3
7- 3
godz.18.55: Roto - Molding
6. Temis
3
9-7
Słupsk - Jawor Bydlino,
7. Lech Pils Club
3
4- 4
godz.19.30: Błękitni Bierko8. Wodociągi

3

7-8

9. Pub Team

3

3- 6

10. Domino

3

4-11

11. Karolina

0

1-3

12. Boca Juniors
12. Faza
14. Fire Angels

0
0
0

3-6
3- 6
1-10

(Tommy)

Słupsk. Olimpiada
młodzieży
Czy sobotni mecz będzie atrakcyjniejszy niż ten z AZS Szczecin?

igjt ł sobotę o godz. 19
w hali Gryfia na za
kończenie I rundy II ligi ko
szykówki Brok Alkpol Czar
ni - podejmować będą Pak
met Starogard Gdański. Je
śli spojrzeć na tabelę, to
przeciwnik slupszczan nie
powinien należeć do naj
trudniejszych. Tak solidy
zespól jak Czarni powinien
sobie dawać doskonale radę
z podobnymi drużynami.
Chociaż kibice wciąż pa
miętają niefortunny pojedy
nek na inaugurację z Polo-

nią Warszawa to jednak
słupszczanie na tyle ustabi
lizowali formę, że można
być spokojnym o wynik.
Pod dużym znakiem zapyta
nia stoi w sobotnim poje
dynku gra Henryka Biele
nia który nie uczestniczył
w środowym treningu ze
społu. Od tygodnia cierpi
na niewyleczone zapalenie
okostnej i mimo wizyt u le
karza jego gra w sobotnim
pojed^inku stoi pod dużym
znakiem zapytania. Za
wodnik od tygodnia przyj

Fot.APR - SAS

muje antybiotyki. Jego brak
byłby znacznym osłabie
niem drużyny Szczególnie
teraz gdy rozgrywki powoli
wkraczają w decydującą fa
zę. Cała drużyna - poza
Bieleniem - jest w dobrej
dyspozycji psychicznej i ze
spokojem oczekuje sobot
niej konfrontacji. Brok
Alkpol Czarni - Pakmet
Starogard Gdański, sobota
godz. 19 hala Gryfia ul.
Szczecińska.
(res)

Słupsk. Koszykówka

Wyjazdowe
mecze juniorów
- Jedziemy po 7 zwycię
stwo powiedział trener ka
detów I Czarnych Słupsk
Robert Jakubiak w przed
dzień podróży juniorów do
Gdyni na mecz z Treflem.
W
pierwszym
meczu
w Słupsku młodzi koszyka
rze Czarnych bez problemu
poradzili sobie z Treflem,
wygrywając różnicą 60

punktów. Czy podobnie bę
dzie w niedzielnym spotka
niu?
Kadeci z Czarnych II
Słupsk podobnie jak ich
starsi koledzy także grają
mecz wyjazdowy. Tym ra
zem podopieczni Krzysztofa
Cieślaka jadą do Redy gdzie
grają z miejscowym MOK-

SiR. Pojedynek odbędzie się
w niedzielę.
Pojedynek
juniorów
słupskiego klubu występu
jących w lidze strefowej,
Pakmetem Starogard Gdań
ski przełożono na najbliższy
czwartek. Odbędzie się
w sali sportowej SP nr 18
w Słupsku o godz. 18.30.
(res)

Słupsk. Pitka siatkowa

Młodziczki na turnieju
łode siatkarki CzariWi nych Słupsk które
w ubiegłym tygodniu tak
udanie obroniły tytuł Mi
strzyń Województwa w swo
jej kategorii wiekowej od
dzisiaj uczestniczą w Ogól
nopolskim Turnieju piłki
siatkowej juniorek w Ostro
łęce. Na zawodach startuje

12 drużyn: SP 7 Ostrołęka,
Chemik Police, SP Kobyłka,
SP 17 (Czarni) Słupsk,
Olimpijczyk Gdańsk, MOS
Wejherowo, SP Rybnik, SP
Łomża, SP Białystok, SP
Legionowo, SP 17 Olsztyn.
W zawodach wystąpi także
zespół siatkarek z litewskie
go Grodna. Na turniej mło

dziczki Czarnych pojechały
w składzie: Karolina Świerczewska, Wioletta Szatkow
ska, Arieta Preiss, Maria
Urban, Katarzyna Górska,
Aleksandra Serafin, Małgo
rzata Labuda, Anna Winsztal, Anna Michalska.
(res)

II'

wo - Czarni Słupsk, 20.05:
Straż Pożarna - J.W. 18 - 72.
W niedzielę grają: godz.12:
Gromada - Słupia,12.35:
Sparta 7 Serkol.13.10: Margo Słupsk- Straż Pożarna.,
godz.13.45: Gryf - Skotavia,
14.20: J.W. 18 - 72 - Błękit
ni,14.55: Skotawia - Jawor
15.30 Czarni - Roto - Mol
ding,16.05:
Kanonierzy
Słupsk- Piast Box Słupsk,
16.40 Jawor - Domplast,
17.15: No More - Kanonie
rzy,17.50: Taxi City - Piast
Box.18.25: Gromada - Gryf.
(res)

Słupsk. Wyjazd siatkarek Czarnych

Ciężka przeprawa
w Białymstoku

Walka
• gra
ontynuują swoje poje
dynki zawodnicy bio
rący udział w Miejskiej
Olimpiadzie Młodzieży. Od
piątku w szkole podstawo
wej nr 15 trwają pojedynki
tenisistek stołowych.
Dzisiaj w godz. 9-16
dziewczęta będą kończyć
wczoraj rozpoczęte mecze.
W SP nr 18 od 10 - 18 roz
grywany jest turniej sza
chowy W SP 17 w ponie
działek i wtorek w godz. 16
- 18 w siatkówkę grać będą Czy siatkarkom Czarnych i ich trenerowi Markowi
chłopcy
Majewskiemu uda się wygrać chociaż jeden mecz na
(res)
wyjeździe?

Kobylnica

Biegi na
orientację

Na ostatnie pojedynki
w tej rundzie rozgrywek
wyjeżdżają seniorki
Czarnych Słupsk.

jw.apr.sas

Majewski. - Jeżeli Prima
Chodzież potrafiła nawiązać
z nimi walkę, to może i my
będziemy w stanie powal
czyć. Nie stoimy na straco
nej pozycji - dodał. Zespół
wzmocni Weronika Adam
ska, która powinna pomóc
drużynie. W meczach z Za
wiszą w Sulechowie grała
przecież jako libero.
Gdyby Czarnym udało się
wygrać chociaż jeden z po
jedynków, byłoby to nie lada
niespodzinką w tej grupie II
ligi.
(res)

Po wpadce z ubiegłego
tygodnia, kiedy przegrały
na własnym terenie z Primą
Chodzież teraz słupszczanki
pojechały do Białegostoku
grudnia w podsłup- na trudny mecz z AZS Bia
skiej Kobylnicy odbę łystok. - Jest to zespół
z pierwszej czwórki w tabe
dzie się bieg na orientację.
li. Rywalizacja z nim będzie
Organizuje go miejscowy
bardzo ciężka, ale oczywi
Gminny Ośrodek Kultury.
ście nie składamy broniPrzygotowano
trasy powiedział nam trener
w następujących katego słupskich siatkarek Marek
riach: drużyny dwuosobo
we ze szkół podstawo
wych, drużyny wielooso Miastko. Piłka siatkowa
bowe, biegi indywidualne
młodzieży ze szkół śred
nich i starsi. Start nastąpi
o godz.10. Wszyscy chętni
uż w niedzielę 6 grudnia, Mikołaja Dundy. Zagrają w
z Słupska bedą mogli od
w hali sportowej Zespołu nim męskie amatorskie
jechać autobusem sprzed Szkól
Rolniczych
w drużyny Zawody rozpoczną
dworca PKP o godz. 9.
Łodzieży odbędzie się sie o godz. 10.
(Pola)
(res) turniej
siatkarski
im.
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Turniej w Łodzieży
J
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Pływanie

Hokej

Łyżwiarstwo figurowe

W lidze IUHL

Grand Prix

Mistrzostwa
USA
Ozdobą pierwszego dnia
międzynarodowych pły
wackich mistrzostw
USA (basen 25 m)
w College Station byl re
kord świata Belga Frederika Deburghgraeve'a w wyścigu na 100
metrów stylem klasycz
nym - 58,79.

§_j

Popłynął on szybciej niż
podczas Igrzysk Olimpiady
w Atlancie, kiedy to uzyskał
czas 59,02. Bardzo dobrze
spisał się w wyścigu na 200
stylem grzbietowym Bartosz
Sikora ustanawiając rekord
Polski 1.55,77. Wyścig wy
grał Josh Davis (USA) 1.54.55. Poprzedni rekord
Polski należał także do Siko
ry, wynosił 1.57,10 i ustano
wiony został 1 kwietnia 1995
roku w Lesznie. Sikora stu
diujący na uniwersytecie
w Berkeley startuje w bar
wach klubu Mission Viejo.
Wyniki pierwszego dnia:
MĘŻCZYŹNI - 200m stylem
zmiennym: 1. Josh Davis
(USA) 1.56,66 (rek.USA); 2.
Tom Wilkins (USA) 2.01,03;
3. Phil Weiss (Kanada)
2.01,29; 400m stylem dowol
nym: 1. Bela Szadabos (Wę
gry) 3.46,33; 2. Yann De Fabriąue (Francja) 3.48,01; 3.
Ricardo Monasterio (USA)
3.50,71; 200m stylem grzbie
towym: 1. Josh Davis (USA)
1.54,55; 2. Bartosz Sikora
(Polska) 1.55,77; 3. Bob Bremer (USA) 1.57,40; 50m sty
lem dowolnym: 1. Fernando
Scherer (Brazylia) 22,18; 2.
Sabir Muhammad (USA)
22,27; 3. Raimundas Mazuolis (USA) 22,49; lOOm sty
lem klasycznym: 1. Frederik
(Belgia)
Deburghgraeve
58,79 (rekord świata); 2. Ryosuke Imai (USA) 1.00,89; 3.
Morgan
Knabe
(USA)
1.01,34;
KOBIETY:
200m stylem zmiennym: 1.
Martina Moracova (Czechy)
2.09,39; 2. Natalie Coughlin
(USA) 2.10,68; 3. Jen Hammert
(USA)
2.14,57;
400m stylem dowolnym: 1.
Janelle Atkinson (USA)
4.07,91; 2. Melissa Deary
(USA) 4.08,05; 3. Diana
Munz
(USA)
4.11,71;
lOOm stylem klasycznym: 1.
Megan
Quann
(USA)
1.07,41; 2. Jessica Wagner
(USA) 1.08,99; 3. Kristen
MacGregor (USA) 1.09,06;
200m stylem grzbietowym:
1. Natalie Coughlin (USA)
2.07,46; 2. Lia Oberstar
(USA) 2.07,97; 3. Barbara
Bedford (USA) 2.09,89;
50m stylem dowolnym: 1.
Ashley Tappin (USA) 24,78
2. Shannon Hosack (USA)
24,91 3. Barbara Bedford
(USA) 25,14.
(PAP)
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Dwukrotna mistrzyni Eu
ropy Rosjanka Irina Słucka
zajmuje drugie miejsce, a na
trzecim jest Tatiana Malinina z Uzbekistanu. W konku
rencji solistów prowadzi fa
woryzowany Rosjanin Jew
gienij Pluszenko. Atak na
czołowe miejsca przypuścili
reprezentanci Azji - na dru
giej pozycji jest Chińczyk Li
Chengjiang, a na trzeciej Ja
pończyk Takeshi Honda.
Mistrzowie Europy i świata
- para sportowa Jelena Biereżna i Anton Sicharulidze
nie dali szans rywalom. Ro
sjanie prowadzą bezdysku
syjnie, a rywalizacja toczy

się praktycznie o dalsze
miejsca. Dosyć niespodzie
wanie na drugiej pozycji jest
rodzeństwo Hartsellów Danielle i Steve z USA, któ
rzy wyprzedzają Chińczy
ków Xue Shen i Hongbo
Zhao. Wśród par tanecz
nych po programie orygi
nalnym na czołowych miej
scach nie zaszły zmiany.
Prowadzą Francuzi Marina
Anissina i Gwendal Peizerat
przed Rosjanami Iriną Łobaczewą i Ilią Awerbuchem
oraz Litwinami Margaritą
Drobiazko i Povilasem Vanagasem.
(PAP)

Pitka nożna
-

Liga francuska

>

Hokeiści Chicago Blackhawks wygrali z Anaheim Mighty Ducks 4:1. Na zdjęciu za
wodnik Anaheim Matt Cullen (w środku) walczy o krążek z Dougiem Zmolekiem
(z lewej) i Bradem Brownem.
fo1 pap/o

Zaskakujący gol Aleksieja Jaszyna na 10 minut
przed końcem spotkania zadecydował o zwycię
stwie Ottawa Senators nad Los Angeles Kings 3:1

(1:0, 0:0, 2:1).

Rosjanin podawał do
swojego kolegi Andreasa
Dackella, tymczasem przy

padkowo odbity krążek
wrócił do niego i w drugiej
próbie... trafił do bramki

Hokeiści Ottawa Senators wygrali z Los Angeles Kings
3:1.

Ił 0 800 1500 39
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Cennik prenumeraty dla osób fizycznych:
12 miesięcy
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Reprezentantka Ukrainy Jelena Liaszenko objęła
prowadzenie po programie skróconym solistek
NHK Trophy w Sapporo, zawodach z cyklu Grand
Prix w łyżwiarstwie figurowym.

'
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rywali. Pierwsze trafienie
w spotkaniu zaliczył Andreas Johansson. Dopiero
w 41. minucie wyrównał
Luc Robitaille. Rezultat
spotkania ustalił, strzelając
do pustej bramki w końco
wych sekundach, Magnus
Arvedson. Bardzo dobrze
spisał się bramkarz gospo
darzy Ron Tugnut, który
zastopował 31 uderzeń
„Królów".
Theo Fleury strzelił dwie
bramki dla Calgary Flames
w wygranym meczu z Tam
pa Bay Lightning 4:1 (1:0,
1:1, 2:0). Fleury jest naj
skuteczniejszym hokeistą
swojej drużyny: zdobył 14
goli i ma 27 pkt. Bramkarza
gości pokonali także Derek
Morris i Bill Ranford.
Bramkarz „Płomieni" Tyler
Moss obronił 29 strzałów.
Tymczasem ekipa Tampa
Bay wystąpiła bez swoich
dwóch podstawowych golkiperów, którzy odnieśli
kontuzje podczas treningu.
Zastępujący ich Corey
Schwab odnotował drugi
mecz w NHL w tym sezo
nie.
Aleksiej Żamnow i Chad
Kilger zdobyli po dwa gole
dla Chicago Blackhawks,
którzy pokonali Anaheim
Mighty Ducks 4:1 (1:1, 1:0,
2:0). To już piąty mecz bez
zwycięstwa „Kaczorów".
WYNIKI: Ottawa Sena
tors - Los Angeles 3:1, Chi
cago Blackhawks - Anahe
im Mighty Ducks 4:1, Cal
gary Flames - Tampa Bay
Lightning 4:1.
(PAP)

jpi wansem rozegrano trzy
JHl spotkania w ekstrakla
sie piłkarskiej Francji. Mi
mo porażki, prowadzenie
w tabeli utrzymał zespół Girondins Bordeaux.
Wyniki: Auxerre - Olympiąue Marseille 1:1 (0:0).
Bramki: Lyon - Carnot (84karny); Marseille - Blanc
(60); Olympiąue Lyon - Girondins Bordeaux 2:1 (0:0).
Bramki: Lyon - Caveglia
(50), Dhorasoo (72); Borde
aux - Wiltord (81); AS Mo
naco - Nantes 3:0 (2:0).
Bramki: Trezeguet 2 (35,
48), Ikpeba (45).
1. Bordeaux
17 38 33-14
2. Marseille
17 38 31-13
3. Monaco
17 27 26-17
17 27 23-17
4. Lyon
5. Rennes
16 27 21-19
6. Paris SG
16 23 18-13
7. Bastia
16 23 22-18
8. Nantes
16 23 20-19

9. Auxerre
10. Montpellier
11. Strasbourg
12. Lens
13. Nancy
14. Metz
15. Le Havre
16. Sochaux
17. Tuluza
18. Lorient 16

17
16
16
16
17
16
16
16
16
11
* *

23 20-21
21 28-28
21 14-15
20 22-23
20 17-22
18 14-19
15 12-19
14 14-31
12 11-25
11-24
*

W trzecim meczu ćwierć
finałowym piłkarskiego Pu
charu Włoch, Lazio Rzym
pokonało Inter Mediolan 2:1
(1:1). Bramki zdobyli: dla
Lazio - Salas 2 (13-karny,
46); dla Interu - Djorkaeff
(33). We wcześniejszych
spotkaniach tej fazy Udinese pokonało Parmę 3:2,
a drugoligowa Atalanta Bergamo wygrała z Fiorentina
również 3:2.
(kast)

W pierwszym meczu ćwierćfinału piłkarskiego Pucharu
Włoch, Lazio Rzym pokonało Inter Mediolan 2:1. Na
zdjęciu zawodnik Lazio Roberto Mancini (z lewej)
w starciu z Fabio Galante.
Fot. pap/caf
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Sporty samochodowe

Żużel

Krzyżaniak
z Atlasem

W zimowych
warunkach

acek Krzyżaniak czołowy
. polski żużlowiec zmienia
barwy klubowe. W przy
szłym sezonie będzie on
startował w I-ligowym ze
spole beniaminka - Atlasie
Wrocław.
Torunianin
podpisał
wczoraj jednoroczną umowę
z wrocławianami. Przypo
mnijmy, że na listę transfe
rową zawodnik został wy
stawiony za 435 tys. zł. Za
powiedział jednak, że kwota
ta nie jest zgodna z wcze
śniejszymi ustaleniami. Wg.
nich Krzyżaniak miał kosz
tować 350 tys. zł. Dlatego też
zawodnik złożył sprawę do
sądu.
(pol)
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Odpieranie
zarzutów

Rajdowcy ścigali się na oblodzonej trasie,

Automobilklub Orski
zorganizował w Sopocie
trzecią eliminację rajdu
"Złota Jesień '98". Ze
względu na warunki
w jakich przyszło rywa
lizować uczestnikom
miała ona charakter
„Srebrnej Zimy".
Na lodowo-śnieżnej, a co
za tym idzie niezwykle trud
nej trasie walczyły 53 załogi,
zawodnicy mieli wymarzo
na okazję do podniesienia
swoich umiejętności na za
mkniętych dla ruchu odcin
kach specjalnych.

Fot Maciej Kostun

Najtrudniejszym okazał Wyniki rywalizacji:
się pierwszy odcinek spe
Klasyfikacja generalna:
cjalny tuż pod Operą Leśną,
1. Marcin Rompca (VW
gdzie
kilka
pojazdów Golf), 2. Dariusz Markuuczestniczyło w niegroź szewski (CC 170), 3. Karol
nych kolizjach. Przyczyną Milkowski (Skoda 136), 4.
było hamowanie na lodzie.
Mariusz Musioł (Ford Fie
Teraz nastąpi czas na sta), 5. Marcin Jędraszko
ocenę błędów. Wszyscy (VW Polo).
uczestnicy zostali także za
W poszczególnych klasach
proszeni przez Automobil wygrywali: 126p - Paweł
klub Orski do udziału w za Gauden; do 903 ccm - Da
jęciach Zimowej Szkoły Jaz riusz Markuszewski; do 1300
dy prowadzonych przez - Karol Milkowski; do 1600 czołowych polskich kierow Piotr Szydłowski; powyżej
ców: J. Damentko, T. Chmie 1600 - Marcin Rompca.
lą, K. Gałeckiego, M. GąsecOrganizatorzy dziękują
kiego, L. Gontarza, M. Ko- firmie Elpigaz za pomoc
strzaka, T. Myszkiera, A. w organizacji imprez.
Grabowskiego i L. Orskiego. (pol)

Sportowy weekend
Najważniejsze wydarzenie sportowego weekendu
odbędzie się w Elblągu. Tam w niedzielę rozstrzy
gnie się jakiego koloru medal w pięściarskiej eks
traklasie przypadnie miejscowemu Startowi.
O godzinie 11.00 w hali
przy ul. Kościuszki rywalem
miejscowej drużyny będzie
Victoria Jaworzno. Elblążanie mogą zostać nawet mi
strzami kraju, pod warun
kiem, że sami wygrają,

a świdnicka Polonia ponie
sie porażkę z knurowską
Concordią. To jednak mało
prawdopodobne. Zapewne
więc na piersiach bokserów
Startu zawisną srebrne
krążki.
Jak zawsze nie zabraknie
emocji związanych z koszy
kówką. W sobotę o godzinie
17.00 w hali przy ul. Olim
pijskiej w Gdyni-Redłowie
Fota Porta podejmować bę
dzie Wisłę Cristal Kraków.
Dla gdynianek jest to szansa

na skuteczny rewanż za po
rażkę poniesioną w pierw
szej rundzie.
Godzinę później, ale
w hali przy ul. Nagietkowej
w Gdyni-Dąbrowie przed
własną publicznością wy
stąpią drugoligowi koszyka
rze Panoramy Firm Meduzy
Ich rywalem będzie ŁKS
Łódź. Jest więc szansa na
zainkasowanie pierwsze gow tym sezonie kompletu
punktów przez podopiecz
nych Jarosława Królikow
skiego. W tejże hali w nie
dzielę o godz. 12 odbędzie
się też mecz II ligi kobiet,
w którym Fota VBW Clima
podejmie Łączność Olsztyn.
Piłka ręczna. W Gdańsku
czekają nas emocje związa

ne z występem szczypiornistów Spójni, których rywa
lem w skutecznej, mamy
nadzieję, walce o punkty
serii A będzie Metalplast
Oborniki Wlkp. Te mecze
rozpoczną się o 18.30 w so
botę i 11.00 w niedzielę.
Sympatyków siatkówki
zapraszamy do Starogardu.
Tam w II lidze miejscowy
Baczewski spotka się z Bzu
rą Ozorków. Początek gier
w sobotę o godz. 18.30
i w niedzielę o godz. 11.00.
Miejscem spotkań będzie
sala SP nr 8, mieszcząca się
przy ul. Zblewskiej.
Na koniec o piłce noż
nej. Tej w mniejszym wy
daniu, pięcioosobowym.
W sobotę i niedzielę w hali
AWF przy ul. Wiejskiej ko
lejne serie gier w trójmiej
skiej superlidze. Początek
gier każdego dnia o godzi
nie 14.00.
(kast)

Prezes Polskiego
Związku Piłki Nożnej Marian Dziurowicz
prawnik związkowy Andrzej Wach, dyrektor
biura - Andrzej Zienta
ra oraz Zbigniew Kaliń
ski stanowczo odpierali
zarzuty UKFiT wysu
nięte pod adresem
PZPN podczas czwart
kowej konferencji pra
sowej w Warszawie.
Na temat zawieszenia
statutu związku mec. Wach
oświadczył m.in.:
- Stanowisko UKFiT od
nośnie legalności władz
PZPN byłoby może zrozu
miałe gdybyśmy znajdowali
się w jednym z krajów afry
kańskich. Nasze prawo sta
nowi, że 3 i 7 lipca 1995 r zo
staliśmy wybrani legalnie
i legalnie działamy. Związek
nie przyjmuje do wiadomo
ści wniosku UKFiT. W razie
odrzucenia naszego odwoła
nia skierujemy pozew do
Naczelnego Sądu Admini
stracyjnego. Minister Jacek
Dębski miałby prawo inter
weniować dopiero w przy
padku ewentualnego zawie
szenia zapisów statutowych
PZPN przez Sąd Powszech
ny. Prezes UKFiT postępu
jąc w ten sposób staje się
niewiarygodny w oczach
prezydenta FIFA Seppa
Blattera Tymczasem mini
ster Dębski postępując tak
jak to przedstawiono pod
czas poniedziałkowej konfe
rencji UKFiT właśnie chce
w trybie administracyjnym
załatwiać sprawy, które są
w gestii sądów powszech
nych. Podczas sejmiku spra
wozdawczo-wyborczego je
den z delegatów podjął kwe
stię dopuszczenia do głoso
wania szesnastu delegatów
makroregionów i to Walny
Zjazd czyli najwyższa wła
dza PZPN w głosowaniu
podjął decyzję o legalności
ich udziału w wyborach.
(kast PAP)

Nasz plebiscyt

Pierwsze porcje kuponów
Poczta przyniosła nam
pierwsze porcje kuponów
46. plebiscytu „Dziennika
Bałtyckiego" na wybór 10
najlepszych
sportowców
województwa pomorskiego
w 1998 roku.
Wszytkie są prawidłowe
z wyjątkiem jednego, w któ
rym nadawca wpisał do ku
ponu tylko jedno nazwisko
zawodnika, a resztę rubryk
przekreślił. Przypominijmy,
że nasz konkurs jest plebi
scytem nie na jednego, a na
dziesięciu sportowców.
Plebiscytowe
kupony
można do nas przysyłać do
22 bm. Wiemy że kibice
sportowi niezbyt chętnie li
sty piszą. Jeśli coś im się nie
podoba, wolą od razu telefo
nicznie sygnalizować swoje
odczucia i krytyczne opinie.
Jeśli jednak, ktoś chciałby
przy okazji plebiscytu dołą
czyć do kuponu swoje pi
semne uwagi o wybrzeżowym i pomorskim sporcie,
prosimy bardzo.

Typują dziennikarze
Dziś zamieszczamy ostat
nią serię plebiscytowych ty
pów wybrzeżowych dzien
nikarzy - jak oni widzą
układ najlepszej „10" spor
towców w naszym plebiscy
cie.
Stanisław
Rajewicz
(„Głos Wybrzeża")
Ryszard Sobczak
1.
Sylwia Gruchała
2.
3.
Olga Pantelejewa
Mariusz Przewoźny

Anna Rybicka
Leszek Blanik
Adam Fedoruk
Sebastian Suchowicz
Marek Dera
Sławomira Szpek
Adam Maksim (Radio
Plus):
1.
Ryszard Sobczak
2.
Sylwia Gruchała
Adam Korol
3.
4.
Marzena Okońska
5. Pawet Kacprowski/Paweł Kuźmicki
6.
Leszek Blanik
7.
Anna Rybicka
8.
Magdalena Mroczkiewicz
9.
Rafał kałużny
10.
Jacek Krukowski
Andrzej Prus („Głos Wy
brzeża"):
1.
Ryszard Sobczak
2.
Marek Dera
3.
Olga Pantelejewa
4.
Mariusz Przewoźny
5.
Alicja Pęczak
6.
Leszek Blanik
7.
Sylwia Gruchała
8.
Roman Olszewski
9.
Adam Fedoruk
10.
Michał Chmela
Mirosław Begger („Gaze
ta Kociewska", „Wiadomości
Sportowe") :
1.
Ryszard Sobczak
Alicja Pęczak
2.
Adam Korol
3.
Leszek Blanik
4.
Sylwia Gruchała
5.
Katarzyna Radtke
6.
Anna Rybicka
7.
Jacek Krukowski
8.
Anna Kwitniewska
9.
Marzena Okońska
10.
(ko)
5.
6.
7.
8.
9.
10.

C
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KUPOM
KOMKURSU-PLEBISCYTU

na najlepszych sportowców
woj. pomorskiego 1998 roku
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wypełniony kupon należy wysłać pod adresem redakcji:
„Dziennik Bałtycki" 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
w terminie do 22 grudnia 1998 r. z dopiskiem „Plebiscyt"

Imię i nazwisko
adres

Sponsor główny: p ał | 0rama '

Firm
Tenis

Walne w SKT

Sopocki Klub Tenisowy informuje, że nastąpiła zmiana
terminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
Odbędzie się ono 18.12.98, a nie jak wcześniej podawano 11
bm. Miejsce - nowa hala im. Jana i Stefana Korneluków pozostaje bez zmian. Dla członków klubu w sekretariacie
SKT dostępne jest sprawozdanie zarządu.
(kast)

•Kto trenerem kadry?

sobota, niedziela
5, 6 grudnia 1998 r.

raka Mina

Narciarstwo. Puchar Świata

im dokonała w piątekw Zu
rychu podziału między kontynentyitóejsc wiiniłfech mi
strzostw świata 2002 roku, or
ganizowanych wspólnie przez
Japonię i Koreę Płd. Oto podział
między poszczególne konfede
racje kontytentalne: Europa 15 (w tym Francja - obrońca ty; tułu), Aaga - 4 itw i53a^paiia
i Korea Południowa - gospoda;?fze turnieju), Ameryka Bołitdnia - 4 lub 5 (piąta drużyna
eliminacji rozegra baraż z najłepszymżespołem strefy Oceanii), Afryka - 5, CONCACAT
(strefa Ameryki Północnej
i Środkowej) - 3, Oceania -1|
lub 1 (zwycięzca rozegra baraż
z piątą drużyną eliminacji
w Ameryce Południowej).

Triumfatorką slalomu
narciarskiego zalicza
nego do cyklu Pucharu
Świata w konkurencjach
alpejskich została
w Mammoth Mountain
niespodziewanie Szwed
ka Anja Paerson 1.41,84. Wyprzedziła
ona Zali Steggall (Au
stralia) -1.41,85 i In
grid Salvenmoser (Au
stria) - 1.42,29.
Pogoda krzyżowała szyki
organizatorom. Gdy stwier
dzono, że trasa jest miękka padał mokry śnieg - zdecy
dowano się na wariant star
tu w drugim przejeździe od
15. zawodniczki do 1., po
pierwszej próbie. Zrezygno
wano z obowiązujących te
gorocznych standardów pierwsza jedzie w drugim
przejeździe 30. slalomistka,
a ostatnia 1. po pierwszej
próbie.
To promowało czołówkę
pierwszego przejazdu, ale
okazało się, że tylko Austra
lijka Steggal umiała skorzy
stać z tego handicapu
i obroniła drugie miejsce.
Prowadząca na półmetku
Sabinę Egger spadła na
czwarte miejsce, a trzecia po
pierwszej próbie Słowenka
Urska Hrovat na siódme.
Zwycięstwo Paerson siedemnastolatki ze Szwecji
i tegorocznej debiutantki
w zawodach o Puchar Świa
ta jest niespodzianką, ale
nie sensacją, gdyż już
w pierwszym starcie na
amerykańskiej ziemi
w slalomie gigancie w Park
City była szósta. Tegorocz
ny PŚ kobiet ma więc drugą
nastolatkę - po Janicy Kostelic z Chorwacji, która
wdziera się przebojem do
ścisłej czołówki światowej.

Na odbywających się
w niemieckiej miejscowości
<
Leverkusen mistrzostwach
Europy wkick boxingu zawodStoamiówiec
Gdańsk, Rafał Kałużny awan
sował do finału kategorii 4o
57 kg w formułę light-contact.
Polak ma już zapewniony co
• najmniej sirebmy medal.

Pływanie
Belg Frederik Deburghgraeve
ustanowił podczas pierwszego
dnia międzynarodowych pływac
kich mistrzostw USA w College
Station rekord świata w wyścigu
na 100 m stylem klasycznym
czasem 58,79. Poprzedni rekord
należał do niego i wynosił 59,02.
Bardzo dobrze spisał się w wy
ścigu na 200 stylem grzbietowym
Bartosz Sikora, ustanawiając re
kord Polski wynikiem 1.55,77.

Komentarz dnia

Pozostał
sąd

Wojna na słowa i dokumenty po
między Urzędem Kultury Fizycznej
i Turystyki oraz Polskim Związ
kiem Piłki Nożnej trwa w najlep
sze. Po poniedziałkowej konferen
cji prasowej zwołanej przez Jacka
Dębskiego, w której wytoczył on
ostatnie, tak jak sam to określił;
argumenty przeciwko futbolowej
centrali ta ostatnia nie pozostała
dłużna i na zarzuty ministra odpo
wiedziała ekspertyzami prawnymi
mecenasa Andrzeja Wacha.
Wszystko to wygląda więc tak sa
mo,, jak poprzednio, na zasadzie Ja
do ciebie, ty do mnie". Każdy chy
ba przyzna, że kolejne, nowe wątki
w konflikcie UKFiT-PZPN po pro
stu nużą. To, kto używa mocniej
szych argumentów, tak naprawdę
przestaje już obchodzić opinię pu
bliczną. Bo w końcu ile można?
Najwyższa pora, aby zajął się tym
wszystkim sąd powszechny. Niech
on rozstrzygnie raz na zawsze, kto
ma rację.

Kuba Staszkiewicz

cumy

I
Triumfatorką slalomu narciarskiego zaliczanego do cyklu Pucharu Świata w konkurencjach
alpejskich została w Mammoth Mountain Szwedka Anja Paerson (na zdjęciu głównym).
Poniżej reprezentantka Australii Zali Steggall, która zajęła drugie miejsce w slalomie specjal
nym.
Fot. PAP/CA

Wyniki: 1. Anja Paerson
(Szwecja)
1.40,84
(52,02+48,82); 2. Zali Steg
gall (Australia) - 1.40,85
(50,27+50,58); 3. Ingrid Salvenmoser (Austria) 1.41,29 (51,39+49,90).
Czołówka klasyfikacji ge
neralnej PŚ kobiet po 7
(z 37.) konkurencjach: 1.
Alexandra Meissnitzer (Au
stria) - 385 pkt; 2. Martina
Ertl (Niemcy) - 239; 3. Renate Goetschl (Austria) 214.
Czołówka klasyfikacji sla
lomu PŚ kobiet po 2 (z 9.)
slalomów: 1. Urska Hrovat
(Słowenia) - 136, 2. Sabinę
Egger (Austria) -130, 3. Pa
erson -124.
(kast, PAP)

•O programach szerzej
w piątkowym
dodatku TV PILOT

sobota, niedziela
5, 6 grudnia 1998

Uwolnienie

SOBOTA
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19.30

nominacje do Oscara. Na rzece Cahulawasse wkrótce ma powstać zapora. Czte
rej koledzy - zamiłowani ekolodzy wyruszają
fta spływ w dół rzeki. W trakcie podróży
_w°ch z nich pada ofiarą pary zboczeńców
k a ratunek przybywają dwaj'pozostali członowie wyprawy i zabijają jednego z napastniZanim uczestnicy spływu dopłyną do
ceto, przeżyją jeszcze wiele chwil grozy.

19.30 Merlin (1/2) - Baśń filmowa
prod. ang.-ameryk, z 1998 r.
Reż. Steve Barron
TVN
20.00 Fotoreporter - film sens. prod
USA, Reż. Howard Franklin
Nasza TV, RTL7
20.00 Picasso. Twórca i niszczyciel film biograficzny USA, 1996,
Reż. James Ivory
HBO
20.05 Zabójczy widok ang. film sens.
1985, Reż. John Glen
TVP1
20.05 Jestem nieśmiały, ale się leczę
- franc. komedia. Reż. Pierre
Richard
Polsat 2

•21.05

Czy człowiek w obliczu ekstremalnego
niebezpieczeństwa, ma prawo zabić in
nego człowieka...

Mroczny cień...

biecujący bostoński adwokat Ben
Chase podejmuje się obrony Martina
Thiela, młodego chłopaka z bogatej rodzinY oskarżonego o gwałt i brutalne morder
stwo. Odnosi w sądzie błyskotliwe zwycię
sko j j g
wychodzi na wolność.
Zadowolenie Chase'a z zawodowego sukCesu nie trwa jednak długo. Uświadamia
sobie bowiem, że Martin rzeczywiście był
^nien zarzucanych mu czynów.
e

0

Fantastyczna baśń, USA, 1998
Reżyseria: Steve Barron
Obsada: Sam Neill, Isabella Rossellini,
Miranda Richardson, Martin Short, Rutger
Hauer, John Giełgud
Pełna niezwykłych tajemnic, podstępnych
intryg i prawdziwej magii, baśń o walce do
bra i zła w legendarnych czasach czarodzie
ja Merlina, króla Artura, pięknej Nimue
i mściwej wiedźmy Mab. Gdy król Constant
(John Giełgud) zostaje zamordowany przez
okrutnego Vortigerna (Rutger Hauer), wy
bucha wojna domowa. Zła czarownica Mab

(Miranda Richardson) powołuje do życia
Merlina (Sam Neill), by pomógł jej ostatecz
nie zwalczyć dobro. On jednak buntuje się nie chce służyć siłom ciemności, pragnie, by
na ziemi królowały pokój i miłość. Ustano
wienie nowego porządku nie będzie łatwe...
Mab niszczy wszystko, co Merlin kocha;
oszpeca i więzi jego ukochaną Nimue (Isa
bella Rossellini). Czy znajdzie się w końcu
ktoś, kto pomoże Merlinowi złamać posępną
moc Mab i przywrócić światu jasność...?
II część - niedziela, 6 grudnia, godz. 19.30

Dzieci gorszego Boga

Gary Oldman

NIEDZIELA

i ames, pełen ideałów nauczyciel, przybywa
m po studiach do szkoły dla głuchoniemych,
gdzie można się dostać tylko promem, co jest
symbolem izolacji niepełnosprawnych. W wy
niku stosowania niekonwencjonalnych metod
nauczania, nowy nauczyciel nie jest lubiany
przez pozostałych wykładowców. Po pewnym
czasie James zakochuje się w głuchoniemej
Sarah, pracującej w szkole jako sprzątaczka.
Film poruszający problem znaczenia ak
ceptacji i zrozumienia innych ludzi, nie
przedstawia kalectwa jako cechy budzącej
litość, lecz jako indywidualne znamię czło
wieka.

mmmmm;;:-;::;:..

•19.30

William Hurt, Marlee Matlin

IDLA DZIECI

•SPORT

•SPORT

•8.55

•10.00

•11.00

SOBOTA

8.45 DeDe Reporter
TVN
9.00 Twój problem, nasza głowa TVN
9.05 Ziarno
TVP1
9.30 5-10-15
TVP1
9.30 Ala i As
TV Polonia
9.55 Bliskie spotkania z historią TVP1
10.25Walt Disney przedstawiaTVPl
12.00 Kino bez rodziców
TVP2

NIEDZIELA

•8.25

Power Rangers
Polsat
Teleranek
TVP1
Ich czworo i pies
TVN
Dogtanian i trzej musz
kieterowie - anim. Nasza TV
9.00 Ala i As
TV Polonia
9.00 Twój problem, nasza głowa
TVN

8.25
8.30
8.30
8.30

NIEDZIELA

SOBOTA

10.00 Rzut za 3 - następcy Jordana
TVN
10.30 Magazyn NBA
TVN
14.00 Studio sport: I liga koszy
kówki mężczyzn - Nobiles
Wrocław - Zagłębie Maczki
Bór Sosnowiec
TVP 1
16.00 Motowizja: Grand Prix Macao
Wiga 1

15.25 (K) Mecz + Mecz
Canal+
17.15 SPORT Z SATELITY: Siat
kówka kobiet - mecz Centrostal Bydgoszcz - Nafta Pila
TV Polonia
18.00 Piłka nożna - liga szkocka
Twoja Wizja
20.00 Łyżwiarstwo figurowe Twoja
Wizga
21.45 Gdański Magazyn Sportowy
TVG

21.05 Cesarskie cięcie - pol. kome
dia, 1987
TV Polonia
21.55 Prezydencki szmal - dramat
prod. USA, 1995, Reż. Allen
i Albert Hughes
Polsat
22.05 Tina - biograficzny film USA,
1993. Reż. Brian Gibson HBO
22.30 Świat przyszłości • - film sf.
USA, 1976r, Reż. Richard T.
Heffron
TVN
22.40 Królowa serc - komedia, ang.,
1989. Reż. Jon Amiel
TVP2
22.40 Dzień Szakala - ang.-francfilm sens. 1973. Reż. Fred Zinnemann
RTL7
23.30 Mroczny cień sprawiedliwości
- dramat kryminalny, USA,
1989
TVP1
23.35 Gorące Kino - Znak smoka film sens. USA, 1993Nasza TV
0,30 Przejazd - australijski film
obycz., 1990 r.
TVN

11.00 WWF Superstars 635 - zapasy.
Walki najlepszych amerykań
skich zapaśników
Wizja 1
11.00 Gillette - pr. sportowy
TVN
15.00 Hokej na łodzie: Liga niemiec
ka - mecz Eisbaren Berlin Kólner Haie
DSF
16.00 (na żywo) Sport: ŻużelWizja 1
16.55 (K) Piłka nożna: liga angielska
Canal+
17.00 Studio sport - Koszykówka:
Ericssob Bobry Bytom - Azoty
Unia Tarnów
TVG
19.00 (P) Narciarstwo alpejskie: PŚ
w Whistler - supergigant męż
czyzn
Eurosport
20.40 Wieczór ze sportem TV
Gdańsk
TVG
21.45 (K) Sport +
Canal+
23.00 Sportowa niedziela
TVP 1

19.30 Merlin (2-ost.) - ang.-ameryk.
1998. Reż. Steve Barron TW
20.00 Melvin i Howard - film obycz.
USA, 1980. Reż. Jonathan
Demme
Nasza TV, RTL7
20.00 Pontiakiem na Księżyc film
obycz. USA, 1994. Reż. Peter
Medak
Canal+
20.00 Gliniarz z metropolii - film
sens. USA, 997. Reż. Thomas
Carter
HBO
20.05 Ścieżki życia (5/6) - serial
obycz. USA, 1986. Reż. Karen
ARthur
TVP1
20.05 Jestem nieśmiały, ale się leczę
Polsat 2

•21.00
21.00 Dzieci gorszego Boga - melo
dramat USA, 1986. Reż. Randa
Polsat
Haines
22.00 Pociąg z forsą -film sens. USA,
1995, Reż. Joe Ruben
HBO
22.05 Dingo - film obycz. australijsko-francuski, 1991. Reż. Rolf
DeHeer
TVN
22.55 Kalejdoskop
Filmowy
Kangur - dramat sensac. prod.
australijskiej, 1986. Reż. Tim
Burstall
Nasza TV
23.05 Pedał - franc. komedia, 1996,
Wyst. Pastric Timsit Canal+
0.00 Prawdziwe ryzyko - film sens.
USA, 1989
TVP1
0.10 Powrót żywych trupów - hor
ror USA/ 1985. Reż, Dan
0'Bannon
TVN

mMrntk&ńm

sobota, niedziela 5,6 grudnia 1998 r.

Bałtyckimi

TYPU

Zabójczy widok
Piętnasty film z ekranowego cyklu
0 przygodach brytyjskiego agenta
007 Jamesa Bonda, a także siódmy
1 zarazem ostatni, w którym postać
tę odtwarza Roger Moore.
James Bond udaje się na Syberię,

iffc

Cuda pogody - Tornado
Tornada, ogromne słupy powietrza
wirującego z zawrotną szybkością
ponad czterystu kilometrów na go
dzinę upodobały sobie środkowozachodnie stany USA. Najczęściej

gdzie przechwytuje mikroprocesor
wykradziony przez agenta 003 z ra
dzieckiego centrum naukowego.
pr.l,g. 20,05

trąba ma kształt długiego, wijące
go się lejka o średnicy kilkudziesię
ciu metrów, jednak co piąte torna
do stwarza poważne zagrożenie,
pr. II, g. 21.25

Spotkania kabaretowe z Mikołajem
Program rozrywkowy przygotowa

Królowa Serc
Pogodna, urokliwa komedia ro

ny przez artystów kabaretu Elita
z udziałem Krzysztofa Piaseckiego,
Andrzeja Grabowskiego, Bohdana
Łazuki, Ireneusza Krasnego, Woj
ciecha Dzieduszyckiego i kabaretu

mantyczna o perypetiach rodzin
nych i miłosnych w środowisku
włoskich imigrantów w Londynie
opowiadana po 20 latach przez

Rak. Wykonywane piosenki zwią
zane będą tematycznie z Mikoła
jem.
pr. I, g. 22.25
7.00 Rolnictwo na świecie 7.15
Agrolinia 7.45 Śniadanie na farmie
8.05 Wszystko o działce i ogrodzie
8.30 Wiadomości 8.40 Prognoza
pogody 8.45 Droga do NATO - re
portaż 9.05 Ziarno - program re
dakcji katolickiej 9.30 Dla dzieci
i młodzieży: 5-10-15 9.55 Dla dzie
ci: „Bliskie spotkania z historią" (1)
10.25 Walt Disney przedstawia:
„Kaczka paczka"; „Zwariowany
piątek" (2) 11.40 Co w kraju pisz
czy? 12.00 Wiadomości 12.10 Pro

Eddiego, który w czasie, gdy roz
grywały się ukazane w filmie wy
darzenia,
był
10-letnim
chłopcem.
pr.il, g. 22.40

Zlot ortów
Pewien oficer zostaje obarczony
trudnym i niewdzięcznym zada
niem przeprowadzenia ważnych
zmian w armii, które wywołują
wiele kontrowersji i niezadowole
nia. Uwikłany w tę sprawę wzbu
dza niechęć kolegów.,. Nominacja
do nagrody Oscara za efekty
dźwiękowe.

rozrywki Delos zostaje zamknięty
na kilka lat po ataku grupy człeko
kształtnych robotów na odwiedza
jących. Teraz jednak szefowie i na

"Pan Złota Rączka" (37/50)
- serial komediowy, USA

16.05

1991, reż. John Pasquin
dzieło pomocy
dzieciom
1700 Teleexpress
17.25 Jaka to melodia? - quiz
17.50 To jest telewizja
Sindbada"
18.10 "Przygody
(14/22) - serial przygodowy,
USA 1995, reż. Clay Borris
19.00 Wieczorynka: „Tabaluga" serial animowany
19.30 Wiadomości i Sport
Prognoza pogody

16.55

16.00
16.10
16.20

"Zabójczy widok" - film sen
sacyjny, W. Brytania 1985,
reż. John Glen, wyk. Roger

20.05

20.05

Moore, Christopher Walken,
22.25
23.10
23.30

1.25

2.35
3.05

Tanya Roberts, Grace Jones
Spotkania kabaretowe z Mi
kołajem
Sportowa sobota
"Mroczny cień sprawiedli
wości" - dramat kryminalny,
USA 1989, reż. Martin
Campbell, wyk. Gary Oldman, Kevin Bacon, Tess Harper, Don Baker (109 min)
"Klan" (147,148,149)-tele
nowela, Polska 1997, reż.
Paweł Karpiński (powt.)
Jak cytrynę - śpiewa Jacek
Skubikowski (powt.)
Zakończenie programu

mów religijnych 8.00 „Kapitan N"
(14) - serial animowany dla dzieci
8.25 „Power Rangers" (123) - serial
fantastyczny, USA 1994 (25 min)
8.50 Kalambury - pr. dla dzieci 9.20
Talent za talent 9.50 Owocmocna li
sta przebojów - pr. muzyczny 10.00
„Strażnik Teksasu" (106) - serial
sensacyjny, USA 1996, reż. Vern Gil-

czyli prawo własności" - se
rial komediowy, Polska 1993,
reż. Jerzy Gruza, wyk. Anna
Seniuk, Andrzej Kopiczyński,
Roman Kłosowski
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
18.35 Duety do mety - teleturniej
19.05 "Latający cyrk Mon ty Pythona" (25/45)-serial

17.15

19.40

19.05

I ty możesz zostać św. Miko
łajem
21.25 "Cuda pogody": „Tornado"
- serial dokumentalny, USA
1996
21.50 Słowo na niedzielę
22.00 Panorama

22.30
22.40

0.30
1.30
1.35

18.10

20.00
20.50

21.00
21.55

Prognoza pogody
"Królowa serc" - komedia
obyczajowa, USA 1989, reż.

23.45
23.50

Jon Amiel, wyk. Anita Zagaria, Joseph Long, Eileen Way,
Vittorio Duse (108 min)

0.25

Informacje
Zepter Sport Magazyn
Dziewięciu wspaniałych; gra
-zabawa
"F/X" (1) - pilot serialu sen
sacyjnego, USA 1996, wyk.
Cameron Daddo, Kevin Dobson, Carrie-Anne Moss,
Christina Cox (60 min.)
"Xena, wojownicza księż
niczka" (29) - serial przygo
dowy, USA 1995, wyk. L.
Lawless, R. O' Connor (45
min)
Disco Polo Live
Idź na całość - show
Losowanie LOTTO
"Nocny patrol" (27) - serial
"Prezydencki szmal" - dra
mat sensacyjny, USA 1995,
reż. Albert Hughes, wyk. Keith David, Larenz Tate, Chris
Tucker, Freddy Rodriguez
Ogłoszenie wyników LOTTO
"Ostatni do wzięcia" (14) serial komediowy, USA 199596, reż. Sam Weisman
Playboy: „Pamiętnik Czerwo
nego Pantofelka"; „Między

Przystanek Woodstock - Ża
ry '98
Sport telegram
Zakończenie programu

Co nam zostało z tych lat
Widowisko poetycko-muzyczne
z tekstami Agnieszki Osieckiej do
muzyki Adama Sławińskiego."Fa
buła przedstawienia jest opowie
ścią o wymianie korespondencji

w tym kraju groziło całkowite wy
tępienie. Leakey uratował słonie
i wygrał wojnę z kłusownikami.
Stworzy! własną armię strażników
przyrody. Jego ludzie strzelali do
kłusowników bez ostrzeżenia.
TVG<g 15.30

Kanew, wyk. Kirk Douglas, Leah Ayres, Lee Purcell, Tom Noonan (95
min) 12.30 „Zlot orłów" - dramat
obyczajowy, 1962, reż. Delbert
Mann, wyk. Rock Hudson, Mary Peach, Rod Tylor, Barry Sullivan (60
min)14.30 Gospodarz: gra - zabawa
15.00 Gala Polsatu - reportaż 15.30
Oskar

20—

TV Polonia, g. 23.05

nych przestróg obrazu s-f „W Estworld". Wielki futurystyczny park

12.55 I ty możesz zostać św. Mikoła
jem 13.10 Mickiewiczowskie gawędy
Barbary Wachowicz 13.30 „Ballykissangel" (9/14) - serial 14.25 W 80
dań dookoła świata z Robertem Makłowiczem -Najjaśniejszy smak 14.50
I ty możesz zostać św. Mikołajem
15.00 Familiada 15.35 „Złotopolscy"
(93): „Cywil" - telenowela

Dla dzieci: Ale heca

TVN, g. 11.00

nął na czele kenijskiej Służby Dzi
kiej Przyrody. Słoniom żyjącym

z bandą kryminalistów bierze
udział w napadzie na bank,
Polsat, g. 21.55

1.25

3.05
4.05

snem a jawą"
"Oaza" - film erotyczny,
USA 1997, reż. Kristoffer Ta
bori
Muzyka na BIS
Pożegnanie

7.00 „Kopciuszek" - serial animo
wany 7.25 „Czarodziejski ołówek" serial dla dzieci 7.30 „Bajki dla Jasia
i innych dzieci" - serial anim. 8.00
„Podróże z małą gwiazdką" - serial
animowany 8.30 Dzień dobry, tu
Gdańsk 9.00 Panorama 9.10 Dzień
dobry, tu Gdańsk 9.30 „Niebezpiecz
na zatoka" - serial 10.00 „Podróże
kulinarne po Europie" - serial dok.
10.30 „Stulecie motoryzacji" - serial
dok. 11.00 Magazyn nie tylko sporto
wy - magazyn 11.25 „Kung Fu" serial 12.15 „Telewizyjna encyklope
dia multimedialna" - serial 12.30 45
minut - magazyn 13.10 Tu mieszka
my: Pruszcz Gdański - Wschód 13.30
Piraci - teleturniej 14.00 Krajobrazy
- magazyn krajoznawczy 14.10 Camerimage - VI Międzynarodowy Fe
stiwal Filmowy 14.30 Tu mieszkamy:
Pruszcz Gdański - Wschód 15.00
Dwa tysiące lat później - pr. katolic
ki 15.30 „Świat przyrody" - serial

16.30

"Tak panie Premierze" (7/8)
- serial komediowy, W. Bryt.
1992, reż. Sydney Lotterby

17.00

Studio Trójki
Tu
mieszkamy:
Gdański - Wschód

17.55

Słowo o Ewangelii

18.10

Panorama lokalna

18.30

Uśmiechnij się - program
rozrywkowy

19.00

Wykrzyknik -show Mariusza
Pucyło

19.30

"Carmen"-opera

21.05

Fryderyk Schiller - Geniusz
znajduje słowa - serial dok.
Panorama - wydanie wie
czorne

21.30

Pruszcz

21.45

Gdański Magazyn Sportowy

22.00

"Podróże kulinarne po Euro
pie" - serial dokumentalny
"Uwolnienie" - thriller, USA
1972, reż. John Boorman,

22.30

wyk. Jon Voight, Burt Rey

0.15

między młodą, uroczą dziewczy
ną (w tej roli Anna Prucnal),

ukowcy postanawiają ponownie
otworzyć udoskonalony park.
mg.22.30

a pewnym kolejarzem (w którego
wcielił się Wiesław Gołas).
TV Polonia, g. 23.45

7.00 Telesklep 8.00 „O czym szumią
wierzby" (23) - serial animowany

7.00 Program dnia - TV Polonia za
prasza 7.05 „Klan" (145,146,147) -

dla dzieci 8.30 „Latarnia Solusia"
(26) - serial animowany dla dzieci
8.45 De De Reporter - pr. dla dzieci
9.00 Twój problem nasza głowa pr. na żywo, dla dzieci 10.00 Rzut
za 3 - następcy Jordana 10.30 Ma
gazyn NBA 11.00 „Odznaka" - film
sensacyjny, USA 1985, reż. Corey
Allen, wyk. Carroll 0'Connor, Lois

telenowela, Polska 1998, reż. Paweł
Karpiński (powt.) 8.20 Liga Przebo
jów - Szczęśliwa „13" 9.00 Wiado
mości 9.10 Hity satelity - propozycje
programowe TV Polonia na nadcho
dzący tydzień (powt.) 9.30 Dla dzieci:
Ala i As - Zgadywanki, wierszowanki (powt.) 9.50 Dla dzieci: Szafiki
10.20 Zwierzolub - program porad
nikowy 10.40 Brawo BIS 13.10 Spoj
rzenia na Polskę - program publicy
styczny 13.30 Piraci - teleturniej
14.05 Na skrzydłach Ikara (4) 14.30

Nettleton, Bergona Plaża, Vincent
Gardenia (120 min) 13.00 Tajemni
ce mórz" (1) - serial dokumentalny
13.25 Big Star Party - superlista
14.15 „Gwiezdne wrota" (14) - se
rial SF, USA 15.15 „Buffy- postrach
wampirów" (14) - serial dla mło
dzieży, USA

16.15

Multikino - filmy, gwiazdy,

16.45
17.15

plotki
Studio tramwaj
Maraton Uśmiechu - wyda
nie konkursowe z udziałem

17.10 Historie nie z tej ziemi
17.30

Miś, czyli surrealizm socjalistyczny

dwójne zadanie: musi jak najszyb
ciej dopaść zabójcę i położyć kres
negatywnej reklamie w mediach.

Świat przyszłości
Kontynuacja pełnego cywilizacyj

lum, wyk. Chuck Norris, Clarence Gilyard, Sheree J. Wilson (45 min)
10.55 „Ucieczka Eddiego Macona" film sensacyjny, USA 1983, reż. Jeff

"Czterdziestolatek — 20 lat
później" (13/15): „Pod klucz,

wisielca i

Ten wydział jest właśnie w tarapa
tach. Rehabilitacja policji spoczy
wa na barkach Nolana - ma on po

Świat przyrody
W 1989 roku Richard Leakey sta

W 1968 roku czarnoskóry Anthony Curtis wyjeżdża na wojnę
do Wietnamu. Po kilku latach
wraca i jest niezmiernie rozgory
czony, gdyż nikt nie traktuje go
jak bohatera. Teraz musi zaczy
nać wszystko od nowa,., i wraz

jem 12.00 Kino bez rodziców: Spotka
nie z Hanna Barbera 12.25 „Cudow
ne lata" (56): „Kandydat" - serial

16.50 Wigilijne

ustala on tożsamość
powiadamia policję.

TV POLONIA

Program nawiązuje do fenomenu
popularności filmu Stanisława 8arei „Miś", który podobnie jak inne
pozycje w dorobku tegc reżysera,
znakomicie oddaje paranoiczną
rzeczywistość dekady „gierkow
skiej". Dziś, pomimo upływu cza
su, obrazy Barei nadal śmieszą
i bawią.

Prezydencki szmal

11.45 I ty możesz zostać św. Mikoła

l ty możesz zostać św. Miko
łajem

w pracowni miejscowego rzeźbia
rza. Na podstawie opisu Caina

Odznaka
Frank jest gliniarzem w średnim
wieku. Przez lata dopracował się
funkcji szefa wydziału śledczego.

WG, g. 11.25

6.00 Disco Relax 7.00 Oskar 7.30
W drodze - mag. redakcji progra

16.25

KungFu
Na moczarch Caine zauważa wi
sielca. W tej sanej chwili zostaje
postrzelony w głowę. Gdy odzy
skuje przytomność znajduje się

Polsat, g. 12.30

7.25 Sport telegram (powt.) 7.30 Fol
kowe nuty: Festiwal Kapel i Śpiewa
ków Ludowych w Kazimierzu nad Wi
słą 8.00 Tacy sami - W świecie ciszy
8.30 Program lokalny 9.30 Powitanie
9.35 „Życie obok nas": „Tajemnice
oceanów: Galapagos - skrzyżowanie
prądów w oceanie" 10.00 „Nigel
Kennedy - portret" 11.00 Podróże
w czasie i przestrzeni: „Pod wspólnym
niebem" (5): „Na rzece Kolorado"

gram pod różą - Zanzibar 12.40
Czasy - katolicki magazyn informa
cyjny 12.55 Zabawy językiem pol
skim - teleturniej językowy 13.20
Dustman - reportaż 13.40 Goniec
kulturalny 14.00 Studio sport: I liga
koszykówki mężczyzn - Nobiles
Wrocław - Zagłębie Maczki Bór
Sosnowiec 15.45 TLP - Twoja Li
sta Przebojów

jj jj§(jf|j|§

Magazyn ze Wschodu 15.00 Skarbiec
- magazyn historyczno-kulturalny
Lucyny Smolińskiej 15.30 „Tajemnica
Sagali" (5/13): „Posłańcy ognia" serial przygodowy, Polska/Niemcy
1996, reż. Jerzy Łukaszewicz, wyk.
Grzegorz Ruda, Marcin Nowacki, Jan
Jankowski, Małgorzata Foremniak
(26 min)

16.00
16.15

Wieści polonijne
Mówi się,.. - pr. poradniko
wy prof. Jerzego Bralczyka

16.35
17.00
17.15

Ludzie listy piszą
Teleexpress
SPORT Z SATELITY: Siatków
ka kobiet - mecz Centrostal
Bydgoszcz - Nafta Piła
"Złotopolscy" (27,28): „Ro-

17.45
18.00

telewidzów
Ale plama - pr. rozrywkowy
Wszystko albo nic - teletur

18.15

18.55

niej rodzinny Krzysztofa łbisza
Pogoda

19.00
15.25
19.30

TVN Fakty
Sport
"Merlin" (1) - miniserial

19.15

fantastyczny, USA/W. Bryt.
21.20

22.30

0.30

To było grane! - pr. rozryw
kowy prowadzi Kayah, rok
1967
"Świat przyszłości" - film SF,
USA 1976, reż. Richard
T.Heffron, wyk. Peter Fonda,
Blythe Danner, Arthur Hill,
Yul Brynner (120 min)
"Przejazd" - film obyczajo
wy, Australia 1990, reż. George Ogilvie, wyk. Russell Crowe, Robert Mammore, Danielle Spencer (110 min)

nolds, Ned Beatty, Ronny
Cox (105 min)
Zakończenie programu
2.20
3.05

19.30
19.50
20.00

21.05

22.30
23.05
23.45

Big Star Party - superlista
Granie na ekranie - pr. roz
rywkowy
0.45
0.50

zejm", „Powrót Weroniki" telenowela, Polska 1998
Dobranocka: „Podróże kapi
tana Klipera" (5/12)
Wiadomości
Prognoza pogody
Panteon kompozytorów pol
skich: Henryk Mikołaj Górec
ki - transmisja koncertu
z Kościoła Św. Piotra i Pawła
w Katowicach
"Cesarskie cięcie" - kome
dia obyczajowa, Polska
1987, reż. Stanisław Moszuk
Panorama
Miś, czyli surrealizm socjali
styczny
Co nam zostało z tych lat: Li
sty śpiewające - Baba w ba
bie - widowisko poetyckomuzyczne z piosenkami do
słów Adama Sławińskiego
Program dnia - Powitanie
widzów amerykańskich
"Podróże kapitana Klipera"
(5/12) - serial anim.

Bi lUflttlK
BfŚit

sobota, niedziela 5, 6 grudnia 1998 r.

® II

CANAL+

iWO
9.00 Wygraj! Wyśpiewaj! 9.45 „Nie
złomny detektyw" (18) 10.15 „Antonella" (148) 11.05 Muzyczny regał
11.30 „Płonąca pochodnia" (119,120)
12.30 Melanżeria 13.00 „Nie ma jak
w domu" (59) 13.30 „Przynęta" (19)
- serial 14.00 „Tylko jedno życie" (68)
14.45 Klub 1001 podróży 15.15 Telewi
zyjne Biuro Matrymonialne 15.45
„Moje życie pod psem" (12) - serial

Fotoreporter

Bernstein specjalizuje się w foto
grafowaniu miejsc zbrodni. Swoje
zdjęcia sprzedaje lokalnym bru
kowcom, Pewnego dnia zwraca
do niego o pomoc Kay, właści
cielka kawiarni. Jakiś mężczyzna
Próbuje przejąć prowadzony
Przez nią interes.
RTL7, g, 20.00

16.00 Bezpośrednia transmisja z raj
du Barbórka
16.15 "Historie niesamowite" (8)
16.45 "Rycerze nie zawsze bez ska
zy" (12) - serial
17.45 VIP - wydarzenia i plotki
18.00 Bezpośrednia transmisja z raj
du Barbórka
18.05 Nasze wiadomości
18.10 " Byłem świadkiem" - serial
19.00
19.35
20.00

ExtraZoom
"Alfred Hitchcock przedsta
wia" — serial sensacyjny, USA
KINO AKCJI: „Fotoreporter" -

21.50

film kryminalny, USA 1992
Nasze wiadomości

22.10
22.15
22.15
22.35
23.35

Horoskop na jutro
- 23.35 NASZ WIECZÓR: BESTIE
Reportaż o seryjnych mordercach
"Dusza Bestii" - film dok.
GORĄCE KINO: „Znak smo
ka" - film sensacyjny, USA

1.15
1.45

Techno party
Zakończenie programu

7.00
7.30
8.30

10.00
11.00
12.00
14.30

"Świat królika Piotrusia" serial animowany
"Enchanted Tales: Piękna
i bestia" - film animowany
"Podejrzana sprawa" - ko
media, USA 1997, wyk. Kevin
Cabriales, Billy Drago, Brenden Jefferson, Shia LaBeauf
"Opowieści z mórz południo
wych" - serial przygodowy
"Trudne powroty" - serial
obyczajowy, Australia 1998
"Sąsiedzi" - serial obyczajo
wy, Australia 1986 (powt.)

7.00

(P) Tarantule i ich jadowici

8.00
9.00

krewni
(P) Owady i bestie
(P) Pełzające królestwo

10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
13.00
14.00
15.00

(P)ESPU
Ptasia telewizja: Ptaki słonych
bagien
Lassie: Przedwczesny osąd
Lassie: Ojciec i syn
(P) Weterynarz
Dom zwierząt: Dzieci zoo
(P) Dom zwierząt
(P) Dom zwierząt: Na ratunek

16.00
16.30
17.00
18.00
18.30
19.00
19.30

młodym waleniom
Lassie: Przedwczesny osąd
Lasie: Ojciec i syn
(P) Weterynarz
(P) Opowieści z zoo
Ptasia telewizja
(P) Latający weterynarz
(P)ESPU

7.00
7.15
7.30
8.00
8.15
8.30
9.50
10.50
12.25
12.30

Łapu Capu - chochliki telewi
zyjne
Diabelski Młyn - filmy anim.
Diabelski Młyn - filmy anim.
(K) „Doniczkowce" - anim.
(K) „Doniczkowce" - anim.
(K) „Poradnik matrymonial
ny" - komedia obycz., Polska
(K) „Wielcy tego stulecia" film dokumentalny
(K) „Wielki krzyk miłości" komedia, Francja 1997
Nie Przegap
Rozkodowany Bugs Bunny filmy anim.
Szymon Mówi Show

16.00

Portrety gwiazd: David Hasselhoff
"Madison" - serial dla mło
dzieży, USA/Kanada 1993
Motowizja: Grand Prix Macao

17.00
19.00

Motor Ralley
Brigitte i przyjaciele: Roger

20.00

Łowca krokodyli: Osłona prze

15.25
17.45

20.00

Moore
"Trudne powroty" - serial

Reportaż z cyklu 24 Godziny
(K) Wyprawy z National Geographic: „Smoki z wyspy Ga
lapagos" - film dok.
(K) Mecz + Mecz
(K) „Reakcja łańcuchowa" -

obyczajowy, Australia 1998

20.30
21.00

ciw Dingo
(P) Zwierzęce archiwum X
(P) Dom zwierząt: Polowanie

19.30
20.00

thriller, USA 1996
Aktualności filmowe
(K) „Feeling Minnesota" -

15.30

21.00
21.30

23.00
0.30
2.20

Krzysztof Zan - wywiad
"Struktura kryształu" - dra

na tygrysa - nieuchwytny ty

mat psychologiczny, Polska

grys sumatrzański
(P) Dom zwierząt: Jak powstał

1969
"Spirala" - dramat obyczajo

13.15
13.30
14.30

(P) Dom zwierząt: Tygrysy ludojady
(P) Odkrywamy świat z kapi
tanem Cousteau
Zakończenie

10.30

11.20
13.05
14.55
16.50

18.20

20.00
22.05

0.00
1.35

(K) „Crooklyn" - film obycz.
(K) „Niemy krzyk" - film sensac., USA 1997

0.05

(K) „Z namiętności" - dramat

"Milioner w spodenkach" komedia, USA 1994
"Na południe od Timbuktu" film przyrodniczy, W. Brytania
1988
"Klątwa doliny węży" - film
przyg., Polska 1987
"Ślepy traf" - komedia
obycz., USA 1997
"Zbrodnia stulecia" - dramat
sensac., USA 1996
"A Trip into the Light" - kon
cert Phila Collins'a
"Wykapany tatuś" - kome
dia, USA 1997
"Picasso. Twórca i niszczy
ciel" - film biograficzny, USA
1996
"Tina" - film biograficzny,
USA 1993
"Żyleta"-film SF, USA 1996
"Thais" - film erotyczny, Pol
ska 1983

3.15

"Krwawy obrządek w imię
Boga" - film dokumentalny,
W. Brytania 1995

3.50

"A Trip into the Light" - kon
cert Phila Collins'a

film obycz., USA 1996
21.35
23.25

film „Syn lamparta"

wy, Polska 1978
"Dorosłe dzieci" - komedia,
Francja 1997
" Daleko od ogrodu" -dramat
obyczajowy, Hiszpania

9.00

obycz., W. Brytania/Niem
cy/Belgia 1995
2.45

(K) „Przełamując fale" - dra
mat psychologiczny

Dzień szakala
Adaptacja bestsellerowej powieści
Fredericka Forsytha. Zawodowy
zabójca o pseudonimie „Szakal"
przyjmuje zlecenie na zabicie pre
zydenta Francji Charlesa de Gaułłe'a. Francuska policja dowiaduje
się o planowanym zamachu.
W roli głównej zobaczymy Edwar

da Foxa.

HTL7, g. 22.40
6.25
6.45
7.30
8.10
8.35

Ukryta kamera
"Na zawsze" - serial
"Sunset Beach" - serial
"Świat pana trenera" - se
rial komediowy
"Dziewczyna z komputera"

- serial komediowy
9.00
Odjazdowe kreskówki
11.55 "Tajemnica Andromedy" film SF, USA 1971
14.10 Ukryta kamera
14.30 "Rodzina Potwornickich" serial komediowy
14.55 "Trzecia planeta od Słońca"
- serial komediowy
15.20 "Steven Spielberg przedsta
16.15
17.05
17.55
18.50
19.05
19.30
19.35

20.00
21.50
22.40
1.05

domu Mossa dziewczynę o imieniu
Hope. Zabierają ją do zamku, co
staje się przyczyną konfliktu, gdyż
wkrótce pojawia się pod zamkiem
John Mulles z żądaniem 1
Hope.
Nasza TV, g. 16.45

8.50

"M.A.N.T.I.S"- serial SF
"Komando Małolat" - serial
7 minut - wydarzenia dnia
Extra Zoom

11.50

Prognoza pogody

15.00

"Strefa zagrożenia" - serial
"Dzień Szakala" - film sen
sacyjny

13.25

16.15
17.45
18.10
20.00

"Czynnik PSI I"-serial SF
"Strefa zagrożenia" - serial

2.30

"Fotoreporter" - film krymi
nalny, USA
"Dzień Szakala" - film sen
sacyjny, W. Brytania/Francja
1973, reż. Fred Zinnemann

Bohaterami filmu są dwaj naukow
cy, którzy razem studiowali fizykę.
Jan - pracuje w małej, prowincjo
nalnej stacji meteorologicznej.
Pewnego dnia przyjeżdża do niego
uniwersytecki kolega - Marek ~
i proponuje powrót na uczelnię...
Wizja 1,g, 21.30

Dom zwierząt
Polowanie na tygrysa - nie

Reakcja łańcuchowa
Zespół naukowców prowadzi bada

Picasso. Twórca i niszczyciel
Paryż, lata 40. 62-letni Pabło Picas

uchwytny tygrys

nia nad wykorzystaniem nowych
źródeł energii. Kiedy sukces jest już
blisko, rozpoczynają się kłopoty.
Dwoje z nich zostaje oskarżonych
o morderstwo. Jedynym ratunkiem
jest dla nich ucieczka.
Canał+, g. 17.45

so poznaje młodszą o prawie czter
dzieści lat początkującą malarkę,
Francoise Gilot. Zachwycona mala
rzem dziewczyna decyduje się na

sumatrzański

W Parku Narodowym Karnbas na
Sumatrze żyją tygrysy sumatrzańskie. Będziemy mieli okazję obser
wować je w ich naturalnym śro
dowisku
Animal Planet, g. 21.00

romans.. W roli Picassa wystąpił
Anthony Hopkins.
HBO, g. 20.00

Nmcmt
OEO(iR/VP

CMANNl-l

10.10

"Alfred Hitchcock przedsta
wia" - serial sensacyjny
"Fotoreporter" - film krymi
nalny, USA 1992

Struktura kryształu

Discoueru

wia: Niesamowite historie"
"Czynnik PSI I"-serial SF

1.50

4.05

Rycerce nie zawsze bez skazy
Dzieci Grayów znajdują niedaleko

21.35
23.40
1.25

6.00

"Namierzony cel" - dramat
sensacyjny, USA/W. Bryt.
"Naciągaczka Mary" - dra
mat obyczajowy, USA 1982
"Niewydarzony ojciec" - ko
media, USA 1982
"Whiskers" - film dla dzieci,.
USA/Kanada 1996
"Powód do paniki" - film
sensacyjny, USA 1951
"Mój syn jest niewinny" dramat sensacyjny, USA 1996

"Pod wiatr" (1)
"Pod wiatr" (2)
8.00 "Pod wiatr" (3)
9.00
"Pod wiatr" (4)
10.00 "Pod wiatr" (5)
11.00 "Zemsta" (16)
12.00 "Zemsta" (17)
13.00 "Zemsta" (18)
14.00 "Zemsta" (19)
15.00 "Zemsta" (20)
16.00 "Pod wiatr" (1)
17.00

"Pod wiatr" (2)

"Kusza" - serial przygodowy,

18.00

"Pod wiatr" (3)

"Najważniejsza sprawa" -

7.00

19.00

"Pod wiatr" (4)

dramat obyczajowy, W. Bryt.

20.00

"Pod wiatr" (5)

"Ściana" - dramat obyczajo

21.00

"Zemsta" (16)
"Zemsta" (17)
"Zemsta" (18)
"Zemsta" (19)
"Zemsta" (20)
Zakończenie programu

wy, USA 1998
"Ślepa wiara" - dramat oby
czajowy, USA 1998
"Ostatnia szansa" - film oby
czajowy, USA 1983
"Whiskers" - film dla dzieci,
USA/Kanada 1996

22.00
23.00

0.00

1.00

2.00

11.00
11.25
12.05
12.30
13.35
14.00

" Bracia Hardy" - serial
"John Ross - afrykańska przy
goda" - serial
Gra o wszystko z Billem Cosby
"Tajemnicza dama"
Magazyn Motoryzacyjny Mło
dych -pr. Maćka Ziętarskiego
Superstar - pr. satyryczny
z udziałem Jacka Ziobro

14.30

Junior-show

15.00

Disco Polo Live

16.00

"Heidi

18.00
19.00
19.50
20.05
21.45
22.45
0.20
1.20

i

Piotruś" - film

9.00

(P) Skrzydła przyszłości: Pod
niebne oko

10.00

(P) Pola bitew

12.00

(P) Skrzydła przyszłości: Pod

14.00

(P) Pola bitew

15.00

(P) Koła i stępki: Liniowce

16.00

(P) Planeta żywiołów: Ogień

17.00

(P) Skrzydła przyszłości: Pod

niebne oko

niebne oko
18.00

(P) Pola bitew

obycz., Szwajcaria 1955

20.00

(P) Koła i stępki: Liniowce

"Dynastia" - serial
" Droga do Avonlea" - serial
Informacje
"Jestem nieśmiały, ale się le
czę" - komedia obycz.
Idź na całość - show
"Inna kobieta" - dramat
obycz., USA/Niemcy 1994
Disco Relax - pr. rozrywkowy
Pożegnanie

21.00

(P) Planeta żywiołów: Ogień

22.00

(P) Niesamowite maszyny:
Motocykle

NATIONAL
« r»i in~

GEOGRAPHIC

12.00 (P) Dzika Panama 13.00 (P) Słów
ko o delfinach 14.00 (P) Żyjąc z lampar
tami 15.00 Tajemnica zaginionych indian 16.00 (P) Żółwie morskie 17.00 (P)
Seks, życie i dziury w niebie 18.00 (P)
Szklarniki w raju 18.30 (P) Pamiętnik
z Okavango 19.00 (P) Tsunami: Zabój
cza fala 20.00 (P) Abisyńskie wilczyce
21.00 Mumie z Takla Makan 22.00 (P)
Przyroda Madagaskaru 23.00 (P) W po
szukiwaniu Thomasa E. Lawrence'a 0.00 (P) Szklarniki w raju 1.00 (P)
Tsunami: Zabójcza fala

TCM

23.00

(P) Detektywi sądowi: Narzę
dzia śmierci

20.00 „Diner" - film obyczajowy, USA

0.00

(P) Pola bitew

2.00

(P) Maszyny wojenne: Nie

1982 21.45 „The Cincinnati Kid" dramat obyczajowy, USA 1965 23.25

3.00

mieckie myśliwce odrzutowe

„Clark Gable: Wysoki, przystojny bru

Zakończenie programu

net" - film dok. 0.10 „Diner" - film
obyczajowy, USA 1982 (powt.)

r~'v

11.00 AMERYKAŃSKI WEEKEND w Mtv
11.30 Ultrasound - show 12.00 AME
RYKAŃSKI WEEKEND w Mtv 12.30 Ul
trasound -show 13.00 AMERYKAŃSKI
WEEKEND w Mtv 13.30 Wszystko o Michaelu Jacksonie 14.00 AMERYKAŃSKI
WEEKEND w Mtv 14.30 Biorytmy:
Drew Barrymore 15.00 AMERYKAŃSKI
WEEKEND w Mtv 15.30 Biorytmy: Ma
donna 16.00 European Top 20 18.00
Wiadomości - wydanie weekendowe
18.30 Mtv Movie Special 19.00 Lista
przebojów tanecznych 21.00 The Grind
- gorące melodie i jeszcze gorętsze tań
ce 21.30 Wybrani, Wybrane - show
22.00 Mtv Live 22.30 „Celebrity Deathmatch" - serial anim. 23.00 Mtv Amour - erogenna strefa muzyki 0.00 „Beavis i Butt-head" - serial anim.

11.00 (P) Narciarstwo alpejskie 13.00

9.00 Hokej na lodzie: Liga niemiecka -

8.00 Motorsport Mundial 9.00 Gaz

(P) Narciarstwo klasyczne: PŚ w sko
kach w Chamonix 14.00 Snowboard:

mecz Kólner Haie - Adler Mannheim
11.15 Trans World Sport 12.15 Power

do dechy 9.30 Sporty motorowe
10.00 World of Collector Cars 10.30

PŚ w Ischgl 14.30 (P) Narciarstwo kla
syczne: PŚ w skokach w Chamonix
15.30 (P) Rugby: Eliminacje MŚ -

Time: Windsurfing - Fortaleza Wave
12.45 Power Time: Snowboard - PŚ

mecz Szkocja - Hiszpania 17.00 Auto-

niepełnosprawnych 13.45 Piłka nożna:

Watersports World 11.00 Sports Ma
nia 12.00 Best of Extreme 12.30 Surfer TV 13.00 Zdobywcy nieznanych
szlaków 13.30 Famous Planes 14.00

mobilizm: Wyścigi Mistrzów na Gran
Canaria 18.00 (P) Narciarstwo kla

II liga niemiecka - 17 kolejka 14.30
World Soccer - mag. 15.00 Trójbój siło
wy: MŚ w Grazu 16.00 Moton/ision mag. 17.00 Tenis stołowy: Liga nie
miecka - mecz TTV Gónnern -Metabo
Frickenhausen 18.00 Magazyn snowboardowy 19.00 Sport morocyklowy:

Battle for the Skies 15.00 New Edge
15.30 Wojny powietrzne 16.00
World of Collector Cars 16.30 Mo
torsport Mundial 17.30 Gaz do de
chy 18.00 Sporty motorowe 18.30
Zdobywcy nieznanych szlaków 19.00
Watersports World 19.30 Sports Ma

ka 11.30 Kot Ik! 12.00 Maska 12.30
Starcom 13.00 Ulysses 13.30 Pole
Position 14.00 Pinokio 14.30 Piotruś
Pan i piraci 15.00 Świat Bobbiego
15.30 Mysz oraz potwór 16.00 VR
Troopers 16.30 Masked Rider 17.00
Eerie Indiana 17.30 Liceum na morzu

Rajd na wyspie Man 20.00 Gillette
World Sport Special 20.30 Offensiv!
21.30 Knockout 22.30 Action: Świat
wrestlingu 23.30 Wrestling: WCW 0.30

nia 20.30 Best of Extreme 21.00 Surfer TV 21.30 Wojny powietrzne
22.00 Famous Planes 22.30 Battle
for the Skies 23.30 New Edge - pro

18.00 Świat. według Ludwiczka
18.30 Kot Ik! 19.00 Sie masz Vern!
19.30 Klub szalonego Profesorka
20.00 Zakończenie programu

syczne: PŚ w skokach w Chamonix
19 .00 Skeleton: PŚ w Park City 20.00
(P) Narciarstwo alpejskie: PŚ w Whistler -zjazd mężczyzn 21.00 Snowbo
ard: Zawody w Innsbrucku 22.00 Bob
sleje: PŚ w Park City - dwójki kobiet
23.00 (P) Sumo: Turniej Basho w Fukuoka 0.00 Tenis ziemny: Turniej ATP
weteranów w Londynie 2.00 Zakoń
czenie programu

w Laax 13.15 Normalni - mag. ludzi

.Trójbój siłowy: MŚ w Grazu

gram w wersji oryginalnej

6.00 Pinokio 6.30 Piotruś Pan i pira
ci 7.00 Świat Bobbiego 7.30 Mysz
oraz potwór 8.00 Sie masz Vern!
8.30 Klub szalonego Profesorka 9.00
VR Troopers 9.30 Masked Rider
10.00 Eerie Indiana 10.30 Liceum na
morzu 11.00 Świat według Ludwicz-

9.00 „Johnny Bravo" 9.30 „Krówka
i kurczak" 10.00 „Co za kreskówka!"
10.30 „Nowe przygody Kapitana Pla
nety" 11.00 „Kocia ferajna" 11.30
„Rodzina Addamsów" 12.00 „Odloto
we wyścigi" 12.30 „Jetsonowie"
13.00 „Flintstonowie" 13.30 „Latające
maszyny Dastardly'ego i Muttleya"
14.00 „Droopy - mistrzem detekty
wów" 14.30 „Rodzina Addamsów"
15.00 „Prawdziwe przygody Jonny'ego
Questa" 15.30 „Nowe przygody Kapi
tana Planety" 16.00 „Szczenięce lata
Toma i Jerry'ego" 16.30 „Laboratorium
Dextera" 17.00 „Johnny Bravo" 17.30
„Krówka i kurczak" 18.00 „Struś Pę
dziwiatr" 18.30 „Flintstonowie" 19.00
„Scooby Doo, gdzie jesteś?" 19.30
„Scooby Doo"

TELEWIZJA niedziela

sobota, niedziela 5, 6 grudnia 1998 r.
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TV POLONIA

Dom

Feliks - Przyjaciel na całe zyde (2)

Księga dżungli

Śpiewać całym sercem

Basia Lawinówna nie potrafi za
pomnieć o swym ukochanym Łu
kaszu, zaginionym w czasie po
wstania i nadal rozpaczliwie go

film jest historią dzielnego chłop

poszukuje; Zakochany w niej An
drzej wszystkimi sitami próbuje

fefifcs zdiia z domu ze swym no
wym przyjacielem, Paddyro, młodym ulicznym grajkiem. Razem wy
stępują dla przechodniów: Paddy
gra i śpiewa, Feliks szczeka i wyje
do rytmu, ich popisy bardzo podo

nadać sens jej życiu i wzbudzić
zainteresowanie aktualnymi spra
wami.

bają się widzom. Arnold, niespo
kojny o los córki i psa, zaczyna na
własną rękę poszukiwania obojga,

film poświęcony jest pamięci świa
towej sławy tenora z Nawarry, Ju
liana Gayarre. Przedstawia niektó
re epizody jego biografii przeple
cione fikcją, a więc to co się na
prawdę zdarzyło i to co mogło się
zdarzyć. Julian Gayarre studiował
śpiew w Madrycie. Debiutował
wVeresewroku 1867.
WG, g,1430

pr. ł, g, 1415

DskMIllifc

pr.tt,g. 12.00

ca, który w^howywał się w in
dyjskiej dżungli pod opieką wil
ków i zaprzyjaźnionych z nim dzi
kich zwierząt. Nadchodzi jednak
dzień, w którym bohater powraca
do ludzi. Film jest adaptacją po
wieść Rudyarda Kiplinga.
Na zdj.Sabu

Polsat g. 1230

Gotuj z Kuroniem
Gotować w asyście takiego świet
nego znawcy sztuki kulinarnej, ja
kim jest Maciej Kuroń, to napraw
dę przyjemność. W trakcie jego
autorskiego programu powstają
pyszne potrawy, których przygo
towaniu towarzyszy świetnie

iak rozpętałem Ił wojnę światową
franek Dolas {M. Kociniak) prze
konany jest, że rozpoczął II wojnę
światową przypadkowym strza
łem na granicy polsko-niemieckiej. Trafia do obozu jenieckiego,
skąd wkrótce ucieka. Zamiast
udać się do Francji, gdzie formują
się polskie oddziały, trafia do

opowiedziana anegdota. Wszyst
ko w studiu jest prawdziwe.
TVN, g. 1345

TY Polonia, g* 20.00

Dingo

Marzenia Martina Dańca

Miles Davis w swojej jedynej filmo
wej roli w poetyckiej opowieści

Zawsze marzył o tym by być
atrystą albo piłkarzem. Gdyby
nie kabaret nie wiadomo co by
się stało z czołowym prześmiew
cą. Gdyby chciał manipulować
widzami mógłby bisować w nie
skończoność.

Austrii..

Fot. AKPA

Prawdziwe ryzyko
Henry jat młodym człowiekiem,
który po odbytym wyroku wychodzi
z więzienia z zamiarem zerwania ze
światem przestępczym. Szczęście
mu jednak nie sprzyja i chłopak po
pada w coraz większe długi. Pew
nego dnia spotyka starego kolegę,
z którym dawniej dokonywa! drob
nych kradzieży i oszustw.
pr. f, g. 0.00
7.00 Co w kraju piszczy? (powt.)
7.20 Notowania 7.50 Proszę o odpo
wiedź 8.00 „Wesołych zwierzakówświat" (22) - anim. 825 Słowa i ob
razy - etiuda 8.30 Teieranek 8.55

Nowojorscy gliniarze

Strażnik Teksasu

Męka Beatrice

Adjrtaiłne i James postanawiają
przypieczętować swój związek
wspólnie spędzoną nocą. Ponie
waż po raz pierwszy będą tak
długo sam n<? sam, stosownych
porad udzielają im Donna i
Bobby.

Walfer zostaje wezwany do wię
zienia pod specjalnym nadzorem,
gdzie przebywa notoryczny mor
derca, Quinn, który obecnie wstą
pił na drogę cnoty i pros; swoje
ofiary o przebaczenie. Walker jako
młody chłopiec był świadkiem

Na zdj. Dennis ftanz, Sharon lawrence

brutalnego morderstwa, dokona
nego na jego rodzicach.

Beatrice - młoda dziewczyna czeka
na spotkanie swego nieznanego
dotąd ojca., którego wyobraża so
bie jako człowieka prawego i szla
chetnego, Ojciec okazuje się być
łajdakiem pozbawionym wszelkich
zasad. Żyje z rabunków, gardzi
wszystkimi ludźmi i zmusza Beatri
ce do kazirodczego związku.
TYG, g. 22,35

pr. II, g. 21.00
6.55 Sport telegram (powt.) 7.00
Echa tygodnia 7.30 „Ścieżki życia"
(5/6) -serial obyczajowy, USA 1986,

ft^g.20.10

6.00 Disco Polo Live 7.00 Ręce,
które leczą - pr. Zbyszka Nowaka
7.30 Jesteśmy - mag. redakcji pro
gramów religijnych 8.00 „Rekiny
wielkiego miasta" (37) - serial ani
mowany, USA 1997, reż. Ron Harris
(25 min) 8.25 „Power Rangers"
(124) - serial fantastyczny, USA
1994 (25 min) 9.00 Kalambury - pr.
dla dzieci 9.30 Dyżurny satyryk kra

7.00 „Miś Rupert" 725 „Ja i moje
zwierzęta" - serial dokumentalny
7.40 „Księżniczka Szeherezada" - se
rial animowany 8.05 „Tajemniczy
świat Świętego Mikołaja" - serial ani
mowany 8.30 Świat zamieszkały magazyn ekumeniczny 8.55 Rodno zemia - magazyn kaszubski 9.15 Gdań
ski Magazyn Sportowy 9.30 Nasz
świat -pr. muzyczny 10.00 Opowieści
antykwaryczne - program poradniko
wy 10.25 Religia i ludzie - Sekty 10.40
„Święta w Europie" - serial dokumen
talny 11.05 „Świat bliski i daleki" -

o muzyce, wrażliwości, marze
niach, przyjaźni, miłości, rywaliza
cji i... o istocie życia i sztuki.
W1969 roku samolot wiozący wy
bitnego amerykańskiego trębacza Biliy'ego Crossa (Davis) - zmuszony
jest do krótkiego lądowania...

1VN,g. 22.05
7.00 Telesklep 8.00 „Sylwan" (12) -

7.10 „Złotopolscy" (27,28): „Rozejm", „Powrót Weroniki" (powt.)
8.00 Hulaj dusza - mag. folklory
styczny 8.40 Magazyn kulturalny
9.00 Dla dzieci: Ala i As - Listy i pio
senki (powt.) 925 Zaproszenie: Kra
ina pełna teatru (1) - pr. krajoznaw
czy Wojciecha Nowakowskiego 9.50
„Nie lubię poniedziałku" - komedia
obyczajowa, Polska 1971, reż. Tade
usz Chmielewski, wyk. Kazimierz Wit
kiewicz, Halina Kowalska, Jerzy Turek
(99 min) 11.30 Recital Edyty Górniak
- Sopot '95 12.00 Dla dzieci: Polskie
ABC 12.30 Daleka przystań - repor
taż 13.00 Transmisja niedzielnej Mszy
Św. 14.05 TEATR FAMILIJNY: Janusz
Głowacki - „Miłość po dziewiątej",
Polska 1995, reż. Łukasz Zadrzyński
14.55 Opole '98 - Jerzy Kryszak na
bis 15.20 Zaproszenie: Małopolskie
z drewna budowanie (1) - pr. krajo

1640

dakcji katolickiej 10.00 Szalone licz
by - teleturniej 10.25 Kręcioła - pro
gram Jurka Owsiaka 10.35 Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy 11.05
I ty możesz zostać św. Mikołajem
12.00 „Felix - przyjaciel na całe ży
cie" (12/13) - serial obyczajowy,
Niemcy 1996, reż. Stefan Bartmann,
wyk. Alexander Pelz, Elisabeth Niederer, Nadine Neumann, Marc Diele
(46 min) 12.50 „Odzyskać dziecko"
- film dokumentalny, W. Bryt. 13.55
30 ton! Lista, lista - lista przebojów
14.25 Dla dzieci: Ulica Sezamkowa
15.00 Familiada 15.30 „Złotopolscy"
(94): „Decyzja serca" - telenowela

fiim przygodowy, W. Bryt. 1942,
reż. Zoltan Korda, wyk. Sabu, Jo
seph Calleia, John Qualen, Frank
Puglia (109 min) 14.30 „Arrow"
(2/4) - serial 15.25 Rykowisko

encyklopedia multimedialna" — serial
1535 „Był sobie człowiek" - anim.

serial animowany dla dzieci 830 „Ich
czworo i pies" (18) - serial dla dzieci
9.00 Twój problem nasza głowa - pr.
na żywo, dla dzieci 9.55 „Mowgli"
(14) - serial dla dzieci 1030 „Szalony
świat" (1) - serial dla młodzieży, USA
Nasz nowy serial, adresowany głów
nie do młodzieży, jest jedyną w swoim
rodzaju komedią sytuacyjną, w której
swoje blaski i cienie, a przede wszyst
kim swoje nie mające sobie równych
poczucie humoru prezentuje paczka
dzieciaków ze szkoły średniej. 11.00
Gillette -pr. sportowy 1130 Automaniak 12.00 TVN - między nami mó
wiąc 12.15 „XX wiek według Dawida
Frosta" (9) - serial dokumentalny
13.15 Lapidus w Warszawie - relacja
z pokazu mody Oliviera Lapidusa
13.45 Gotuj z Kuroniem 14.15 Ale pla
ma 1430 Film na deser: „Podróż za je
den uśmiech" - film przygodowy, Pol
ska 1972

16.10 Zwierzęta świata: „Cień wę
drownego sokoła" (1/2) -

16.00

16.00

16,00

16.15

Teleplctki - kulisy wielkiego

film dokumentalny, W. Bryt.
1635 Rodzina Statystycznych
17.00 Teleexpress

1S.55

16.10
16.20

rial dla młodzieży
16.30 "Drużyna marzeń" - serial
17.00 Studio sport - Koszykówka:

16.45

świata
"Magia kina" (36) - serial

„Emilka ze Srebrnego Nowiu" (18/26)
- serial dla dzieci 9.50 Wiadomości
naukowe 10.00 W Starym Kinie:
„Czarne diamenty" - dramat obycza
jowy, Polska 1939, reż. Jerzy Gabryelski 1125 Gość w dom 11.55 Zapro
szenie do Teatru TV: „Książę Niezłom
ny" 12.00 Anioł Pański - transmisja
z Watykanu 12.15 Salomon - teletur
niej wiedzy religijnej 12.35 Niechaj
tam inni księgi piszą... -wspomnienie
o Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim
w 45 rocznicę śmierci 12.45 Czytadło
krakowskie 13.00 Wiadomości 13.10
Tydzień 13.40 Kamera wśród ludzi:
Afrykańskie spotkania 14.15 Seriale
wszech czasów: „Dom" (2/12): „Za
pomnij o mnie" - serial 15.45 Moc mag. motoryzacyjny

16—
1725

reż. Karen Arthur, wyk. Cheryl Ladd,
Lee Horsley, Christopher Piummer,
Zach Galligan (46 min) 8.25 Słowo
na niedzielę 8.30 Program lokalny
9.35 Święty Mikołaj - program re

17.50 Dziennik Telewizyjny ~ pro
gram satyryczny Jacka Fedo"Akademia policyjna" (7/26)
- serial komediowy, USA
1900 Wieczorynka: „Chip ł Dale"
1930 Wiadomości, Sport i Progno-

20

„tta tropte* - serial Histo*

ryczny, Polska 1985, reż. Ma
rek Piestrak, wyk. Roch SięMianowski, Marek Frącko

Śmiechu warte - program
Rozrywkowy

18.05

To co dat mi ios... -Jubileusz
Krzysztofa Krawczyka (1)
"Przyłbice i kaptury" (2/9):

18.00
18.10

wiak, Marta Klubowicz, Piotr
Garlicki (59 min)
Panorama
Program lokalny

1835 Duety do mety - teleturniej
19.05 7 dni świat
1935 Dla dzieci: Dlaczego to

za pogody
20.05

"Ścieżki życia" (5/6) - serial

20.00

21.00
21.20

Taksówka Jedynki: Mikołaj
Decyzja należy do ciebie:

21.00

22.00

Przetarg
Rozwiązanie konkursu au
diotele

22.05

"Watykan. Władza papieży"
(5-ost.): „Jan Paweł II i wol

1.50
2.05

ność" - film dok.
Sportowa niedziela
Archiwum gwiazd: Nathan
Milstein-równy największym
"Prawdziwe ryzyko" - fiim
sensacyjny, USA 1989, reż.
Kurt Voss
Alfabet polskich rzek: U jak
Utrata (powt.)
Klejnoty: Herb Lubicz
Brama - noc symboli

2.30

Zakończenie programu

23.00
23.30
0.00

1.30

To co dał mi los... -Jubileusz
Krzysztofa Krawczyka (2)
" Nowojorscy gliniarze" (58) serial sensacyjny, USA 1996,
wyk. Jimmy Smits, Dennis
Franz, James McDaniel, Sha
ron Lawrence (43 min)

ju - pr. satyryczny Tadeusza Drozdy
10.00 Disco Relax 11.00 „Pomoc
domowa" - serial komediowy, USA
(25 min) 11.30 „Sabrina, nastolet
nia czarownica" - serial dla mło
dzieży, USA 1997, wyk. Melissa Joan Hart (25 min) 12.00 „Dharma
i Greg" (13) - serial komediowy,
USA 1997 12.30 „Księga dżungli" -

Cosby i straszne dzie
ciaki" (ii)-seria) komedio
wy, USA 1997-98, wyk. Bill

serial dokumentalny 11.35 „Wielkie
epoki sztuki europejskiej" -serial dok.
12.30 Dozwolone od lat 40-stu 13.00
Etos - Warsztaty matemblewskie
13.25 Co mnie gryzie? 13.50 Motorsport - magazyn 14.10 Panorama ty
godnia 14.30 „Śpiewać całym ser
cem" (1/5)-serial 15.20 „Telewizyjna

Ericssob Bobry Bytom - Azoty

...

16,45

Miłość od pierwszego wej

1855

rzenia - quiz
17*20

18.15

19.10

Idź na całość -show

20.10

"Strażnik Teksasu" (107) serial sensacyjny, USA 1996,
reż. Vern Gillum, wyk. Chuck
Norris, Clarence Gilyard,
Sheree J. Wilson (45 min)
Losowanie LOTTO
KINO SATELITARNE: „Dzieci
gorszego boga" - dramat
obyczajowy, USA 1986, reż.

20.50
21.00

21.50
22.00

Dwójkomania
Panorama

22.30
22.35
0.05

Prognoza pogody
Nagrody Europejskiej Akade
mii Filmowej '98
Urodziny Henryka Mikołaja

0.55

Góreckiego - pr. muzyczny
"Grunt to rodzinka" (7-ost.)

23.15
0.20

Na każdy temat - talk show
Magazyn sportowy

1.50
3.40

Muzyka na BIS
Pożegnanie

120

- serial, USA, wyk. Cynthia
Geary, Elon Gold (25 min)
Guitar City '98: Martin Taylor

2.10
2.15

Sport telegram
Zakończenie programu

Cameri

dokumentalny
17.15 Zwariowana forsa
1745 Mini Playback Show
18.55 Pogoda
19.00 TVN fakty
1925
1930

El TV Muzik - czyli elitarna

Sport
"Merlin" (2) - miniserial
fantastyczny, USA/W. Bryt
1998, reż. Steve Barron, wyk.

19.30 Muzyczne

nagrody

MTV

Sam Neill, Isabella Rossełlini,
Miranda Richardson, Martin
Short (110 min)

1998 - program muzyczny

Sam fiaimi
19.05

Uni3 Tarnów
Camerimage - relacja z VI
Międzynarodowefo festi
walu fitóbwego
mage w Toruniu

"Nowe przygody Robin Hooda" (24/26) -serial przygo
dowy, USA 1996
1£C1
"Herkules" {Si} - serial
przygodowy, USA 1994, reż.

"Duszek z Antypodów" - se

20.40

Wieczór
Gdańsk

21.45

Panorama - wydanie wie
czorne

21.55
22.10

Trzy po trzy - quiz
Opowieści antykwaryczne -

22.35

Randa Haines, wyk. William
Hurt, Marlee Matlin, Piper
Laurie, Philip Bosco (111
min)
0.40

ze

sportem

TV

program poradnikowy
"Męka Beatrice" - dramat
obyczajowy, Francja 1987,
reż. Bertrand Tavernier, wyk.
Bernard-Pierre Donnadieu,
Julie Delpy, Niels Tavernier,
Robert Dhery (126 min)
Zakończenie programu

TV Polonia, g. 2145

21.20
21.50
22.05

Pod napięciem - talk show
Ale plama - pr. rozrywkowy
"Dingo" - film obyczajowy,
Australia/Francja 1991, reż.
Rolf DeHeer, wyk. Colin
Friels, Miles Davis, Helen Buday (120 min)
0.10
"Powrót żywych trupów" horror, USA 1985, reż. Dan^
0'Bannon, wyk. Clu Gulager,
James Karen, Thom Mathews,
Beverly Randolph (90 min)
Film nawiązuje do znanego filmu
George'a Romero z 1968 roku pt.
„Night of the Living Dead". Tak jak
w poprzednim filmie niezwykle ener
giczne, atletyczne zombie ścigają
wszystkich przebywających w okolicy
i wyjadają mózg każdemu, kto
wpadnie im w ręce.

znawczy
Bielskiej

15.45

Benefis

Iwony

Czy nas jeszcze pamiętasz? program muzyczny Witolda
Pogranicznego

17.00

Tełeexpress

1720

Big Zbig show (1): Zbigniew

18.35

Gala Piosenki Biesiadnej

1920

Dobranocka: „Lis Leon" - film
animowany

Zamachowski

19.30

Wiadomości

19.50

Prognoza pogody

19,55

Sport

20.00

21.45

"Jak rozpętałem II wojnę
światową" (1): „Ucieczka" komedia obyczajowa, Polska
1970, reż. T. Chmielewsk
Aleja gwiazd: Zdzisława So
śnicka
Marzenia Marcina Dańca (5)-

2230
22.55
23.05

program rozrywkowy
Panorama
Prognoza pogody
Teatr Telewizji: „Scenariusz

2125

0.00
0.45
0.50

dla nieistniejącego, lecz moż
liwego aktora instrumental
nego", Polska 1966, reż. Jan
Peszek (59 min)
Kasia Kowalska -Koncert ina
czej
Program dnia - Powitanie wi
dzów amerykańskich
" Lis Leon" - film anim.

7.00 Nasz sklep 8.00 „Dog Tracer"
(12) - anim. 8.30 „Dogtanian i trzej
muszkieterowie" (18) 9.00 „Van Pires" (8) - serial 9.30 „Rycerze nie za
wsze bez skazy" (12) - serial 10.30
Szczęśliwa ósemka - propozycje do li
sty przebojów 11.00 Horoskop na dziś
11.05 „Byłem świadkiem" (2) -serial
dok. 12.00 Muzyczny regał 1230 „Ży
cie zwierząt" (48) - film przyrodniczy
13.00 Gotowanie z dziadkiem 13.15
CINEMA 13.45 „Na wokandzie" (19)

Półtora ^Inlarza
Ośmioletni Devon Butler marzy,
by zostać policjantem. Ogląda se
riale policyjne, zna procedury po
stępowania, a jego ulubioną
zabawą są „policjanci i złodzie
ja". Pewnego dnia f&yon staje
się świadkiem morderstwa.
W roli głównej zobaczymy, Burta
Reynoldsa.

KTU/g, 17.10

- serial 14.15 Lista przebojów po
dwórkowych Bogdana Łazuki 14.45
„Dochodzeniówka" (13) - serial
16.15

Piękni i sławni czyli nasza wi
zyta u...

16.45

NIEDZIELNE KINO: „Ciężka
droga" - film sensacyjny, W.
Bryt. 1988, reż. Colin Finbow
"Wielkie romanse XX wieku"
(11) - serial dokumentalny
" McCall" (24) -serial sensac.
HIT TYGODNIA: „Melvin i Ho
ward" - film obyczajowy,
USA 1980, reż. Jonathan

18.30
19.05
20.00

21.45
22.50
22.55

0.45

Demme
Wieczór z wampirem
Horoskop na jutro
KALEJDOSKOP
FILMOWY:
„Kangur" - dramat sensacyj
ny, Australia 1986, reż. Tim
Burstall
Zakończenie programu

7.00
7.30

"Świat królika Piotrusia" serial animowany
"Enchanted Tales: Tale of

8.30
10.00

Egypt" - film anim.
"Król dzikich koni" - film
"Demoniczny dyrektor" - se

10.30
11.00

rial dla dzieci
Przymierzalnia - mag. mody
WWF Superstars 635 - zapasy

12.00
12.30
13.00
13.30
14.00

Filmozjad
"Deep Water Black" - serial
Podróżujący smakosz
Aż trudno w to uwierzyć
Niesłychanie' niesamowite mag. o niewyjaśnionych, fascy
nujących i dziwnych zjawi
skach
15.00 Transworld Sport
16.00 (na żywo) Sport: Żużel
18.30 "Demoniczny dyrektor" - se
rial dla dzieci
19.00 "Opowieści z mórz południo
wych" - serial przygodowy
20.00 "Nocny Rycerz" - serial sen
sacyjny, 1997
21.00 "Życie rodzinne" - dramat
22.35

obyczajowy, Polska 1971
"Stan posiadania" - dramat
obyczajowy, Polska/Niemcy

0.30

"Blizna" - film obyczajowy,

2.20

Polska 1976
"Granice bezprawia" - thril
ler, USA 1996

7.00

(P) Człowiek i przyroda

8.00

(P) Zwierzęta braci Kratt

8.30

Dunbar i jego psy

7.45

Rozkodowany Bugs Bunny filmy anim.
Szymon Mówi Show

9.00

Lassie: Chłopcy i dziewczyny

9.30

Lassie: Przyjaciele pana Cairo

8.00
8.15
8.30

(K) „Doniczkowce" - anim.
(K) „Doniczkowce" - anim.
(K) „Tajemnice morskich głę

7.00

10.00 (P) Weterynarz

11.00

Mistrzowie świata zwierząt

11.30 (P)

Dzikość

serca:

Żyrafy

z Transwalu

12.00 (P) Odkrywamy świat z kapi
tanem Cousteau: Morze Corteza - dziedzictwo Corteza
13.00

(P) Tajemnice oceanu

14.00

Dzieci natury: Wielkie koty

15.00

(P) Grizzli z Gór Skalistych

16.00 (P) Sekrety głębin: Cuda mórz
17.00

Łowca krokodyli

17.30

(P) Zwierzęce archiwum X

18.00 Lassie: Chłopcy i dziewczyny
18.30

Lassie: Przyjaciele pana Cairo

19.00

(P) Mistrzowie świata zwie

20.00

Niedzielne safari: Skarby eu

13.20
13.50

"Strefa mroku" - serial SF
(K) „Pewnego razu w lesie" film anim.

15.00

(K) „Ulica Krokodyli" - film
krótkometrażowy
(K) „Jak pies z kotem" - ko
media, USA 1996
(K) Piłka nożna: liga angielska
"Star Trek. Voyager 4" - se
rial SF

15.20
16.55
19.00

Łapu Capu - chochliki telewi
zyjne

20.00

(K) „Pontiakiem na Księżyc" -

21.45
23.05

film obycz., USA 1994
(K) Sport+
(K) „Pedał" - komedia, Fran
cja 1996

0.45

(K) „Póki czas" - komedia,

nem Cousteau: Markizy - gó

2.35

(K) „Junior" - komedia, USA

ry wyrastające z morza

4.25

(K) „Prowokator" - film sen
sac., Francja 1996

rząt: Alarm dla manatów
ropejskiej przyrody - góry

22.00

Pogotowie dla zwierząt

23.00

(P) Afryka nieujarzmiona: Bra
cia z Talek

1.00

12.25
12.30

19.50

21.00 (P) Niedzielne safari: Żółwie

0.00

9.00
10.40

bin" - film dokumentalny
(K) „Drużyna" - film obycz.
(K) „Dynastia Grimaldich" film dokumentalny
Nie Przegap
Reflektor

Odkrywamy świat z kapita

8.35

"Goofy na wakacjach" - film
anim.

9.55

"Gepardy i ich małe w świecie
lwów" -film przyrodniczy, W.
Brytania 1992

10.45

"Mój przyjaciel Biała Łapa" film przyg., USA 1994

12.15

"Nocna zmiana"
obycz., USA 1996

13.50

"Listonosz" - film obycz.,
Francja/Włochy 1994

15.35

- film

"Krótki film o miłości" - dra
mat psychologiczny, Polska
1998

17.00

"Księżniczka łabędzi" - film
anim.

18.30

"Klub tajnych agentów" film obycz., USA 1996

20.00

"Gliniarz z metropolii" - film
sensac., USA 1997

22.00

"Pociąg z forsą" - film sen
sac., USA 1995

23.50

"Rosewood w ogniu" - dra
mat obycz., USA 1997

2.10

"Śmiertelna podróż" - dra
mat sensac., USA 1996

3.40

"Dead Man Walking. Przed
egzekucją" - dramat psycho
logiczny, USA 1995

USA 1997

Zakończenie programu

Meivłn Oummer jest miłym czło
wiekiem, ale kompletnym życio
wym nieudacznikiem. Pewnego
dnia przez przypadek pomaga
starszemu mężczyźnie. Gdy star»jako Ho-

_ „

^

ny muitimilioner, Mehnn wybucha
śmiechem i bierze to za żart,,.
*Tl7,g, 20.00
6.40

"Trzecia planeta od Słońca"

Kalejdoskop fHmowy: Kangur

Mistrzowie świata zwierząt

Pontiakiem na Księżyc

Glintez metropottś

7.05
8.00

- serial komediowy
"Komando Małolat" - seria!
"Steven Spielberg przedsta

Bohaterami obrazu lima Bufctafła
są podejrzani o szpiegostwo mał
żonkowie Somers, którzy uciekają

Wit jest młodym, utalentowanym
inżynierem wzornictwa. Pewnego
dnia otrzymuje telegram wzywa

Niedźwiedzie
polarne
Dana
Guravicha Spojrzenie na pracę
Dana Guravicha, który stara się

Wzruszająca i humorystyczna za
razem opowieść o niezwykłej wy
prawie „na Księżyc", którą podej

wia: Niesamowite historie"
Odjazdowe kreskówki
"Wyścig o życie" - film przy
rodniczy
"Opowieści złotej małpy" -

Tam z kcfeł d^ają śię
w strefę wpływów Kangura - miej
scowego przywódcy faszystów,

jący go do domu rodzinnego. Wit
odbywa podróż razem z przyjacie
lem Markfem. Móry nie poznał
jeszcze rodziny kolegi.

chronić nidźwiedzie polarne przed
zagrożeniami wynikającymi z
działalności człowieka

mują: ekscentryczny naukowiec,
jego syn i zaprzyjaźniony wąż.
Odrobina nostalgii, wartka akcja

Eddie Murphy jako wygadany
i sprytny gliniarz, Scott Roper, spe
cjalista od negocjacji z terrorysta
mi. Tym razem jednak nie na wiele
przyda mu się elokwencja - wypo
wiada mu wojnę na śmierć i życie

Wizja 1, g, 21.00

Animał Planet g. 11.00

Canał+, g. 20.00

8.50
11.35
12.30
13.20
14.25

16.45
17.10

PRZEBÓJ

DZIELA:
"Melvin i Howard" - film

21.45

obyczajowy, USA 1980
Wieczór z wampirem - talkshow

22.50

"Oblicza Nowego Jorku" -

23.35

serial kryminalny
"Pogoda dla bogaczy" - se
rial obyczajowy

0.35
1.20

" McCall" -serial sensacyjny
Wieczór z wampirem - talkshow

11.00 AMERYKAŃSKI WEEKEND w Mtv
1130 Wywiad z 'pierwszej ręki' 12.00
AMERYKAŃSKI WEEKEND w Mtv 12.30
Telewizyjne wspomnienia Willa Smitha
13.00 AMERYKAŃSKI WEEKEND w Mtv
14.00 An Audience with 15.00 AMERY
KAŃSKI WEEKEND w Mtv 1530 The Essential Jon Bovi -wywiad 16.00 Hitlist
UK - lista przebojów Wielkiej Brytanii
18.00 Wiadomości - wydanie weeken
dowe 1830 Stylissimo! - mag. mody
19.00 SO 90'S - największe przeboje lat
90. 20.00 Most Selected 21.00 Data Videos - wszystko o przebojach 21.30
Wybrani, Wybrane - show 22.00 Mtv
Live - show 22.30 „Celebrity Deathmatch" - serial anim.23.00 Mtv Amour
- erogenna strefa muzyki 0.00 Baza
Mtv -show muzyczny

nscoueru
8.00
9.35
10.00
11.45

" Ściana" - dramat obycz.
"Kusza" - serial przygodowy,
"Ostatnia szansa" - film
"Miejsce spoczynku" - dra
mat obyczajowy, USA 1986

13.25

"Morderstwo po obu stro
nach muru" - thriller, W. Bryt.
"Nie zakończony romans" thriller, USA 1996

KOMEDIOWY:

„Półtora gliniarza" - kome
dia sensacyjna, USA 1993,
reż. Henry Winkler
18.50 7 minut - wydarzenia dnia
19.05 " McCall" -serial sensacyjny
20.00-22.50
PRZEBOJOWA NIE
20.00

niejaki Michael Korda

serial przygodowy
"Pogoda dla bogaczy" - se
rial obyczajowy
"Autostrada do Nieba" - se
rial familijny
"Siódme niebo" - serial
"Cienka niebieska linia" serial komediowy
"Tata major" - serial

15.20
16.10

pragnącego pozyskaćSomersa.

15.10
16.45

"Droga szmuglerów" - dra

mat obyczajowy, USA 1995
"Anioł z Waszyngtonu" -dra
mat sensacyjny, USA 1997
20.00 "Pierwsze kroki" - dramat
obyczajowy, USA 1985
21.35 "Milczący świadek" - film
kryminalny, USA 1987
22.50 "Romans w Orient Expresie"
- film obyczajowy, W. Bryt.
18.25

0.35
2.15

"Miejsce spoczynku" - dra
mat obyczajowy, USA 1986
"Morderstwo po obu stro
nach muru" - thriller, W. Bryt.

9.30 Bobsleje: PŚ w Park City 10.30
(P) Narciarstwo klasyczne: PŚ w sko
kach w Chamonix 12.00 (P) Narciar
stwo alpejskie: PŚ w Whistler - zjazd
mężczyzn 13.00 (P) Narciarstwo kla
syczne: PŚ w skokach w Chamonix
14.00 Narciarstwo klasyczne: PŚ
w skokach w Chamonix 14.30 (P) Nar
ciarstwo klasyczne: PŚ w skokach
w Chamonix 15.30 (P) Snowboard: PŚ
w Ischgl - slalom równoległy 16.30
Automobilizm: Wyścigi Mistrzów na
Gran Canaria 17.30 (P) Narciarstwo
klasyczne: PŚ w skokach w Chamonix
19.00 (P) Narciarstwo alpejskie: PŚ
w Whistler - supergigant mężczyzn
20.30 Automobilizm: Andros Trophy
w Val Thorens 21.00 (P) Automobi
lizm: Rajdowe MŚ

6.0C
" Królowa dżungli" (127)
7.00
"Królowa dżungli" (128)
8.00
" Królowa dżungli "(129)
9.00
"Królowa dżungli" (130)
10.00 "Królowa dżungli" (131)
11.00 "Dla twojej miłości" (127)
12.00 "Dla twojej miłości" (128)
13.00 "Dla twojej miłości" (129)
14.00 " Dla twojej miłości" (130)
15.00 " Dla twojej miłości "(131)
16.00 "Królowa dżungli" (127)
17.00 "Królowa dżungli" (128)
18.00 "Królowa dżungli" (129)
19.00 "Królowa dżungli" (130)
20.00 "Królowa dżungli" (131)
21.00 "Dla twojej miłości" (127)
22.00 "Dla twojej miłości" (128)

21.45
22.45

"Tybetański dzwon" - serial
ROCKMKK-pr. muz.

23.00

23.20

Afficionado - pr. muz. Jana

"Dla twojej miłości" (129)

12.05

Gra o wszystko z Billem Cosby

12.40

"Wesoły wdowiec" - serial

komediowy, USA 1997
"Wojna i pamięć" - serial
"Heidi i Piotruś" - film
obycz., Szwajcaria 1955
16.00 " Orbitalny posterunek" -serial
17.00 "Potężna dżungla" - serial
komediowy, USA 1994
17.30 Benny Hill - pr. rozrywkowy
18.00 "Dynastia" - serial
19.00 " Droga do Avonlea" - serial
19.50 informacje
13.05
14.00

20.05

"Jestem nieśmiały, ale się le
czę" - komedia obycz.

0.00

"Dla twojej miłości" (130)

1.00

" Dla twojej miłości "(131)

23.55

Jakuba Nagabczyńskiego
Soundtrack

2.00

Zakończenie programu

0.25
1.00
1.45

DJ Club - pr. muz.
Disco Polo Live -pr. muz.
Pożegnanie

8.00 Football Mundial -mag. piłkarski
8.30 Dominion -mag. reklamowy 9.00
Planet Speed - mag. 9.30 Automobi
lizm: Camel Trophy w Patagonii 10.30
Football Mundial - mag. piłkarski
11.00 Wokół futbolu - mag. piłkarski
13.00 Offensiv! - reportaże 14.00 Motorvision -mag. 15.00 Hokej na lodzie:
Liga niemiecka - mecz Eisbaren Berlin
- Kólner Haie 18.00 Piłka nożna: II liga
niemiecka - 17 kolejka 19.00 Kultury
styka: Austriaccy giganci '98 20.00
Motobike - mag. 21.00 Moton/ision mag. 22.00 Finisz - przegląd wydarzeń
tygodnia 23.00 Futbol amerykański:
NFL -mecz New York Jets -Seattle Seahowks 1.15 Best Direct - mag. rekla
mowy 1.45 Gillette World Sport Special
2.15 Kaskaderzy - mag.

13.00

(P) Skrzydła: Grupka odważ

nych
14.00 (P) Flightline, czyli wszystko
o maszynach latających III
14.30 (P) Samoloty i samochody
Coldrane'a
15.00 (P) Najgroźniejsze zwierzęta
na świecie
16.00

(P) Dzikie Discovery

17.00

(P) Skrzydła: Grupka odważ
nych

18.00

(P) Flightline, czyli wszystko

18.30

(P) Samoloty i samochody

o maszynach latających III

(P) Najgroźniejsze zwierzęta

20.00
21.00

(P) Dzikie Discovery
(P) Niewyjaśnione: Atlantyda

22.00

(P) Discovery Showcase: Wy
nalazki stare jak świat

23.00

(P) Discovery Showcase

0.00

(P) Discovery Showcase

6.00 Pinokio 6.30 Piotruś Pan i pira
ci 7.00 Świat Bobbiego 7.30 Mysz

10.00 Sporty motorowe 10.30 Zdo

oraz potwór 8.00 Sie masz Vern!

bywcy nieznanych szlaków 11.00 Wa-

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

13.30 Wojny powietrzne 14.00 Famous Planes 14.30 Battle for the Skies
15.30 New Edge 16.00 Motorsport
Mundial 17.00 Gaz do dechy 17.30
Sporty motorowe 18.00 World of Col
lector Cars 18.30 Watersports World
19.00 Sports Mania 20.00 Best of
Extreme 20.30 Surfer TV 21.00 Zdo
bywcy nieznanych szlaków 21.30 Famous Planes 22.00 Battle for the Skies
23.00 New Edge 23.30 Wojny po
wietrzne - program w wersji orygi
nalnej

NATIONAL
_
GEOGRAPHIC

14.00 (P) Tsumani: Zabójcza fala 15.00
Mumie z Takla Makan 16.00 (P) Przyro
da Madagaskaru 17.00 (P) W poszuki
waniu Thomasa E. Lawrence'a 18.00 (P)
Ameryka Południowa: Puma - lew An
dów 19.00 (P) Ginące ptaki Amazonii
20.00 (P) Ameryka Południowa: Tamaryny z lasów tropikalnych 2030 (P) Ame
ryka Południowa: Amazonia z brązu
21.00 (P) Wyprawa rzeką Kolorado
22.00 (P) W obronie środowiska 23.00
(P) Asteroidy - śmiercionośne uderzenie
0.00 (P) Ameryka Południowa: Puma
1.00 (P) Ginące ptaki Amazonii

niem
19.00

torsport Mundial 9.30 Gaz do dechy

12.30 Best of Extreme 13.00 Surfer TV

GEOGRAF

CHANMEL

Coldane'a: Silnik z doładowa

8.00 World of Collector Cars 8.30 Mo-

tersports World 11.30 Sports Mania

HBO, g. 20.00

20.00 Zakończenie programu

TCM
20.00 „Czarnoksiężnik z krainy Oz" baśń filmowa, USA 1939 21.40 „Tylko
dla orłów" - film wojenny, USA 1968
0.10 „Czarnoksiężnik z krainy Oz" baśń filmowa, USA 1939 (powt.)

9.00 „Johnny Bravo" 9.30 „Krówka
i kurczak" 10.00 „Co za kreskówka!"
10.30 „Nowe przygody Kapitana Pla
nety" 11.00 „Kocia ferajna" 11.30
„Rodzina Addamsów" 12.00 „Odloto
we wyścigi" 12.30 „Jetsonowie"
13.00 „Flintstonowie" 13.30 „Latające
maszyny Dastardly'ego i Muttleya"
14.00 „Droopy - mistrzem detekty
wów" 14.30 „Rodzina Addamsów"
15.00 „Prawdziwe przygody Jonny'ego
Questa" 15.30 „Nowe przygody Kapi
tana Planety" 16.00 „Szczenięce lata
Toma i Jerry'ego" 16.30 „Laboratorium
Dextera" 17.00 „Johnny Bravo" 17.30
„Krówka i kurczak" 18.00 „Struś Pę
dziwiatr" 18.30 „Flintstonowie" 19.00
„Scooby Doo, gdzie jesteś?" 19.30
„Scooby Doo"
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sobota, niedziela
5, 6 grudnia 1998

Koncert
POGOTOWIA RATUNKOWE
CZłUCHÓW-ul. Szczecińska 11,
te!. 422-81
SŁUPSK -tel. alarmowy - 999
ul. Obrońców Wybrzeża 3, tel.
423-611
USTKA- ul. Darłowska 2, tel.
147-009
BYTÓW- ul. Wolności 5, teł. 999
LĘBORK- ul. Węgrzynowicza 13,
tel. 621-884

APTEKI
SŁUPSK -„Nowobramska"
ul.Nowobramska 4, tel.428-723.
USTKA - „Herba Vitae" ul.
Grunwaldzka 16, tel, 14-70-48.
BYTÓW- „PodOrtem" ul.
Wojska Polskiego 27 tel. 25-55.
LĘBORK- „Bluszczowa" ul.
Czołgistów 33, tel. 62-17-05.
ŁEBA - „Słowińska" ul, Kościusz
ki 70a, tel. 661-365.
CZŁUCHÓW - „Nowa", ul.
Sobieskiego 1, teł. 411 -78
DEBRZNO - „Nowa", ul.
Tadeusza Kościuszki 3/5, teł.
(0597) 354-08; „Wspólna" pl.
Pocztowy 3.
BYTÓW- „Pod orłem", ul .Wojska
Polskiego 27, tel. (0593) 25-55
CZARNE - „Pod Jarzębiną", pl.
Wolności 12, teł. (0597) 323-52
MIASTKO - „Piastowska" ul.
Długa 8, tel. (0595) 22-45

0SZPITALE
SŁUPSK, Szpital Wojewódzki im.
i. Korczaka ul. Obrońców
Wybrzeża 4, tel. 428-471, Oddz.
Laryngologii ul. Lelewela 58, teł.
422-211, Wojewódzki Szpital
Zespolony ul. prof. Lotba 26 tel.
428-867, Szpital Wojewódzki ul.
Kopernika 28, tel, 428-481,
Specjalistyczny Psychiatryczny
Zespół Opieki Zdrowotnej ul.
Morcinka 20, tel. 422-784.
BYTÓW, Zespół Opieki
Zdrowotnej ul. Lęborska 13, tel.
(0593) 24-46.
LĘBORK, Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej ul.
Zwycięstwa 12, tel. 622-008,
Szpital - Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej ul,
Węgrzynowicza 13, tel. 625-066.

INF. TELEFON.
Miejscowa - 913
Zamiejscowa - 912
Numery kierunkowe międzynaro
dowe - 901
BIURO NAPRAW
SŁUPSK - 914, Słupsk - Zatorze,
teł. 433-914, Biuro Obsługi Klien
ta ul. Jagiełły 2, tel. 422-200.
USTKA-914
Biuro Obsługi Klienta ul. Krótka
3, tel. 145-151.

BYTÓW-914

Biuro Obsługi Klienta ul. Pochyła
9, tel. 21-15.
LĘBORK-914
Biuro Obsługi Klienta ul. Armii
Krajowej 11, tel. 622-050.

INF. PKP
BYTÓW-teł. 23-29
CZŁUCHÓW - tel. 42 - 213
LĘBORK-tel. 629-396
SŁUPSK-teł. 428-110, pociągi
przyjeżdżające tel. 933, pociągi
odjeżdżające tel. 934
USTKA- teł. 144-805

•

i

IMF. PKS

BYTÓW - teł. 22 •38
CZŁUCHÓW - tel. 42- 213
LĘBORK - teł.621-972
ŁEBA-tel. 661-311
SŁAWNO - tel. 103-650
SŁUPSK - tel. 424-256

mmmmm-

|
INF. LOT
SŁUPSK - 925, tel. 427-049.

Gawliński w teatrze
J

utro w sali Orkiestry i Teatru
w Słupsku przy ul. Wałowej 3 od
będzie się koncert Roberta Gawliń
skiego. Lider nie istniejących już Wil
ków wystąpi w naszym mieście ze
swoim 5-osobowym zespołem. W pro
gramie znajdą'się utwory z płyt „Solo"
i „Kwiaty jak relikwie", nie zabraknie,
rzecz jasna, również piosenek z okre
su Wilków. Może, gdy ktoś odważy się
wspomnieć, Gawliński wykona coś
z prehistorycznych czasów Madamme.
Realnie jednak patrząc przebieg kon
certu z pewnością ułożony będzie pod
dyktando ostatnich dokonań Roberta.
Z pewnością nie będzie czego żałować
w takim układzie. Płyta „Kwiaty jak
relikwie" jest kontynuacją debiutu so
lowego. Takie utwory jak „O sobie sa
mym", „Trzy noce z deszczem" czy Ja
sne ulice" urzekły większość (nie tylko
rozhisteryzowaną damską część słu
chaczy). Drugi album przynosi jeszcze
więcej pasjonującej muzyki. „Sid
i Nancy" oraz „Nie stało się nic" już są
przebojami. „Wojna i miłość" od pre
miery singlowej poraża kontrowersyj
nym tekstem („zabiję cię siekierą i po
ćwiartuję nożem/ za to, że piję dzisiaj
cię zabiję"). Jak Gawliński zaprezentu
je się nam w Słupsku? Sprawdźcie to
jutro. Bilety w cenie 20 zł.
(WU)

7 •t.i':'
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Robert Gawliński już jutro w słupskiej sali orkiestry.
5.1S.98*.

De-Ka-De
i Koniec świata
Artystyczna kawiarnia
„Samba" w Słupsku (ulica
Wałowa 3) zaprasza dzi
siaj na występ popular
nego kabaretu „Doczekać
Końca Dnia", lepiej zna
nego uważnym widzompod nazwą „De-Ka-De".
Hanna Piotrowska, Da
riusz Gatniejewski, Grze
gorz Gurłacz i Jerzy Karnicki zaprezentują pro
gram pod ironicznym tytułem:„Tango sobotnionocne, czyli Koniec świa
ta".
Program ten w dużej
mierze oparty jest na

Imieniny:
5 grudnia

Sabiny,
Krystyny
6 grudnia

Mikołaja,
Emiliana

5grudnia - to osoby obda
rzone dużym poczudem
humoru,, co pomaga im
obronną ręką wychodzić
z wszelkich życiowych
opresji
6 grudnia - ich zaletą jest
twórcze podejście do roz
wiązywanych problemów,
bywają wymagający i ka
pryśni.

IMPREZA
Człuchów

Mikołajkowe święto

własnych tekstach, któ
rych autorami są wystę
pujący w dzisiejszym
przedstawieniu - Gatnie
jewski i Gurłacz.
Artystom towarzyszyć
będzie znakomity zespół
muzyczny w składzie:
Krzysztof Plebanek - gra
na instrumentach klawi
szowych, Andrzej Guziński - na gitarze basowej,
Piotr Potap - na klarne
cie i Włodek Jarocki - na
perkusji.
Bilet na imprezę kosztu
je 15 zł.

Urodzeni...

SŁUPSK - „Italia" ul. Starzyń
skiego 6 (Podkowa), tel. 426010; „Kaspertino" ul. Szczeciń
ska 61 a, teł. 434-633; „Marco
Polo" ul. Wojska Polskiego 21,
tel 426-642; „Pinokio" ul. Sta
rzyńskiego, tel. 411-998.
LĘBORK - Pizzeria „Gowid" ul.
Zwycięstwa 16, tel, 620-202;
Bar „Apts" ul. Staromiejska 19,
teł. 625-655; „New York City
Pizza" (NYCP) ul. Słupska (przy
stacji paliw DEA), teł. 620-466.
CZŁUCHÓW -Pizzeria „Piekieł
ko", Rynek 5, teł. 446 - 45 (sa
łatki, dania obiadowe, spagetti,
pizza)

.

SOBOTA

KABARET

JEDZENIE
NA TELEFON

(WU)

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Człuchowie wspólnie
z Miejskim Ośrodkiem
Kultury oraz we współpra
cy z nauczycielami ze szkół
podstawowych przygoto
wali cykl mikołajkowych
imprez.
Już dziś o godz.10 w Szkole
Podstawowej nr 3 w Człu
chowie odbędą się mikołaj
kowe gry i zabawy dla

dzieci klas I - IV Udział
w nich weźmie około 200
uczniów z „jedynki" i „trój
ki". Tego samego dnia
święty Mikołaj ok. godz.13
uda się na os. Młodych
i tam będzie częstował
dzieci słodyczami.
Fundatorem nagród i pre
zentów jest Urząd Miejski
w Człuchowie.

AUTOPOMOC
Człuchów.Pomoc drogowa.
PI. Bohaterów 4; tel.414 -12
SŁUPSK - Zbigniew Adkonis ul.
Grottgera 14, tel. 432-555; ul.
Słowackiego 8, teł. 427-940
(całodobowo).
Autoholowanie PPKS uł. Piłsud
skiego 74, teł. 090-542-496
(całodobowo).
USTKA - Zakład Mechaniki
Pojazdowej ul. Krasickiego 34,
teł. 145-233.
BYTÓW - ul. Miastecka, teł. 4032; ul.Pogodna, teł. 27-28.
LĘBORK - Zakład Mechaniki
Pojazdowej ul. Spółdzielcza 7a,
teł. 627-271.

POGRZEBOWE
;ZŁUCHÓW - Zakład Pogrzebowy,

uł Wojska Polskiego 32, tel. 41249

SŁUPSK - „Hades" uł. Kopernika

DLA DZIECI

Zabawa ciągle trwa
W sali widowiskowej
MOK w Człuchowie jutro
o godz.16 rozpocznie się kon
cert mikołajkowy dla dzieci.
Tego dnia gościem specjal

nym będzie grupa „Travel
Show" z Gdyni, która zapre
zentuje świąteczne widowi
sko pt.: „Wesoła gwiazda"
Monika Buczma.

1791
1867
1901
1925
1926
1946

zm. Wolfgang Amadeus Mozart, kompozytor austriacki
ur. Józef"Piłsudski, marszałek Polski
ur. Walt Disney, amerykański producent filmowy
zm. Władysław Reymont pisarz, noblista
zm. Claude Monet, malarz francuski
ur. Josi Careiras, śpiewak hiszpański

1520
1861
1892
1933
1945
1953
1971

ur. Barbara Radziwiłłówna
ur. Nils otto Gustaf Nordensjoeld, szwedzki polarnik
zm. Werner von Siemens, wynalazca niemiecki
otwarcie Dworca Morskiego w Gdyni
ur. Rafał Wojaczek, poeta
zm. Konstanty Ildefons Gałczyński, poeta
inauguracja Polskiej Telewizji Kablowej

6 grudnia

CZŁUCHÓW - Centrala Produk
tów Naftowych CPN S.A., ul.
Plantowa 19, tel. 433-21, 432-77
„Arbi", ul. Jerzego z Dąbrowy,
tel. 446-78
ul. Koszalińska 27a, tel. 448-45
„Canpol", tel. 433-48
SŁUPSK - całodobowo:
CPN SA. ul. Gdańska, tel. 427640, ul. Szczecińska, tel. 415396.
CPN SA. ul. Bałtycka, teł.426596, nieczynny
PKS, tel. 622 042.
USTKA-CPN. SA ul.
Grunwaldzka, teł. 144-349.
BYTÓW-CPN. SA ul. Gdańska,
tel. 47-69; ul. Lęborska, teł.3031; ul. Miastecka, tel. 30-32; ul.
Przemysłowa, tel. 58-48; ul.
Zielona, tel. 23-28.
LĘBORK - „Arkada" uf. Boi.
Krzywoustego 15a, tel. 631-366.
ŁEBA - CPN.SA, ul. Kościuszki
122, tel. 661-480.

15, teł. 429-891; „Hermes" ul.
Tuwima 3, tel. 428-495; „Kalla"
ul. Armii Krajowej 15, ul.
Kopernika, teł. 428-196;
USTKA - .Dąbek" ul.
Sprzymierzeńców 20, tel. 147-007.
ĘBORK- „Hermes" ul. Targowa,
eł. 626-965.

POLICA
Alarmowy- 997
C23UCHÓW - uł. Juliusza Słowac
kiego 2, tel. 422-31
SŁUPSK - Komenda Wojewódzka
Policji ul 3-go Maja 1, tel. 426301; oficer dyżurny KWP tel. 424473; Komenda Rejonowa Policji ul.
Reymonta 7, tel. 426-061.
USTKA - Komisariat Policji ul.
Grunwaldzka 13, teł. 144-071.
BYTÓW - Komenda Rejonowa Połiqi uł. Styp-Rekowsktego 2, teł. 2051.
LĘBORK - Komenda Rejonowa Po
licji ul. Toruńska 5, teł. 621-955.
£BA - Komisariat Policji uł. Kociuszki 106, tel. 661-600.
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POMOC TECH.
SŁUPSK - energetyczne 991;
gazowe 992; ciepłownicze 993;
wodno - kanalizacyjne 994; dro
gowe 981, tei. 440-431 tei 427940.
USTKA - energetyczne te!. 144136; gazowe 992; pogotowie
WOFRtel.144-551.
BYTÓW - energetyczne 991;
gazowe 992;; ciepłownicze tei.
44-88; wodno - kanalizacyjne
teł; 32-73; drogowe tel. 27-28.
lĘBORK • energetyczne 991 ;
gazowe 992; ciepłownicze tel.
621-181; wodno - kanalizacyjne
teł. 621-473; drogowe 981.

KINA

Skala ocen:

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

- Muzeum Pomorza Środkowego
ul. Dominikańska 5 {środa - nie
dziela godz. 10.00-16.00).

Zamek Książąt Pomorskich:
„Skarby Książąt Pomorskich",
„Sztuka Pomorza XIV-XVII1 w",
„Witkacy - twórczość plastycz
na", „Sztuka i rękodzieło ludo
we oraz plastyka amatorska Po
morza Środkowego", Spichlerz:
nieczynny,

Młyn Zamkowy: „Sztuka ludowa
na Pomorzu Środkowym".
Baszta Czarownic (wtorek - nie
dziela godz.9.00-17 00): „Grafi-

Produkcja / wiek

Tytuł

•science fiction

KLUKI
-Muzeum Wsi Słowińskiej
(otwarte przez cały tydzień
w godz. 9.00-15.00), „Architek
tura i kultura materialna Stowińców".

BYTÓW
- Muzeum Zachodniokaszubskie
ul. Zamkowa 2 (poniedziałek Piątek godz. 10.00-16.00, sobo
ta - niedziela godz. 10.0015.00): „Kultura materialna Ka
szubów bytowskich", „Współ
czesna sztuka ludowa Kaszub",
(od 28 października} „Malar
stwo Kazimierza Babkiewicza",
„Portrety Książąt Zachodniopo
morskich", „Elementy uzbroje
nia średniowiecznego".

LĘBORK
- Muzeum ul.Młynarska 14 (po
niedziałek - nieczynne, wtorek czwartek godz. 10.00-16.00, so
bota godz.10:00-15.00, niedzie
la godz.9.00-14.00): „Twórczość
lubockiego, Glińskiego i Rogow
skiego", „Lębork w zabytkach
i dokumentach", Pradzieje ziemi
słupskiej „-wystawa archeolo
giczna, „Obrazy, grafika, rysu
nek" - kolekcja muzeum, „Me
dale, banknoty i monety" - gabi
net numizmatyczny,
Galeria „Strome schody": ma
larstwo Kiejstuta Bereźnickiego.

STRAŻ POŻARNA-998
CZŁUCHÓW-ul. Stefana
Batorego 10, tel. 424-44
SŁUPSK - Komenda Wojewódzka
Młyńska 2, tel. 424-001;
Komenda Rejonowa Państwowej
straży Pożarnej ul. Rynek
Rybacki 2, teł. 424-001.
USTKA - ul. Westerplatte 1, tel.
144-966,
BYTÓW - ul. Wybickiego 7, tel.
20-74.
UjBORK - ul. Stryjewskiego 37,
tel. 621-777.
STRAŻ MIEJSKA
SŁUPSK-998, tel. 433-217.
USTKA- tel. 146-761.
ŁEBA-teł. 661-677.

iS fantastyczno-

j®t§|®

• reż.: Stephen
Hopkins

Albatros

•wyk.: Gary

ul. Wojska
Polskiego 12
tel. (0593) 23-09

Oldman
• USA

Zagubieni
w kosmosie

USA (15 lat)

naukowy

18

^ reż.: Jeremiach

7 zł

Chechik
M wyk.: Uma Thruman

M USA

H 89 min

•130 min
Nowa wersja opowieści klasycznej SF. Jest rok 2058, ży
cie na Ziemi staje się niemożliwe z powodu zanieczysz
czeń środowiska. Uczeni planują masową emigrację na
planetę w kosmosie. Został opracowany przyspieszony
system komunikacyjny.

Uciecha
ul. Szczecińska 4
tel. (0-597) 411-11

Fregata

Z Archiwum X * * *

tel. 622-084

•sensacyjny

Rewolwer
j melonik

USA (15 lat)

Magiczny mieć USA (i 5 lat)
Zabić Sekala

Polska (15 lat)

17, 19

Kinowa ekranizacja popularnego serialu z późnych lat
sześćdziesiątych. Czarujący agent wywiadu brytyjskiego
John Steed (Ralph Fiennes) i jego zabójczo inteligentna
partnerka Emma Peel (Uma Thurman) prowadzą śledz
two w sprawie niezwykłych zjawisk atmosferycznych.

6 zł

16

7 zł n. 6 zł u.

19

10 zł n. 8 zł u.

•reż.: Friderick

•reż.: Rob Bowman

Du Chau

• wyk.: Dawid
Duchowny,

Rybak

Gilian Anderson

ul. Morska 1

• USA

H USA

nieczynne

• 86 min

tel. 661-443

•
112 min
Dwaj agenci FBI przeszukują budynek swojej firmy, w
którym została podłożona bomba. Mimo ich wysiłków
dochodzi do eksplozji. Po jakimś czasie agenci dochodzą
do wniosku, że współsprawcą wybuchu był ich szef.

Grażyna

ul. Kazimierza
Wielkiego 5
tel. (0-595) 29-09

Mali żołnierze
Z Archiwum X

USA (12 lat)

17

6 zł

USA (15 lat)

19

6 zł

tik U *

•• ' '

piM
Zabić Sekala ***

Milenium
Stary Rynek 4

•psychologiczny
•reż.: Vladimir
Michałek
•wyk.: Bogusław
Linda
•Czechy/Polska
•109 min

tel. 425-191

Muian
Dr Dolittle
U Pana Boga
za piecem
Morderstwo
doskonałe

Film nawiązujący do legend staroangielskich. Król Artur
panuje nad swymi ziemiami, źródłem jego siły jest ma
giczny miecz. Jeden z notabli przygotowuje zamach sta
nu, porywa miecz, zabija wiernego rycerza. Miecz ginie
w lesie, na jego poszukiwanie wyrusza córka zamordo
wanego rycerza.

illi i

USA (b.o.)

Mali żołnierze*'

16 nd.12.00
10 zł
USA (dubbing, b.o.) 17.30, nd.14.3012 zł n. 10 zł u.
Polska (15 lat)
19
12 zł n. 10 zł u

•sensacyjny

USA (15 lat)

•wyk.: Krisgen

20.45

12 zł n. 10 zł u

• reż.: Joe
Dante
Dunst
•USA
•108 min

Dramat psychologiczny. II wojna światowa. Bezwzględny
Sekal szantażuje okolicznych chłopów. Jedynym wyj
ściem jest pozbycie się go, ale nikt nie chce wziąć na
siebie takiej odpowiedzialności.

Delfin
ul. Marynarki
Polskiej 82
tel. 144-677

Pinokio
Maska Zorro
Miasto aniołów

PROGRAM RADIA KOSZALIN
Sobota
Dyżur redakqi wiadomości: tel.
42-23-62
Telefon w studio: 0-800-157-006
oraz 401-401
Wiadomości: co godzinę od 5.00
do 21.00 oraz o 24.00
Serwis dla kierowców: 6.05,8.05,
10.05,12.05,14.05,16.05,18.05,
20.05
Skrót wiadomości: 5.30,6.30,7.30,
8.30, 9.30 i 16.30
Pogoda na moizu: 6.45,9.05,
13.05,19.05 i 21.05
Tranzytowe Radio Koszalin: 5.20,
7.20, 9.20 i 11.20
5.00-9.00 Studio Bałtyk, w tym
m.in.:
5.45 - kronika policyjna
6.10 - lista przebojów ludowych
6.15 - konkurs sportowy
6.35 - serwis wędkarski
6.45 - prognoza pogody dla ryba
ków
7.45 - wiadomości sportowe
8.20-przegląd prasy
9.00-13.00 - Studio Kontakt - Mu
zyka, sport i zabawa dla całej ro
dziny w tym m.in.:
9.45 - powieść w odcinkach
10.15 - spotkanie z gwiazdą
10.45 - świat sportu
11.15 - konkurs rodzinny
11.45 - harce w przeglądarce
12.10 - kalendarium muzyczne
12.30 - Magazyn rodzinny - pro
gram satyryczny
13.00-15.00 - Popołudnie z nami ze swoim hobby w tym m.in.:
14.15 - powieść w odcinkach
(powt.)
14.25 - Psy, koty i inne zwierzęta
14.35 - kochajmy rośliny
14.45 - kącik melomana
15.05-16.00 Premiera - magazyn
nowości filmowych
16.10-17.00 - AS - magazyn pu
blicystyczny

Magiczny miecz"
M animowany

Galeria Bursztynowa ul. Tuwima

USTKA - Bałtycka Galeria Sztuki:
„Graficy".

Cena

Rewolwer i melonik1

cy". ^

9 (poniedziałek - piątek godz.
10.00-18.00, sobota godz.
10.00-15.00) „Na szkle malowa
ne", 1.12-15.12 98 r.
Galeria Kameralna przy ul. Par
tyzantów 31A „ Wystawa rzeź
by", Łucji Włodek i Michała
Stroińskiego,

Godzina

Zagubieni w kosmosie4

WYSTAWY
StUPSK

i?cki®i§§

16.45 - wiadomości sportowe
17.05-18.00 - Piosenki na życze
nie
18.05-20.00 - Sportowy weekend
- najpopularniejsza audycja spor
towa regionu
20.05-22.00 - Lista przebojów Ra
dia Koszalin
22.o0-23.00 - BBC
23.00- 2.00 - Radio Koszalin nocą
2.00- 6.00 - Muzyka nocą
Niedziela
Dyżur redakcji wiadomości: tel.
42-23-62
Telefon w studio: 0-800-157-006
oraz 401-401
Wiadomości: co godzinę od 5.00
do 21.00 oraz o 24.00
Serwis dla kierowców: 6.05,8.05,
10.05,12.05,14.05,16.05,18.05,
20.05
Skrót wiadomości: 5.30,6.30,7.30,
8.30, 9.30 i 16.30
Pogoda na morzu: 6.45,9.05,
13.05,19.05 i 21.05
5.00-9.00 Studio Bałtyk, w tym
m.in.:
6.45 - prognoza pogody dla ryba
ków
7.10 - Morze - magazyn publicy
styczny
7.30 - wydarzenie tygodnia - ko
mentarz
7.45 - wiadomości sportowe
8.05-8.30 - Lista przebojów ludo
wych
8.30-9.00 - Po wiejskich drogach mag. ŚŁ- muz.
9.00-13.00-Studio Kontaktw tym m.in.:
9.45 - powieść w odcinkach
11.15 - Powtórka z klasówki konkurs dla dzieci i młodzieży
11.40 - pogadanka językowa
12.10 - zagadki muzyczne
12.30 - lygodnik satyryczny KIWI
13.00-15.00 - Popołudnie z nami prywatnie u..., w tym m.in.:

USA (bo.)
USA (15 lat)
USA (15 lat)

12
17
19.15

7 zł
9 zł
9 zł

W małym miasteczku w stanie Ohio życie płynie powoli,
ludzie są spokojni i przyjaźni. Pojawia się jednak nowa
generacja skomputeryzowanych zabawek, zdolnych do
samodzielnych akcji. Zabawki rozpoczynają walkę mię
dzy sobą, zwracają się także przeciw ludziom.

PROGRAM RADIA KOSZALIN
14.05 - Opowiedz mi swoją histo
rię -...
14.15 - powieść w odcinkach
(powt.)
14.45 - kącik melomana
15.05-16.00 Muzyczne premiery
Radia Koszalin
16.10-17.00 - Magazyn regionalny,
w nim m.in.:
- wiadomości motoryzacyjne
- komentarz tygodnia
(powt.)
17.05-18.00 - Amerykańska Lista
Przebojów Country
18.05-18,30 - Impresje muzyczne

18.30-19.00 - Magazyn Katolicki
19.05-19.30 - Radiowy Teatr Sen
sacji
19.30-20.00 - Ze sceny i estrady
20.05-21.00 - Panorama muzyki
klasycznej
21.10-22.00 - Magazyn Kaszubski
(I, EU ew V niedziela miesiąca)
lub Audycja w języku ukraińskim
(II i IV niedziela miesiąca)
22.00-23.00 - BBC
23.00- 2.00 - Radio Koszalin nocą
2.00 - 3.00 - 6.00 - Amerykańska
Lista Przebojów Country (powt.)
3.00 - 5.00 - Muzyka nocą

•TELEWIZJA
VECTRA
Piątek 4.12.1998
17.15 Obserwator
17.30 Gość STK
18.00 Santa Barbara
19.00 TV shop
19.30 Jednym śladem - moto
ryzacyjny
20.00 Larry i Balki
20.30 Bunt - sensacyjny
21.00 Obserwator

mmmm

IRADIO

RADIO VIGOR FM

CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWE

- Radio Koszalin: 67,73 oraz

Sobota
- Serwis BBC od 6.00 do 23.00 co
godzinę, - Komunikaty reklamo
we 10.35,12.40,14.40, - Ogłosze
nia drobne 9.50,11.20,13.20,Powerplay od 6.00 do 22.00 co
dwie godziny, - Kartka z kalen
darza od 6.15 co godzinę, - Pogo
da od 6.15 co godzinę, - Horo
skop od 6.15 co trzy godziny, Motoserwis 7.40, 9.20,12.20,
15.20, - Mix walutowy 9.35,14.20
- Porady prawnika 7.50, - Ubez
pieczenia inaczej 9.50, 6.00-9.30
- „Śniadanie z kawiorem i "Wigo
rem", 9.35 - program dla kierow
ców „Autoradio", 9,30-10.00 Muzyka nonstop, 10.25 - płyta
tygodnia, 10.00-13.00 - konkurs
„Który to byi rok?", 12.30 - ser
wis lokalny, 13.00-14.00 - kon
kurs „Mam Cię", 13.50 - „Kalen
darz muzyczny", 15.00-18.00 „Twoja muzyka na naszej antenie"
18.00 - program młodzieżowy
„Rzeźnia", 18.25 - konkurs „Zgrzyta

płyta", 20.00-2.00 - „Prywatka z ra
diem Vigor"
Niedziela
- Serwis BBC od 6.00 do 23.00 co
godzinę - Komunikaty reklamowe
10.35,12.40,14.40 - Ogłoszenia
drobne 9.50,11.20,13.20 - Kartka
z kalendarza od 6.15 co godzinę
- Pogoda od 6.15 co godzinę - Horo
skop od 6.15 co trzy godziny
6.00-24.00 - „Twoje muzyczne
wspomnienia" 9.20 - program „Ma
mo to ja" 10.00-11.00 - konkurs
z tygodnikiem „Angora" 12.50 - kon
kurs „Pojedynek na słowa"
13.40- 23.30 - „Kalendarz muzycz
ny", 15.20 - program „Radiowa
jazda z Autoświatem"
15.00-18.00 - „Twoja muzyka na
naszej antenie", 16.20 - program
„CKM", 17.20 - program „Dwa
kwadranse z Panią domu", 20.30
- konkurs „Cała wstecz"
(WU)

103,1;95,3 MHz (Słupsk) 91,1
MHz (Lębork, Łeba)
- Radio Vigor: 65,9 oraz 91,5
MHz (Słupsk) 102,9 MHz
(Lębork)
- Radio City: 66,5 oraz 100,9
MHz (Słupsk) 92,8 MHz
(Koszalin)
Program I całą dobę na fali długiej
0 częstotliwości 225 kHz oraz przez
satelitę EUTELSAT HF 6 (HOT BIRD)
polaryzacja pozioma, częstotliwość
nośna 11.474 GHz. Gdańskie 70.31
MHz,
Program 11 fale UKF w paśmie 95.7
MHz,
Program III UKF wszystkich

rozgłośni PR 98.8 MHz, 66.41 MHz,
70.97 MHz,
RADIO GDAfteK UKF 67.85 i103,7
MHz stereo,
RADIO MARYJA Gdańsk UKF 88.90
1 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

sobota, niedziela 5r 6 grudnia 1998 r.

TEATRY

-

Miejscowość

Tytuł

Realizatorzy

Autor

GDAŃSK

Obrazki z wystawy
z dyskoteką Mikołajową

reż.: Tomasz Brzeziński
wyk.: Jolanta Darewicz

Tomasz Brzeziński

Latający wiatrak

reż.: Ryszard Ronczewski
wyk.:Anna Guz

komp. Eugeniusz Głogowski

Sknera

reż.: Maciej Korwin
wyk.: Andrzej Śledź

Dickens (ang. wersja językowa)

GDYNIA

(Duża Scena)

Zbiór bzdur

reż.: Marek Pacuła
jA/yk.: Dariusz Siastacz
DKF dla dzieci „Złodziej z Bagdadu" reż R. Wiliams

MUZEA
GDAŃSK
Centralne Muzeum Morskie
ul. Szeroka 67/68, tel. 30169 38
Ołowianka 9/11, teł. 301 86 11
Muzeum Archeologiczne
czynne: wtorek, czwartek, piątek:
9-16, środa: 10-17, sobota, nie
dziela: 10-16, poniedziałki-nieczynne. Bilety w cenie 3 zł normalny, 2
zł ulgowy, wieża widokowa 2 zł.
Wystawy: Pradzieje Pomorza
Gdańskiego, 1000 lat Gdańska
w świetle wykopalisk, Z burszty
nem przez tysiąclecia, Tajemnice
doliny Nilu, Sudan - archeologia
i etnografia, ul Mariacka 25/26,
teł.301 50 31
Muzeum Historii Miasta Gdańska
oddziały czynne wt-sob w godz.
10-17, niedz. 11-17, środa^łzień
bezpłatny, Ratusz Głównego Mia
sta, Wystawa stała: Tysiąc lat
z dziejów Gdańska, ul. Długa 47,
teł. 301 48 71, bilety n. 4 zł i u. 2
zł, Dwór Artusa, Wystawy: Z dzie
jów Dworu Artusa i Sień w gdań
skiej kamienicy mieszczańskiej
ul. Długi Targ 43/44, teł. 301 43
59, bilety n. 4 zł i u. 2 zł.
Dom Uphagena, Wystawa: Histo
ria rodziny Upbagenów, ul. Długa
12,tel. 301 13 63,bilety n. 5 zł
i u. 2,5 zł, Twierdza Wisłoujście
tel. 343 14 05, Katownia
Przedbramie ul. Długiej, tel. 301
49 45, Muzeum Sportu i Turystyki
Ziemi Gdańskiej, ul. Podmurze 2,
tel. 305 76 61
Muzeum Narodowe
ul. Toruńska 1, tel. 301 70 61
Oddział Sztuki Współczesnej. Pa
łac Opatów, ul. Cystersów 15, tel.
552 12 71, Muzeum Etnograficz
ne. Spichlerz Opacki, ul. Opacka
12, tel. 552 12 71, Dział Fotogra
fii. Gdańska Galeria Fotografii
i Studium Fotografii Artystycznej
ul. Grobla 13/5, tel. 301 71 47
Muzeum Hymnu Narodowego.
Dworek J. Wybickiego, Będomin
gm. Nowa Karczma, tel. 687 71 83
Muzeum Poczty i Telekomunikacji
pl. Obrońców Poczty Polskiej 1/2,
teł. 301 7611
Zabytkowa Kuźnia Wodna
ul. Bytowska 1a, tel. 552 51 51
GDYNIA
Dar Pomoiza. Statek - Muzeum
al. Zjednoczenia, tel. 620 23 71
Muzeum Marynarki Wojennej
ul. Sędzickiego 3, teł. 626 39 84

Cena

Gdzie

12

6 zł

Teatr Miniatura
ul. Grunwaldzka 16

19sob.
17 niedz.

Państwowa Opera
Bałtycka

18 sob.

20-25 zł

Teatr Muzyczny
pl. Grunwaldzki 1

15 zł

Teatr Miejski
ul. Bema 26

nwiTirar

RaTBąjor

20 sob.

Wiesław Dymny

18 niedz.
12 nie.

USTKA

|TEL.

MMlIi

Godzina

KONCERT

Bajkowy koncert

Mikołajki
Agencja Artystyczna „DeKaDe" ze Słupska zaprasza
w niedzielę, 6. grudnia na
bezpłatną, mikołajkową za
bawę dla dzieci, pod tytu
łem „Imieniny Pani Zimy".
Początek imprezy
o godz.12.30 na usteckiej
promenadzie. Patronat nad
Mikołajkami sprawuje
Miejska Komisja Rozwiązy
wania Problemów Alkoho
lowych w ramach akcji
„Baw się z nami bez nało
gów". W programie zabawy,

konkursy, spotkanie z Mi
kołajem i dużo nagród.
Bar „Laguna" w Ustce
wspólnie z Miejską Komi
sją Rozwiązywania Proble
mów Alkoholowych organi
zuje dla dzieci objętych
opieką przez ustecki Ośro
dek Pomocy Społecznej
„mikołajkową" imprezę,
która rozpocznie się tego
samego dnia o godz.14.30.
Oprócz zabawy przewidzia
ny jest słodki poczęstunek.
(elew)

RADIO CITY
Sobota
- Wiadomości - 6.00-22.00 co
godzinę
- Skróty wiadomości - 5.308.30 co godzinę
- Wiadomości dla kierowców
„Z drogi" - 6.35,11.35,14.35,
17.35
- Prognoza pogody - 5.3017.30 oraz 20.30-0.30 co
godzinę
- Wiadomości sportowe zawsze po 9.00,14.00,19.00
- Magazyn bliżej sportu 20.30
- Kursy walut 10.20, 12.20,
15.20
- Wiadomości giełdowe „Pora
dla inwestora" 13.20
5.00-10.00 - „Poranek pełen
niespodzianek"
10.00-15.00 - „Pół żartem pół fartem" (prowadzą Arek
Mięczewski i Przemek Woś)

15.00-18.00 - „Muzyczny
prysznic Radia City"
(prowadzi Robert Skoczypiec)
18.00-20.00 - „Zagraj sobie
sam" (dzwonisz nie płacisz:
0-800-153-003)
20.00-1.00 -„Dance shaker"
(prowadzi Mariusz Bożęcki)
1.00-5.00 - „Gwiazdozbiór
Radia City" - muzyka nonstop
Niedziela
5.00-12.00 - „Poranek pełen
niespodzianek"
12.00-15.00 - „W 180 minut
dookoła świata" (prowadzi
Maciej Goździelewski)
15.00-20.00 - „Zagraj sobie
sam" (dzwonisz nie płacisz:
0-800-153-003)
20.00-1.00 - „Gramy w ciem
no"
1.00-5.00 - „Gwiazdozbiór
Radia City" - muzyka nonstop

Państwowa Orkiestra Ka
meralna w Słupsku (ul. Wa
łowa 3) zaprasza jutro
wszystkie dzieci na koncert
bajkowy Będzie to historia
„Dziadka do orzechów"
opowiedziana przez znaną
przedszkolakom i uczniom
Teresę Przeradzką. Ilustra-

(WU)

DZIEŃ OTWARTY
W schronisku

Mikołaj u zwierząt
Słupskie schronisko dla
zwierząt (ul.Portowa 20)
zaprasza na Dzień Otwarty
Schroniska. Impreza odbę
dzie się jutro w godzinach
od 11.00 do 13.00. Kierow
nictwo zaprasza wszyst
kich, którym nie jest obo

jętny los porzuconych
zwierząt. W planach będzie
choinka i spotkanie z Mi
kołajem. Mile widziani bę
dą darczyńcy i sponsorzy.
Można dzwonić pod numer
telefonu 42-29-59.

(WU)

SPROSTOWANIE
Uwaga!

Illusion odwołany
Mamy przykrą wiadomość
dla wszystkich fanów moc
nego grania. Illusion nie
zagra w Słupsku. Przynaj
mniej nie tym razem. Po
wodem odwołania koncertu
było najprawdopodobniej
niedopatrzenie menedżera.
Okazało się, bowiem, że

POGODA NA JUTRO
mOPANAOZIŚ

cję muzyczną stanowić bę
dzie muzyka Piotra Czaj
kowskiego do baletu pod
tym samym tytułem. Orkie
stra wystąpi pod batutą jej
dyrektora Bohdana Jarmołowicza. Bilet tylko 5 zł

grupa w tym samym czasie
musiałaby pojawić się
w dwóch miejscach. Lipa
jednak obiecał, że wróci
z kapelą do nas na począt
ku przyszłego roku. WOK
pragnie wszystkich zawie
dzionych gorąco przeprosić.

(WU)

POGODA NAPOJUTRZE

• Władysławowo
"«T

, ,
Gdynia #

r

» Władysławowo

Mzd.

-i Hel
|

Krynica

i
' "

m

• 5

i

Ai

•Chojnice

Chojnice

Zachmurzenie duże, miejscami słabe
opady śniegu lub marznącej mżawki,
zamglenia. Wiatr słaby, zmienny.

Zachmurzenie
duże i opady
/f/śniegu, deszczu
ze śniegiem lub
marznącej
mżawki. Temp.
maks. do
2°C , min. do 3°C. Wiatr po
czątkowo słaby
zmienny, póź
niej północny
do północnozachodniego
dość silny i po
rywisty

Krynica

mr

•SŁUPSK-Alkoholowy telefon

zaufania teł. 414-605;
Alkoholowy Telefon Zaufania
(wtorki i czwartki, godz. 16-20)
teł. 424-278; Poradnia dla
uzależnionych (poniedziałki,
wtorki, czwartki, godz. 10-16)
teł. 427-432; Informacje o AIDS
teł. 958; Tełefon dła ofiar prze
mocy (godz. 15.30-19.30) teł.
414-046; Poradnictwo dla
młodzieży i rodzin (godz. 16-20)
teł. 400-770.

URZĘDY
BYTÓW - Urząd Miasta i Gminy uł,
1 Maja 15, tel. 20-11, teł. 20-16.
CZŁUCHÓW - Urząd Miasta, al.
Wojska Polskiego 1, tel. 422-91
Urząd Gminny, ul. Szczecińska
33, tel. 410-01
LĘBORK - Urząd Miasta ul. Armii
Krajowej 14, teł. 624-280.
ŁEBA - Urząd Miasta ul. Kościuszki
90, teł. 661-513, teł. 661-492.
SŁUPSK - Urząd Wojewódzki ul.
Wałował, teł. 411-008; Urząd
Miejski w Słupsku pł. Zwycięstwa
3, tel. 423-236.
USTKA - Urząd Miasta ul. Dunina
24, teł. 146-041; Urząd Gminy ul.
Dunina 24, tel. 146-044.

[SUPERMARKETY
SAM „CZAR", ul. Mostnika 2, tel.
429-885, pon.-niedz. 6.00-22,00.
SAM „CZAR", ul. Dmowskiego 8,
tel. 437-012, pon.-niedz. 6.0022.00.ABC, ul. Kowalska 1, tel.
427-833,całodobowy EDEKA, ul.
Królowej Jadwigi 2, tel. 431-724,
pon. - pt. 8.00-22.00, sob. 8.0020.00. HALA TARGOWA „WO
KULSKI", ul. Kołłątaja 1, tel. 413652, pon. - pt. 10.00-20.00.
TIP, ul. Szczecińska 108, teł. 435631, pon. - pt. 8.00-22.00, sob.
8.00-20.00. TIP, ul. Kulczyńskiego
2, tel. 435-132, pon.-pt 8.0022.00, sob. 8.00-20.00. BIEDRON
KA, ul. Szczecińska 68, teł. 435657, pon. - pt. 7.00-20.00, sob.
8.00-20.00, niedz. 9.00-15.00
BIEDRONKA, Płac Dąbrowskiego
3, tel. 427-897, pon. - pt. 7.0020.00, sob. 8.00-20.00, niedz.
9.00-15.00 BIEDRONKA,Ustka,
Plac Dąbrowskiego 1, teł. 144937, pon. - pt. 7.00-20.00, sob.
8.00-20.00, niedz. 9.00-15.00
GDAŃSK
AUCHAN, ul. Szczęśliwa 3, pon. sob. 8.30 - 21.30, niedz.10.00 20.00. CITY FORUM, ul. Podwale
Grodzkie 8, pon. - sob. 9-21, niedz.
11.00-19.00. ETC, ał. Rzeczypospo
litej 33, pon. - sob. 9 -21, niedz.
11.00 - 20.00. GILDIA, ul. Targ Sien
ny 7, pon. - pt. 10.30-18.30,
sob.9.00 -15.00, niedz. - nieczynna.
HALA TARGOWA W GDAŃSKU,
płac Dominikański 1, pon. - pt. 918, sob. 9.00 - 15.00, niedz. - nie
czynna. IKEA, ul. Złota Karczma 26,
pon. - pt 11 - 20, sob. 10.00 20.00, niedz. 10.00 - 18.00. NOMI
DOM I OGRÓD, uł. gen. J. Hallera
132, pon. - pt. 9- 20, sob. 9.00 17.00, niedz. 10.00-16.00. OFFICE
DEPOT, ul Grunwaldzka 211, pon. sob. 10 - 20, niedz. 10.00-18.00.
GDYNIA
EUROMARKET, uł. Nowowiczłińska
35, BOMł pon. - sob. 8 - 21, pawi
lony handlowe od 10 do 21, niedz.
10.00 - 19.00, pawiłony handlowe
od 11.00 do 19.00 HALA TARGO
WA W GDYNI, ul. Jana z Kolna,
pon - pt 8 -18, sob. 8.00«15.00,
niedz. - nieczynna.
HIT, ul. Kcyńska 27, pon. - sob. 8 21, niedz. 9.00-18.00. KLIF, al.
Zwycięstwa 256, pon. - pt 10 - 22,
sob. 9.00-21.00, niedz. 11.0021.00. MAKRO CASH AND CARRY,
ul. Hutnicza 8, pon. - sob. 6-21,
niedz. 8.00-18.00. WOODY, ul.
Chwaszczyńska 64, pon. - pt. 8 19, sob. 9.00 -16.00, niedz. 11.00 16.00.

SOPOT

BIUA uł. Sikorskiego 8, pon.- pt 9

- 21, sob. 8.00-20.00, niedz. 9.0016.00.

Zachmurzenie zmienne z przelotnymi
opadami śniegu lub deszczu ze śnie
giem. Wiatr północny do północnozachodniego, silny i porywisty.

REDA
MEBLOMARKET, ul. Wejherowska
65,pon. - pt 10 -19, sob. 10.00 15.30, niedz. 11.00-15.30.

