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Przeciwnikom został sąd

Nagrody w konkursie holenderskiego ministerstwa

Leclerc coraz bliżej

NR 98 (15061) Nakład: 32500 egz.

PRZY TELEFONIE

Nie musi być
beznadziejnie

Grzegorz
Hilarecki
numer telefonu
w Słupsku godz. 10-14)

(w
842-42-60

Państwa sygnały i opinie przyjmuje również
dział łączności z Czytelnikami w Koszalinie

tel. (094) 342 50 05

Aż 2 programy gminy Potęgowo znalazły się w trójce najlepszych w konkursie „Matra” na organizowanie społeczeństw lokalnych, ogłoszonym przez holenderskie Mini
sterstwo Spraw Zagranicznych i uniwersytet w Leeuwarden w Holandii.
Wiceprezydent Jerzy
Wandzel:
- Jeśli uchwalimy plan,
to Leclerc będzie mógł po
większyć działkę. To ozna
cza wyższy podatek grunto
wy dla miasta. Będziemy
mieli takie spory podatek od
nieruchomości. Może poza
pierwszym rokiem działal
ności,
bo
obowiązuje
uchwała zwalniająca z tego
podatku powstające firmy
tworzące nowe miejsca pra
cy. Poza tym liczymy, że
Leclerc da dużo nowych
miejsc pracy.
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CENA 90 gr (w tym VAT 7%)

Reporter dyżurny

Słupscy radni odrzucili ponad 600
zarzutów i protestów wobec projek
tu zmiany planu zagospodarowania
terenu przy ul. 11 Listopada. To
przybliża budowę hipermarketu Lec
lerc.
W sprzeciwach przeważnie podnoszono, że
będzie więcej hałasu i spalin, hipermarket będzie
za blisko kościoła, a dotychczasowych kupców
uderzy po kieszeni. Prawnik magistratu Małgo
rzata Ejsmont zastrzegła w opinii wobec
uchwał dotyczących protestów, że może powin
no się je rozpatrzyć indywidualnie, ale radni od
rzucali je grupowo. - Prawnik wojewody poin
formował, że taka procedura jest możliwa, jeśli
o wyniku poinformujemy indywidualnie zainte
resowanych - uciął szef Rady Miejskiej Jan
Szumski. Za odrzuceniem protestów głosowali
głównie radni SLD.
Odrzucenie zarzutów nie wyczerpuje procedu
ry odwoławczej. Ci, którzy je zgłosili, mają mie
siąc na odwołanie się do NSA. Wtedy jednak
muszą udowodnić, że naruszono ich interes praw
ny. Jeśli sąd przyzna im rację, uchwalanie planu
zacznie się na nowo. Jeżeli się nie odwołają rad
ni będą mogli zatwierdzić nowy plan, ale Leclerc
będzie mógł rozpocząć budowę dopiero wtedy,
kiedy uzyska zezwolenie Rady. Część radnych już
zgłosiła zastrzeżenia. Spółdzielnia Kolejarz się
nie odwoła, jeśli Leclerc kupi od spółdzielni zie
mię.
(maz)
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Co na to kupcy?
Opinie mieszkańców
- str. 4

wygraj

Sukces słupskich karateków w Holandii

Trud się opłacił
Z 11 medalami wrócili słupscy
karatecy z międzynarodowych mi
strzostw Holandii w karate w katego
rii kumite (walka) i kata (pokaz). Taka obfitość przeszła nasze oczeki
wania - przyznaje trener Michał
Godnicz.
- Myśleliśmy, że przyjechała kadra
Polski - komentowali instruktorzy z
Holandii i Japonii po pierwszych wal
kach słupszczan.
Szczególny powód do dumy ma je
dyna w słupskiej drużynie dziewczyna,
Paulina Dymarek z SP 4: w kata dru
żynowym przez pomyłkę zakwalifiko
wano ją do starszej grupy, a mimo to
zdobyła 3. miejsce. W swojej grupie
wiekowej w kata indywidualnym była
najlepsza.
Złote medale wywalczyli: Michał
Świętosławski (I LO), Przemysław
Juchniewicz (G 5), Piotr Benewiat
dwa (SP 4), Tomasz Wielesik (SP 3).
Były też 3 srebrne i 3 brązowe.
W mistrzostwach wzięło udział 250
zawodników z Europy i Azji. Słupscy
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Również taxi ciężarowe Mercedes
o ładowności 1 lub 3 tony
z przyczepami
o ładowności od 550 kg do 2 ton.
Możliwość transportu
międzynarodowego.
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Hortex Jabłkowy 11
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Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i nagrodzie za 1,5 tys. zł młodzież z Rzechcina ma gdzie spędzać popołudnia i weekendy.
Prawie połowa z 400 mieszkańców nie ukończyła 25. roku życia.
Nagrodzono programy „Nadzieja”
dla wsi Rzechcino i „Przełamać bier
ność” dla Żochowa. Autorką obu jest
zastępca wójta Potęgowa Anna Dajnowicz: - Konkurs zorganizowano dla
Europy wschodniej. W Polsce do udzia
łu wytypowano gminy województw po
morskiego i wielkopolskiego. Program
dla Żochowa uznano za najlepszy, pro
gramowi dla Rzechcina przyznano trze
cie miejsce - na kilkanaście, które na
płynęły z województwa. Po częściowej
realizacji propozycji dostaliśmy w na

grodę wysokiej klasy sprzęt rtv o
łącznej wartości 6,5 tys. zł.
Propozycje pani wójt zakładały ist
nienie lidera, którego zadaniem jest
zmobilizować grupę do aktywności.
Funkcję liderów wzięli na siebie Anna
i Krzysztof Talipscy z Rzechcina oraz
Czesław Konopa i Mieczysław Krym
ski z Żochowa. Skutki ich działań adaptacja budynku po dawnej kotłowni
w Rzechcinie na świetlicę oraz ponow
ne uruchomienie podobnej w Żochowie, docenili już najmłodsi. - Teraz

Plany Bydgoskich Fabryk Mebli w Słupsku

Podwójny złoty medalista Piotr Benewiat
- w kata indywidualnym (6-12 lat) i w
kata drużynowym (13-15 lat)
karatecy z Klubu Karate Champion w
zawodach uczestniczyli na zaproszenie
prezesa holenderskiego Związku Kara
te Rudolfa Heijne.
(olga)

Słupsk
ul. Poznańska 1A
CnrTROITAjL IA

WYNAJMIE
POMIESZCZENIA
-biurowe 70 m2
-usługowo-produkcyjne 110 m2
-magazynowe + zaplecze 505 m2

tel.(059) 841 36 95
Koszalin
ul. Kasztanowa 4
telefax (094) 340-45-87
VOUAM-T
Hurtownia-Wykonawstwo
przeciski kretem
/ sieci zewnętrzne
/ zgrzewanie folii PEHD
z roboty drogowe
negocjacja <cn - dostawa

Cięcia ratunkiem
- Pracę straci ok. 100 z 630 osób,
które przejęliśmy od Słupskich Fa
bryk Mebli - poinformował prezes
Bydgoskich Fabryk Mebli. Jednak
gdyby nie przejęcie, słupskim zakła
dom groziłaby upadłość, a zwolnienia
całej załodze.
Wczoraj prezes BFM, które przeję
ły SFM, zaprezentował nową strategię.
Obie firmy (BFM i SFM) należą do nie
mieckiego koncernu Schiedera, ale
Bydgoszcz produkuje głównie na rynek
krajowy, a Słupsk na eksport. W wyni
ku załamania się tego ostatniego (efekt
silnej złotówki) zadłużonym SFM gro
ziła upadłość. Właściciel zdecydował o
reorganizacji: słupski zakład jest teraz
oddziałem BFM o nazwie B-4.
- B-4 produkować będzie teraz na
rynek krajowy. Trwa intensywna praca

nad nową ofertą. Nadal będą to meble z
drewna iglastego, ale o innej stylistyce
i wybarwieniu - mówił prezes BFM
Romuald Wawrzyniak.
Przyznał, że trwa też przegląd kadr
i rozmowy ze związkami. Pierwsze
zwolnienia dotkną głównie pracowni
ków z uprawnieniami emerytalnymi.
Dostaną odprawy. Pozostałym po
lepszą się warunki pracy.
BFM mają najnowocześniejszą fa
brykę w Polsce, certyfikat ISO, tytuł
„Inwestora w kapitał ludzki” i ambicję
zachowania tej pozycji. Dlatego za
mkną przestarzały zakład przy ul. Madalińskiego i unowocześnią pozostałe.
BFM są inicjatorem akcji „Przeszcze
pić siłę dębu” (liście dębu to logo
BFM).
*
(bej)
Bezrobocie w regionie - str. 4

Rodzinie
4-osobowej

co tydzień 3000 aktualnych
ogłoszeń drobnych

prowadzenie
sklepu ze stacją
paliw zlecę
Kontakt

i

tel. 0601-832-082

internetowe

łamy

można pograć w ping-ponga, a w sobo
tę są dyskoteki - mówi 11 -letni Marcin
Jurek z Rzechcina. - Gdyby znaleźli się
sponsorzy, można by zorganizować bi
bliotekę i np. zajęcia plastyczne - do
daje pani sołtys.
Pani wicewójt: -Nasz sukces to do
wód, że organizowanie społeczności
wiejskich, choć trudne, nie jest niemoż
liwe. Wcale nie musi być tak smutno i
beznadziejnie, jak to obserwujemy na
większości terenów po pegeerach.
IZOLDA ZIELONKA

W SKRÓCIE
„małe jest piękne...”

Zawiesili
obcokrajowców
Zarząd klubu Brok-Czarni za
wiesił w prawach zawodników i od
sunął od ostatnich spotkań sezonu
Johna Richarda Taylora, Gordana
Zadravca i Goda Shammgoda.
P.o. prezesa klubu Andrzej Pietroń powiedział, że gracze już w
Słupsku nie zagrają. Nie wiadomo,
czy poniosą inne konsekwencje,
gdyż ich kontrakty są spisane po an
gielsku. - Musi je przetłumaczyć tłu
macz przysięgły, i to biegły w prawie
polskim i amerykańskim. Dopiero
wtedy poznamy zapisy i okaże się, czy
koszykarze zerwali umowy.
O kontraktach koszykarzy decy
dował prezes Jarosław T. i zmieniał
je w zależności od sytuacji drużyny
w tabeli oraz gry zawodników. Dla
tego obecni działacze nie znają
umów.
(gh)

JEDNO PYTANIE
- Co jest celem pańskiej wi
zyty w Słupsku?
Konsul generalny Ukrainy w
Polsce Mukola Myszczuk:
- To moja pierwsza wizyta w
waszym mieście, więc przede
wszystkim chcę zbadać grunt. Ale
2 tygodnie temu na konferencji tu
rystycznej w Ustce była delegacja
naszego kraju i dziś w imieniu
miasta Truskawce przywiozłem
zaproszenie do współpracy. Tru
skawce to znane uzdrowisko, ale i
specjalna strefa ekonomiczna, w
której już inwestują chociażby
Niemcy i Holendrzy. Teraz pora
na Polaków.
GRZEGORZ BORKOWSKI

MISS WSI Pi
o 4 maja
swoją miss z internetu

s-pomorza.pl
wyróżnienie specjalne Głos Pomorza online
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Tata na macierzyńskim
PULS DNIA
Idę na urlop ma
cierzyński! - już
wkrótce
polscy
mężczyźni zaczną
oznajmiać swoim
pracodawcom.
Umożliwi im to
przyjęta przez Sejm
poprawka do kodeksu pracy, dająca
kobiecie prawo do skrócenia o 10 ty
godni urlopu macierzyńskiego i prze
kazania go ojcu dziecka. Debata nad
poprawką wywołała w Sejmie praw
dziwą burzę i wojnę na argumenty.
Mnie jednak najbardziej cieszy fakt,
że posłowie stworzyli mężczyznom
możliwość posmakowania uroków
„ nic-nierobienia ” w domu przy dziec
ku. Teraz to my, kobiety będziemy
mogły patrzeć z wyrzutem na naszego
macho w przydeptanych kapciach i
pytać ze zdziwieniem: jak to, obiad
jeszcze nie gotowy? To my będziemy
teraz głośno i ironicznie komentować:
jak można iść spać o dziesiątej wie

LUDZIE

czorem i nie mieć ochoty na nic wię
cej? To wcale nie jest tryumffemini
zmu. Co najwyżej policzek wymierzo
ny tym, którzy dyskryminują kobiety.
Obawiam sięjednak, że mężczyźni nie
pozwolą odebrać sobie przywilejów.
Ustawa swoje, a życie swoje. Już wi
dzę tych posłów, którzy ją uchwalili,
jak rezygnują z obecności w świetle
jupiterów i zastępują żony w macie
rzyńskich obowiązkach! A jeszcze le
piej: facetów w małych miastach łub
na wsiach, którzy od rana do nocy
niańczą dzieciaka i nie mają czasu na
żadne fanaberie typu piwo po meczu
w gronie kumpli. Nie wystarczy zmie
nić ustawę. Trzeba jeszcze zmienić
społeczne nastawienie. Dopiero wte
dy pojawią się mężczyźni, którzy bez
cienia zażenowania staną przed sze
fem i powiedzą: biorę urlop macie
rzyński. Tak czy inaczej zmianę w ko
deksie pracy musi jeszcze podpisać
prezydent. Pewnie to zrobi. Nie grozi
mu przecież - przynajmniej na razie —
żaden urlop macierzyński.
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BEATA JANKOWSKA

PROSTO Z MOSTU

Sławosz Kwinta
Tegoroczny ma
turzysta w II LO.w
Słupsku zajął V
miejsce w finale
centralnym XXXII
\ ^
Olimpiady Języka
Rosyjskiego. Bę1 dzie reprezentował
I Polskę na OlimFot. Rafał Szamocki piadzie Międzyna
rodowej, która odbędzie się w Moskwie
pod koniec czerwca.
Językiem rosyjskim zainteresował się
w Szkole Podstawowej nr 16 w Słup
sku. Duży wpływ na niego wywarły lek
cje rusycystki Haliny Sacharczuk. Pod
jej kierunkiem startował z sukcesem w
olimpiadzie języka rosyjskiego. Już wte
dy został laureatem finałów centralnych.
W tym roku odniósł swój największy
sukces. Tym razem pracował pod kie
runkiem Romualda Machalińskiego,
dyrektora II LO w Słupsku
Pasjonuje się także literaturą i kulturą
rosyjską. Jego ukochanymi pisarzami są
Bułhakow i Dostojewski. Dopiero w
minionym roku po raz pierwszy na żywo
rozmawiał w Słupsku z Rosjanami pod
czas wymiany szkolnej uczniów z No
wogrodu. Zwiedzał też Petersburg i
Moskwę. Urzekły go zabytki obu miast.
Studiować zamierza na Uniwersyte
cie Warszawskim lingwistykę stoso
waną. W przyszłości chciałby pracować
jako tłumacz lub przewodnik. - Ze zna
jomością rosyjskiego i angielskiego po
winienem sobie dać radę na Wschodzie
i na Zachodzie - uważa.
(maz)

OGŁOSZENIA
SPRZEDAŻ
JETTA 1,6 diesel (1989). (059)
814-58-25.____________________
KADETT 1.2-3 500.0-607-329394._________________________
PASSAT 1.5D (1977), przegląd
01.2002, lekka stłuczka tył - cena
2 500.0-606-744-884.
PASSAT kombi TD (1993).
0-501-405-096.
PILNIE! Ford fiesta (1992).
0-606-13-92-27.________________
SAMOCHÓD terenowy daihatsu
-rocki (1994). 0-608-410-725.
SUPEROKAZJA! Astra 14
(1992). 0-59/84-00-973,0-603-075745.__________________________
TICO (XII 1997). 0-59/84-53795.__________________________
VOLKSWAGEN POLO 1.4
(1995, rejestracja 1996) 2 poduszki,
ABS, immobiliser, elektryczne szy
by, 90 000 przebiegu, serwisowany,
pistacjowy, 2-drzwiowy, stan bdb.
Faktura V AT. 19 900 zł. 0-59/84-14555.__________________________
PRZYCZEPKA. 0-503-54-8959.
SADZENIAKI ziemniaków. Ko
szalin, 342-79-09.

BEH

3-pokojowe Sławno, 0-608-412295.__________________________
WYDZIERŻAWIĘ punkt ga
stronomiczny (Łeba) na okres letni.
Dobra lokalizacja, 0-502-500-819.
ANITA. Słupsk, 0-604-374-270.
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(094) 342-50-05

Sekretarz generalny ONZ Kofi Annan (widoczny na ekranie) przemawia podczas konferencji w sprawie AIDS w Abuji. Sekretarz Generalny ONZ,
Kofi Annan zaproponował wczoraj stworzenie super-funduszu, którzy pozwoliłby zahamować rozwój AIDS - choroby zabijającej 2,8 min osób rocznie.
Czytelniczka z Połczyna Zdroju: Psy na osiedlach to duży problem, czę
sto się o nich mówi i pisze, ale z mar
nym skutkiem. Rzadko mówi się o ko
tach, choć są bardziej uciążliwe. Na kota
nie ma mocnych, przejdzie każdą szparą
przeskoczy ogrodzenie. Moi sąsiedzi
mają kilka kotów. Zwierzaki szczegól
nie sobie upodobały mój ogród. Jest tam
pełno kocich odchodów, śmierdzi i co
mam zrobić? Rozmowa z właściciela
mi nic nie da, bo ci ludzie nie rozumieją
że nie każdy chce znosić towarzystwo
kotów i sprzątać po nich nieczystości.
Jerzy K. ze Świdwina: - Jeśli to
prawda o czym piszecie, że podniesio
no wynagrodzenia urzędników państwo
wych, to wielki skandal. Dziwię się pre
mierowi, że lekkomyślnie szasta pie
niędzmi podatników. Płace, to jedno, do
tego dochodzą wydatki na samochody,
bankiety, wyjazdy, nawet garnitury dla
premiera! Przecież nie ma pieniędzy na
kulturę, oświatę, służbę zdrowia. A ten
rząd nieustannie mówi o trosce o społe
czeństwo.
Katarzyna P. z Kołobrzegu: - Prze
raża mnie to, że przeciwko protestują
cym kobietom wysyła się setki policjan
tów. 200 kobiet z Karlina z dnia na dzień
straciło pracę. Tymczasem staje przed
nimi kordon uzbrojonej po zęby policji.
Na dwie kobiety przypadał jeden poli
cjant. Może pałkami miały dostać? Cią
gle trwają procesy przeciwko osobom,
które dopuściły do interwencji milicji.
Teraz, ci którzy oskarżają sami wysy
łają funkcjonariuszy przeciwko bez
bronnym i zdesperowanym kobietom.
Czytelnik ze Szczecinka: - Nie mogę
zrozumieć dlaczego telewizja Polsat w
czasie losowania gier liczbowych emi
tuje filmy ze scenami łóżkowymi. Zwy
kle kiedy przełączam kanał, aby spisać
numery, trwa jeszcze film. Kilka razy
zdarzyło się, że trafiłem akurat na sce
ny erotyczne. Mnie już nie zgorszą ale
oglądająto moje wnuki, które chciałbym
chronić przed tego rodzaju „atrakcjami”.
Moim zdaniem losowanie powinno wró
cić do telewizji publicznej, bo tam takie
rzeczy są nie do pomyślenia.

Fot. PAP/AP • Saurabh Das

RILANS

ROZMOWA DNIA

Problem w ochocie do grania...
Rozmowa z Markiem Schillerem, profesorem Akademii Muzycz
nej w Gdańsku.
- Znane są kłopoty finansowe szkół
muzycznych. Czy zwiastuje to nieuro
dzaj muzyków w kraju?
-Należałoby się tego spodziewać, bo
nie ma środków na nauczanie, ale Po
lak potrafi znaleźć wyjście. Z trwogą
patrzymy w przyszłość, bo nie w talen
tach, ale w ochocie do grania problem.
Młodzi ludzie i ich rodzice przestają
myśleć o muzyce w kategorii zawodu.
Coraz trudniej namówić dobrze rozwi
jających się uczniów do kontyhuacji
nauki. Są w prawdzie „zagłębia” instru
mentów dętych na południu, gdzie ist
nieje tradycja orkiestr górniczych i hut
niczych, ale upada ona wraz z górnic
twem. Rynek się zawęża.
- Czy zabraknie polskich muzyków
w naszych orkiestrach?
- Jestem optymistą ale muzyków
może zabraknąć, gdy będzie postępowa
ło zubożenie środowiska. Jeżeli się nie
da wyżyć z pracy w orkiestrze, a tak już

jest, to nastąpi
selekcja nega
tywna i zostaną
ci, którzy będą
grać byle jak i
byle gdzie, tyl
ko po to, żeby
zarobić.
Czego
życzyłby pan
uczniom szkół
muzycznych? '
Zapału
Fot. Andrzej Radajewskt
i chęci do pracy oraz radowania się mu
zyką. Artystom nigdy nie było za do
brze. Zawsze byli ludźmi, którzy mu
sieli się borykać z zawodami miłosny
mi, albo cierpieli z głodu. Jeśli ktoś
myśli, że będzie opływał w luksusy, to
lepiej niech się zastanowi i zrezygnuje
z grania.
Rozmawiał:

60...
... skoków spadochronowych na swo
je 60. urodziny wykonał Larry Elmore,
emerytowany pilot amerykański. Elmo
re był pilotem Trans World Airlines.
Nowe przepisy dotyczące wieku pra
cowników firm lotniczych zabraniają
pilotowania samolotów po przekrocze
niu sześćdziesiątki. Jubilat postanowił
dowieść swej sprawności skacząc we
wtorek ze spadochronem. Po każdym
skoku brał kolejny przygotowany już
spadochron, wsiadał do samolotu i po
nownie wyskakiwał. Skończył zanim
zaszło słońce.
(PAP, sko)

MULTIL0TEK
2, 6,12, 16,18,28, 29,31,33,
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77, 79.

Gas)

NUMEREK
I losowanie: 7, 36, 37, 40,
II losowanie: 27.
(jas)
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Janiny Zdzisławy
Brodzkiej
Wyrazy szczerego współczucia Mężowi
składają
Pracownicy SPIB „Insbud” w Słupsku

ANDRZEJ RADAJEWSKI

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 25 kwietnia 2001 r.
zmarła nasza Kochana Mama i Babcia

ANNA W0JTASIŃSKA
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w piątek 27 kwietnia br.
o godz. 10.30 w Koszalinie w Domu Pogrzebowym "WROTNIEWSCY"
w budynku nr 4 przy ul. Różanej 8 (wjazd z ul. Morskiej -przy CPN-ie)
Prosimy o nieskładanie kondolencji
RODZINA
Autobus z Domu Pogrzebowego podjedzie na cmentarz bezpośrednio pod wejście" B" g

Beacie i Kazimierzowi
Kozina
wyrazy głębokiego współczucia z powodu
śmierci Ojca i Teścia
składają

Koleżanki i Koledzy Farm Frites
Poland DWA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
26 kwietnia 2001 roku zmarł w wieku 62 lat
nasz Najdroższy Mąż, Ojciec i Teść

śp.

Józef Makowski
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu
28 kwietnia br. na Starym Cmentarzu w Słupsku
Wystawienie w kaplicy o godz. 13, wyprowadzenie
do miejsca spoczynku o godz. 13.40

Pogrążona w smutku Rodzina___

Wychowawczyni

Pani mgr Hannie Ignatowicz
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy

składają

Rodzice i Uczniowie klasy V LO w Słupsku

(tg, r)

„Jedni padli w nierównym boju, inni żyją, ich życie to krzyk”
(Alicja Rybalko)

Z głębokim bólem zawiadamiamy, że
w dniu 25 kwietnia 2001 r. odeszła od nas na zawsze

śp.

0 JANINA ZDZISŁAWA BRODZKA
długoletnia, wielce zasłużona wiceprezes
Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku. Była duszą naszego Towarzystwa, szanowała
ludzi, pomagała osobom starszym, nade wszystko kochała i opiekowała się sierotami z Domów
Dziecka w Wilnie.
Ostatnie pożegnanie odbędzie się w sobotę, 28 kwietnia 2001 r. na Cmentarzu Starym w Słupsku.
Wystawienie w kaplicy cmentarnej przy ul Kaszubskiej o godz. 12. Wyprowadzenie na miejsce
wiecznego spoczynku o godz. 13.00. Msza żałobna odprawiona zostanie w dniu pogrzebu
w kościele Błogosławionej Siostry Faustyny przy ul. Konarskiego o godz. 8.00.

Pogrążeni w głębokim smutku
Zarząd, Rada Seniorów i Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna*
w Słupsku

FRYZJERKĘ męską. 0-59/84413-07.

Pracoholizm spowodował utratę jego zdrowia.
Z zawodu prawnik, specjalista prawa egzekucyjnego.
Posiadał dar rozumienia ludzi, starał się pomóc każdemu,
kto Go o to poprosił. Nie znosił fałszu, udawania, odpowiedzialny i
bardzo wymagający od siebie, także od innych.
Żył marzeniami o zbliżającym się emerytalnym wypoczynku.
Podróże, muzykowanie, ogródek. Intelektualną rozrywkę stanowić
miało, ewentualnie, biuro pisania podań i porad prawnych.
Odszedł u progu jesieni życia ...

Jutro minie dwudziesta rocznica śmierci

Naszego Męża i Ojca

Edmunda Jeziornego
Obecnych Przyjaciół i Znajomych powiadamiamy o możliwości
wspomnienia Jego Osoby także w modlitwie na mszy św.
w kościele pw. Św. Ducha przy ul. Jana Pawła II
w niedzielę 29.04.2001 r. o godz. 12

Kazimiera z córkami
„ Bardzo nam Ciebie brakuje Tato
^t^n^zasiun^nc^naczenia^

i

i

i

WYDARZENIA - KRAJ, ŚWIAT

Piątek, 27 kwietnia 2001 r.

Pięciu policjantów trafiło za kratki za współpracę
______
z „Pruszkowem”

Mafij ne wtyczki
w stołecznej
komendzie

GŁOS POMORZA

Listy gończe za nauczycielką
Mariolą Myszkiewicz

KRAJ W SKRÓCIE

Zabój czyni
poszukiwana
Podlaska policja wydała w czwartek list gończy za 38-letnią na
uczycielką Mariolą Myszkiewicz, podejrzaną o zabójstwo 11 -let
niego ucznia Piotra P. w Czarnej Białostockiej (woj. podlaskie).

Pod zarzutem współpracy z gangiem pruszkowskim zatrzymano pięciu policjantów z
komendy stołecznej i warszawskich komisariatów. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych i Administracji Marek Biernacki zapowiada kolejne zatrzymania w tej sprawie nie tylko policjantów.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w
Katowicach Leszek Goławski poinfor
mował, że zatrzymanym prokuratura
postawiła zarzuty udziału w zbrojnej
grupie przestępczej - gangu pruszkow
skim. Jednym z zatrzymanych jest kie
rownik sekcji samochodowej Wydzia
łu Kryminalnego Komendy Stołecznej
Policji. Policjantom grozi kara do 10
lat więzienia.
Minister Biernacki powiedział, że
zatrzymanie pięciu warszawskich poli
cjantów powiązanych z gangiem prusz
kowskim, to kontynuacja akcji przeciw
ko tej grupie przestępczej. Dodał, że
„to sukces smutny, ale sukces”. - Poli
cjanci zostali zatrzymani w ramach
odłamu, który zajmował się kradzieża
mi samochodów, później osłoną osób i
legalizacją interesów. Będąjeszcze inne
zatrzymania i nie tylko policjantów podkreślił Biernacki, nie ujawniając
szczegółów. - Dla mnie najważniejsze,
że nastąpił koniec tabu, koniec ukręca
nia spraw, koniec krycia kolesiów. Ten
kto wstąpił na drogę przestępczą wy
stępuje przeciwko swoim kolegom, musi
wiedzieć, że będzie ścigany - mówił.

„Pruszków” skasujemy do końca dodał.
Zdaniem prowadzących śledztwo,
policjanci od 1994 do 2000 r., w za
mian za łapówki, pomagali gangsterom
w popełnianiu przestępstw i umożliwia
li im pozostawanie na wolności: udzie
lali informacji o toczących się śledz
twach, odstępowali od ścigania człon

ków gangu. Według prowadzących
śledztwo, policjanci za tysiąc dolarów
sprzedali gangsterom 10 mundurów,
które później wykorzystywano podczas
popełniania przestępstw. Odebrany
wcześniej złodziejom sprzęt, służący
do kradzieży aut, policjanci sprzedali
gangsterom z „Pruszkowa”.

Czwartkowe zatrzymanie to kontynuacja śledztwa przeciw tzw. piono
wi motoryzacyjnemu „Pruszkowa”, prowadzonego przez katowicką pro
kuraturę. W związku z tą sprawą od lutego zatrzymano 20 osób, a osiem
jest ściganych listami gończymi. Zdaniem prokuratury, zatrzymani oraz
ścigani złodzieje, paserzy i urzędnicy mają na koncie kradzież ok. 500
luksusowych aut o wartości 50 min zł. Zdecydowaną większość z nich
skradziono w Warszawie, część na Śląsku. Prowadzone w Katow icach
postępowanie w sprawie kradzieży aut doprowadziło policję do Warsza
wy. Później okazało się, że w sprawę zamieszany jest gang pruszkowski.
Według prokuratury', przestępcy z „Pruszkowa” kradli zawsze najdroż
sze auta, „na koło”, „na stłuczkę” lub „na bramkę” (gdy właściciel wysia
dał z auta, by otworzyć sobie bramę). Paserzy płacili złodziejom do 12 tys.
dolarów' za skradziony samochód, a urzędnik brał po 2 tys. dolarów za
legalizację każdego auta. Szefowie „Pruszkowa” pobierali opłaty od każ
dego działającego na ich terenie złodzieja.
(PAP, sko)

Bielsko-Biała: Zwłoki bezdomnych i samotnych
będą kremowane

Rocznica wybuchu
na Ukrainie

Gmina oszczędza
na zmarłych

Więcej raka
po Czarnobylu

Zwłoki osób samotnych lub o nieznanej tożsamości, chowanych
na koszt gminy, będą kremowane i grzebane we wspólnej mogile
- postanowili wczoraj urzędnicy samorządowi z Bielska-Białej.
Obliczyli, że taki pochówek jest tańszy od tradycyjnego o 600 zło
tych.
Na kompleksową obsługę pochów
ków samorząd zorganizował przetarg.
Wygrała firma komunalna, która zapro
ponowała, że spalanie ciał zleci krema
torium w Ostrawie (Czechy).
Mariola Bużek-Dziedzic z bielskobialskiego ratusza zapewnia, że spopie
lanie ominie tych zmarłych, którzy

wcześniej zastrzegli, iż sobie tego nie
życzą.
Dotychczas osoby bezdomne lub sa
motne chowano w Bielsku-Białej na
koszt gminy w tradycyjny sposób - w
ubiegłym roku 11 osób, rok wcześniej
12, a w 1998 roku - 17.
(PAP)

Białostoccy naukowcy wykazali
dziesięciokrotny wzrost zachorowań
na raka tarczycy po katastrofie w
Czarnobylu, w śród mieszkańców Pol
ski północno-wschodniej.
Gdy 15 lat temu doszło do awarii w
czarnobylskiej elektrowni atomowej,
tarczyca u mieszkańców północno
wschodniej części kraju zaczęła chło
nąć jod radioaktywny i inne jodki, któ
re wywarły na nią niekorzystny wpływ.
- O tych dawkach nikt na kwiecie nie
jest w stanie powiedzieć, czy były rze
czywiście zabójcze dla organizmu, czy
też nie-mówi prof. Ida Kinalska, kie
rownik Kliniki Endokrynologii Akade
mii Medycznej w Białymstoku, kieru
jąca badaniami nad skutkami zdrowot
nymi katastrofy. - Jednoznacznie wy
kazaliśmy natomiast związek czarnobylskiego promieniowania ze wzrostem
zachorowań na raka tarczycy.
Białostoccy endokrynolodzy zaobser
wowali, że co druga przebadana kobieta
do 50. roku życia ma powiększoną tar
czycę, a u dzieci wykazano pojawiają
ce się niegroźne guzki tarczycy. Także
u osób, które w 1986 roku były dzieć
mi, stwierdzono większą od normalnej
ilość przeciwciał przeciwtarczycowych,
co skutkuje dziś zwiększoną liczbą
przypadków nadczynności tarczycy.
(PAP)

12 osób na zielonej
granicy

Nie przeszli

Sąd Apelacyjny w Lublinie utrzymał wczoraj w mocy ubiegłoroczny wyrok Sądu
Okręgowego skazujący Roberta K. pseudonim „ Ciolo ” na dożywocie, między in
nymi za dokonanie rozbojów oraz zabójstwo przedsiębiorcy z Wytowna koło Słup
ska ijego matki. Na zdjęciu „ Ciolo ” tuż po ogłoszeniu wyroku. Sąd wyraził zgodę
na publikację wizerunku oskarżonego.
--------------------------------------------- ——-—--------- Fot. PAP - Mirosław Trembecki

i

12-osobową grupę cudzoziemców,
usiłujących nielegainie przekroczyć
granicę polsko-niemiecką w pobliżu
Nowego Warpna (woj. zachodniopo
morskie), zatrzymała w czwartek
Straż Graniczna.
Jak poinformował major Wojciech
Lechowski, rzecznik komendata Po
morskiego Oddziału Straży Granicznej
w Szczecinie, 12 zatrzymanych to Erytrejczycy, Afgańczycy i Czeczeni, w
tym dzieci w wieku 4-12 lat. - Jest
wśród nich m. in. czteroosobowa rodzi
na z Groźnego z jednym dzieckiem powiedział.
Nieoficjalnie wiadomo, że za przerzut
przez zieloną granicę przewodnicy in
kasują 1000 USD od osoby. W pierw
szym kwartale tego roku na próbie nie
legalnego przekroczenia granicy w Zachodniopomorskiem zatrzymano 71
osób. W większości to obywatele by
łego ZSRR.
(PAP, sko)

—

W dniu zdarzenia Mariola Myszkie
wicz ubrana była w szarą bluzkę z dłu
gim rękawem i kołnierzykiem oraz
ciemne spodnie. Miała przy sobie re
klamówkę. Poszukiwana ma 178 cm
wzrostu, jest szczupłej budowy ciała.
Wszystkich, którzy mogą pomóc w usta
lenia miejsca jej pobytu, policja prosi o
kontakt z policyjnym numerem 997. Na
publikację danych osobowych i zdjęcia
kobiety zezwolił prokurator.
Wczoraj rano policja wznowiła po
szukiwania kobiety w lasach otaczają
cych CzarnąBiałostocką przyjmuje się
bowiem, że po tragedii mogła popełnić
samobójstwo. Bierze w nich udział ok.
stu policjantów, strażników leśnych i
miejskich. Używane są psy tropiące i
śmigłowiec.

Uczeń czwartej klasy szkoły podsta
wowej Piotr P. zginął od kilku ciosów
nożem zadanych w okolice tętnicy szyj
nej. Zmarł, zanim przyjechało pogoto
wie, w szkolnym gabinecie lekarskim,
gdzie rozegrała się tragedia. Policja
twierdzi, że na miejscu zabezpieczyła
wiele śladów, które pomogą odtworzyć
przebieg zdarzenia.
W domu kobiety znaleziono list, w
którym - według nieoficjalnych infor
macji - napisała ona, że Piotr jest prze
szkodą dla jej związku z ojcem chłop
ca, znanym w mieście przedsiębiorcą.
To potwierdza wersję o osobistym mo
tywie zabójstwa, podawaną w środę
przez rodziców i uczniów.
(PAP, sko)

Wpadli, bo oszukiwali ZUS

Odsiadka za renty
Policjanci z wydziału do walki z korupcją zatrzymali sześć osób:
lekarkę, pracowników personelu medycznego, uprawnionych do
przeprowadzenia badań lekarskich oraz byłego pracownika
ZUS-u, którzy pomagali wyłudzać renty zawodowe. Wpadli też dwaj
pośrednicy.
- Z dotychczasowych ustaleń wynika,
że skorzystało z tego kilkaset osób,
głównie zagrożeni zwolnieniami pra
cownicy przemysłu ciężkiego. Załatwie
nie dokumentacji kosztowało 5-10 tys.
zł. Proceder trwał kilkanaście miesięcy
- powiedział nadkomisarz Andrzej Gą
ska z zespołu prasowego śląskiej poli
cjiDokumenty, na podstawie których za
padały orzeczenia o przyznaniu rent,
były profesjonalnie przygotowane i nie
budziły wątpliwości organów orzeka
jących o przyznaniu świadczeń. Wyni
ki badań i historie chorób świadczyły,
że niezdolność do pracy związana jest
z wykonywanym zawodem. - Jeśli
świadczenie było wypłacane na podsta
wie nieprawdziwych danych czy doku
mentów, procedury pozwalają na wzno
wienie postępowania orzeczniczego,
aby ustalić stanfaktyczny i żądać zwro
tu nienależnie pobranych świadczeń -

powiedziała Zofia Muczko, wicedyrek
tor ZUS-u w Chorzowie.
Zaznaczyła, że stale prowadzi się
kontrolę orzeczeń, ZUS nie jest jednak
w stanie sprawdzić każdego przypad
ku.
Dotychczas nigdy nie wykryto niepra
widłowości na taką skalę. Jak informu
je policja, sprawa może okazać się
„wierzchołkiem góry lodowej”. Praw
dopodobne są kolejne zatrzymania oraz
wzmożone kontrole przyznawania rent
zawodowych dla pracowników przemy
słu ciężkiego.
Postępowanie w tej sprawie prowa
dzi Prokuratura Okręgowa w Katowi
cach. Podejrzani muszą liczyć się z za
rzutami przyjmowania łapówek, płat
nej protekcji i poświadczenia niepraw
dy. Może grozić im nawet 10 lat wię
zienia. Beneficjenci „lewych” rent mogą
spędzić za kratami do 5 lat.
(PAP, sko)

Pierwsze ugody w sprawie podwyżek

Najpierw pozew,
potem wypłata
- Do pierwszej ugody w sprawie wypłat pielęgniarskich podwyżek
doszło przed rejonowym sądem pracy w Białymstoku - poinformo
wał w czwartek sędzia Antoni Tokarzewski, rzecznik tamtejszego
Sądu Okręgowego.
Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokół
ce zobowiązał się do wypłaty do końca
czerwca 203 złotych brutto wraz z na
leżnymi odsetkami dwóm pielęgniar
kom. Według Alicji Hryniewickiej,
przewodniczącej podlaskich struktur
Ogólnopolskiego Związku Zawodowe
go Pielęgniarek i Położnych to krok do
przodu, bo daje nadzieję, że pielęgniarki
otrzymają zaległe pieniądze.
W miniony piątek białostocki sąd pra
cy rozpoczął rozpatrywanie pozwów
przeciwko dyrektorom szpitali, od któ
rych pracownicy - w większości pielę

gniarki - domagają się wypłat podwy
żek.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o ne
gocjacyjnym kształtowaniu wynagro
dzeń, każdemu pracownikowi samo
dzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej przysługuje, od 1 stycznia
2001 r.,203 zł podwyżki brutto, Tere
sa Kamińska szefowa doradców pre
miera mówiła przedwczoraj, że pod
wyżki muszą być wypłacone, a minister
stwo zdrowia wielokrotnie podkreśla
ło, że środki na ten cel „są w systemie”.
(PAP, sko)

TRZY OSOBY ZGINĘŁY A JED
NA ZOSTAŁA RANNA WCZORAJ
WIECZOREM wskutek zderzenia cię
żarówki z samochodem osobowym
koło Warlubia (Kujawsko-Pomorskie),
na drodze łączącej krajową „jedynkę”
z Kościerzyną(Pomorskie). Na miejscu
wypadku zmarły osoby jadące autem
osobowym, którego marki z powodu
dużego zniszczenia nie udało się od razu
ustalić. Kierowca ciężarówki iveco z ob
rażeniami trafił do szpitala.
W ZWIĄZKU Z TENDENCJĄ
WZROSTOWĄ POZIOMU WISŁY
NA TERENIE PODKARPACIA, w
siedmiu nadwiślańskich gminach trzech
powiatów: tarnobrzeskiego, stalowowolskiego i mieleckiego, obowiązuje
alarm powodziowy. Dyżurna Woje
wódzkiego Komitetu Przeciwpowo
dziowego w Rzeszowie poinformowa
ła, że w czwartek wieczorem Wisła na
wodowskazie w OstrówŁu przekroczy
ła stan alarmowy o 38 cm, czyli o 16
cm więcej niż po południu. Na wodo
wskazie w Zawichoście Wisła osiągnę
ła stan 581 cm - 66 cm powyżej alarmu.
Natomiast w Sandomierzu Wiśle do
stanu alarmowego brakuje 29 cm.
JEST DECYZJA O UTWORZE
NIU JEDNOLITEJ PARTII W AWS
- poinformował Janusz Tomaszewski
po czwartkowym spotkaniu w Senacie
z szefami regionów i parlamentarzysta
mi RS AWS.
Dodał, że jest to decyzja szefów re
gionów i posłów FIS AWS. Premier Je
rzy Buzek popiera tę inicjatywę, co po
twierdził w środę na spotkaniu z ze
społem parlamentarnym RS AWS.
JEDNA OSOBA ZGINĘŁA, A 16
- W TYM DWIE CIĘŻKO - ZOSTA
ŁO RANNYCH w wypadku autobuso
wym, który przed południem w czwar
tek zdarzył się na tzw. małej pętli na tra
sie Czarna-Polana w Bieszczadach.
Autobus marki Jelcz ze Śląska wiózł 48
pasażerów, były wśród nich dzieci, naj
młodsi pasażerowie nie odnieśli jednak
poważniejszych obrażeń. Jelcz stoczył
się z prawie 6-metrowej skarpy.

ŚWIAT W SKRÓCIE
W WIĘZIENIU W HU NTS VI ELE
W TEKSASIE STRACONO ZA
POMOCĄ ZASTRZYKU 32-LETNIEGO MĘŻCZYZNĘ. Był skazany
za morderstwo doradcy medycznego
oraz próbę zabójstwa dwóch innych
osób. To już siódma egzekucja w sta
nie Teksas w tym roku. W 2000 roku
ten region USA ustanowił własny rekord
- wyroki śmierci wykonano na 40 oso
bach. 709 osób stracono w całych Sta
nach Zjednoczonych od 1976 roku wtedy przywrócono w tym kraju karę
śmierci.
OBECNY RZĄD JAPOŃSKI,
KIEROWANY PRZEZ YOSHIRO
MORIEGO,
ZREZYGNOWAŁ
WCZORAJ ze sprawowania władzy w
kraju. W ten sposób zostawił wolną
drogę do przejęcia władzy przez Juni
chiro Koizumiego, który we wtorek
wygrał wybory na przewodniczącego
głównego ugrupowania japońskiej ko
alicji rządowej - Partii Liberalno-De
mokratycznej (PLD).
4-LETNIA
DZIEWCZYNKA
WPADŁA DO STAWU NA FAR
MIE SWOJEGO DZIADKA W
KAMBODŻY I ZOSTAŁA ŻYW
CEM ZJEDZONA przez krokodyle.
Dziewczynka schylała się do stawu, aby
sięgnąć po ubranko, które tam wpadło.
Niestety, straciła równowagę i zsunęła
się do wody. Działo się to w prowincji
Kompong Thom, na północ od stolicy
Kambodży, Phnom Penh. Na ratunek
skoczył za nią 52-letni dziadek. Jego
także zaatakowały krokodyle. Przeżył,
bo z pomocą przyszedł mu sąsiad z ki
jem. W stawie było ok. 40 krokodyli.
W Kambodży popularne jest hodowa
nie tych zwierząt dla skóry;
ZDOMINOWANY PRZEZ KO
MUNISTÓW
PARLAMENT
UKRAIŃSKI wstępnie zaaprobował w
czwartek stosunkiem głosów 262 do 86
wniosek o wotum nieufności dla libe
ralnego premiera Ukrainy Wiktora
Juszczenki. Było to pierwsze z dwóch
głosowań w tej sprawie.
Zgodnie z procedurą, ostateczne gło
sowanie ma nastąpić niebawem i mało
prawdopodobne jest, aby zmieniło los
rządu. Decyzja parlamentu pociąga za
sobą dymisję całego gäbinetu.
(PAP, sko)

NOWE MIESZKANIA I LOKALE
USŁUGOWE W CENTRUM SŁUPSKA!
Ceny mieszkań już od 50.000 zł
minus ulga budowlana
ZASIEDLENIE od maja 2001 r.

SPRZEDAŻ: SŁUPSK ul. Mostnika 13/36
BIURO C0NSULTING0W0-HANDL0WE „WEX"
TEL. (059) 842-07-59 - Tel./fax 841-10-29
SELFA SŁUPSK UL. SYGIETYŃSKIEGO (przy *
budowie) tel. (059) 840-17-45
KOSZALIN UL. SŁOWIAŃSKA 3, TEL. (094)
342-25-18 TEL/FAX (094) 342-24-21
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Czy zyskamy na walce handlowców?

Hipermarketem
w hipermarket
W Słupsku zaczyna się prawdziwa walka o klienta: obok Reala powstaje drugi hipermarket - Leclerc, a w centrum
miasta 2 wielkie hale targowe.

Edyta i Daniel, uczniowie szkoły średniej: - Oczywiście, że zakupy robimy w Realu.
Jak powstaną nowe hipermarkety, to na pewno pójdziemy zobaczyć z ciekawości. Ci,
którzy się przyzwyczaili do Reała, nadal będą tu kupowali. Duży sklep to najlepsze
rozwiązanie: samoobsługa i wszystko na miejscu, wygoda. Odległość nie przeszkadza:
są samochody, Real ma autobus.
(olga)

Technik budowlany Wilhelm Legus: Hipermarkety są dobre dla wygodnych.
Na rynku jest taniej, tylko że ludzie już
się przyzwyczaili do hipermarketów. Jak
otwierają taki sklep, to obniżają ceny,
które co prawda potem idą w górę; po
nadto inne ceny są w ulotkach, inne przy
kasie. To, że powstają następne wielkie
sklepy, to dobrze: będzie większa konku
rencja. Jednak długo to nie potrwa,
Stupsk nie jest rynkiem dla kilku hiper
marketów. Mieszkańcy mąjązą ptafo pie
niędzy, poupadają te sklepy. Tymczasem
trwa na nie moda. Niektórzy z dumą
mówią, że „byli w Realu!”. Bufonada. To
minie.
(olga)

Emerytka Pelagia Prądzyńska: - Jestem
sama, więc nie opłaca mi się jechać do
Reala, bo niewiele potrzebuję. Korzystam
z małych sklepów, które są blisko. Hiper
markety dobre są dla tych, którzy robią
rodzinne zakupy. Wszystko można dostać
na miejscu. Dobrze, że powstają nowe, bo
przynajmniej tefolę konkurencja. Cho
ciaż z drugiej strony w Słupsku i tak jest
za dużo sklepów. Ludzie nie mają tu za
dużo pieniędzy, więc nie będą ich wyda
wać.
(olga)

•

Dyrektor Reala Dariusz Bodura: Nie ukrywam, że powstanie Leclerca
będzie dla nas problemem. Ten market
stanie - jadąc od centrum Słupska przed nami i to my będziemy musieli
zachęcić słupszczan, by jechali dalej.
Ale nie boimy się. Przygotujemy taką
ofertę cenową i promocje, że będziemy
konkurencyjni. Klienci wybiorą sami:
nie tylko patrząc na towar, ale i np. na
jakość obsługi. Poza tym Leclerc ma
inną ofertę towarową niż my. Dlatego
jestem optymistą. Tym bardziej że jesz
cze nie zaczęto budowy. Mamy czas i
postaramy się go wykorzystać przyzwy
czajając klientów do naszego sklepu i
towarów.
Zanim powstanie Leclerc, zakończą
się też inwestycje spółek kupieckich i
otwarte będą 2 nowe hale targowe przy
ul. Wileńskiej i Banacha. Ich udziałow-

Elżbieta, bezrobotna: - Nie jeżdżę do Re
ala, bo nie mam z czym; trzeba mieć pie
niądze, żeby robić tam zakupy. Dobrze,
Że powstają nowe hipermarkety. Są wy
godne dla tych wszystkich zabieganych,,
którzy nie mm ćzas,u,hA tdh pojadą*,
wszystko kupią na cały tydzień. Małe
sklepy też powinny być, nie mogą zostać
zlikwidowane. Trzeba to pogodzić. Jest to
możliwe.
(olga)

I

Edwarda Grzywacz, sklep spożywczy: Tragedia. Jak powstanie następny hiper
market, pójdziemy na ulicę. Pracuję od
świtu do nocy i na opłaty nie starcza. A
radni siedzą i wymyślają, jak nam jeszcze
dołożyć. Podatek od nieruchomości sobie
wymyślili, który mam płacić za piwnicę,
w której mam sklep! Niech powstają
nowe Reale, nic mnie to już nie obcho
dzi. Nie mam co z nimi konkurować. To
nie wina hipermarketów, że drobne skleJ w.\< ,
I !<7<IM•*> .
py upadają, ale tych, którzy' podejmują
decyzje, wydają pożwojenią na tę, aby te
kolosy tu budować. Nie ma fabryk, nie
ma pracy, za to będą wielkie sklepy. Tyl
ko kto w nich będzie kupował? Bezrobot
ni?
(olga)

bie z konkurencją 2 hipermarketów, dyskontów i zostanie jeszcze miejsce na
małe sklepy osiedlowe. Konkurencja co
najwyżej wymusi obniżkę cen.

Anna Kaniewska, sklep odzieżowy: - Nie podoba mi się, że będzie następny hipermar
ket. Splajtujemy. Jak otwarto Real, na początku odczuliśmy spadek sprzedaży. Potem
klienci wrócili. Ogólnie nie odczuwam bardzo jego istnienia, ale za dobrze nie jest. W
Słupsku jest duże bezrobocie, ludzie nie mają pieniędzy. Hipermarkety niektóre rze
czy oferują taniej, ale wiele z nich jest kiepskiej jakości. Dla klientów to lepiej, że
będzie kilka hipermarketów. Dla nas to tragedia.
(olga)

Hipermarket daje
Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica, na terenie której jest Real,
mówi, że hipermarket wspomógł gminę 6-cyfrową sumą, w dodatku 15 pro
cent załogi to mieszkańcy gminy.
• Real płaci podatki od nieruchomości. To aż 25 proc. dochodu z tych po
datków w gminie.
• Zgodnie z porozumieniem firma zatrudnia mieszkańców gminy: muszą
oni stanowić 15 proc. załogi.
‘ ‘‘• 'ReäH kónće(h‘Mófro wsparł finansowo budowę gminnego wodociągu,
hydroforni i drogi.
d t#-Dpłóżyli do budowy^ szkoły, zrobi li-300. m chodnika.
.n-.oiju \
• Real wspiera gminne stowarzyszenia i współfinansuje imprezy; wsparł
budowę szatni klubu Słupia Kobylnica, zaopatruje ubogich mieszkańców w
żywność.
(gh)

Udawał instruktora
nauki jazdy

Rośnie, ale wolniej

Nauczał
bez pedałów

W marcu stopa bezrobocia na Pomorzu wzrosła o 0,1 proc. i wynosi 17,2 proc., o 1,3 proc. więcej niż
średnia krajowa - wynika z najnowszych danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Nie bali się strażników
W nocy włamano się do klubu gar
nizonowego w podsłupskim Redzikowie. Złodzieje wyważyli drzwi, poprze
cinali kłódki. Skradli alkohol, papiero
sy, słodycze i karty telefoniczne. Klub
nie był pilnowany tak, jak pobliska jed
nostka, w której w zeszłym tygodniu
wartownik oddał strzały ostrzegawcze i
zatrzymano złodziei.
(gh)
Ma bełkotliwą mowę, nie potrafi pisać.
Ubrany był w bordowy sweter z naszywką
Z napisem Piotr.

Kto to jest?
Od 12 kwietnia w słupskim szpitalu
przebywa mężczyzna zatrzymany w
pociągu Gdańsk-Słupsk. Nie potrafi po
dać nazwiska ani adresu. Mówi, że ma
na imię Piotr i jest z miasta. Ktokolwiek
go zna, proszony jest o kontakt z ko
mendą słupskiej policji: ul. Reymonta
7, tel. 845-12-09.
(gh)

Uszkodzili skodę
Dwaj 18-latkowie z Siemianic
zniszczyli zaparkowaną w ich miejsco
wości skodę 105. Wyrwali lusterka ze
wnętrzne i wewnętrzne, wybili przednią
szybę, oderwali wycieraczki i błotnik.
Właściciel pojazdu wskazał sprawców
policji.
(gh)

Przyłapano na kolei
Dwaj 16-letni słupszczanie wybili
szybę w oknie parowozowni. Weszli,
ale nic nie ukradli, bo złapali ich straż
nicy ochrony kolei. Straty - 70 zł. (gh)

Wypadła z auta
Koło stacji benzynowej Canpol
pod Człuchowem 17-letnia dziewczy
na wypadła z Fiata 125, który prowa
dził z „fantazją” 18-letni mieszkaniec
gminy Człuchów.
Pasażerka trafiła do szpitala. Policja
ustaliła, że młody mężczyzna 2 lata
temu spowodował już wypadek w Sieroczynie - przejechał kobietę. Ani wte
dy, ani teraz nie miał uprawnień do pro
wadzenia samochodu.
(ram)

Pobił nastolatka
Na szkolnym boisku w Ustce 16-lalini cena - Maxi zasięg

6.30-14.30 co
godzina wiado
mości lokalne; 710: gość Henryk
Soja, kierownik
Muzeum
Wsi
Słowińskiej
w
Klukach - o
„Czarnym Wese-

lu”; biurowa lista
przebojów; rela
cja z wizyty Kon
sula Ukrainy w
Słupsku; radiowa
lista cenowa; tel.
interwencyjny
8401-401;
16:
Magazyn reporte
rów „Atut”, a w
nim m.in. relacja
z wizyty przed
stawicieli gminy
szwedzkiej w Ko
bylnicy.
(hen)

W ciągu roku 20 procent działających w Słupsku handlowców zmieniło
rodzaj działalności. Padła jedna z Biedronek.
(gh)

Bezrobocie w marcu

ZDARZENIA
tek pobił bez powodu ucznia VI klasy kolanem, pięściami i głową. Ofiara ma
sińce na twarzy i otarcia naskórka.
Sprawca jest znany usteckim policjan
tom: powinien siedzieć w zakładzie po
prawczym, ale mimo wyroku zabrakło
dla niego miejsca. Teraz chyba się znaj
dzie.
(gh)

cy są przeciw otwarciu drugiego hiper
marketu.
Naczelnik wydz. handlu UM w Słup
sku Edward Rybczyński: - W ciągu
roku sytuacja kupców pogorszyła się, ale
moim zdaniem winnyjest stan gospodar
czy: slupszczanie nie mają pieniędzy i to
powoduje mniejszy popyt, a nie wpływ
Reala. Nie ma danych, które pokazywafyby, że hipermarket zabrał słupskim
kupcom klientów. Sądzę, że poradzą so-

Bezrobocie w powiatach (w proc.)
W województwie przybyło 1651 osób bez pracy, co
oznacza, że jest ich ponad 158,6 tys. Pozytywnym sympto
mem jest wolniejszy przyrost niż w miesiącach poprzed
nich: w styczniu przybyło 7 tys. bezrobotnych, w lutym po
nad 2,7 tys.
Choć najbardziej bezrobocie wzrosło w marcu w dużych
miastach, nadal utrzymuje się w nich najniższa stopa bezro
bocia. Wynika z tego, że w Trójmieście, gdzie było najwięcej
zwolnień grupowych, i w Słupsku najłatwiej znaleźć pracę
zwolnionym z poprzedniej firmy. I odwrotnie: powiat człuchowski, w którym bezrobocie w marcu najbardziej spadło

(o 3,5 proc.) nadal ma wysoką stopę bezrobocia - 32,6 proc.
Wyprzedza go tylko Nowy Dwór Gdański.
W marcu zwolnień grupowych dokonały m.in. Gdańskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych — 260 osób, ZREMB z
Lęborka - 30 osób, browar Heweliusz w Gdańsku - 187 osób.
Wszystko wskazuje jednak, że w kwietniu bezrobocie może
znowu wzrosnąć. Kolejne zwolnienia grupowe zapowiedzia
ło bowiem 15 firm, w tym ZREMB - 81 osób, ZP Narem 40 osób, ZN-R Narem - 27 osób oraz GS w Dębnicy Kaszub
skiej - 25 osób.
BEATA JANKOWSKA

ogłoszenia
gazecie gratis
ifcjiiid w gazecie
grans w Internecie
dla osób fizycznych

Informacja: Biuro Ogłoszeń Słupsk, tel./fax 842-66-08 Biuro Reklamy tel./fax 841-17-43, 840-32-51

Słupska drogówka zatrzy
mała samochód z literą L
na dachu, którym jechał
kursant nauki jazdy, mimo
że siedzący obok mężczy
zna nie ma uprawnień in
struktora.
Najbardziej zaskoczony był uczący
się: nie dość, że zapłacił 700 zł za kurs
nauki jazdy, to grozi mu kolegium za
prowadzenie samochodu bez prawa
jazdy.
Naczelnik słupskiej drogówki
Krzysztof Duszkiewicz: - Auto też nie
było przystosowane do nauki: nie mia
ło dodatkowych pedałów. Tak więc kur
santowi nikt nie mógł pomóc np. w za
trzymaniu pojazdu, gdyby zaszła taka
potrzeba. Nie muszę mówić, jakie to
było zagrożenie dla innych kierowców.
Zatrzymany organizator kursu jest
właścicielem szkoły nauki jazdy zare
jestrowanej w ratuszu i działającej le
galnie. Ale sam nie ma uprawnień in
struktorskich. - Szkołę może założyć
każdy, ale uprawnienia do nauki trzeba
zdobyć po zdaniu egzaminów. Po pro
stu założył szkołę i zatrudnił instrukto
ra, a że kursantów miał więcej, zaczął
sam jeździć - skomentował jeden z in
struktorów z innej szkoły.
Mężczyźnie grozi kolegium za
stwarzanie zagrożenia w ruchu pojaz
dów. Będą też inne zarzuty, ale policja
postawi je dopiero, gdy słupszczanin
przedstawi jej dokumenty swojej szko
ły - funkcjonariusze uważają, że sąniekompletne. Na razie słupszczanin za
wiadomił policję, że skręcił nogę i nie
może się stawić z dokumentami na ko
mendę.
(gh)
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To nie żaden wstyd, tylko pech - tłumaczą strażacy ze Strzelina
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Sześć wozów bojowych gasiło we wtorek pożar w Strzelinie pod Słupskiem. Tylko miejscowi strażacy nie mieli czym
gasić, bo paliła się ich własna remiza.

Już jutro, w sobotę 28 kwietnia, otrzymacie Państwo do ręki
nowy „Głos Pomorza”. Chcemy, aby nasza gazeta była jeszcze bardziej niż
dotychczas przyjazna i pomocna Czytelnikom. Temu mają służyć
wszystkie zmiany.
Pragniemy, abyście zaprzyjaźnili się z nowym „Głosem” i polubili go.
Tak jak dotychczas naszym najważniejszym celem jest służyć Wam
dobrymi informacjami, ciekawymi artykułami, poradami, jak poruszać się
w trudnej codziennej rzeczywistości. Ten cel chcemy realizować lepiej
i w tym pomóc ma nam nowa szata graficzna „Głosu”.

Jaki będzie „Głos Pomorza”
już od jutra?
Codziennie na stronach 1-4 poinformujemy o wydarzeniach w regionie,
kraju i świecie oraz skomentujemy najważniejsze z nich.
Na stronach 5-8 pokażemy powiaty, gminy, miasta i wsie,
a przede wszystkim ludzi z ich codziennymi problemami.
Na stronie 9 podamy najważniejsze telefony i adresy oraz poinformujemy,
co grają w kinach i wystawiają w galeriach.
Strony 14-16 poświęcimy wydarzeniom sportowym.
W poniędziałki na stronie 16 a od wtorku do piątku na stronie 24
zapoznamy Was z programem TV. W sobotnim magazynie otrzymacie
Państwo kolorowy dodatek z programem telewizyjnym na cały tydzień.
Poza co najmniej 24 stronami informacyjnymi otrzymacie Państwo
dodatki: w poniedziałki Sport, we wtorki Rodzina, w środy Auto,
w czwartki Dom, w piątki Rynek i Tygodnik Oko, w soboty Magazyn.
Od prawie dwóch tygodni staramy się zaprzyjaźnić Was z nowym
„Głosem Pomorza”, prezentując poszczególne jego strony.
Jutro w kioskach znajdziecie Państwo prawdziwy „Głos Pomorza”
w nowym wydaniu. Przyjmijcie nas Państwo życzliwie.

Ugasić pożogę w remizie było trudno, bo nawet kaski strażackie okazały się łatwopalne.
- Jak zadzwoniłem do straży do
Słupska i powiedziałem, że u nas pali
się straż, powiedzieli mi „ dobra, do
bra" i odłożyli słuchawkę. Myśleli
pewnie, że to kawał - opowiada świa
dek pożaru. Musiał zadzwonić ponow
nie.
Tymczasem z nowej strzelińskiej re
mizy wychodziły już straszliwe jęzo
ry ognia. We wnętrzu budynku co msz
rozlegały się wybuchy. - Strzelały
gaśnice i aparaty tlenowe - opowiada
mieszkaniec Strzelina. - Trzeba było
odsunąć ludzi, bo latały odłamki.
- Niech pan nie mówi „ wstyd”! To
tylko pech. Czy policjantom nie zda
rza się, że złodziej ukradnie im samo
chód? - pyta retorycznie Ryszard No
wakowski, komendant Ochotniczej

Straży Pożarnej w Strzelinie. Jego zda
niem, remiza zajęła się od wozu stra
żackiego, w którym nastąpiło zwarcie.
Tym wozem była 23-letnia nysa.
Remiza okazała się nadzwyczaj
łatwopalna, bo akurat kilka godzin
wcześniej nysę zatankowano do peł
na. Komendant Nowakowski: - Wóz
musi być zatankowany i w każdej
chwili gotowy do akcji. Dlatego mie
liśmy w środku kanistry z benzyną do
motopomp. W sumie ze sto litrów pa
liwa.
Łatwopalne okazały się także lami
natowe kaski strażackie i mundury.
Straty oszacowano na 40 tysięcy zło
tych.
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Ireneusz Sz. próbował przemycić z Nepalu do Szwajcarii 5 kilogramów marihuany. Sąd Okręgowy w
Koszalinie skazał go na 3 lata więzienia, nie czeka go jednak cela, bo sąd zaliczył mu dwa iata spędzo
ne w straszliwych warunkach więzienia w Tajlandii.

i

.

w podłodze.
Tylko współwięźniom zawdzięcza,
że wymierzona kara była tak niska. W
Tajlandii narkotyki dzieli się na 5 ka
tegorii.
Przemycana
przez
Ireneusza Sz. marihuana zaliczana jest
do kategorii najmniej szkodliwych.
Towarzysze z celi uświadomili mu to
i namówili aby przyznał się do winy.
Prawnika mu nie przydzielono, a kon
sul pojawił się po dwóch miesiącach.
Dyplomata został zresztą dopuszczo
ny tylko do „klatki widzeń”.
Na początku pobytu w więzieniu Po
lak najbardziej bał się zakażenia wi
rusem HIV. Okazało się, że znacznie
bardziej niebezpieczna jest gruźlica i
choroby skórne. - Na wizytę u lekarza
czekało się od 10 do 15 dni. W ciągu 2
lat chyba raz pojawił się felczer, żeby
komuś wyrwać ząb. Po leżących ska
kały szczuty i ogromne karaluchy. Naj
gorsze były pluskwy.
Tajski system prawny i surowy oby
czaj nakazują więźniowi trzymać gło
wę niżej od głowy strażnika. - Jeżeli
strażnik był niski albo siedział, trzeba
było kucnąć. Bili za byle co, na przy

kład za tatuaże. Więźniom kazali je
zdzierać metalową szczotką. Widzia
łemjak dwóch z czterech uciekinierów
strażnicy zatłukli kijami na śmierć. Co
noc inny więzień musiał do rana stu
kać jednym bambusem w drugi, na
znak, że cały czas ktoś czuwa. Przez
całą dobę w celi paliło się silne świa
tło.
Ireneusz Sz. kilkakrotnie podkreślał
przed koszalińskim sądem, że nie
mógłby przed nim stanąć, gdyby nie
pomoc żony, która przez ambasadę
przekazywała mu lekarstwa, pienią
dze, dostarczyła nawet piecyk. Zapła
cił strażnikowi, żeby pozwolił mu go
tować w kącie przy śmietniku. Więź
niowie raz dziennie otrzymywali por
cję czerwonego ryżu (przeznaczone
go na paszę dla zwierząt) i raz dzien
nie miskę gorącej wody z pływający
mi w niej kosteczkami kurczaka lub
małymi rybkami.
Ireneusz Sz. w ostatnim słowie pro
sił o szansę wyjścia z matni i możli
wość wychowania syna na porządne
go człowieka.
(mig)

wygraj

Fot: Czytelnik „Głosu Pomorza”

W maju protesty
bezrobotnych

Pokuta za przemyt

i

. w. • •

23 -letnia nysa - winowajczyni pożaru, spłonęła do cna.
MARCIN BARNOWSKI

Gdyby nie pomoc żony, nie przeżyłby w tajskim więzieniu

37-letni Ireneusz Sz. (oczekujący
obecnie w szczecińskim areszcie na za
kończenie śledztwa w innych spra
wach związanych z przemytem narko
tyków) twierdzi, że do przewiezienia
6 kostek żywicy marihuany wynajął go
w zamian za 1000 dolarów przypad
kowy Nepalczyk. Polak został zatrzy
many w Bangkoku. Policjant z lotni
ska informacje o cudzoziemcu, prze
mycającym narkotyki otrzymał od ofi
cera wywiadu. Ireneusz Sz. wprost z
pokładu samolotu został przewiezio
ny na posterunek królewskiej tajskiej
policji, skąd po tygodniu trafił na salę
sądową. Bez butów, z obciętymi przez
strażnika nogawkami dżinsów i noga
mi zakutymi w kajdany.
- Więźniów zakuwał kowal. Kiedy
po zakończeniu rozprawy kowala nie
było w pracy, spało się w kajdanach opowiadał oskarżony. - Dopóki żona
nie przysłała mi koca, spałem na pod
łodze między 50 - 60 osobami. Tam
więźniowi nie należy się nic. Żadnego
miejsca do spania, środków czystości,
lekarstw dla chorych. Do załatwiania
potrzeb fizjologicznych służyła dziura

■

Stowarzyszenia bezrobotnych wy
stąpią do rzecznika praw obywatel
skich ze skargą na rząd i parlament.
W maju przeprowadzą akcje prote
stacyjne w całym kraju.
Józef Karasiński, szef Pomorskie
go Stowarzyszenia Bezrobotnych,
Bezdomnych i Osób Niepełnospraw
nych w Darłowie, informuje, że w
środę w Miastku doszło do spotkania
19 organizacji bezrobotnych z woje
wództw: pomorskiego, zachodniopo
morskiego, lubuskiego, kujawsko-po
morskiego i wielkopolskiego.
Zapadły cztery decyzje: wszystkie
organizacje solidarnie poprą strajk
bezrobotnych w Okonku (woj. wiel
kopolskie) i złożą do rzecznika praw
obywatelskich skargę na rząd i parla
ment. - Obecne działania rządu i bu
dżet państwa na ten rok wskazują, że
rząd i parlament RP zamierzają uni
cestwić pięć milionów ludzi. Myślę o
prawie trzymilionowej rzeszy bezro
botnych i milionie sześciuset absol
wentach szkół, którzy wkrótce zasilą
nasze szeregi. A przecież wiadomo, że
w budżecie państwa nie ma środków
na minimalizację bezrobocia i osłony
socjalne dla ubogich - wyjaśnia Ka
rasiński.
Stowarzyszenia bezrobotnych po
stanowiły także, że w maju przepro
wadzą akcje protestacyjne w całym
kraju oraz wytypowały grupę do roz
mów sondażowych ze wszystkimi
ugrupowaniami politycznymi startują
cymi w wyborach parlamentarnych.
(jola)

SEICENTO
Przypominamy: przeczytaj uważnie tekst
1. Zabawa trwa od 13 kwietnia do 27
kwietnia 2001 r.
2. Aby wziąć udział w losowaniu
publicznym samochodu osobowego
Fiat Seicento, należy zebrać
11 kuponów od nr 1 do nr 11 (jed
nego kuponu może brakować), z za
znaczonymi, prawidłowymi odpowie
dziami i przesłać je pod adresem:
„Głos Pomorza” 75-604 Koszalin,
ul. Zwycięstwa 137-139, z dopiskiem

na kopercie: „Małe jest piękne... „
do 9 maja br. (liczy się data wpływu
do redakcji)
3.0 terminie i miejscu publicznego
losowania poinformujemy Państwa
na łamach „Głosu Pomorza”.
Szczegółowe zasady zabawy
opublikowaliśmy w magazynie
"Głosu Pomorza” 13 kwietnia

„małe jest piękne...”
PYTANIE:
W jakim dniu ukaże się pierwszy numer
ODPOWIEDŹ:

O 28 kwietnia
(zaznacz „X” przy prawidłowej odpowiedzi)

1 maja
<

Imię i nazwisko....................................
Adres................................................... .
telefon..........................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez organizatora konkursu na cele z nim związane

TOJUŻOSTATNIKUTONl
Sprawdź odpowiedzi na zebranych kuponach od numeru 1 do 11, prześlij
pod adresem redakcji i wygraj! (szczegóły pkt 2 regulaminu zabawy)

REGION

GŁOS POMORZA

Na ratunek nadmorskim uzdrowiskom

Miss Wsi Pomorza - Łodzierz 2001

Nagrody
dla pięknych panien
Za tydzień - w sobotę, 5 maja, o godz. 18 - na scenie Zespołu
Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzierzy pod Miastkiem pojawi się 30 kandydatek do tytułu Miss
Wsi Pomorza 2001.
Będzie o co walczyć, bo poza tytu
łami Miss zwyciężczynie konkursu
otrzymają cenne nagrody. Miss Wsi
Pomorza wyjedzie na atrakcyjną wy
cieczkę do Włoch ufundowaną przez
naszą redakcję. Wzniesie się też ba
lonem MK Cafe w powietrze. Dosta
nie również cenne upominki od wi
cemarszałka Sejmu Jana Króla.
Dwie Wicemiss oraz Miss Gracji i
Internetu, a także Miss Publiczności
otrzymająm.in. mikrofalówkę od sta
rosty bytowskiego Leszka Pałasza,
niemniej cenny sprzęt od starosty
słupskiego Stanisława Kądzieli, a
także od posłów - Jana Sieńki i Je
rzego Barzowskiego, antenę sateli
tarną od burmistrza Miastka Jana
Ponułaka, kosz wędlin od duńskich
firm - „Poldanor” i „Prime-Food”,
nagrody od BGŻ w Miastku i od
Krzysztofa Chmielewskiego z
Miastka, serwis obiadowy na 12 osób
od redakcji tygodnika lokalnego
„Życie Miastka”, sprzęt radiofonicz
ny od przewodniczącego Rady Mia
sta i Gminy Miastko Zbigniewa Batki. Miss Foto tradycyjnie już zosta
nie uhonorowana nagrodą ufundo
waną przez Zbigniewa Bieleckiego fotografika, szefa firmy „Press-Foto”
w Słupsku. Miss Mikrofonu dostanie
specjalną nagrodę od Radia Koszalin.
Będą też nagrody od Oddziału Zrze
szenia Kaszubsko-Pomorskiego w
Miastku, zestawy wspaniałych kape
luszy od firmy „Porthos” Ryszarda
Wrzesińskiego z Warszawy.
Kwiaty na imprezę funduje - jak
zwykle - miastecka kwiaciarnia „Alo-

kazja” pań Aliny Oleszkiewicz i Augutyny Dudek. Wśród sponsorów,
dzięki którym sala będzie nagłośnio
na i oświetlona, są: Bolesław Prondzyński - szef firmy „Expro” w Wałdowie oraz Krzysztof Świątek-Brzeziński - właściciel firmy „Danlid” w
Miastku. Plakaty i bilety wydrukowa
ła gratisowo drukarnia „Grawipol” w
Słupsku. Komenda Hufca ZHP w
Miastku funduje darmowy obóz letni
dla jednej z kandydatek, a Józefa i
Leszek Koseccy z Miastka wianki dla
laureatek. Gospodarstwo agrotury
styczne „Jaworowy Dwór” w Dyminie pod Koczałą państwa Zofii i Sta
nisława Klusków - weekend dla
dwojga. Będzie to nagroda rozloso
wana wśród publiczności. Nagród
będzie jeszcze więcej. Czekamy na
potwierdzenia darczyńców.
Przypominamy, że w Internecie na
stronach www.glos-pomorza.pl są
zdjęcia i informacje o wszystkich kan
dydatkach. Poprzez klikanie na zdję
cie jednej z nich wybierzemy Miss
Wsi Internetu. Możemy też wybrać
Miss Publiczności. Wystarczy wcze
śniej kupić bilet i przyjechać na im
prezę. Bilety są dostępne w sekreta
riacie szkoły w Łodzierzy (tel. 0-59
857-24-09), w oddziale „Głosu Pomo
rza” w Miastku przy ul. Dworcowej
29 (tel. 0-59 857-35-72 lub (0-90)
529-159), a także w księgarni „Liter
ka” (pod tym samym adresem co re
dakcja). Zapraszamy zatem do głoso
wania w Internecie oraz do udziału w
imprezie.
(kor)

Piątek, 27 kwietnia 2001 r.

Kto tu przyjedzie?
Ruch w uzdrowiskach Nadmorskich po wprowadzeniu reformy służby zdrowia spadł o 30 procent. Dlaczego? Coraz
trudniej o zdobycie dofinansowania do skierowania w regionalnych kasach chorych. Jedyną receptą na ratowanie
sytuacji jest stworzenie lobby sześciu bałtyckich uzdrowisk.
Perspektywy rozwoju uzdrowisk polskiego wy
brzeża Bałtyku” były głównym tematem dwudniowej
międzynarodowej konferencji w Ustce. Wzięło w niej
udział 60 naukowców z 14 uczelni polskich oraz ośrod
ków z Niemiec, Bułgarii*, Ukrainy i Litwy.
Jakie są te perspektywy? Faktem jest, że od czasu
wprowadzenia reformy służby zdrowia zainteresowa
nie turystyką uzdrowiskową spada. Obecnie jest ono
już o 30 procent mniejsze? Przyczyna jest prosta - do
uzdrowisk zjeżdżali najczęściej emeryci, renciści, lu
dzie o niskich lub średnich dochodach. Przyjeżdżali,
bo było ich stać, tak przynajmniej w latach PRL-u funk
cjonował system lecznictwa socjalnego.
Dziś ten system wymaga uporządkowania. Gdyby
system dopłat do skierowań do uzdrowisk funkcjono
wał bez zgrzytów, gdyby każda kasa chorych bez wa
hania refundowała swoim podopiecznym wyjazdy, tu
rystyka uzdrowiskowa znacznie by się ożywiła. Nie
stety, w regionalnych kasach chorych znacznie wyżej
stawia się takie problemy jak odpowiednie pensje dla
menedżerów, luksusowy wystrój siedziby... Pacjentjest
w tej hierarchii ważności na ostatnim miejscu skar-

ży się doc. dr Mirosław Boruszczak z Wyższej Szko
ły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, przewodniczący
komitetu organizacyjnego konferencji.
Oczywiście zmiana filozofii lecznictwa socjalnego
w kasach chorych nie wystarczy. Miejscowości uzdro
wiskowe muszą też same pomyśleć o znacznym obni
żeniu kosztów pobytu. Zdaniem naukowców uczest
niczących w konferencji, jest to możliwe, ale postawi
lokalny biznes turystyczno-gastronomiczny na pogra
niczu opłacalności.
Gdyby jednak udało się pogodzić te dwa czynniki,
sezon letni w miejscowościach uzdrowiskowych
przedłużyłby się z dwóch do co najmniej czterech mie
sięcy. A właśnie sezonowość to główne przekleństwo
tych ośrodków. Tym bardziej że sezon z roku na rok
się skraca. Wiąże to się ze zmianą filozofii wypoczyn
ku. Polacy coraz częściej decydują się na wyjazdy
weekendowe-przedłużane, jeśli pogoda dopisuje. Jeśli
już płacąza dłuższe wyjazdy zorganizowane, chętniej
wybierają oferty zagraniczne, często pod względem
cenowym konkurencyjne.
Krótko mówiąc: emeryta na uzdrowisko już nie stać,

____________ GRZEGORZ BORKOWSKI

Jutro wybory Miss Pomorza Zachodniego

Kołobrzeg w gorączce
przygotowań

Sezonowość to główne przekleństwo miejscowości nadmorskich. Na zdjęciu: lato w Ustce.
---------------------------------------------------- ;--------------------------------------------------------Fot. Rafał Szamocki

Do Kołobrzegu zjechały najpiękniejsze dziewczęta z wojewódz
twa zachodniopomorskiego. Już w sobotę wystartują w regional
nym konkursie Miss Pomorza Zachodniego 2001.
Kto zostanie Miss Nastolatek i Miss
Pomorza Zachodniego, dowiemy się w
sobotę podczas gali finałowej w hali
„Milenium”. Dziś kandydatki do tytułu
najpiękniejszej mają ostatnie próby na
scenie pod okiem szczecińskiego cho
reografa Mateusza Kostrzyńskiego. O
ich wygląd zadbająstylistki z Kołobrze
skiego Centrum Urody oraz wizażystki
firmy Givenchy.
Podczas konkursu, którego głównym
organizatorem jest Małgorzata Zurakowska, właścicielka Agencji Modelek
„Art. Flash”, dziewczęta zaprezentują
się w strojach polskich projektantów
oraz kostiumach kąpielowych Triumph.
Gwiazdami sobotniego wieczoru będzie
I Wicemiss Polski 2000 Magdalena
Szarek, która wręczy koronę najpięk
niejszej Pomorzance, oraz Robert

Chojnacki z nowym repertuarem. Lau
reatki konkursu wezmą udział w kon
kursie Miss Polski 2001.
Patronat nad galą finałową w wybo
rach Miss Pomorza Zachodniego obję
ła przewodnicząca Rady Miejskiej w
Kołobrzegu Danuta Adamska-Czep
czyńska. Wjury zasiądą przedstawicie
le biura „Missland”, projektanci, foto
graficy, szefowie firm zaangażowanych
w organizację wyborów, a także repre
zentanci mediów patronujących impre
zie - redaktorzy gazet, radia i telewizji.
Jeszcze tylko dziś i jutro można ku
pić bilety na galę. W cenie od 10 do 20
zł są do nabycia w Kołobrzegu - w hali
„Milenium”, hotelu „Etna”, CEPIT,
MOK, kinie „Wybrzeże”, oraz w Ko
szalinie - w kinie „Kryterium” i Klubie
Studenckim „Kwadrans”.
(ed)

Nadleśnictwo Ustka
76-270 Ustka, ul. Słupska 25

zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
na sprzedaż drewna w II kwartale 2001 r.
Oferta sprzedaży obeimuie:
1. Drewno średniowymiarowe jn:
Sortyment
nr
S2b So 1,85 mb
S2b Sw 1,20 mb
S2a Bk 1.00; 1,20 mb
S2a Ol
S2a Os, Tp, Wb

300
70
500
200
200

Cena wywoławcza zł/mp
netto
76
86
50
37
35

Obowiązuje wadium w wysokości:
- oferta zakupu do 500 m3 -10% wartości zakupywanego surowca.
- oferta zakupu od 501 - 1000 m3 - 5% wartości zakupywanego surowca.
Przetarg odbędzie się w dniu 9.05.2001 r., w siedzibie Nadleśnictwa Ustka o
godz. 10. Oferty' w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg na drewno Ustka” należy składać do dnia 9.05.2001 r., w sekretariacie Nadleśnictwa
Ustka do godz. 9.30. Oferta powinna zawierać: 1. Nazwę firmy, imię i
nazwisko oferenta. 2. Masę, gatunek i sortyment. 3. Oferowaną cenę zakupu.
4. Warunki płatności. 5. Dowód wpłaty wadium. 6. Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami w innych jednostkach LP. 7. Oświadczenie o
znajomości warunków przetargu, określonych w regulaminie przetargu na
drewno w Nadleśnictwie Ustka oraz ogłoszeniu o przetargu i o przyjęciu ich
bez zastrzeżeń. 8. Datę i podpis oferenta lub osoby upoważnionej.
Obecność przedstawiciela oferenta na przetargu jest obowiązkowa.
Oferentowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionych zastrzeżeń co do
rozstrzygnięcia procedury do nadleśniczego, a w przypadku nieuznania do
dyrektora RDLP w Szczecinku.
W Nadleśnictwie Ustka można zapoznać się z regulaminem przetargów oraz
uzyskać informacje te. 8144-009. w. 103, 104, 108.

A

a biznesmen odrzuci Ustkę, Kołobrzeg czy Sopot na
rzecz Grecji czy Chorwacji.
* * *
Jak ratować nadmorskie uzdrowiska? Jedynym wyj
ściem jest lobbing.
- Jedną z większych zasług tej konferencji jest fakt,
że udało nam się zgromadzić kilku parlamentarzystów
z tego regionu. Zrozumieli, o co nam chodzi. Myślę, że
będziemy mogli liczyć na poparcie wicemarszałka Sej
mu Jana Króla, który naszą konferencję objął patro
natem - mówi Boruszczak. - Taki lobbing polegałby
przede wszystkim na współpracy pomiędzy uzdrowi
skami. One wcale nie musząze sobą konkurować. Prze
cież każde ma inne walory, obsługuje często różne
schorzenia. A wspólnymi siłami łatwiej będzie można
próbować nacisku na ustawodawcę w celu stworze
nia systemu lecznictwa socjalnego, który da szanse
uzdrowiskom.
Przykładem dobrze działającego lobby są uzdro
wiska Kotliny Kłodzkiej: Polanica Zdrój, Duszniki
Zdrój i Kudowa Zdrój, które współpracują w ramach
Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich. Utworzyły wspólny
zakład przyrodoleczniczy, który od lat skutecznie opie
ra się negatywnym trendom w turystyce, tak dokucz
liwym dla innych polskich uzdrowisk. Trwającą od 19
do 20 kwietnia konferencję zakończyła deklaracja woli
nadbałtyckich uzdrowisk o utworzeniu lobby na wzór
uzdrowisk kłodzkich.
* Delegacja z Bułgarii nie zdążyła dojechać do Ust
ki. Niestety, połączenie kolejowe Gdańsk-Warna nie
istnieje już od kilku lat, a mikrobus, którym warneńscy naukowcy wybrali się do Ustki, prawie „rozsypał
się” po drodze.
- Tak więc tę część konferencji musieliśmy odbyć
już w Gdańsku. Można by zadać pytanie: po co dele
gacja z Bułgarii potrzebna była na konferencji poświę
conej uzdrowiskom bałtyckim? Jest powiązanie, i to
ważne. Są i takie schorzenia, których leczyć w naszym
klimacie się nie da. I takich pacjentów, bez szkody dla
naszych uzdrowisk, można kierować właśnie nad Mo
rze Czarne. Do 1980 roku istniała umowa między
Gdańskiem a Warną w tej dziedzinie, niestety, nie zo
stała odnowiona przez władze. A szkoda. Myślę, że
naszych pacjentów interesowałaby możliwość lecze
nia w Warnie, gdzie doba z wyżywieniem na dzień dzi
siejszy kosztuje około pięciu dolarów - mówi o tych
„spóźnionych obradach” doc. Boruszczak.
Konferencję sfinansowały: Wyższa Szkoła Turysty
ki i Hotelarstwa w Sopocie, Izba „Uzdrowiska Pol
skie” oraz Starostwo Powiatowe w Słupskuj—~-----

Krótki przewodnik po nadbałtyckich uzdrowiskach
1. USTKA: Port rybacki u ujścia
rzeki Słupi do Bałtyku. Plaże Ustki
osłonięte są pasmem niewysokich i
zalesionych wydm. Metodyczne lecz
nictwo uzdrowiskowe, talassoterapeutyczne prowadzi Uzdrowisko
„Ustka” SA w zakresie przyrodolecz
niczym. „Ustka” SA nie ma własnych
sanatoriów, ale korzysta z bazy sana
toryjnej innych ośrodków w okresie
poza sezonem letnim.
• Choroby układu krążenia. Cho
roby układu oddechowego. Choroby
układów ruchu i reumatyczne. Cho
roby wydzielania wewnętrznego i
przemiany materii.
2.KOŁOBRZEG: Jest najwięk
szym polskim uzdrowiskiem nadmor
skim, usytuowanym w pasie nadmor
skim na północ od linii kolejowej od
dzielającej miasto od uzdrowiska.
Wybudowano tu około 30 nowocze
snych ośrodków sanatoryjno-wypo
czynkowych, zakłady przyrodolecz
nicze i nową infrastrukturę uzdrowi
skową sanitarno-techniczną. Statut
uzdrowiska miasto otrzymało w 1972
roku. Dzisiejszy Kołobrzeg to atrak
cyjne kąpielisko nadmorskie z pięk
nymi plażami, w którym rozwija się
nie tylko talassoterapię, ale również
balneoterapię dzięki dysponowaniu
solankami o stężeniu 5-6 proc.» oraz
złożem borowiny wysokiej jakości.
• Dla dorosłych: choroby układu

krążenia, choroby układu oddechowe
go, choroby narządów ruchu i reuma
tyczne, choroby układy wydzielania
wewmętrznego i przemiany materii
(głównie cukrzyca). Dla dzieci: schorze
nia górńych dróg oddechowych i dycha
wica oskrzelowa, endokrynologia dzie
cięca (głownie otyłość), alergiczne scho
rzenia skóry. Kąpiele solankowe i kwasowęglow'e. Masaż podwodny. Kąpiele
solankowe w basenach leczniczych. In
halacje ustnikowe i zbiorowe. Masaże.
Gimnastyka lecznicza indywidualna i
zbiorowa. Natryski wodolecznicze. Le
czenie borowi ną(zawijania i kąpiele czę
ściowe). Talassoterapia.
3. SOPOT: Uzdrowisko, kąpielisko
nadmorskie o wielkiej renomie w Pol
sce i w Europie. Należy podkreślić wa
lory krajobrazowe oraz przyrodoleczni
cze związane z tarasowym położeniem
Sopotu pomiędzy wzgórzami Wysoczy
zny Gdańskiej a plażą nadmorską.
Wzgórza sprawiaja, że Sopot jest rów
nież atrakcyjny w okresie zimowym,
m.in. dla uprawiania rekreacyjnych
sportów' zimowych. Pomimo położenia
w centrum aglomeracji Trójmiasta So
pot zachował charakter uzdrowiskowy.
• Choroby narządu ruchu. Choroby
reumatyczne. Choroby układu oddecho
wego. Choroby układu krążenia. Oste
oporoza. Kąpiele w wodzie morskiej.
Zabiegi borowinowe. Wodolecznictwo.
Inhalacje. Kinezyterapia. Masaże.

Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w Ustce
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji
instalacji c.o. na budynkach wspólnot mieszkaniowych w
Ustce przy ul. Walki Młodych 6, Walki Młodych 8 i Plac

4. KAMIEŃ POMORSKI: Począ
tek uzdrowisku dało odkrycie solanki w
1876 roku. Solanka wraz z pobliskimi
złożami borowin jest podstawą działal
ności leczniczej uzdrowiska. Kamień
Pomorski jest uzdrowiskiem nadmor
skim nizinnym (8-25 m n.p.m.) położo
nym na Wybrzeżu Szczecińskim, nad
Zalewem Kamieńskim, stanowiącym
wschodnie odgałęzienie Zalewu Szcze
cińskiego. Od wschodu uzdrowisko jest
otoczone Równiną Gryficką słabo za
lesioną z łąkami i torfowiskami w ob
niżeniach.
• Choroby narządów ruchu i reuma
tyczne. Choroby układu krążenia. Za
wijania i kąpiele nasiadowe borowino
we, kąpiele wannowe solankowe, kąpie
le wannowe kwasowęglowe, kąpiele
lecznicze w basenie solankowym, na
tryski wodolecznicze. Gimnastyka lecz
nicza indywidualna i zbiorowa. Okłady
borowinowe w leczeniu paradentozy.
Fizykoterapia.
5. ŚWINOUJŚCIE: Jedyne kąpie
lisko nadmorskie i uzdrowisko w Pol
sce położone całkowicie na wyspach na
wschodnim krańcu wyspy Uznam i na
zachodnim wyspy Wolin, po obu brze
gach rzeki Świny. Od zachodu otoczo
ne lasami sosnowymi. Funkcjonuje od
1824 roku. W latach drugiej wojny świa
towej uległo zniszczeniu i zostało od
budowane w łatach sześćdziesiątych.
Najistotniejszym walorem Świnoujścia

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Staromiejska" w Lęborku
informuje, że posiada jeszcze
w sprzedaży wolne mieszkania
w budynku przy ul. 10 Marca 15
w Lęborku. Tel. 059 86215 03,

Wolności 8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

0603076025.

do odebrania w sekretariacie firmy przy ul. Wyszyńskiego 5

Bonifikata do 30%.

w Ustce w terminie do 15.05.2001. Termin składania ofert
do 20.05.2001.

g.,440

■BBPBo Sprzedajemy

DOMKI SZEREGOWE
- płyty

warstwowe
obróbki, łączniki, montaż
- doradztwo, projekty

-

i

przy ul. Franciszkańskiej
w Koszalinie

Cena poniżej

1.800 zł m2 brutto

Do nabycia także
garaże podziemne.
°
x
G-1340-0

jest naturalna, piaszczysta plaża cią
gnąca się kilometrami, nadmorskie
wydmy i piękna, dzika przyroda wysp.
Panujątu korzystne warunki do kąpieli
w morzu (telassoterapii). Obecnie w
szpitalach uzdrowiskowych i sanato
riach może się leczyć jednorazowo
około 2 tysięcy kuracjuszy.
• Choroby układu krążenia. Cho
roby układu oddechowego. Choroby,
układu wydzielania wewnętrznego i
przemiany materii. Choroby skóry.
Choroby narządów ruchu i reumatycz
ne. Kąpiele wannowe. Inhalacje zbio
rowe i ustnikowe. Masaże wibracyj
ne, podwodne, klasyczne, wirowe,
perełkowe. Masaże suche. Okłady bo
rowinowe i parafinowe. Kinezytera
pia. Talassoterapia. Magnetoterapia.
6. MIĘDZYZDROJE: Uzdrowi
sko położone jest na pograniczu pła
skiej piaszczystej równiny i polodowcowej wysoczyzny (115 m n.p.m.)
urywającej się nad morzem stromym
klifem. Wysoczyznę pokrywajązróżnicowane gatunkowo lasy. Międzyz
droje mają szeroką piaszczystą plażę.
Korzystne warunki do kąpieli w mo
rzu. Borowina ze złoża typu niskiego
„Międzyzdroje”.
• Kąpiele wannowe lecznicze. Za
wijania borowinowe. Natryski wodo
lecznicze. Masaże podwodne i suche.
Gimnastyka lecznicza indywidualna i
zbiorowa. Talassoterapia.

ogłasza przetarg pisemny nieograni
czony na sprzedał poj. Łada Niva rok
proa. 1991 cena wywoławcza 4 300
zl + obow. podatek VAT.
Oferty należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się
ogłoszenia w sekretariacie Nadleśnictwa. Otwarcie ofert
nastąpi w dniu 11.05.01 o godz. 10. Wadium w wysokości
10% ceny wywoławczej płatne w kasie firmy w dniu otwarcia
ofert do godz. 9. Wadium przepada na rzecz sprzedającego,
jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny
nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.
G-1423

Nadleśnictwo Ustka 76-270 Ustka, ul. Słupska 25
informuje, że posiada jeszcze do sprzedaży drewno na cele opałowe j/n:
1. Brzoza - 60 zf/mp + 71/AT;
2. Buk - 50 zł/mp + 7% ł/AT;
3. Dąb, Grab, Jesion - 43 zł/mp + 7% VA T;
4. Olsza - 37zł/mp + l/AT;
5. Osika, Topola, Wierzba - 35 zł/mp + 7% \/AT.
Powyższe ceny obowiązują do końca miesiąca czerwca br.
Informacje o możliwościach zakupu można uzyskać w siedzibach leśnictw lub
w siedzibie Nadleśnictwa Ustka pod numerem tel. 8144-009.
G.,43g
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Zagłodzić, zaćwiczyć, schudnąć

Ja się oddaję w pana ręce
Waza kusi
„Jesteśmy na wczasach!” kojarzy się najczęściej z
wesołym zawołaniem osób, które wyrwały się z domu
i mogą sobie pofolgować, a nie dobrowolnie odma
wiać sobie z przyjemności. - Jak mam się odchudzać,
skoro jedzenie dają takie smaczne - mówi zrezygno
wana warszawianka w sanatorium Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu .-Zga
dza się - przytakuje pielęgniarka. - Jeśli mają dietę
bez zupy, to podjadają z waz innym. Nawet gdy nie
dojedzą na stołówce, to idą do smażalni. Rybki im ład
nie pachną...
Hasło „MŻ” jest najtrafniejsze, choć niejeden czuje
się urażony, gdy słyszy: „mniej żryć”. - Wystarczy
spalić więcej kalorii, niż się dostarcza organizmowi podaje prostą receptę Z. Szewczyk. Ostatnio cała Pol
ska przerabiała to przy okazji świąt. Naj
pierw było powszechne dostarczanie, a
potem (mniej powszechne) spalanie kalo
rii wpakowanych w siebie przy stole. Or
ganizm zapomina o jednym pączku po
ostrym półgodzinnym spacerze.
Ruch ma wiele zalet. Przede wszystkim
wymaga wysiłku, ale także zajmuje czas.
Wolny czas sprzyja podjadaniu, a to ozna
cza koniec marzeń o schudnięciu.

Przynajmniej 70 procent kuracjuszy po
ruszających się korytarzami sanatorium
powinno zacząć się odchudzać - oce
niają, patrząc na nich, przełożona pielę
gniarek Halina Góral i kierownik działu
usług medycznych Zbigniew Szewczyk.
Ale tylko pojedyncze osoby mają w pla
nach podporządkowanie się rygorystycz
nemu rozkładowi dnia i nie ma nic do rzeczy, że to sanatorium MSWiA.
dwa do trzech kilogramów, ale potem każde pół kilo
grama przychodzi z trudem. Zależy to też od wagi po
czątkowej. Zejść szybko na sto ze stu dwudziestu to
jest dobrze, ale z osiemdziesięciu na sześćdziesiąt przesada. Rozsądnym i zdrowym trybem można po

saunę parową i po jakimś czasie część tłuszczu za
mienia się w mięśnie. W odróżnieniu od masażu kla
sycznego, który ma wiele zalet, ale może tylko wspo
magać odchudzanie, za to doskonale odchudza kie
szenie. Znakomicie za to robi basen solankowy. Pół
godziny w bardzo ciepłej solance potrafi wymęczyć
lepiej niż godzina w zwykłej wodzie.
— Nie można tylko katować, trzeba dać też przy
jemność - mówi obsługa sanatorium. Co mają na my
śli? Codzienne wieczorki taneczne. - Codziennie dwie
godziny ruchu, które mijają nie wiadomo kiedy. W si
łowni byłoby trudno wytrzymać, a na parkiecie - z
przyjemnością. Ponadto kuracjusze ubrani są grubiej;
w sukienki, marynarki, koszule, więc też wypocą wię
cej. Trzeba widzieć, ile zużywają chusteczek do ocie
rania czoła - mówi H. Góral.

Bicz jest dobry na tłuszcz, a takie na apatie, ner wice i przemęczenie.
mm

W końcu - to nie żarty

- Nie uznaję takiego podejścia, że ku
racjusz przychodzi i mówi: „ Ja się oddaję
w pana ręce i chcę schudnąć ” - słyszymy
od Z. Szewczyka. - Lekarz potrzebuje
ważnych informacji, zanim ustali rygory
postępowania. Chce znać poziom cukru,
cholesterolu, trójglicerydów. Dla każde
go indywidualnie dobieranajest dieta. Nie
możemy cukrzykowi po prostu ograniczyć
kalorii i wymagać wysiłku, gdyż byłby bez
przerwy ospały. Musi dostać wszelkie
120 kilogramów ważył pewien kura
składniki w odpowiednich proporcjach cjusz MSWiA , który postanowił wziąć się
tłumaczą nasi rozmówcy.
za siebie. - Trzy razy dziennie odbywał
Lekarze chcą wiedzieć, co spowodowa
ośmiokilometrowe spacery od nas do sa
ło otyłość. Czy pozostała ona u kobiet po
natorium „Arka" (na końcu Kołobrzegu
ciąży, czy ma związek z wiekiem. - Gdy
- dopisek P.P.). Kupił nowe adidasy, wsta
wał wcześnie rano. Gdy dochodził do pół
przyjmujemy kuracjuszy, to już na spotka
Halina Góral i Zbigniew Szewczyk informują kuracjuszy o możliwości schud
metka, dzwonił z budki w Polskę do swo
niu informacyjnym każdemu mówimy o
nięcia, ale nikogo nie zmuszają.
jej żony i budziłją do pracy na siódmą Po
możliwości skorzystania z programu od
paru tygodniach jego buty się rozpadły. Poszedł z re
chudzającego. Co trzeci nadawałby się do odchudza
klamacją. Kierownik sklepu powiedział, że te adidasy zbywać się miesięcznie kilograma nadwagi. Jeden pan
nia, ale mało kto się decyduje - mówi H. Góral. mają chyba ze trzy lata. Na szczęście miał paragon policzył sobie, że w ten sposób straci przez rok dwa
Każdego najpierw konsultujemy z psychologiem - musi
naście kilo. Czy to mało? - pyta Z. Szewczyk.
czy też sprzedawczyni go pamiętała i reklamację
być wiadomo, czy zamierza naprawdę coś ze sobą zro
uwzględniono. Dostał nowe buty — opowiada kierow
bić czy to taki chwilowy kaprys. Jeśli od nas wyjedzie
nik bazy. Ów kuracjusz przedłużał sobie pobyt do
i wróci do starych przyzwyczajeń - to nie ma sensu.
Latem
więcej
osób
ma
ochotę
na
odchudzanie.
Dla
trzech miesięcy, zjechał z wagą poniżej 90 kilogra
Ktoś obliczył, że chudnie się dziesięć razy trud
czego?
Przecież
to
oczy
wiste,
wtedy
więcej
widać.
Z
mów, wyrównał mu się poziom cukru. Dopiero gdy
niej, niż tyje. To tak jak ze sprzątaniem. Kto nie lubi
wyjeżdżał, przyznał się, że ma... wstawiony rozrusz sanatorium blisko na plażę, ale żeby pokazać swoje
ciało, trzeba je polubić. Najpierw poznają więc plażę
robić porządków, ten nie powinien bałaganić, bo sprzą
nik serca.
- Jeśli ktoś naprawdę chce się odchudzać, to nie jako miejsce ćwiczeń. Tu można dostać w kość. Komu
ta się o wiele trudniej, niż brudzi. Dobre sobie...
naprawdę zależy, tan płaci dodatkowo za bicze, natry
zrobi tego podczas jednego turnusu. My możemy tylko
ski, masaże podwodne, basen solankowy, siłownię,
nauczyć go, co ma robić, jak żyć. Może szybko zrzucić
PIOTR PASIKOWSKI

Rozpad butów
- nie małżeństwa

Chudną w tańcu

Pół godziny w solance o temperaturze 33 stopni to jeden z przyjemniejs zych
sposobów spalania kalorii.
Zdjęcia: Przemysław

Zespół Elektrowni Dolna Odra SA

SYSTEM I KONKURENGA
Całkowita moc zain
stalowana polskich wy
twórców energii elek
trycznej przekracza 34
tysiqce megawatów (ko
niec 1999 roku), zaś naj
większe - zimowe obcią
żenie w szczycie wynosi
około 23 tysięcy mega
watów. Co zatem zrobić
z taką nadwyżką? Re
ceptą ma być rynek
energii. Problemem po
zostaje stworzenie rów
nych szans dla wszyst
kich jego uczestników.
Urynkowienie, zasady wolnej konku
rencji, prawdziwa rywalizacja w energety
ce - to bardzo chwytliwe hasła, które jed
nak czasem przesłaniają sprawy tak wiel
kiej wagi, jak na przykład bezpieczeństwo
energetyczne kraju oraz stan środowiska.
Doskonałym przykładem jest dzisiejsza
sytuacja Zespołu Elektrowni Dolna Odra
SA w Nowym Czarnowie: jednego z naj
większych polskich producentów energii
elektrycznej i cieplnej. W skład ZEDO SA
wchodzi wielka elektrownia systemowa
Dolna Odra, Elektrownia Pomorzany i
główny dostawca ciepła dla szczecińskiej
aglomeracji - Elektrownia Szczecin. ZE
DO dysponuje zainstalowaną mocą elek
tryczną 1957 megawatowi mocą cieplną
750 MWp co daje piątą pozycję wśród kra
jowych producentów energii elektrycznej i
szóstą wśród producentów ciepła. Dzięki
kosztownym modernizacjomprzedsiębiorstwo wytwarza dziś prąd według - europej
skich i światowych - norm ekologicznych.

KAROL PAWŁOWSKI
prezes Zarządu ZEDO SA

Podstawowym paliwem Zespołu jest
węgieł kamienny. Nic więc dziwnego, że
tak duży odbiorca musi pełnić ważną ro
lę w programie restrukturyzacji sektora
paliwowo-energetycznego. Ma to jednak
także ujemne strony w przypadku kon
kurencji z innymi wytwórcami: elek
trowniami usytuowanymi na Śląsku, czy
wykorzystującymi jako paliwo tani wę
giel brunatny.
- Dziś koszt paliwa, a właściwie głów
nie jego transportu - o ponad 20 zł więk
szy na każdej wyprodukowanej megawatogodzinie energii w porównaniu np. z
elektrownią na południu kraju - może
stać się barierą w skutecznej rywalizacji
z innymi producentami energii elek
trycznej i wchodzeniu z atrakcyjną ofer
tą na giełdę energii - martwi się Karol
Pawłowski, prezes Zarządu ZEDO SA.
Zespół Elektrowni z powodu nadwyż
ki mocy w polskim systemie energetycz
nym, nie wykorzystuje dziś swoich mocy

produkcyjnych. Niektórzy eksperci prze
strzegają jednak, że jest to tylko pozorna
nadwyżka i, przy ożywieniu gospodar
czym, za kilka lat może się okazać, że
Polska wcale tej energii nie ma aż tak
wiele. ZEDO SA jest w dodatku jedynym

I

docierać do Szczecina barkami i powodo
wać, że energia elektryczna produkowa
na na północy Polski byłaby znacznie
tańsza. Kierowanie się polskimi racjami
gospodarczymi jest jednak sprawą zrozu
miałą. Te same racje powinny przema

Zarząd ZEDO SA przygotował pięć wariantów finansowania
dalszego utrzymywania w dyspozycji bloków energetycznych w
Dolnej Odrze. Propozycje zapewniają zarówno urealnienie cen
energii na rynku konkurencyjnym, jak i udział ZEDO w operacjach
giełdowych czy eksporcie energii: bardzo prostym do zrealizowa
nia wobec bliskości zachodniej granicy.

wielkim producentem energii elektrycz
nej na północy kraju.
Priorytet dla polskiego węgla ozna
cza znaczne pogorszenie konkurencyjno
ści energii produkowanej w Dolnej Od
rze. To samo paliwo zakupione np. na za
chodnich giełdach mogłoby o wiele taniej

wiać za lepszym traktowaniem nowocze
snych i ekologicznych producentów
energii.
Dziś nowoczesne, produkujące czystą
energię bloki w Dolnej Odrze odstawia
się do rezerwy długoterminowej, produk
cja zaś odbywa się w innych - zużytych

technicznie - elektrowniach, w znacznie
gorszych dla środowiska blokach.
Zarząd ZEDO SA przygotował więc
pięć wariantów finansowania dalszego
utrzymywania w dyspozycji bloków
energetycznych w Dolnej Odrze. Propo
zycje zapewniają zarówno urealnienie
cen energii na rynku konkurencyjnym,
jak i udział ZEDO w operacjach giełdo
wych czy eksporcie energii: bardzo pro
stym do zrealizowania wobec bliskości
zachodniej granicy.
Wchodzący w życie System Opłat
Kompensacyjnych, który ma zniwelować
skutki dotychczasowych kontraktów
długoterminowych pomiędzy wytwórca
mi energii elektrycznej a PSE, nie obej
muje jednak - mimo postulatów Zarządu
ZEDO SA - dopłat z tytułu transportu
paliwa: podstawowego warunku wyrów
nania zasad uczciwej konkurencji dla
elektrowni odległych od kopalń.
Problemy zachodniopomorskiego wy
twórcy energii wymagają podjęcia przez
rząd systemowych rozwiązań. Należy ja
sno określić zasady finansowania utrzy
mania koniecznych rezerw energetycz
nych i - co jest niezwykle istotne - czę
ściowego partycypowania w kosztach
transportu węgla w ramach Systemu
Opłat Kompensacyjnych. „Niewidzialna
ręka rynku“ tej kwestii z pewnością nie
załatwi, tak samo jak nie załatwia w wie
lu państwach europejskich, gdy w grę
wchodzi ich bezpieczeństwo energetycz
ne. Pewną przestrogą dla decydentów
gospodarczych powinien tu być głośny
„syndrom kalifornijski“.
ANNA GRABSKA

Gryń
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA
E
SPRZEDAŻ
SAMOCHODY

OPEL kadett l,4i (1991), 10 000.
0-602-471-216.__________________
OPEL kadett 1.2 + gaz (1983).
0-59/84-39-147.__________________
PASSAT (1990), 13 900. (094)
3415-277, 0-602-681-232.

! AUTO KREDYT, NAJ
TANIEJ - SPRAWDŹ. 059/
84-11-350.

PASSAT kombi 1,9 D (1991). (059)
822-65-67._______________________
PEUGEOT 106 (1998). 0-59/
84-210-28._______________________

! OC - komunikacyjne, AC do 40 % taniej, 059/84-11-350.

PILNIE - Seat toledo GLx 2.0, ben
zyna
(1992),
094/37-554-60,
0-602-582-721.___________________

126P (1984). 0-606-893-607.
126P (1989) powypadkowy - 300 zł.
0-608-183-754 po 15-tej.___________
126P (1993) stan dobry, 2 700 zł.
0-59/84-287-13.______________
126P (1994). 0-59/84-37-964.
126 P 500 zł, 059/857-34-23.
AAAAAUTO - KAROLI
NA. Komis samochodowy,
skup, sprzedaż, zamiana, raty.
Słupsk,
Bałtycka
7 A,
84-11-074._____________ _
AUDI 100 (1990). Transit (1992).
Clio (1995). 0-607-56-84-36.________
AUDI 80 (1980) benzyna + gaz.
0-59/846-21-78 po 19-tej.
_______
AUDI 80 (1982). 0-59/84-28-154,
0-603-085-114.___________________
AUDI 80 1,8 i (1989), 365-40-30.
AUDI C 4 2,5 TDi (1992), sześciobiegowy, soczewki bez silnika, stan idealny, 0-600-162-219._______________
BMW 318 (1986), 3,8 B + gaz.
0-604-632-972.__________________
CIĄGNIK Białoruś MTZ82 (1989),
przedni napęd, duża kabina, beczkowóz
6 m sześć., pół domu wolno stojącego
73 mkw. 0-604-35-25-42.__________

RENAULT laguna (1998), 31 000,
0.604-249-981._______________
RENAULT laguna RT 2,0 (1996),
pierwszy właściciel, stan b. dobry. Pilnie. 0-601-983-917.__________ "
RENAULT midlienr (1993), ład.
7,5 tony, plandeka lub zamienię na ciągnik siodłowy. Pilne. 0-601-983-917.
SKODA 130 L, poj. 10, (1985). (059)
857-45-10_______________________
STAR 200, 8 000, 0-607-077-163,
0-605-306-694.__________________
STAR 200, Słowino 62, (094)
314-32-59.______________________
SUPEROFERTA! Transit skrzynio
wy 2.5D (1996). Polo 1.6 (1997) auto
mat. Astra 1.6 (1994). 0-59/84-00-973,
0-603-075-745.___________________
TANIO passat 1,8 (1995), stan bdb.
0-602-35-20-33.__________________
TAVRIA (1991) - Tanio! 0-59/
846-27-58, 0-606-137-470.________
TOYOTA camry 2,2, gaz, (1994),
stan bdb, bogate wyposażenie, cena bar
dzo atrakcyjna. (094) 340-60-69,
0-602-780-959.___________________
TOYOTA carina II 2.0 D (1988),
8 900; 0-607-288-228, (059) 844-01 -51.

CIĄGNIK Dzik 2 z przyczepą, (059)
823-10-50._______________________

TRAKTOR fortschritt ZT-300-C.
(059) 858-12-88, po 20 (059)
857-36-65._____________ _________

CINQUECENTO (1996), niebieski
metalik 10 500 zł. 0-59/84-32-780,
0-503-32-21-57._____________ __

URSUS 1204 i części. Pług B 200.
Silnik, skrzynia, most i części stara 200,
0-906-78-148._______ ____________

CINQUECENTO
(1996).
0-603-930-959.___________________

ŻUK, stan bdb. 0-59/84-52-496.

CINQUECENTO (1998), przebieg
20 000 km. (094) 343-06-62.________
ESCORT 1.6 (1996), bogate wyposażenie - 21 000. 0-502-324-779.

AUT0-M0T0
! AUTOSZYBY. Bałtycka
9, Słupsk, 841-12-23.

FIAT 125 P furgon (1983),
094/37-418-67.___________________

AMORTYZATORY, zawieszenia,
hamulce - sprzedaż, montaż, regenera
cja. Słupsk, Żółkiewskiego 1 c,
843-494)7-,.. .
OPONY nowe, używane. Akumula
tory, Słupsk, Wrocławska 44 a,
84-03-105._______________________

FORD scorpio 2,5 TDi (1995), kombi. (094) 311-16-75._______________

SKRZYNIA biegów do 126p, napra
wiona, 250 zł. (094) 3413-075.

ESCORT 1.6 benzyna (1990).
0-59/843-03-55.___________
FIAT 126 p, stan bardzo dobry,
0-501-536-963.___________________

FORD sierra (1988) benzyna + gaz cena 6 200. 0-605-538-930, 0-59/
84-30-534,_______________________
FORD transit (1993). 0-601-350664._____________________________
FORD transit BUS. 0-601-636-711.
FSO 1 500 (1989). 0-59/857-69-43,
GOLF
(1990)
diesel.
0-59
/84-15-229._____________________ _
GOLF II (1989). 0-59/84-27-722.
GOLF II (1991), idealny, silnik do
łódki, 35-10-425.__________ _
IVECO DAILY 30-8 (1989), przed
łużony, podwyższony, izoterma. 0-59/
844-16-75.________
KADET 1,6 diesel (1982), 0-601693-628 po 14. __________________
KAMAZ z przyczepąlub zamiana na
dostawczy, osobowy, 059/857-21-78.
KREDYT PTF AUTO NA RATY
nowe, używane. Kredyt bez poręczycie
li, oprocentowanie 6,7 - 7,5% Słupsk,
Sienkiewicza
3,
842-58-86,
0-601-207-197.____________ ,
LAGUNA (1994). Clio (1999),
(1997). Renault 19 (1993). Golf (1992).
Mondeo (1994). 0-607-56-84-36.
MERCEDES 123 (1982) - 6 000.
0-59/84-12-419.__________________
MERCEDES 123 200D (1979),
żółty, 4 500 zł. 0-59/84-30-801.
MERCEDES 124 (1993). 0-59/
844-17-91.
____________ _
MERCEDES 126 3,OD. 0-59/
84-54-257,_______________________
MERCEDES 207D (1979). 0-59/
84-03-555._______________________
OPEL
astra
0-604-445-401.

l,6i

(1994).
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SPRZEDAŻ BLACH, CZĘ
ŚCI UŻYWANYCH DO SA
MOCHODÓW
ZACHOD
NICH, 0-604-938-881.
TŁUMIKI, katalizatory. Słupsk,
Szczecińska (wylot z miasta), (059)
84-52-065.

DOMY
ATRAKCYJNE domy. 0-59/
84-270-17. JBS-NIERUCHOMOŚCI.
DĘBNICA Kaszubska - WOLNO
STOJĄCY (56 000), „EKSPERT”,
842-78-54, 844-17-69._____________
DOM, zabudowa szeregowa. 0-59/
84-20-295, 0-608-092-321._________

MIESZKANIA
! 8-402-402 AJ- POŁAWSCY, KA
WALERKI (OSTROROGA, MOCH
NACKIEGO, BANACHA). DWUPOKOJOWE (RYBACKA, WAZÓW,
WIATRACZNA); TRZYPOKOJOWE
(ZATORZE,
MOCHNACKIEGO,
REJTANA, NIEPODLEGŁOŚCI, MO
NIUSZKI);
CZTEROPOKOJOWE
(WIATRACZNA, WAZÓW, KOTAR
BIŃSKIEGO)^___________________
ATRAKCYJNE DWUPOKOJOWE, TRZYPOKOJO
WE, CZTEROPOKOJOWE SŁUPSK, USTKA. 0-59/
84-270-17 JBS-NIERUCHO
MOŚCI.
ATRAKCYJNE dwupoziomowe
(100) I piętro, Dmowskiego 135 000,
059/845-33-56, 0-602-355-452,
CZTEROPOKOJOWE
(113)
2 kuchnie, 2 łazienki, dwa wejścia.
Ogrzewanie CO, garaż, szklarnia, ogród
- Kołczygłowy 550 zł / m kw. 0-59/8213-372.__________________________
CZTEROPOKOJOWE (62), VIIp
-63 000.0-59/84-01-781. ________

- ni
y 'I Hi

393,00

180,00

393,00
397,16

179,00
181,76

406.00
405.00
408,84

i

OPEL combo
1,7D (1995).
0-606-394-034.___________________

186,00
187,00
187,48

DWUPOKOJOWE (32) IVp.
Słupsk, 0-605-23-10-60.____________
DWUPOKOJOWE (36), pięciopokojowe (81) - NIEPODLEGŁOŚCI,
KREDYTY MIESZKANIOWE „EKSPERT”, 842-78-54, 844-17-69.
DWUPOKOJOWE (46,5) Ip, stare
budownictwo.
0-59/84-32-992,
0-606-744-422.

DWUPOKOJOWE Garncarska,
Koszalińska, Bogusława X, Kniaziewicza, Rydygiera. WEX, 8411-029.
JEDNOPOKOJOWE - Kowalska;
DWUPOKOJOWE - Banacha; TRZY
POKOJOWE - Batorego, Norwida.
DOMY, DZIAŁKI. POSZUKUJEMY
NOWYCH OFERT. 84-11-662 KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI.________
KAWALERKA (20) sprzedam, zamienię. Słupsk, 0-501-517-892._____ _
KAWALERKA (35) za 40 000 zł w
nowo budowanym obiekcie. Słupsk,
842-75-81,0-502-96-92-66._________
MIESZKANIE (46), 68 000. Koszalin, 0-604-183-242.________________
MIESZKANIE (57) Szczecinek,
Zachód, I piętro, 75 000.0-600-818-806,
(094)37-454-60.__________________
MIESZKANIE (81) - Niepodległości, 89 000. Słupsk, 0-608-066-438.
NA działalność (Konopnickiej). IBIS,
84-25-405._______________________
NOWO budowane mieszkanie (130)
w bloku, 1 m kw / 1 200. Słupsk,
842-75-81,0-502-96-92-66._________
TANIE mieszkania własnościowe,
kredyty w Kołobrzegu,
(094)
35-10-567._______________________
TRZYPOKOJOWE (47). 0-59/
84-32-780, 0-604-43-55-38._________
TRZYPOKOJOWE (80). 0-59/
84-01-931._______________________
TRZYPOKOJOWE 50 m kw., VII
p„
Niepodległości,
Koszalin,
343-32-954._____________________
TRZYPOKOJOWE
Koszalin.
(094) 3457-465.__________________
USTKA. TRZYPOKOJOWE - cen
trum (50) + garaż, 90 000.
0-501-473-696.___________________

DZIAŁKI
ATRAKCYJNA działka nad jezio
rem Gwiazda - OKAZYJNIE! Brzeźno,
0-59/82-18-669.
ATRAKCYJNE DZIAŁKI.
0-59/84-270-17 JBS-NIERU
CHOMOŚCI.
DZIAŁKA budowlana koło Słupska.
0-59/844-07-34.
DZIAŁKI budowlane w Szczecinku.
(094)37-47-134.
DZIAŁKI letniskowe, jez. Jasień
kolo Bytowa 10 z1/ m kw., (058) 67632-06.
DZIAŁKI w Rowach. 0-59/
84-62-647, 0-601 -$6'5-$Ó7.H ■U„

ELEKTRONIKA
GRUNDIG
0-600-183-072.

100

Hz

29”,

GRY, KONSOLE - NAJ
WIĘKSZY WYBÓR. Słupsk,
840-22-00.

RÓŻNE
BRUK granitowy, (094) 34-05-768.
BRYCZKA,
0-502-514-021.

barakowóz,

DOBERMANY szczenięta. 0-59/
811-38-52.
DRZWI prawe do żuka.
/842-92-95.

0-59

DYSTRYBUTOR do napojów śnie
gowych „GRANI” włoski dwusmakowy, automat do bitej śmietany ”„ARPIGIANI”. Ustka, 0-59/81-44-151.
FRYTKOWNICA, robot kuchenny,
obieraczka, jarzyniarka, rolbar, zamrażar
ka, silniki elektryczne. 0-59/81-16-401.
GARAŻE METALOWE. 0-59/84213-48.
KOPARKO - ładowarka T-174-2.
0-608-507-282.
KOPARKO - spycharka „BIAŁO
RUŚ” budowlana - 3 sztuki, tanio.
0-604-397-457.
KURKI odchowane - Bydlino.
0-59/844-26-84, 0-502-111-464.
ŁEBA - miejsce
0-602-303-194.

handlowe,

ŁÓŻKA, krzesła, fotele, siedziska,
stoły. (094) 340-83-89.
NAJTANIEJ materiały hydraulicz
ne oferuje hurtownia SANTEX I, PO
ZNAŃSKA
42,
(059)
84-13-260.
NAJTAŃSZE w Polsce używane
niemieckie regały sklepowe i magazy
nowe, kompletne wyposażenie sklepów.
Tel. 094/314-14-71.
NAMIOT
0-602-303-194.

handlowy

3x2,

OŚRODKI - hotele klientów
zaprasza „ANDRA” - producent,
kołder. Koszalin, Mieszka I 24,
342-62-15.
PIŁA do oflisów. 0-59/81-31-473,
0-607-329-367.
PRODUCENT rajstop: iycra, srech,
elastil, nawiąże współpracę z solidny
mi odbiorcami. Tel./fax 042/712-24-30.
A-125
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SEX-SHOP FIGIELEK ZAPRA
SZA. Słupsk, Wojska Polskiego 19,
Mickiewicza 21 (059) 840-28-22; Koszalin, Matejki 19 (094) 342-36-53.

kntmrn rabaty dla warsztatów
Kosialin, ul. Lniana 5b, lei. 345 07 70
amortyzatory, hamulce, tłumiki,

SIATKA
ogrodzeniowa,
transport gratis, (059) 84-55510.
SIATKI
OGRODZENIOWE,
OCYNKOWANE I PCV, DRUT NA
CIĄGOWY, KOLCZASTY, SŁUPKI,
TRANSPORT.
„PRODRUT”,
SŁUPSK, RASZYŃSKA 6 D, (059)
842-87-55._______________________
SIATKI PCV, ocynkowane, Rabitza, SŁUPKI, DRUT KOLCZASTY
wiązałkowy. TRANSPORT BEZPŁATNY. (059) 847-13-44.________

ZAWIESZENIA
TŁUMIKI, katalizatory, montaż,
sprzedaż. Zbigniew' Czekaj, Koszalin,
Szczecińska 70, (094) 346-76-64.
WSPOMAGANIE
kierownicy,
pompy, przekładnie, 0-606-998-591,
312-31-51.
WYPOŻYCZALNIA sa
mochodów SKOPOL, Kosza
lin,
Gnieźnieńska
47.
342-42-09.

SIBERIAN husky 1,5-roczny. 0-59/
84-29-193._______________________

KUPNO

SPRZEDAM
TARCICĘ
SO
SNOWĄ,
„25”
BEZSĘCZNĄ.
0-607-271-735.___________________
SPYCHACZ DT, koparka KM251,
konstrukcja wiat 21 xl5, Ursus C-330,
tel. 0-602-436-Q22:________________
STOLARKA plastikowa, drewniane
mahoniowe, witryny. Cykliniarka bezpyłowa. 0-59/81-31-832.___________
STÓŁ złotniczy jednoosobowy
800 zł. 0-604-654-055._____________
SUKNIA ślubna (38) nowa, tanio.
0-502-324-779.___________________
SUKNIA ślubna - TANIO!
0-59/81-31-896.
____________
TAPCZANIKI, wersalki tanio, producent. 0-601-84-39-86.____________
TAPCZANIKI jednoosobowe, kanapotapczany, renowacja TANIO oferuje
Zakład Tapicerski. Teł. 067/ 2824-228,
2827-459._____________
K-1108
WKŁADY kominowe, kominy ze
wnętrzne. Promocyjna sprzedaż, montaż, (059) 84-12-608._______________
WYPRZEDAŻ koni pod siodło.
059/ 846-29-42.

MOTORYZACJA

SAMOCHODY

0601-624-184
0604-520-669 ”NE
0603-767-991

AUTA
POWYPADKOWE

Płatne gotówką!
FIRMA SKUPUJE, SPRZEDAJE
SAMOCHODY PO WYPADKU.
SŁUPSK, 84-40-431,84-32-555.
POWYPADKOWE.
KUPIĘ.
0-606-206-077.
______
TAWRIĘ lub niwę - kupię.
0-605-739-731.____________

DOMY
DOM kupię. 0-59/84-44-031.

MIESZKANIA
KAWALERKĘ / dwupokojowe kupię. 0-59/84-00-930._______________
KUPIĘ zadłużone mieszkanie w Ust
ce. 0-603-393-131.

RÓŻNE
BETONIARKĘ
kupię.
0-601-66-29-73.___________________
MEBLE biurowe - TANIO!,
0-502-517-840.___________________
PŁYTY drogowe. 0-602-525-449.

! ! ! ! 0-602-506-359 PO
WYPADKOWE.

SKUP żywca, zbóż paszowych, (059)
821-28-19, 0-502-306-102._________

! ! ! 0-603-213-620. POWY
PADKOWE.

URZĄDZENIE do hydromasażu.
0-502-099-231.
WYPOSAŻENIE sklepu warzywniczego.0-604-243-970._____________

! ! 0-602-222-709 ROZBIi
'- v :
! ! 0-602-599-678 USZKO
DZONE - GOTÓWKA.
! Autoszyby JAAN. Profesjonalny
montaż, sprzedaż, naprawa, przyciem
nianie. Słupsk, 842-51-80, Kołobrzeg,
35-282-81, Drawsko Pom. Pocztowa 1,
0-601-66-31-29,
Szczecinek,
37-46-242, Koszalin, 34-65-710.
! MERCEDES - części dostawcze,
ciężarowe. NAPRAWA. Mścice 10 A
k/ Koszalina, (094) 316-50-67, 0-60475-66-96,
0-602-518-651,
0-602-517-573.___________________
A A A AUTO - CENTRUM. Sprze
daż, zamiana, leasing, dogodne raty,
kredyt na miejscu. Słupsk, Szczecińska
2, 84-56-466._____________________
AKUMULATORY. Słupsk, Ostroroga 3, 844-02-95._________________
AUTO-CZĘŚCI
(094) 341-56-25.

ZLEWOZMYWAK głęboki gastro
nomiczny i inny sprzęt kuchenny,- KU-

AUTO Handel Komis MIX-CAR.
Koszalin, Gnieźnieńska 43, 341-15-40.
Osobowe i ciężarowe - duży wybór, naj
tańsze kredyty na miejscu (bez zastawu
sądowego)._______________________
AUTO Handel Komis Mokrzeccy,
Koszalin, Władysława IV, 343-47-93,
Szczecińska 45, 346-85-05. 200 sa
mochodów, 80 dostawczych, combi.
Raty bez zaświadczeń. Kredyty DEM,
EURO do 7 %, 34-14-408-, AC do
7 %. www.mokrzecki.com.pl______
AUTO KLIMATYZACJA ogrzewanie WEBASTO. Ko
szalin, Przemysłowa 8, (094)
341-75-44.
AUTOKOMIS - BANAŚ. Raty. Koszalin, 342-56-57
______________
AUTOKOMIS Popławski
- samochody pod dachem.
Obsługa kredytowa. Ubezpie
czenia. Najniższe prowizje.
Koszalin, 343*42-35. Morska
37 A.
gggfg§
AUTO MECHANIKA, CZĘŚCI,
OLEJ, KLOCKI, OPONY. TANIO.
(094) 343-25-97, Marynarzy 9.______
KREDYT samochodowy w godzinę.
W EURO - 6 %, (094) 341-44-08.
TACHOGRAFY -naprawa, sprze
daż, najniższe ceny. Koszalin, Szczeciń
ska 38. 094/346-51-98, 0602-461-398.

OSTATNIE nowe mieszkania, centrum, ulga, kredyty. WEX, 8411-029.
UDZIAŁY - targowisko Banacha (po
kosztach). 0-59/811-92-41.__________
ZIEMIĘ
nad
morzem.
0-502-620-259.___________________

WYNAJEM
! 8-402-402 AJ-POŁAWSCY,
MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA.
059/840-20-62; 059/842-10-94. Domus. Mieszkania do wynajęcia.______
842-80-75 - MIESZKANIA - LOKALE - OBIEKTY - WGN.___________
ATRAKCYJNE pomieszczenia (2 x
90) - Wojska Polskiego. Słupsk,
0-603-647-160.___________________
BAR w Jarosławcu wydzierżawię.
0-605-560-446.________
BIURO - centrum, tanio. 0-59/
81- 31-332.
___________________
BOKS (Wolności). 0-502-05-82-17.
BOKS (Wolności) parter. 0-59/
84-227-02._______________________
BOKS - MANHATAN do wynajęcia. Słupsk, 842-92-87._____________
BUDYNEK na działalność, 240 m w
Koszalinie. (094) 340-83-89.________
DOMEK letniskowy (jezioro Gwiaz
da) do wynajęcia. Brzeźno, 0-59/
82- 18-669.______________________
DO wydzierżawienia lokal gastrono
miczny w miejscowości nadmorskiej z
parkingiem. 0-502-620-259._________
DO wynajęcia sklep z wyposażeniem
w Ustce. 0-59/81-44-151.
DWUPOKOJOWE (37,7) Ip, ume
blowane.
0-59/84-32-992,
0-606-744-422.___________________
DWUPOKOJOWE (3 Maja) do
wynajęcia.
(059)
843-43-31,
0-608-068-434.___________________
DWUPOKOJOWE
Ustka.
0-502-104-942.
'
DWUPOKOJOWE. 0-59/842-47Akó-0 A'jYtvj u
i.ćii/iUMOótA/i

•

ZAMIANA
MIESZKANIA

MIESZKANIE (56) na dwa oddziel
ne w nowym budownictwie. Słupsk,
0-600-82-84-12 po 19-tej.___________

INNE
DZIAŁKĘ ogrodową w Słupsku
(szklarnia, domek) na podobną w Ustce
lub sprzedam. 0-59/814-77-94.

•

NIERUCHOMOŚCI
Stowarzyszenie
Środkowo-Pomorskie
Pośredników w Obrocie
Nieruchomościami

SŚPPON

USA,

AUTO Handel Komis „AMC” Etc,
Sucheccy. Skup, zamiana, ubezpiecze
nia, kredyty, profesjonalnie, szybko, ta
nio. W ofercie 200 samochodów. Ko
szalin, Gnieźnieńska 18, teł.346-06-59,
346-20-60.____________ ___________

MAŁY nowy domek jednorodzinny
(ogrzewanie gazowe, panele, glazura,
terakota, działka 336 m kw). Cena tyl
ko 184 000 minus ulga budowlana. Prze
kazanie czerwiec 2001 r. „SELFA” Ko
szalin, Słowiańska 3, teł. 094/342-2518, tel./fax 342-24-21.
K-1094

DELTA. 0-59/84-234-00.
www.delta.slupsk.pl___________
WEX
84-11-029,
www.wex.com.pl_____________
FART.
0-59/84-27-625.
NOWA SIEDZIBA SOLS KIEGO 11._________________
KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI, 84-11-662.

AGENCJE
8400-900. A+K NIERUCHOMO
ŚCI. OD DNIA 2 maja 2001 ZAPRA
SZAMY DO NOWEJ SIEDZIBY
PRZY UL. KILIŃSKIEGO 45.
DOMY, działki, mieszkania. IBIS,
84-25-405.____________________ ___
JBS-NIERUCHOMOŚCI. Bez
piecznie,
profesjonalnie.
0-59/
84-270-17._________________ _
NIERUCHOMOŚCI-KACZYŃSKA. Kupno - sprzedaż MIESZKA
NIA, DOMY, DZIAŁKI, WYNAJEM.
Kołłątaja 15,0-59/84-12-583._______

SPRZEDAM
BOKS (Manhatan) góra, 15 m kw, po
kosztach. 0-605-068-330,0-59/842-3334 po 18-tej.__________________ __
BOKS (Manhatan) po kosztach.
0-59/84-555-56 wieczorem._________
BOKS (Wokulski). 0-606-346-776.
BOKS
Banacha.
Słupsk,
0-601-170-822._________________
BUDYNEK na działalność. (094)
340-83-89._______________________
DOM 250 m, budynek 240 m na dzia
łalność. (094) 340-83-89.

DWUPOKOJOWE do wynajęcia.
0-59/84-39-547.__________________
KAWALERKA do wynajęcia.
0-59/84-44-536.__________________
KOMFORTOWE dwupokojowe.
0-59/84-44-453, 841-29-45.________
LĘBORK - lokal do wynajęcia, centrum, 0-605-554-175.______________
LOKALE (50), (80) do wynajęcia.
Słupsk, Gen. Andersa, 0-607-155-003.
ŁEBA - punkt handlowy do wynajęcia, 8-612-374.___________________
NOWO WYBUDOWANY partero
wy pawilon handlowo - biurowy (dwa
lokale po 72 m kw.), Koszalin, ul. Po
wstańców Wlkp. 17 - do wynajęcia. Tel.
0-604-442-788.___________________
POKÓJ z kuchnią. Kobylnica,
842-90-57.____________________
ROWY - lokale do wynajęcia.
0-600-412-193.___________________
STOLARNIA w Koszalinie. (094)
340-83-89.

USŁUGI
WYWIAD0WNIE
INFO-BUSINESS, detek
tywistyczne, wiarygodność,
windykacje, giełda długów
www.dtug.pl. 0-94 34-11-796.

BIURA PODATKOWE
BIURO, licencje, Słupsk,
845-23-00, 0-601-83-13-00.
BIURO Finansowo - Księgowe - peł
ny zakres usług księgowych. 0-59/84548-65,0-603-581-332._____________
BIURO
RACHUNKOWE.
SŁUPSK, 840-11-30, 843-48-96.

TELENAPRAWY
! NAPRAWA RTV. Słupsk,
845-55-63._______________________
NAPRAWA RTV - KRAJOWY,
ZAGRANICZNY,
SŁUPSK,
84-30-465._______________________
WIZJA TV sprzedaż, montaż. 0-602706-307._________________________

USŁUGI WIDEO
! WIDEOFILMOWANIE. (059)
84-20-809, 0-602-663-756._________

NAPRAWA SPRZĘTU
! ! ! PRALKONAPRAWY. Słupsk,
844-22-46._______________________
! ! (059) 8-436-083, PRALKONA
PRAWY DOMOWE, KRAJOWE,
ZACHODNIE. ELTECH.

OGŁOSZENIA DROBNE

Piątek, 27 kwietnia 2001 r.
LODÓWKOZAMRAŻARKI,
PRALKONAPRAWY. Słupsk, Piłsudskiego, 843-54-88.________________

ŻALUZJE.ROLETY.OKNA.DRZWł
! GAMA - COLOR, ŻALUZJE,
ROLETY, MOSKITIERY - PROMO
CJA. SŁUPSK, WOLNOŚCI 11, 84235-34.___________________________
! ATOL. Żaluzje, rolety - nowa oferta. Słupsk, RDT, 842-84-49._________
! LINDA, żaluzje, verticale, rolety.
Słupsk, Żółkiewskiego 13, 84-37-373.
84-24-884 Słupsk. ŻALUZJE, RO
LETY, MARKIZY, MOSKITIERY,
BRAMY.________________________
ALKO - ŻALUZJE POZIOME I
PIONOWE ORAZ ROLETY TKANI
NOWA. Słupsk, 84-20-600.

POMIARY uzerowań, elektroinstalacje, piorunochrony. 0-59/844-00-16,
0-602-313-044.___________________

DEKARSKO - BLACHAR
SKIE. 0-59/81-49-154.
DOCIEPLANIE. 0-59/8146403,
0-606-44-88-86.___________ _
DOCIEPLENIA. Remonty mieszkań. 0-59/84-44-952.______________
GAZOWE, hydrauliczne. (059)
843-92-31,0-607-288-199._________
GLAZURA, gładzie, remonty. 0-59/
841-21-91,_______________________
GLAZURA - solidnie. 0-59/
84-35-761._______________________

PRALNIA RENIFER - ekologicznie
tkaniny, specjalistycznie skóry - malo
wanie. Koszalin, Obotrytów, (094)
341-04-31._______________________
ZDUŃSKIE.
0-59/843-56-01,
0-604-05-32-01.

NAUKA

2-tygodnie

0-602-492-089.

W

Koszalin ul. Chałubińskiego 15

Tel. 342-48-20

HYDRAULICZNE. 0-59/8400-657.

AUTOMATY do bram prze
suwnych, uchylnych, przemy
słowych. Szlabany, kontrola do
stępu. SAB, Lutyków 4-6,
0-601-777-774, (094) 34-22273,0-604-267-581.
BRAMY, GARAŻE BLA
SZANE, OKNA, DRZWI, RO
LETY, VERTICALE. MEGA,
(059) 842-96-33.
DRZWI
antywłamaniowe
„GERDA” - montaż „ARBA” Lębork, 10 Marca 5, 86-213-18,
86-228-21.
DRZWI antywłamaniowe GERDA,
BRAMY, „TOM-SAN”, Słupsk, Kiliń
skiego, (059) 84-02-004; Koszalin,
(094) 34-10-257.__________________
OKNA i drzwi - produkcja, sprzedaż.
Nowy adres - nowe ceny. Promocja.
PPHU ”TRAX” Koszalin, Morska 53.
Tel. fax. (094)341-48-26.
OKNA PCV. Rolety anty
włamaniowe. Koszalin, 094/
342-0747.
SOKÓŁKA OKNA, DRZWI
(PROMOCJA). SŁUPSK, PO
ZNAŃSKA 36, (059) 84-14-556.
SZKLARSKIE. Koszalin,
Miła, 341-08-65.
ŻALUZJE, verticale - CENY PRO
DUCENTA. Słupsk, 845-25-81.

DYWANY
CZYSZCZENIE. 0-59/84-3,8-91.1. „
PODCIŚNIENIOWE czyszczenie.
NAJSOLIDNIEJ! (verticale). 0-59/
843-76-78, 0-603-66-40-30,_________

ALARMY. MONITORING
! AUTOALARMY - Auto - Plus.
Słupsk, 841-41-45.________________
ALARMY W OBIEKTACH,
TELEWIZJA PRZEMYSŁO
WA. 059/84243-70 „ELSER”,
MUCHNICKI.
AUTAALARMY.
Słupsk,
84-11-604,_______________________
AUTO ALARMY. Hi-FI. RATY.
PROMOCJA! AUTO-STUDIO, Pomorska 11,0-59/84-02-675._________
AUTOALARMY.
ELSAM,
84-21-621._______________________
SYSTEMY alarmowe. Słupsk,
0-604-36-72-92.__________________

TRANSPORT
DOSTAWCZY, laweta, współpraca,
propozycje. 0-601-802-872,_________
FIRMA transportowa podejmie
współpracę w zakresie przewozów kra
jowych (1 - 24 tony), Słupsk,
842-40-44, 0-602-299-007._________
SAMOCHÓD furgon 2 t + laweta
2 t, 0-501-536-963.________________

REMONTY
! BONUS - malowanie, glazura,
gładź, remonty. 0-59/844-34-54.
! SCHODY RINTAL.
848-14-00,0-602-663-756.

(059)

! TAPETY natryskowe, gładzie, remonty mieszkań. 0-59/84 42-957.
A-Z. Remonty mieszkań. Słupsk,
84-33-058._______________________
BALUSTRADY, OGRO
DZENIA,
BRAMY.
0-503-530-053.
CAŁODOBOWE udrażnianie kanalizacji - TANIO! Słupsk, 842-96-81.
CYKLINOWANIE,
układanie.
Słupsk, 843-43-20, 0-601-64-10-92,
DEKARSKIE, ogólnobudowlane.
0-59/843-90-85, 0-606-43-21-08.
1.

ANGIELSKI, NIEMIECKI 8 zł /
godz. 0-59/843-18-50.______________

HYDRAULICZNE.
0-605-824-667.

ANGIELSKI. 0-606-64-37-64.

INSTALACJE wodne, gazo

KOMINKI, wkłady - projekt, montaż. Koszalin, Lutyków 4-6,341-81-53.

KURS księgowo - komputero
wy (SYMFONIA) TEB S.A. Fi
lia w Słupsku, ul. Grottgera 13.
tel./ fax (059) 843-92-06. Zapisy
do 27.04. br. Płatność w ratach!

KOMPLEKSOWE prace wykoń
czeniowe.
Słupsk,
844-44-42,
0-601-59-73-49.__________________

KURSY komputerowe - Word,
Excel, Grafika Edusoft/icMax. Koszalin, 3407-407. K-639_____________

MALOWANIE, ocieplanie, glazura
- TANIO! 0-602-446-979.__________

NIEMIECKI. 0-59/842-43-41.
ŚREDNIE Z MATURĄ W ROK,
ZAOCZNIE, MIESIĘCZNIE 165 zł.
Koszalin, (094) 342-38-49 (do 15-tej);
Słupsk, (059) 845-64-48 (do 15-tej);
Gdynia, (058) 624-76-25.

we. c.o. (059) 843-46-98,
0-605-251-640.

MALOWANIE, tapetowanie, ocieplenia, regipsy, 0-59/84-32-378._____
OGÓLNOBUDOWLANE. 0-59/
841- 17-56, 0-600-143-135.________
OGÓLNOBUDOWLANE. 0-59/
842- 49-39.

MEDYCZNE

PARKIETY, PODŁOGI EG
ZOTYCZNE. Hurtownia FAGUS, Noskowo (Słupsk-Sławno), 0-605-836-455.
REMONTY,
0-603-294-101.

!! ALERGICZNE testy, odczulanie,
laseroterapia, krioterapia. CHIRUR
GIA, NEUROLOGIA. BICOM-MED
Koszalin, Piłsudskiego 73, 340-49-40.

84-11-484,

ALERGIE bez testów - sku
tecznie! (094) 347-04-96.
* v , ' > K'l&J/hxU'rs'i Ay'I&Ä? << "-r"' >W 4

REMONTY, tapetowanie na
tryskowe, regipsy, (059) 81062-50.

ALERGOSAN - Ośrodek
Diagnostyki i Terapii Alergii
(testy, odczulanie, spirometria,
EKG). Lekarze specjaliści: aler
golog, pediatra, internista, neu
rolog, reumatolog, dermatolog,
laryngolog. Koszalin, 3425-091.

REMONTY. 0-606-893-607.
ROBOTY malarskie, panele podłogowe. 0-59/844-04-20._____________
SCHODY DREWNIANE - producent. (059) 842-66-71,_____________
STANLEY-MILAN. Drzwi prze
suwne, składane, uchylne. Największa
kolorystyka. (059) 84-00-31Ó._______
STANLEY-MILAN. Przedstawiciel
bezpośredni. Rabat do 40 %. Słupsk,
Plac Dąbrowskiego 6 (Karina), (059)
84-00-310, o/Bytów, (059) 822-33-24,
o/Lębork, (059) 862-33-42._________
STANLEY-MILAN. Szafy, garde
roby, zabudowy wnęk, biura, okna PCV.
(059) 84-00-310.__________________

RÓŻNE
„KAMYCZEK” - kamieniar
stwo nagrobkowe i budowlane.
Słupsk, Orkana 2, 842-64-25.
AGREGATY chłodnicze, kli
matyzacja. 0-602-524-247.
ARCHITEKTURA KRAJOBRA
ZU, ZIELEŃ PROJEKTY, REALIZACJE. 0-602-695-408.___________
BASENY, sauny, „Jacuzzi”, korty te
nisowe - budowa. Akcesoria, chemia.
(094) 347-12-65, 0-602-652-097.
CIĘCIE betonu. 0-602-472-044.
DOMOFONY.
Słupsk,
0-604-36-72-92.__________________
ELEKTRYK.
Słupsk,
0-604-36-72-92._______ _
HAFT komputerowy - usługi dla
firm. Ewa Sadowska, Koszalin, Kosynierów 47 A, 341-51-00.___________
KOMINKI norweskie, francuskie,
polskie. „TERMIKA”. KOSZALIN,
(094) 345-46-52, KRUCZA 21.
MEBLE kuchenne, łazien
kowe - przecena do 50 %; lu
stra. Produkcja - sprzedaż.
„KRYSTOM”. Koszalin, Wą
wozowa 15 A, (094) 3-410-354.
MEBLE KUCHENNE, szafy (na
wymiar). Słupsk, 842-97-63.________
OGRODZENIA, fontanny, wystrój
wnętrz. 0-59/857-73-15.____________

ALKOHOLIZM - profesjo
nalne odtruwanie, leczenie (rów-,
nież w domu pacjenta). ESPERAL. Dyskretnie. „MEDICAL
BETA”.
(094)
34-11-049.
ALKOHOLOWE odtruwanie. Tera
pia. Ustka, 81 -47-232,0-602-46-86-31.
ALKOHOLOWE odtruwa
nie w domu pacjenta. Esperal.
Leczenie. Koszalin, okolice. Lek.
med.
Marek
Jaroszyk,
0-602-773-762.
ALKOHOL - skutecznie! (094)
347-04-96.
BEZBOLESNE leczenie sto
matologiczne, protetyka, raty.
Modrzejewskiej 13/2, 094/34658-30.
BRODAWKI, kurzajki,
włókniaki, wrastające paznok
cie, odciski - LASEROWO,
(094) 341-28-75,0-602-187-867.
CEBULA Dorota i Witold - Gabinet
Stomatologiczny pełen zakres, lasery,
ultradźwięki. Poniedziałek, środa, pią
tek 16 - 18.30. Koszalin, Zgoda 9/04,
340-22-61,0602-873-898,0-602-32-1064.______________________________
CENTRUM Dentystyczno - Aneste
zjologiczne, czynne codziennie. Kosza
lin, Świętego Wojciecha 24, (094)
340-39-17. ______________________
CHOROBY tarczycy, bezoperacyjnie: żylaki, hemoroidy. (094) 37-34-766.
DIETA CAMBRIDGE Ko
szalin, 34-10-573, 0-603-748588.

POLBRUK, płyty jombo, ogrodze
nia
betonowe,
810-74-24,
0-603-328-326._______

ELK AP lekarze różnych spe
cjalności, USG, badania wstęp
ne, okresowe. Obdukcja. Espe
ral. Czynne codziennie 8 -22,
soboty, niedziele 8 - 20. Kosza1in Zakole
10,
342-02-42.

POLBRUK UKŁADAM,
(059)
814-25-67,
0-604-149-691.

GABINETY STOMATOLOGICZ
NE. RATY. Piłsudskiego 88 A, (094)
345-09-28.

OGRODZENIA
kompleksowo.
(094) 318-62-95._______________ __

Koszalin, ul. Zwycięstwa
137/139,
tel./fax 342-22-91, 346-53-83, 347-12-59
centrala 342-79-21 wew. 260, w godz. 8 — 17
— Agencja Reklamowo - Informacyjna, Corinfo s c Koszalin, ul. Władysława IV 58/32,
teł./fax (094) 345-29-33 całodobowe B.O. na telefon i fax (094) 345-29-33
— AGA FLOR, Koszalin, ul. Zwycięstwa 6A, ( 9-17), tel. 341-79-35
— Agencja Reklamowa Andrzej Kikta, tel. 3404-620 do 9.30 i po 16
— „Nor-Kar" tel. 343-38-96 godz. 8 — 10
— Biuro Promocji i Reklamy „Ekolam” Jacek Zieliński, tel./ fax 346-07-55, ( 8 -15.30 )
— Ogłoszenia i reklamy na tel./fax 345-75-37 Agencja „Bernat” (cała dobę)
— Agencja Reklamowa „MEDIA PRESS”, ul. Zwycięstwa 6A/p24, tel. 342-78-51 w. 294 godz.8-15.
— „MEDIA - FINANS” J.M. ĆWIEK, tel. 340-23-39, całodobowo, fax 340-23-39.

DRINK-BAR. Salon masażu ero
tycznego
zaprasza.
Ustka,
0-601-64-43-74.

(POKOJE Z NOWYMI
ŁAZIENKAMI)

noclegi od 400 do 690 zł
noclegi +wyżywienie od
620 do 810 zł
Ośrodek Wypoczynkowy
„MUSZELKA”
W SIANOŻĘTACH
tel.071/ 343 67 44,344 73 43

PfywatniBCentrinwEdukacyine*^*~T
zaprasza na kurs: PRAWA JAZDY

GLAZURA.

WCZASY 14 DNI
NAD MORZEM

GŁOS POMORZA

GIMNASTYKA, aerobik dla
pań, panów w każdym wieku.
Koszalin, (094) 34-10-869.
INTERFERON (ROFERON A) za
strzyki + tabletki. Ribawiryna.
0-502-525-175.
KIEROWCÓW - badania
Lekarze wielu specjalności.
EKG. MEDICAL BETA, (094)
34-10-935, Modrzejewskiej 23
A.
NERWICE niekonwencjonalnie.
(094) 347-04-96.__________ ‘
ODCHUDZANIE. Herbalife. Pro
mocja. (094) 342-01-73.____________
ODCHUDZANIE niepowta
rzalnie. (094) 347-04*96.
ODTRUWANIE nikoty nowe - jeden
zabieg! (094) 347-04-96.___________
PRAXIS Lecznica Chirurgiczna.
Operacje: przepuklin, tarczycy, żyla
ków. Laparoskopia. Podopieczni Kasy
Branżowej - BEZPŁATNIE ! Koszalin,
Szpitalna 2, informacje: 343-40-64; re
jestracja 0-603-990-401.
PRAXIS Lecznica Chirur
giczna. Podopieczni ZRKCh konsultacje chirurgiczne, świad
czenia ambulatoryjne - BEZ
PŁATNIE »ODPŁATNIE- USG.
Rejestracja.
0-603-990-401.
PROMOCJA! MEDICAL
BETA, (094) 34-11-049.
PROMOCJA! MEDICAL
BETA, (094) 34-11-049. JEDY
NA PRZYCHODNIA LEKA
RZA RODZINNEGO, CAŁĄ
DOBĘ.

DŻESIKA. Słupsk. Zatrudnię.
Zakwaterowanie.
0-606-426-664, 842-60-98.
KAMELIA Słupsk, 0-601-249-370.

•

9

ZGUBY

LEGITYMACJA uczniowska na
nazwisko Przemysław Cieślak.

•

TURYSTYCZNE

KASIA prywatnie. 0-600-547-483.
KATRIN. Słupsk, 842-42-30.
KINGA, MARTA. 0-606-966-498.
KLUB NOCNY zatrudni panie, 80 zł
/ godz. Zakwaterowanie gratis.
0-503-543-185.___________________
LUIZA
prywatnie.
Słupsk,
0-600-157-253 (10- 19),___________
NIGHT CLUB zatrudni panie. Za
kwaterowanie, atrakcyjne warunki.
0-604-728-463, 0-608-670-540.
PRZYJEMNIE
i
dyskretnie.
0-503-400-249.____________________
ROMA, Kołobrzeg, 35-226-10,
0-606-330-769.__________________
WEEKENDOWA praca w Szwecji
0600555267.
K-1109

•

MATRYMONIALNE

BIURO
MATRYMONIALNE
„IDA”. 0-59/841-30-32 wewn. 151,
0-601-84-76-51.

•

PRACA

8 zł / godz. Słupsk, 84-14-573.
ANGAŻUJEMY chałupników do
segregacji i pakowania reklamówek fir
mowych. Umowa, dostawa, odbiór.
P.H.U. VALIS, ul. Lubelska 95,21-100
Lubartów. Tel. (081) 854-55-26.
__________________________K-1057
AVON poszukuje konsultantek. 0-59/
84-40-984, 0-607-614-825._________
DO pracy w ogrodzie - emeryta, rencistę. 0-59/84-32-038._______ *

! AVTOTOURIST. Autobusy, busy
- wynajem. Przewozy. Koncesja. (094)
34-11-418,0-606-345-496._________
BERLIN
0-601-350-664.

FRYZJERKĘ damską, manikiurzystkę - kosmetyczkę. 0-59/84-14-365.

przewozy.

GLOBTOURIST - wynajem
mikrobusów 9-21 osób. konce
sja, kraj, zagranica. (094) 35426-77, 0-601-555-174.
KOLONIE - góry, Mazury, Czechy
- TANIO! „GULIWER”, 0-597
84-11-597._______________________
KOLONIE letnie, obozy młodzieżo
we - bogata oferta! 094/346-33-51; 094/
34-04-922._______________________
OKOLICE ZAKOPANEGO. Poko
je z WC,TV. Wyżywienie. 0-18/
20-73-542,0-601-501-420.
PRZEWOZY pasażerskie busy, wynajem, (094)
316-40-38, 0-604-228-746.
RELAX. (094) 347-18-39. Kolonie,
wczasy, wycieczki.________________
TRANS-LUX. Autokar)', mikrobusy,
wynajem. Koncesja, zagranica. (094)
346-52-51,0-606-352-633._________
WODNIK - PTTK, 094/342-26-52.
Kolonia - góry - 849 zł. Wczasy, obozy„.
__________________
WYCIECZKI, wczasy - kraj, zagra
nica. 094/342-36-72(10- 18).
WYCIECZKI szkolne, au
tokary, wczasy, ODYS, (094)
342-43-93.

LOMBARDY

DYSTRYBUCJA słodyczy, wyma
gany samochód. 0-602-15-87-16.
FIRMA Kompozycje Ozdob
ne Karwice zatrudni panią do
pomocy w dziale księgowości.
Wymagana znajomość obsługi
komputera i podstaw języka an
gielskiego. (094) 3184-258.

-

LOMBARD. Filmowa 1, Słupsk,
84-23-177._______________________
POŻYCZKI
LOMBARDOWE.
(059) 843-62-14.__________________
POŻYCZKI
LOMBARDOWE.
Słupsk, „Złoty Róg”, Murarska 3,
840-22-00, 0-608-40-22-00.

•

KOMPUTERY 1

PROMOCJA! - 30 % zniżki dla ren
cistów, emerytów' - na badanie IRYDÖLOGICZNE - określanie stanu zdrowia
z tęczówki oka; polecamy również
AKUPUNKTURĘ, MASAŻ specjali
styczny, KWANTOTERAPIĘ, REZO
NANS magnetyczny. MELISSA sp. z
o.o. Koszalin, Moniuszki 2, 340-35-97.

KELNERZY, barmani do restauracji w Szczecinku, 0-602-434-668.

PSYCHIATRA Zbyszkowicz, Sławno, 0-601-616-319. _____________

KLUB dla panów w Poznaniu zatrud
ni dziewczyny. Gwarantowane wysokie
zarobki. Bezpłatne zakwaterowanie,
0501-273-204______________ A-123

NOTEBOOKI nowe, używane, pa
mięci, baterie. (094) 346-56-37, Kosza
lin, Połtawska 6.

LAKIERNIKA samochodowego.
Słupsk, 0-607-56-84-36.____________

SPRZEDAŻ, MODERNIZA
CJA. Słupsk, 840-22-00.

POSZUKUJĘ pannę lub panią do
prowadzenia domu. Możliwość zmieszkania i utrzymania w Ostrowąsach koło
Barwic.
(094)
373-64-60,
0-606-935-789.___________________

WWW.KOMPIX.PL: komputery,
notebooki, sieci, sprzedaż, serwis. Ko
szalin, Zwycięstwa 137/139, (094) 34049-49.

PSYCHOTERAPEUTA - (094)
343-69-92, 0-606-901-113; e-mail: terapeutal@poczta.onet.pl
PSYCHOTERAPIA uzaież
nień, Zbigniew Cieślik, (094)
341-31-24,0-603-839-646.
REHABILITACJA dzieci i
dorosłych, masaże - „MEDICAL
BETA”, Koszalin, (094) 34-10869,0-501-511-540.
SIŁOWNIA, masaż, sola
rium, (094) 34-10-869.

TOWARZYSKIE
!!!!!! Studio 2000, yaccuzi, sauna,
drink bar, parking, cadilac do dyspozycji. Kołobrzeg, 35-814-48, zatrudnię.
! ! ! ! AMOR, Kołobrzeg, 35-28642,0-604-593-576, 0-605-625-104,
! ! ! MALIBU, Kołobrzeg, 35-18818.______________________________
! „COLETTE” Night Club „HA
DES” (całodobowo). Koszalin, Władysława IV 115; (094) 341-58-27.
! 0-604-841-247. EWA, Słupsk.
! PAMELA. Słupsk, 844-00-14,
0-602-649-148. Zatrudnię.__________
!
PROMOCJA WIOSENNA.
0-602-671-845.___________________
!
Przyjedziemy
84-11-484,
0-603-294-101.
______________

KIEROWCĘ (emervta).
84-13-889.____________

0-59/

KIEROWCĘ stara dłużycowego
266. Praca stała lub dorywcza. 059/
857-64-34._______________________

PRACA w Holandii, wymagany
paszport niemiecki. 0-605-78-78-95,
0-59/84-36-684 po 17-tej.___________
PRACOWNIKA do obsługi kompu
tera z grupą inwalidzką. Słupsk,
84-56-146._______________________
TANCERKI, str-iptiserki, panie do
klubu - do 30 lat. 0-601-69-13-90,
ZAPRASZAM do współpracy dys
trybutorów ZEPTERA, OSMOZY, in
nych. Kontakt osobisty: Słupsk, Poznańska 37/1 (10-13)._________________
ZATRUDNIĘ panie. Koszalin,
(094) 341-58-27.________________ _
ZATRUDNIMY magazyniera z
uprawnieniami na wózki widłowe. Kon
takt osobisty Przedsiębiorstwo Nibres,
Słupsk, Przemysłowa 10.___________
ZBROJARZY - praca w Niemczech
(paszport zielony lub czerwony). 0-59/
84-12-095.

•

RÓŻNE

! Violetta, Kołobrzeg, 35-171-70, zatrudnię. Zakwaterowanie gratis.______

OKULARY słoneczne - importer
bezpośredni. Promocyjne ceny. Za
dzwoń po katalog: tel. 058/303-21-80,
kom. 0-608-799-667.
K-1069

AGNES, Kołobrzeg, 35-163-64, za
trudnię.

UDOSTĘPNIĘ ścianę na reklamę.
0-59/842-65-31.

! SANDRA. 0-602-671-845. Zatrudnię._____________________________

ADRESY BIUR OGŁOSZEŃ

KOMPUTERY - IBM PENTIUM
III 866 OD 1999; RTV. TANIO. Hurtownia „MAX”; (059) 843-62-14.
KOMPUTERY - sprzedaż, modernizacja. Koszalin, 340-54-98.________

•

NAUKA JAZDY

!
BEZSTRESOWI). PZM-ot,
Słupsk, 842-44-40. Przed egzaminem,
godzina GRATIS._________________
AUTOMOBILKLUB nauczy tanio,
solidnie - raty. Słupsk, 840-36-43, 8444-747.__________________________
ESKAR - najsolidniej, 100 zł taniej.
Kredytowanie. Koszalin, Kosynierów
47A, 341-34-60. ________________
INFOLINIA, 0-800-511-512, (094)
346-44-87, Rondo.________________
KURSY - wszystkie kategorie.
SKTS, Słupsk, 84-14-520.
WIRAŻ - SŁUPSK, 0-603-601-553,
84-38-870.

•

BIZNES

! SKK - KREDYT - POŻYCZKI
GOTÓWKOWE BEZ PORĘCZY
CIELI. SŁUPSK, TUWIMA 23, 8413-032 w. 143.___________________
! BANKIER - KREDYTY na wy
kup MIESZKAŃ spółdzielczych i lo
katorskich, na budowę DOMU, zakup
MIESZKANIA - oprocentowanie
8,84% Kredyt SAMOCHODOWY 8,9% Kredyt GOTÓWKOWY bez
ograniczeń powyżej 5 000. Słupsk,
84-12-095. Decyzja w 48 godzin. ZA
PRASZAMY!

6. Białogard TELE-MAX ul.Podlaska 1 (między Leśną a Berki) tel. 312 20 19 w godz. 8-19.
7. Bytów: ul. Kochanowskiego 8-10 (budynek Bytowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej), czvnne
w godz. 9-16, teł. 822-82-82
2. Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 1, pok. 12, tel. /fax 35-404-95 w godz. 9 -16
— TUiR „Warta" ul. Kochanowskiego 3, tel. 822-22-80, godz. 8-16
3. Szczecinek, pi. Wolności 10 {wejście od u). Boh. Warszawy) nad sklepem Rossman
8. Człuchów: ul. Szkolna 1 (budynek OSiR, I piętro), tel./fax 834-50-24
tei./fax 37 40311
9. Lębork: ul. Armii Krajowej 16, tel./fax 86-25-588 (godz. 8—15)
4. Słupsk, al. Sienkiewicza 20, tel./fax 84266-08, godz. 9-16
10. Miastko: Biuro „Warty" ul. Dworcowa 29, tel. 857-5308; Redakcja „Głosu Pomorza”,
—„Unipress” ul. Wojska Polskiego 29A (dawny biurowiec PKP, tel./fax 842-89-54, 841-27-00,
• tel.857-35-72
tlx 58-24-19, tel. 8436-436 (cała dobę) 841-27-00.
11. Sławno, ul. Rapackiego 2, tel./fax 810-70-12
— Consulting Managers, ul. Szczecińska 11, tel. 843-85-16, w godz.9-16
12. Świdwin: Biuro Ubezpieczeń, ul. Krzywoustego 1, tel./fax 526-24
— Agencja RUBIKON Media Reklama Projektowanie, ul. Morcinka 21 (I piętro), tel. 840-29-80, 13. Ustka: PHUPiT „Bałtyk” ul. Żeromskiego 9 godz. 8 — 16, tel. 81-44-220.
840-27-10, fax 842 89 94, czynne w godz. 8-18, przyjmujemy ogłoszenia na telefon.
P.P.H. „Hantur”, ul. Marynarki Polskiej 79, tel. 81-46-058, 81-45-578, godz. 8 - 16.
5. Bobolice: Baza GS nr I, ul. Pocztowa, tel. 495
14. Połczyn Zdrój „MAZD” pieczątki - reklama, ul. Grunwaldzka 44/1, tel. (094) 366-43-12

OGŁOSZENIA DROBNE- REKLAMY

10 GLOS POMORZA
30
000
0-602-423-118.

bez

poręczenia.

Nie stać Cię na I

ATRAKCYJNE kredyty, ubezpie
czenia. Ustka, 8-148-114; Miastko,
857-10-39; Człuchów, 83-430-83.
GOTÓWKA. 0-59/848-11-50.

KREDYT

KREDYT 30 000. 0-602-822-255.

Nie posiadasz tzw. zdolności kredytowej?

KREDYT 30 000. 0-608-245-537.

MY Cl POMOŻEMY! Tylko u nas

Zestawy

KREDYT gotówkowy do 5 000 - do
3 000 bez poręczycieli min. dochód 700
netto. 059/ 842-01-00, 843-45-79 wew.
38 (10-17.30) __________________
KREDYTY
GOTÓWKOWE.
„TRAF”, SŁUPSK, W. POLSKIEGO 53, 840-34-70.________________

od 6000 d. 100000

KREDYTY do 5 000 bez poręczy
ciela. 0-59/84-12-095.
nieograniczone,
KREDYTY
0-600-810-896.
KREDYT z ubezpieczeniem na
życie od 1000,00 do 30000,00.
0-607-565-876.

Słupsk, ul. Armii Krajowej 38/1,
tel. (059) 840-20-09
(II piętro, wejście od ulicy Partyzantów)
Koszalin, ul. Zwycięstwa 26,
tel. (094)3452089

LEASING operacyjny, finansowy.
Procedura uproszczona. IPF „Partner
Siemens Finance”. 0-605-738-207;
0-605-738-213.___________________
POŻYCZKI dla każdego. Koszalin,
(094) 342-54-95 wew. 38.__________

GAZETA
-(-INTERNET
więcej informacji

więcej informacji

więcej informacji

Dostępne dla każdego!
Również rolnicy
6.000-rata od 43,50 m-cznie
23.000-rata od 166,50 m-cznie
„Dobry Projekt”

JAJA
od 1f sr
FERMA DROBIU
Kwokowo k/Słupska, tel. (059) 846 25 11

pn-niedz. w godz.7-20
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

SKUP ZŁOMU
METALI
KOLOROWYCH
ogólnopolskiej firmy

„TOMPOL”
Słupsk ul.Grunwaldzka 2
tel. 845-60-32
Skupujemy również puszki aluminiowe

Głos Pomorza
www.glos-pomorza.pl

ogłasza przetarg ofertowy na prowadzenie
basenu kąpielowego w Połczynie Zdroju,
położonego w Parku Zdrojowym, działka nr 93
o powierzchni 4,0344 ha.

W BANKU?

poręczyciela.

KREDYT
bez
0-608-30-79-26.

Zarząd Gminy Połczyn Zdrój

Najwyższa ceny-SPRAWDŹ

PRZEDMIOTEM OFERTY JEST:

- prowadzenie kąpieliska
- prowadzenie działalności rekreacyjnej
• uruchomienie pola namiotowego
- usługi gastronomiczne i inne propozycje ujęte w koncepcji
W OFERCIE NALEŻY PODAĆ:

koncepcję prowadzenia basenu
- propozycje opłat jakie pobierane byłyby za korzystanie z
urządzeń
- propozycje sposobu zagospodarowania terenu
- okres prowadzenia działalności
- warunki finansowe prowadzenia działalności
- pełną nazwę firmy (wypis z rejestru sądowego lub z ewidencji
działalności) lub osoby fizycznej
- oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i ZUS za ostatnie 3
miesiące złożone przed pracownikiem UMiG w Połczynie Zdroju.
-

Wszelkich informacji związanych z przedmiotem przetargu
udziela:
Kierownik Referatu Rozwoju Gminy
Danuta Kozik tel. (0-94) 36 62 400 w godzinach 8 -14.
Oferty należy składać w opisanych kopertach „Basen kąpielowy” w
Biurze Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Połczyn Zdrój ul. Plac
Wolności 3/4 w terminie do 9.05.2001 r. do godziny 12.
Otwarcie nastąpi dnia 9.05.2001 r. o godzinie 14 w sali Urzędu
Miasta i Gminy w Połczynie Zdroju.
B

UWAGA PODROZNI!!!
W dniach 2 oraz 4 maja 2001 r. autobusy
Przedsiębiorstwa PKS w Szczecinku
kursować będą jak w wolną sobotę. G

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pochodzących ze
zlikwidowanego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Czarnej
Dąbrówce
Przedmiotem przetargu są nieruchomości podane do publicznej wiadomości
w wykazie ogłoszonym w sposób zwyczajowo przyjętym dnia 5 lutego
2001 roku, położone w obrębie Czarna Dąbrówka, gm. Czarna Dąbrówka.
1. Lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 76 (pałac) w miejscowości
Czarna Dąbrówka o pow. użytk. 208,54 m2, składający się z ośmiu pokoi,
WC, przedpokoju i pomieszczenia gospodarczego oraz przynależne do
lokalu pomieszczenia: piwnica - 30,2 nr i strych- 69,5 m2 wraz z udziałem
267/1000 w działce nr 305 na której ww. budynek się znajduje oraz udział
1/2 w działce nr 304 i udział po 1/3 w działkach nr 302 i 303.
Cena nieruchomości wraz z kosztami przygotowania
do sprzedaży wynosi
- 53.475 zł.
Postąpienie
- 500 zł
Wadium wynosi
- 10.000 zł
2. Lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 76 (pałac) w miejscowości
Czarna Dąbrówka o pow. użytk. 232,59 m2, składający się z siedmiu
pokoi, korytarza i pomieszczenia gospodarczego oraz przynależne do lokalu
pomieszczenia: piwnica- 46,9 m2 i strych- 69,5 m2 wraz z udziałem
303/1000 w działce nr 305 na której ww. budynek się znajduje oraz udział
1/2 w działce nr 304 i udział po 1/3 w działkach nr 302 i 303.
Cena wywoławcza wraz z kosztami przygotowania
do sprzedaży wynosi
- 58.950 zł
Postąpienie
- 500 zł
Wadium wynosi
- 10.000 zł
Ww. nieruchomości ujawnione są w KW nr 16066 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Lęborku.
Według zaświadczenia Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce nr 0812/303/98
z dnia 17.05.2000 r. ww. nieruchomości zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy posiadają następujące
przeznaczenie:
- działka nr 305 - funkcja budowlana (budynek podworski) wszelka
rozbudowa i modernizacja musi być uzgodniona z Konserwatorem
Zabytków,
- działki nr 302 i 304 - pod zabudowę budynkami służącymi produkcji
rolnej,
- działka nr 303 - droga.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2001 roku o godz. 9 w siedzibie
Rejonu Mieszkaniowo-Usługowego w Bytowie, ul. Lęborska 33a.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej
wysokości na konto AWRSP ZGMHiU w Gdańsku, Rejonu MieszkaniowoUsługowego w Bytowie, ul. Lęborska 33a - PKO S.A. Bytów 1100133799206-2101-111-0 w terminie do 14 maja 2001 r.
Dowód wpłaty należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.
W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i
prawne. Podmioty zagraniczne muszą uzyskać zgodę Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości pod rygorem
utraty wadium w przypadku wygrania przez niego przetargu, a nieuzyskania
zezwolenia MSWiA.
Pełną treść ogłoszenia oraz szczegółowe informacje o przedmiocie
sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Sekcji Terenowej
ę
AWRSP w Słupsku, al. 3 Maja 44, tel. 8436-375 oraz Rejonie
p
Mieszkaniowo - Usługowym w Bytowie, ul. Lęborska 33a, tel. 822-20-68.

Zarząd Miasta Koszalina
informuje, że w Biuletynie zamówień publicznych Nr 56
z dnia 19 kwietnia 2001 r. pod pozycją 20218 ukazało
się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ochronę
fizyczną i elektroniczną obiektów Urzędu Miejskiego
w Koszalinie, który odbędzie się w dniu 17.05.2001 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału
w przetargu.___________ K-1118

Zarząd Miasta Darłowo
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
- działki gruntu niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 39/20
obr. 3 o pow. 1.930 m2KW 29134, położonej w Darłowie przy
ul. Piastowskiej 2, przeznaczonej pod budownictwo pensjonatowe.
cena wywoławcza - 82.000,00 zł
wadium
- 16.000,00 zł
postąpienie
1.000,00 zł
- działki gruntu niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 39/22
obr. 3 o pow. 1.892 m2 KW 29134, położonej w Darłowie przy ul.
Wczasowej 8, przeznaczonej pod budownictwo pensjonatowe.
cena wywoławcza - 81.000,00 zł
wadium
- 16.000,00 zł
postąpienie
- 1.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2001 r. o godz. 10 i 11 w ww.
kolejności w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Darłowie, pokój nr 22.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium gotówką w kasie
tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie PKO BP Darłowo
10202876-619-360-203 najpóźniej do dnia 12 maja 2001 r. włącznie.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w razie uchylenia się uczestnika,
który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej w podanym przez
organizatora przetargu terminie.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny osiągniętej w przetargu
na rzecz ustalonego w przetargu nabywcy, pozostałym uczestnikom zostanie
zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia
zamknięcia przetargu.
Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu
w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem
nieruchomości.
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w pokoju nr 19 i na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Darłowie, od dnia ukazania się ogłoszenia.
Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr 19 Urzędu Miejskiego
lub telefonicznie pod nr 314-22-23 wew. 207.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia
uzasadnionych przyczyn.
K.1121

UIOJCUIÓDZKI OSAODCK DOAADZTUJA
ROLNICZEGO Ul GDAŃSKU
ODDZIAI Ul STAZCUNIC
tel. (059) 847 12 81, 847 12 88

OSAODCK KULTURV I SPOATU GMINV SIUPSK
organizują

SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
“CZYN” W SŁUPSKU zawiadamia, że

Zebranie Grupy Członków Oczekujących
na mieszkania w Spółdzielni
odbędzie się w dniu 14.05.2001 r. (poniedziałek) o godz. 16.00

Agencja Własności Rolnej
Skarbu Państwa
Oddział Terenowy w Gdańsku
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Handlu
i Usług w Gdańsku

Piątek, 27 kwietnia 2001 r.

w Biurze Spółdzielni, pokój nr 23, ul. Leszczyńskiego 7
w Słupsku z proponowanym porządkiem obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie zebrania i wybór Prezydium.
Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2000r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2000r.
Dyskusja.
Zapoznanie członków z terminem i proponowanym
porządkiem obrad Zebrania Przedstawicieli w 2001 r.
8. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
9. ZAKOŃCZENIE

Zarząd Gminy Cewice
84-312 Cewice ul. W. Witosa 16 pok. nr 6 tel. (059) 8611-495,
fax 8611-402 woj. pomorskie
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 30.000 EURO
na budowę kanalizacji sanitarnej w Łebuni.
Wadium - w kwocie 1500,00 zł należy wpłacić do dnia 21.05.2001 r. do godz. 15 w kasie Urzędu Gminy.
Istotne warunki zamówienia (cena 10 zl) można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 4 lub za
zaliczeniem pocztowym. Uprawniona do kontaktów z oferentami - Teresa Młyńska pok. 4 w godz. 8 do 13.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 6 w terminie do dnia 21.05.2001 r. o godz. 15.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego - pok. nr 1 w dniu 21.05.2001 r. o godz. 15.30.
Termin realizacji zamówienia 15 lipca 2001 r.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
G_1416

SKUP ELEMENTÓW
PALET „EURO”
„BEST INVEST”
Sp.z o.o. w Złocieńcu
zakupi każdą ilość
elementów palet EURO:
iglastych i liściastych.
Kontakt: Tel./fax 094 36 712 52,
094 36 713 79

13 maja (niedziela) w Strzelinie w godz.3-18

Szeroka oferta kwiatów balkonowych i rabatowych,
drzewek, krzewów, nasion, rozsad, sprzętu ogrodniczego
mebli ogrodowych, metaloplastyka

Majówka w Strzelinie

program rozrywkowy pod nazwą Majowa Biesiada Piosenki Lubianej 13.00-15.00

-występy zespołu muzycznego
-konkurs wraz z nagrodami na najładniejszą
kompozycję kwiatową dla wszystkich chętnych.
-Otwarty Turniej Szachów Szybkich i dia zawodników 15 minut)
o puchar Starosty Słupskiego godz.10.00.

Gms Pomorza

[-i^ )

patronat medialny: „Głos Pomorza” i Radio Słupsk

Potrzebujesz gotówki? Zgłoś się do

MJfkkKREDYT

Udzielamy pożyczek gotówkowych od 500 zł do 10 000 zł
na dowolne cele!
• niskie oprocentowanie i szybka wypłata gotówki
• okres spłaty od 3 miesięcy do 3 lat
• do 6.000 zł. bez poręczycieli
• do 3000 zł bez zgody współmałżonka

Koszalin, ul. Jana z Kolna 38, tel. (094) 346 59 88,
Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 23, tel. (094) 354 71 87,
Słupsk, ul. Tuwima 23, tel. (059) 841 30 32 w. 143

KOMPLETNE ^hs/rEScj/T"
POKRYCIA Słupsk, ul. Przemysłowa 73
DACHOWE tel./fax (059) 842 49 86

Zarząd Miasta Szczecinka
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinku
przy ul. Jasna 4
Do udziału w konkursie będą dopuszczeni kandydaci, którzy
spełniają warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań jakim
powimiy odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz
inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych
typach szkół i placówek (Dz.U. Nr 14, poz. 126)
Oferty kandydatów powinny zawierać:
1. Zgłoszenie zawierające koncepcję kierowania daną
szkołą oraz umotywowanie przystąpienia do konkursu.
2. Kwestionariusz osobowy.
3. Świadectwo uzyskania co najmniej dobrej oceny pracy
w okresie ostatnich pięciu lat pracy w szkole lub
pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat
pracy w szkole wyższej.
4. Aktualne świadectwo lekarskie potwierdzające
wamnki zdrowotne niezbędne do zajmowania stanowiska
dyrektora szkoły.
5. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
(odpisy i kserokopie winny być uwierzytelnione).
6. Zaświadczenie o posiadanym stażu pedagogicznym.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w zamkniętej
kopercie z napisem „Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4
im. Armii Krajowej w Szczecinku”.
Termin składania ofert do 21.05.2001 r. godz. 8.
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta
Szczecinka pl. Wolności 13 (pok. nr 18).
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Urzędzie Miasta
Szczecinka w sali nr 29 w dniu 21.05.20Ö1 r. o godz. 9.

PP Pracownie Konserwacji
Zabytków w Warszawie
ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż
prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności
budynku administracyjnego i wiaty położonych
w Słupsku przy ui. Kaszubskiej 6
Cena wywoławcza - 192.400,- zł
w tym wartość zabudowań - 115.500,-zł
W skład nieruchomości wchodzą:
* działki gruntu nr 514,5/5,5/6,5/7 o łącznej powleizchni 7 204 nr
* budynek administracyjny o pow>. 185,4 nr
* wiata stalowa o pow. 250 nr.
Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr 16805 prowadzoną przez Sąd
Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Obiekt wpisany jest
do rejestru zabytków pod nr A 232.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 19 240 zł
(słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych) na konto
Kredyt Bank S.A. III O/Warszawa Nr 15001126-53035-27000-1 i
załączenie do oferty potwierdzonego dowodu wpłaty. Oferentom, których
oferty nie zostaną wybrane, wadium zostanie zwrócone na wskazane konto
bezpośrednio po rozstrzygnięciu przetargu.
Wadium oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na
poczet ceny sprzedaży. Wybrany oferent zobowiązany jest do podpisania
umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o wyniku
przetargu. Termin podpisania umowy ustala PP PKZ w porozumieniu,z
notariuszem. Niepodpisanie umowy w tym terminie powoduje przepadek
wpłaconego wadium. Okres ważności oferty nie może być krótszy niż 30
dni. Wybrany oferent zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem
aktu notarialnego.
Oferty należy przesłać na adres siedziby PP PKZ lub składać w sekretariacie
PP PKZ w godz. 8-14 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg + adres
nieruchomości” w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Adres
siedziby PP PKZ: ul. Solec 103 (wejście od ul. Kruczkowskiego 12a).
00-382 Warszawa.
Informacji udziela Dział Administracji tel. (0-22) 625-01-74.
PP PKZ zastrzega sobie prawo negocjacji uzupełniających oraz prawo
odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
A_55

Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy

Konsumenta
Komunijny maj

0-94 347-11-93
Dodatek tematyczny. Piątek, 27 kwietnia 2001 r.

Drogie chwile wzruszeń

6 maja pierwsza grupa dzieci w Słup
sku przyjmie pierwszą komunię. W skle
pach już od początku kwietnia można

Świeca to najmniejszy wydatek.

CENY TYGODNIA
W WOKULSKIM
Ż29 zł/ Ikg
boks 8
•WÓDKA 0,51 19,90 ił/ kg boks
• WINO MUSUJĄCE „SZAMPAN" 5,49 zl bok 8
•SCHABZKOŚCIĄ U,98it/kg boks44
• WĄTROBA WIEPRZOWA 3,93 Mg boks46
•NOGI WIEPRZOWE OĄtOil boks 46
• KURCZAK
5,50złAg boks 46
• SZLAFROK WELUR damski 84 ZŁ boks 105
+ 2 PODUSZKI 87 zł boks 105
•KURTKA DIVERSE 133 zł
box 119
•TUNIKI
od 49-59 zł
boxl32
• MARYNARKI MĘSKIE WEŁNA 170złboxll7
• SPODNIE MĘSKIE od 60 zł
boxll7
• DEZODORANTY G.Sabołini 29,99 zł boks 21
• VIVA COLOR -Farba Weila 19,99zł boks 6
• PIŻAMA MĘSKA 39 zł
boks 30
• KOSZULA MĘSKA 35 zł
boks 30
• PÓŁBUTY MŁODZ.. „KMM" 150 zł boks 103
• KOSZULKI DAMSKIEod 25 zł
boks 133

Dnia 01 i 03.05.2001 C.H. „Wokulski’1
NIECZYNNE
Dnia 02.05.2001 C.H. „Wokulski”
czynne od 9.00-19.00

Słupsk Kottqtaja 1

Maj to czas pierwszych komunii świętych. Dla dzieci to radość i
wielkie przeżycie. Rodziców oprócz wzruszeń czekają wydatki.
kupić niezbędne w tym dniu dodatki i
ubranka. Świece, książeczki, wianki, su
kienki, garnitury i pelerynki kuszą z wy
staw sklepowych swym urokiem i przy
ciągają wzrok dzieci.
- Wydaje się, że po czasie bardzo
wytwornych komunijnych strojów zno
wu powraca skromność. Coraz więcej
dzieci przystępuje do komunii w albach,
coraz mniej rodziców szuka bardzo ele
ganckich, bogatych sukienek, które z
całej komunijnej wyprawki są najdroż
sze - mówią sprzedawcy.
Niewiele osób decyduje się kupić
materiał i uszyć sukienkę u krawcowej.
Olga Koczubyk: - Jeśli ktoś sam po
trafi uszyć, wyniesie go to taniej. Jed
nakjeżeli zaniesie do zakładu, to ceno
wo wychodzi tak samo jak w sklepie.
Ponadto więcej z tym zamieszania: trze
ba nachodzić się po sklepach w poszu

KOSIARKI
SPRZĘT OGRODNICZY
I NAWADNIAJĄCY

kiwaniu materiału, potem przymiarki.
Kto dziś na to ma czas? Szczęśliwi ci,
którzy mają babcie, którym spod maszy
ny wychodzą cudeńka.
W słupskich sklepach są i skromne
sukienki i takie niewiele różniące się od
ślubnych. Ceny od 200 do 600 zł.
- U nas najdroższe są w cenie 300 zł.
Uszyte z niegniotliwego materiału, na
gipiurze, dwuczęściowe, z ozdobami.
Eleganckie, ale dziewczęce. Do sukien
ki dodajemy torebki, które kupowane
oddzielnie kosztują 16zł- mówi Tade
usz Baczyński z Ars Christiana - Tra
de w Słupsku przy ul. Nowobramskiej.
Komunijne wianki to wydatek około 30
- 40 zł, rękawiczki od 8 do 15 zł, pele
rynki około 60 zł. Najdroższe są z kó
zek - 80 zł. W koszyku z zakupami ko
munijnymi nie może zabraknąć medali
ka z łańcuszkiem. Komplet ze srebra -

Sukienka strojna, ale dziewczęca.
Zdjęcia: Rafał Szamocki

Dział Promocji i Reklamy

Koszalin,
tel.094 342 51 01, tel./fax 094 346 53 83

Stupsk,

847 12 89

tel./fax 059 841 17 43, 840 32 51

Sprzęt rehabilitacyjny : -

fachowe doradztwo
i serwis
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wózki inwalidzkie
balkoniki rehabilitacyjne
pionizatory
foteliki rehabilitacyjne
kule, laski
kołnierze, pasy ortopedyczne
stabilizatory
itp.

Protezy piersi, bielizna specjalistyczna
Peruki

PLON

Sprzęt stomijny i urostomijny

Koszalin, ul. Zwycięstwa 267, tel. 340-29-30
Kołobrzeg, ul. Wolności 8, tel. 354-65-71
PYTAJ O AKTUALNE PROMOCJE!!!

Realizujemy wnioski

75-648 Koszalin, ul. Leśna 1

»tauauumti

Zapraszamy do nowo otwartej hurtowni
w Bytowie ul Miła 26 tel 059 822 37 29
POLECAMY:

pełną gamę artykułów tytoniowych, chemicznyc
papierniczych, galanteryjnych i spożywczych

NAPROXEN
żel 1,2% 110%

Sprawdzony, skuteczny i tani lek przeciwbólowy
i przeciwzapalny do stosowania zewnętrznego. Dostępny w dwóch
stężeniach: 1,2% i 10%. Działa szybko w miejscu wystąpienia bólu. Ma
przyjemny zapach.
Skład:
- naproksen 10% lub naproksenu sól sodowa 1,2%
- wodzian chloralu
- mentol
Wskazany przy:
- bóle mięśni i stawów
-zwyrodnienia stawów
urazy, zwichnięcia, stłuczenia
- bóle reumatyczne
kontuzje sportowe
NAPROXEN żel 1,2%jest stosowany również
w zabiegach jono- i fonoforezy.

mm

W słupskich sklepach komunijne buty
kosztują od 30 do 150 zł.
Rodzice, których dzieci czeka komu
nia, muszą się liczyć z łącznym wydat
kiem rzędu 300 - 700 zł. Mniej pienię
dzy wydadzą tylko ci, których pociechy
w tym dniu wystąpią w albach. Kosz
tują one około 70 zł.
- To tylko ubranie dziecka. Do tego
należy jeszcze doliczyć przyjęcie, pa
miątki, różne składki. Niestety, to spory
wydatek. - wzdychają rodzice, (olga)

Hurtownia Ogrodnicza

ZAPRASZAMY

Wytwónła EMO nie ponosi
odpowiedzialności za jakość
obecnych na rynku preparatów
żelowych o tej samej nazwie. |
opakowania nie uieotv

od 20 - 50 zł, ze złota od 150 zł. Świece
komunijne od 6,50 do 13, 50. W Ars
Chrystianie po 13,50 są rzeźbione i ręcz
nie zdobione. O wiele taniej ubrać do
komunii jest syna niż córkę. Garnitur to
wydatek około 150 - 300 zł.
- Buty to najmniejszy problem. Przy
najmniej, się jeszcze przydadzą. Wybór
jest: sznurowane i wkładane, na rzepy
i bez. Lakierki i matowe - mówi mama,
której dziecko do komunii przystąpi 13
maja.

24 h

NON STOP!

Bis Brother
rrrrrz“r‘"r:n"r“z" \11 1
WIELKI BRAT

TYLKO W CYFRA +

Elektronik Service S.C.
Słupsk, ul. Piekiełko 20, tel. 842 80 68
PHUP
76-200 SŁUPSK, ul.Przemysłowa 20A
tel ./fax (059) 842 09 55

KARTONY - PRODUKCJA
HANDEL
• folie - stretch,
termokurczliwa, poliolefina, pęcherzykowa
• tektura
• taśmy opakowaniowe, bendówka

ROLNICZY DOM TOWAROWY
SŁUPSK UL. KOPERNIKA II PIĘTRO
tel. (059) 842 84 40

WYPRZEDAŻ
MEBLI
SEGMENTY POKOJOWE
SEGMENTY MŁODZIEŻOWE
MEBLE TAPICERSKIE
KUCHNIE

KAS CHORYCH

Pomorze
w dobrym wydaniu

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

12 GŁOS POMORZA

Piątek, 27 kwietnia 2001 r.

Gdzie spędzimy
„długi weekend”

KOSZALIN

Dla tych,
co nie wyjadą...
* W dniach 29 kwietnia - 6 maja
na terenach podożynkowych odbędą
się imprezy pod wspólnym hasłem
„Majówka 2001” (przygotowane
przez Urząd Miejski, MOK, MDK i
Biuro Targów „Bałtyk”):

Szykuje się długi majowy weekend. Wielu z nas tradycyjnie będzie świętowało przy festynowej kiełbasce. Niektórzy jednak święto pracy
uczczą na Riwierze Olimpijskiej albo będą wspominali Sejm Czteroletni w - Sankt Petersburgu.
Kto postanowił powitać maj z dala od
domu, wybór tras miał doprawdy sze
roki.
- Wysyłamyjedną grupą turystów do
Włoch, dwie - do Wilna - mówi Stani
sław Dawidziuk, specjalista do spraw
turystyki Regionalnej Agencji Rozwo
ju Turystyki w Koszalinie. - Sporym
zainteresowaniem cieszy się też Paryż.
Wiem, że pielgrzymki na Litwą organi
zują także parafie i wspólnoty katolic
kie.
Pięciodniowa wycieczka do Wilna
kosztuje 450 zł, do Włoch - 750 zł; już
za dwa miesiące ceny te podskoczą o
jakieś dwieście złotych. Tańszy niż w
sezonie jest także wypoczynek nad Bał
tykiem: doba (z wyżywieniem) w domu
wczasowym w Mielnie kosztuje 50-55
zł (w sezonie około 70 zł). Wiele pen
sjonatów otwiera swe podwoje specjal
nie kilka majowych dni.
- To próba generalna przed sezonem
- mówi Stanisław Dawidziuk. Zainte
resowanie majowymi „wczasami” jest
spore (głównie ze strony mieszkańców
centralnej Polski). W pensjonatach na
leżących do Agencji zajętych jest już
około 40 procent miejsc.
„Orbis” proponuje na majowy week
end czterodniowe wycieczki do Wied
nia i Pragi oraz - nowość - sześcio
dniową wyprawę do Sankt Petersburga
(za 995 zł). Niektórzy decydują się na
tygodniowy objazd poprzez Łotwę, Es
tonię, Finlandię i Litwę za 1280 zł. Ceny
są niższe niż w sezonie, o jedną trzecią
- jedną czwartą. Beata Pronobis, spe
cjalista ds. turystyki Biura Podróży „Or
bis”: — Zainteresowaniejest średnie. Co
roku wyjeżdżają te same osoby. Więk
szość ludzi po prostu nie ma pieniędzy
na podróżowanie. Przychodzą do biu-

ale na takie atrakcje trzeba będzie pewno jeszcze poczekać
------------------------------------------------------------------ Zdjęcia: Radosław Koleśnik

ra, biorą katalogi, sprowadzają ceny i muszą obejść się smakiem.
Pracownicy innych biur poczynili jed
nak przy okazji corocznego majowego
świętowania inne obserwacje:
- Koszalinianie wyjeżdżają do Fran
cji, Grecji, Turcji, Tunezji - wylicza
Marlena Rudnicka, dyrektor Biura
Obsługi Ruchu Turystycznego „Wod
nik” - Niestety, wiele osób decyduje się
na wyjazd w ostatniej chwili, gdy więk
szość miejsc już dawno została wyku
piona.
Podobnie sprawa wygląda w „Scan
Holiday”, gdzie na „pierwszomajowe”
wycieczki miejsc zabrakło już przed
miesiącem. Klienci biura wybierają
Grecję (szczególnie upodobali sobie
Kretę i Riwierę Olimpijską) oraz Tur-,
cję- Ludzie rzadko decydują się na wy
cieczki objazdowe po Europie Zachod
niej - mówi Katarzyna Piotrowska,
kierownik Biura „Scan Holiday”. Większość chce wypocząć, poleżeć na
słonecznej plaży.
Leżenie kosztuje średnio 1500 zł
(o jakieś 500 zł taniej niż w sezonie).
Dla kogo nad morzami zagraniczny
mi jest za drogo, może pojechać nad
nasze, polskie - choćby miejskim auto
busem... Mamy także co zwiedzać. Oraz
- gdzie wędrować. Okazuje się jednak,
że ta ostatnia forma wypoczynku nie
cieszy się szczególną popularnością.
Koszaliński oddział PTTK owszem, or
ganizuje dwa rajdy, ale w najbliższy
weekend. Próby „uczczenia” pierwsze
go i trzeciego maja w poprzednich la
tach nie powiodły się: turystyką pieszą
interesuje się bowiem głównie młodzież,
dla której trzeba znaleźć dorosłych opie
kunów; ci zaś - w majowe święta wolą
odpoczywać inaczej.

Niedziela 29.04:
Godz. 10-14: program artystyczny
Miejskiego Ośrodka Kultury w Ko
szalinie (Studio Artystyczne Poezji i
Piosenki, Zespół Pieśni i Tańca „Bał
tyk”)
14.30-16: występ zespołu „Me
trum”
16-17.30: zespół „Zoja Band”
17.30-19: występ kapeli podwór
kowej „Przylesianie” z Koszalina
20.30 - 22: występy zespołów mło
dzieżowych

MONIKA SZUMOWSKA

Katamaranem do Danii, Szwecji i ...po zakupy

Atrakcyjne morskie wyprawy
1 maja Żegluga Gdańska rozpoczyna regularne rejsy z Kołobrzegu,
w czasie których pasażerowie będą mogli robić na statku bezcło
we zakupy.

W podobne rejsy od dawna pływają
statki ze Świnoujścia i Gdańska. Pasa
żerowie najczęściej kupują alkohol, sło
dycze, papierosy i perfumy płacąc za nie
dużo taniej niż na lądzie.
W niedzielę do Kołobrzegu przypły
nie katamaran „Opal”, który w pierw
szy rejs okrężny po morzu wyruszy w
południe 1 maja. Rejs na trasie Kołobrzeg-Nexo na Bornholmie (bez wysia
dania w porcie) i z powrotem trwać bę
dzie dziesięć godzin. Bilet kosztuje 15
złotych. Z Kołobrzegu „Opal” wypły
wać będzie w środy, czwartki, piątki,

soboty i niedziele. W poniedziałki i
wtorki będą rejsy z Darłowa. Dyrektor
Żeglugi Gdańskiej Jerzy Latała jesz
cze nie wie czy rejsy okrężne z Koło
brzegu odbywać się będą przez cały rok,
czy tylko w sezonie letnim. To zależy
od frekwencji.
Wycieczki na Bornholm, z możli
wością szybkiego dotarcia również do
Szwecji rozpoczną się 20 czerwca. Za
200 złotych ( bilet w obie strony) moż

Regionalna Agencja Promocji Turystyki w Koszalinie
-99 fax 342-43-40
~-

na będzie popłynąć katamaranem „Bal
tic Spirit” do Nexo, zainteresowani pod
różą do szwedzkiego Simrishamn za
płacą 50 złotych więcej. Dzięki takie
mu połączeniu do Szwecji można będzie
dopłynąć w ciągu czterech godzin!
Katamaran wypływać będzie o godzi
nie 8, na Bornholmie zainteresowanym
pasażerom pozostanie 20 minut na prze
siadkę na szwedzki prom, by o 12 do
trzeć do Simrishamn. Powrót katama-
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RU.T Euro-Tours
Słupsk ul. Kołłątaja 15
tel. (059) 842 98 73, 841 48 81
Koszalin ul. Mickiewicza 10
tel. (094) 346 12 50

Niedziela 6.05:
Godz. 11-21: finał II Przeglądu
Zespołów i Kapel Biesiadnych, zapre
zentowanych podczas ośmiu dni ma
jówki.
* We wtorek 1 maja na terenie
parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika
przy ul. Łużyckiej w Koszalinie zor
ganizowany zostanie festyn parafial
ny zwany „Józefiadą”, ze wszystkimi
„majówkowymi” elementami: wystę
pami zespołów muzycznych, konkur
sami, loterią fantową kiermaszem,
wojskową grochówką oraz słodycza
mi.
(mus)

Czwartek 3.05:
Godz. 10-12: program artystyczny
Młodzieżowego Domu Kultury (ze
społy „Amigos”, „Re-Ge-De” oraz
soliści)
12-14: program Miejskiego Ośrod
ka Kultury w Koszalinie (zespół akor
deonowy „Akord”, zespół Tańca No
woczesnego, Studium Wokalne)
14.30-16: koncert zespołu „Midnigt Express”
16-17.30: zespół „Talisman”

Fot. Radosław Koleśnik

akupresura/refleksoterapia stóp

KURSY I MASAŻ CAŁEGO CIAŁA
Prowadii Mistrz: KRZYSZTOF R. LEWANDOYWCZ

1.05 - 6.05.2001 r.

- 1300

Zł (ze spaniem i wyżywieniem)

Wydajemy certyfikaty do prowadzenia działalności zawodowej

4.05 - 6.05 2001 - 700 zł AKUPRESURA

Wycieczki szkolne

Rabka turnusy 11 -dniowe, cena 650,00 zl.
Lućky Kupele (Słowacja) turnusy 14-dniowe cena 795,00 zl
Bieszczady (obóz wędrowny dla miotteieży)
turnusy 12-dmowe, cena 810,00 zl.
Hiszpania turnusy 12-dniowe, cena 1499,00 zl.
3, cena 1349,00 zł.
Grecja turnusy 15-dniowe,

Włochy Północne 10 dni - cena od 770 zł.
Hiszpania 11 dni - cena od 670 zł
Chorwacja 12 dni - cena od 1090 zł
Szwajcaria, Francja i Bawaria 7 dni - 750 zł.

Wycieczki krajowe, od 1 do
5-dniowych, od 30 do 360 zł.

Wczasy

Kolonie zagraniczne

Wycieczki zagraniczne, od l do
12-dniowych, od 73 do 950 zł.

WycieoM

Kolonie krajowe

Kratowe Włochy od 1295 do 1395 PLN Zakopane - 890,00 PLN (15 dni)
*■
Francja od 1645 do 1695 PLN Świeradów Zdrój - 890,00 PLN (15 dni)
Morze
Chorwacja od 1365 PLN
Rabka - 825,00 PLN
Jeziora
Grecja od 1345 do 1395 PLN Mazury -1.150,00 PLN
Góry
Cztery stolice - 990 PLN
Obozy wędrowne - 605 PLN
Węgry od 1090 PLN
Obozy żeglarskie -1190 PLN
Praga - 1050 PLN
Słowacja od 845 do 860 PLN; obóz tenisowy Francja -1450,00 PLN

Pokoje w pensjonatach
1.07. 11.07.2001 r. Program dla młodzieży
od 13 do 18 lat

Hiszpania

- Obóz j. hiszpańsk. i ang.
- Obóz młodzieżowy

STÓP

STUDIO ZDROWEGO CIAŁA
76-270 USTKA, ul. Kopernika 16 , tel./fax (059) 814-49-58; tel. 0-602 738 092

WŁOCHY, PORTUGALIA, HISZPANIA,
HOLANDIA, DANIA - SZWECJA,
KOPENHAGA, SZTOKHOLM - HELSINKI,
IZRAEL
7 dniowy pobyt na Węgrzech związany
z „KARNAWAŁEM KWIATÓW” oraz
z „AGROEXPO” cena 1200,00 PLN
termin 18.08 - 25.08.2001 r.

- Kolonia językowa 710 PLN w terminach: 8.07. -21.07.2001 r. Zakwaterowanie internat LO. Dania - Obóz j. angielsk. i niemieckiego - 1399 PLN 6.08.- 15.08.2001 r. Zakwater. w schronisku
21.07. -3.08.2001 r. Program dla dzieci
- Kolonia turystyczna 680 PLN
-Odensk - Obóz młodzieżowy
- 1399 PLN
młodzieżowym w
- Obóz młodzieżowy 680 PLN
3.08. -16.08.2001 r. w wieku od 6 do 15 lal
Odense

Obóz j. niemieckiego 1190 PLN
-St. Corona Obóz młodzieżowy 1190 PLN

Hi

Środa 2.05:
Godz. 12-13: „Ogródek politycz
ny” - spotkanie polityków prawicy i
lewicy
13.30-15.30: pokaz zwyczajów śre
dniowiecznych w wykonaniu Bractwa
Pomorskich Wojów
15-17: występ zespołu „Adaśki”
17.30-19: zespół „Lover Boys”
20-22: kabaret „Desperado - Los
Bomberos”

Sobota 5.05:
Godz. 10-17:turniej szachowy
współorganizowany przez klub sza
chowy „Hetman”
12-16: Turniej Miast w Grillowaniu, rozegrany między Koszälinem,
Kołobrzegiem a Szczecinem.
17: spotkanie z koszykarzami
„Brok” Czarni Słupsk, pokaz gry
17-18: występ zespołu tanecznego
„Arabeski”
19-22: zespół „Hetman”
21-22: pokaz mody i makijażu.

Wycieczki zagraniczne

“ szpania od 1050 do 1470 PLN
“^
XT
ja od 1155 do 1205 nT
PLN
lini od 1095 do 1595 PLN
’ Zezw. 012/01 W W)chy Santorini
cjaod 1195 do 1395 PLN
Tunezja, Dominikana,
75-035 Koszalin, ul. Zwycięstwa 20
Majorka, Sri Lanka,
tel./fax (0-94) 342 79 11 w. 169,166
Chorwacja
_____
-Pniewy

Wtorek 1.05:
Godz.11-12: pokaz tresury psów
(przygotowany pod patronatem ko
szalińskiego Oddziału Polskiego
Związku Kynologicznego)
13-14.30: koncert kapeli „Dudi”
14.30-16: kapela folkowa „Zgoda”
z Manowa
16-17.30: zespół „Marco Polo”
17.30-19: kapela koszalińska
„Śródmieście”
20-22: kabaret „Kuzyni”

Piątek 4.05:
Godz. 15-16: występ zespołu „So
und”
16-17.30: grupa „Beatrycja”
8-20: rogram artystyczny Miejskie
go Ośrodka Kultury w Koszalinie
20-22: koncert zespołu „Rzepczyno Folk Band”

Kolonie i obozy młodzieżowe

Wmmy zagratifomA

Polska

rana do Kołobrzegu planowany jest na
godzinę 21. „Baltic Spirit” kursować
będzie w środy i czwartki.
Żegluga Gdańska wraca do Koło
brzegu po rocznej przerwie. Dyrektor
Jerzy Latała nie ukrywa, że pierwsze
rejsy na Bornholm katamaranem „Sal
ten” nie przyniosły firmie dochodów,
ale traktuje Kołobrzeg jako dobrąinwestycję na przyszłość. Tym bardziej, że
na połączeniu tym bardzo zależy wła
dzom szwedzkiego Simrishamn, które
zwolniły polski katamaran z opłat por
towych.
(ED)

Poniedziałek 30.04:
Godz. 16 - 17.30: chór seniorów
„Espero”
20-22: występ zespołu „Adonis”

17.30-19: zespół „Tamburyn”
20-21: zespół „Casio Band” (tema
ty dixielandowe)

1499 PLN 12.07.- 23.07.200) r.
1499 PLN 23.08.-3.09.2001 r.

Hotele

Jesteśmy bezpośrednim organizatorem
kolonii w Grecji 12-14 dniowych
9-20 VII- 1350 zł
25 VII - 7 VIII - 1490 zł

Wybrzeże Costa
Brava lub Costa
Del Maresme

Republika - Obóz językowy
Czeska
-SEC

899 PLN _,.0deV-

m

-Koloniaturystyczna 799PLN
- Obóz młodzieżowy 799 PLN
- Wczasy rodzinne
820 + 7% VAT

6 turnusów 13-dniowych w Górach Żelaznych nęd Jeziorem
Seckim Mikroklimat leczniczy. PRAGA, WIEDEŃ, trasy piesze w

Świadczenia:
Hotel 3-gwiazdkowy z basenem.
Noclegi tranzytowe
Pełne wyżywienie
Autokar z klimatyzacją i wc
Wyjazdy z Koszalina i Słupska

Zorganizujemy każdą imprezę dla szkoły, zakładu pracy. Zadzwoń po katalog.

*

i

MIASTO, GMINA, POWIAT

Piątek, 27 kwietnia 2001 r.

GŁOS POMORZA

Absolutorium dla Zarządu Słupska

DYŻURY APTEK
SŁUPSK: „POD MNICHEM”, ul. Ar
mii Krajowej 36. tel. 842-8857
USTKA: „REMEDIUM”, ul. Wyszyń
skiego Ib. tel. 814-6969
LĘBORK: „POD LWEM”, pl. Pokoju
tel. 862-1152
BYTÓW: „POD ORŁEM”, ul Wojska

Tylko AWS
przeciw

Polskiego, tel. 822-2555
CZŁUCHÓW: „ZAMKOWA”, ul
Królewska, tel. 8.34-3258
MIASTKO: „ESKULAP”, ul Dw orco
wa. tel. 857-3269
ŁEBA: „SŁOWIŃSKA”, ul. Kościusz
ki 70. tel. 866-1365
WICKO: „POD AGAWĄ”, tel 861
1114. czynna w godz. 8.15-17
DĘBNICA KASZUBSKA: „POD CI
SEM”, tel. 813-1286, czvnna w godz. 9
17

SŁUPSK. Choć Zarząd Miasta nie wykonał zaplanowa
nego w ubiegłym roku budżetu, głosami radnych SLD i
Unii Wolności w środę otrzymał absolutorium. Klub
AWS był przeciw.
- To był najtrudniejszy rok. Zpowo
du niedoszacowania podwyżek wynika
jących z Karty nauczyciela zostaliśmy
zmuszeni do korzystania z kredytu de
betowego - wyjaśniała radnym Barba
ra Niewadziłł, skarbnik miasta. W
efekcie miasto zakończyło rok z prze
szło 2,3 min zł niedoboru i ponad 6 min
zł kredytu, zaciągniętego m.in. na mo
dernizację oczyszczalni miejskiej. Re
gionalna Izba Obrachunkowa oceniła
jednak wykonanie budżetu miasta po
zytywnie, choć przedtem ze względów
formalnych odrzuciła wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej o przyjęcie
sprawozdania z wykonania budżetu.
Radni AWS podnosili, że odrzuce
nie wniosku przez RIO oznacza, iż z
wykonaniem budżetu było coś nie w
porządku. Żądali ujawnienia protoko
łów z kontroli zewnętrznych przepro
wadzanych w Urzędzie Miejskim.
Uważali też, że z winy Zarządu Miasta

nie wykonano planowanej sprzedaży
nieruchomości komunalnych. Wypomi
nali również, że w MZK przekroczono
dyscyplinę budżetową, co zresztą po
twierdził radny Ireneusz Bijata z SLD.
Ten ostatni zarzut zdecydowanie
odrzucał wiceprezydent Jerzy Wandzel, a prezydent Jerzy Mazurek udo
wadniał, że kłopoty budżetowe wynika
ły głównie z winy państwa - niedosza
cowania podwyżek dla nauczycieli oraz
mniejszej niż planowana ściągalności
podatków.
- Zarząd Miasta nie ma świadomo
ści trudnych czasów, tylko samozado
wolenie - podsumował radny Krzysz
tof Wojcieszyk (UW) i głosował prze
ciw absolutorium. Z kolei radny Miro
sław Pająk (AWS) chciał, aby nad ab
solutorium głosować tajnie, ale
przewodniczący Rady Miejskiej ten
wniosek odrzucił jako niezgodny z pra
wem.
(maz)

Wiosna rowerzystów

Przed wielkim finałem

SŁUPSK. USTKA. Aura znowu
wykręciła nam numer i trzeba było
odwołać ubiegłotygodniowy najazd
na Swołowo, sponsorowany przez
Urząd Marszałkowski. Będzie więc
powtórka, byłeby nie z pogody.
W niedzielę wszystkie drogi z Ust
ki i Słupska poprowadzą do S wołowa,
a tam w zajeździe „U Gastóły” czeka
nas turystyczna biesiada. Wyprawy z
Ustki ruszają sprzed centrum sporto
wego przy ul. Grunwaldzkiej 35: o
godz. 10 - piechurzy, 10.30 - rowe
rzyści z klubem „Bezkres’’,, współor
ganizatorem tej spóźnionej przez ka
prysy aury imprezy pn. „Rowerowe
jajo”. Swołowo zaprasza nie tylko zor
ganizowanych turystów. Można doje
chać własnymi środkami lokomocji
albo skorzystać z fundowanego przez
usteckie Centrum Promocji autobusu
(wyrusza o godz. 12.30).
Słupszczanie mogą się zabrać do
S wołowa z Klubem Turystyki Rowero
wej „Słupia”. Wyruszy o godz. 10 z par
ku przy ul. Jagiełły. Popedałuje już pod
wodzą nowego, wyłonionego w zeszłą
sobotę 3-osobowego zarządu: prezes
Andrzej Płewa, wiceprezes Andrzej
Obarowski, członek Mariusz Majcherski. Komisji rewizyjnej przewodni
czy Krzysztof Kido. Do zobaczenia!
IRENEUSZ WOJTKIEWICZ

SŁUPSK. W Słupskiej Amatorskiej Lidze Koszykówki w miniony
weekend rozdzielono miejsca na naj
niższym stopniu podium. W niedzielę
w Gryfu wielki finał SALK.
W I lidze III lokatę wywalczyła
drużyna Gazety Wyborczej pokonując
Almot 60:52 (27-21) (P. Ostrowski 14 i B. Miś - 13, M. Brańka- 15). W
lidze pań trzecią lokatę wywalczyły
Gwiazdy wygrywając z ZSGi(J/Kostol. 54:41 (B. Piechota 21, Bojarska
-16)
Tytjął. rnjs#?ą][I ligfwywąlęz^ł Sa
morządowiec nokautując drużynę
Twój Stary 113:38 (49:15) (P. Ku
charski - 34, A. Cwojdziński - 12).
Do grona pierwszoligowców dołączy
ła drużyna LOIV pokonując w rewan
żowym meczu barażowym Ruch SA
77:61 (41:23). Najskuteczniej rzucali
W. Maciejewski (LO) i K. Smoliński
(Ruch) - 18. Jedenastą lokatę w staw
ce drugo!igowców zapewnił sobie
ADK Abimet pokonując Ósemkę
56:45 (29:22). Najcelniej rzucali dla
ADK Ł. Borek - 29, dla Ósemki M.
Struski - 13.
W niedzielę 29 kwietnia w hali Gryfia odbędzie się wielki finał, na który
organizatorzy serdecznie zapraszają
wszystkich kibiców koszykówki. O g.
11.30 zmierzą się panie: Lincer SC za-

DZISIAJ
Darmowo dla dzieci
SŁUPSK. O godz. 9 (według wska
zań Radia Koszalin) czekamy w redak
cji na telefony pod nr. 842-39-12 od
chętnych na bezpłatny seans w kinie
Milenium.
Dla najmłodszych czytelników
mamy bezpłatne wejściówki na „Poke
mona: Film pierwszy”. Wystarczy,
żeby rodzic lub opiekun dodzwonił się
do nas. Film animowany dla miłośni
ków pokemonów z polską ścieżką dia
logową na pewno się spodoba. Seans w
piątek, sobotę lub niedzielę o godz. 16.
Na każdy dzień mamy po dwie podwój
ne wejściówki.
Opiekun lub rodzic przez telefon
powinien podać imię, nazwisko oraz
serię i numer dowodu osobistego. Jed
nej osobie przysługuje jedna podwójna
wejściówka.
(law)

Powiedzieć Norwida...
SŁUPSK. „Wokół Norwida. Próba
Dialogu” - to tytuł konkursu, który od
będzie się w teatrze Rondo.
Konkurs jest organizowany w 180
rocznicę urodzin Cypriana Kamila Nor
wida, a adresowany do młodzieży ponadgimnazjalnej i dorosłych. Dziś o 18
rozpocznie się w Rondzie spotkanie z
Wojciechem Siemionem, który będzie
mówił o interpretacji wiersza od Nor
wida do Herberta. Jutro (sobota) o godz.
10 organizatorzy zapraszają na wykład
Adeli Kuik-Kalinowskiej, zatytuło
wany „Norwid. Nie-literat. Sztuki pla
styczne w biografii i twórczości poety”.
O 11 rozpoczną się prezentacje konkur
sowe, a na 18 zaplanowano koncert ga
lowy i uroczystość wręczenia nagród.

HALO TAXI
•Jantar* 196-27

Zamów Taxi gratis !!!
Zając nie kłamał: prezenty były

Konkurs zorganizowany jest przez Te
atr Rondo i Centrum Wolontariatu, a
wspomagany przez Fundację Batorego
i Urząd Miasta Słupska.
(olga)

Wystawa w SOK
SŁUPSK. W Małej Galerii Słup
skiego Ośrodka Kultury przy ul. Braci
Gierymskich 1 otwarcie wystawy ma
larstwa Jacka Kulczyckiego. Impreza
odbędzie się w ramach Klubu Plastyka
im. Stefana Morawskiego. Początek o
godz. 17. Wstęp wolny.
(law)

Zaproszenie na koncert
SŁUPSK. Słupskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne zaprasza o godz.
19 do teatru przy ul. Jana Pawła II na
koncert słupskiej orkiestry kameralnej
pod dyrekcją Bohdana Jarmołowicza,
poświęcony Ignacemu Janowi Pade
rewskiemu. Przy fortepianie Walde
mar Malicki. Z prelekcją o Paderew
skim wystąpi Andrzej Zborowski. Bi
lety w kasie teatru, tel. nr 842-38-39
lub 842—49—60.
(hen)

Ptasia wystawa
SŁUPSK. O godz. 17 w Klubie
Kwadrat przy ul. Witosa otwarcie wy
stawy pokonkursowej „Ptaki mojego
miasta”.
(hen)

Słupska
Wiosna Literacka
SŁUPSK. O godz. 8.45 w Gimna
zjum nr 2 spotkanie z Jolantą Nitkowską-Węglarz. O godz. 9 Emilia
Waśniowska zaprasza do Szkoły Pod
stawowej w Dębnicy Kaszubskiej; o 15
- spotkanie ze słuchaczami Podyplo

0 800 444 443

Zając w świetlicy
USTKA. Świąteczne śniadanie i spacer oraz odwiedziny zająca miały dzięki sponsorom dzieci ze świe
tlicy socjoterapeutycznej.
Kasia: - Najpierw poszliśmy do lasu szukać prezentów
schowanych przez zająca. Zabawy było co niemiara, ale zna
leźliśmy tylko kartkę z sekretną informacją że zając był, ale
podarki zabrał do szkoły. Jednak spacer nie poszedł na mar
ne, bo pan Chomczyński zabrał nas do swojej lodziarni na
lody.
Było prawdziwe wielkanocne śniadanie, słodycze, upo
minki. Stoły uginały się pod potrawami za sprawą sponso
rów: firm Lubicz, Nord Elektronik, Orion, Jantar, Kapitań

NA SPORTOWO

Na Swołowo!

13

gra z Aniołkami Robina /TeJot, a o g.
13 panowie: Toyota PUH AMS - Dry
Master/ Centrobud.
(olga)

Pogrom faworyta
SŁUPSK. Trzecia runda rozgry
wanych w Młodzieżowym Centrum
Kultury Mistrzostw Słupska Seniorów
okazała się pechowa dla Krzysztofa
Miełniczka. Faworyt przegrał z junio
rem Michałem Szczepińskim.
Po 3 grach na czele tabeli z kom
pletem zwycięstw są: Tomasz Gór
niak, Brunon Studziński i M. Szczepiński. W ramach mistrzqstw jurno-‘
rzy z TSz MÜß! ’ wató^ą’’«).' pu'cHar
ufundowany przez firmę Maribu. Na
czele są: Bartosz Zabłocki, Adam
Gońka i Michał Niemiec. Wszyscy
mają po 2 pkt.
Razem z mistrzostwami seniorów
rozgrywany jest turniej klasyfikacyj
ny, w którym gra 14 szachistów. Na
czele są: Jerzy Jaroszewicz, Marian
Orłowski i junior Kamil Brzeziński.
Oba turnieje odbywają się w
każdą środę o godz. 17 w Młodzieżo
wym Centrum Kultury przy al. 3
Maja 22. Patronat nad imprezą
przejął słupski oddział Powszechne
go Banku Kredytowego, dzięki któ
remu organizatorzy mogli wnieść
opłatę do FIDE i turniej liczony jest
po raz pierwszy w historii Słupska w
międzynarodowym rankingu, (gh)

ska, Dagmor, Pod Łososiem, Brzóska, Wiśniewski, Wenta,
Ust-Ryb, Trojanowscy, LUZ, Markiza, Sandera, Jonatan,
Pod Smokiem, Bałtyk, Dalia, Łosoś, Korab i Urząd Miasta.
- Uroczystości świąteczne poprzedzał 4..tygodniowy pro
gram profilaktyczno-terapeutyczny. Kształtowaliśmy posta
wy asertywne, które pozwolą gdy kolega poczęstuje papie
rosem czy piwem, powiedzieć „nie, dziękuję” - mówi kie
rowniczka świetlicy socjoterapeutycznej przy SP 1 Regina
Szczepańska.
(borg)

Współpraca Fallingbostel - Miastko

Będzie Komitet
Partnerstwa
MIASTKO. Przez trzy dni przebywała tu sześcioosobowa delegacja z
Fallingbostel w Niemczech, z którym Miastko ma umowę partnerską
od października ub.r. W Fallingbostel jest duże skupisko byłych
mieszkańców przedwojennego Rummelsburga, obecnie Miastka.
Burmistrzem Fallingbostel Arnold
Richter i Miaśtka Jan Ponulak zwiedifciłfua delegacją ^Zakłady ^Spfzęttć
Elektroinstalacyjnego Elda, Gimna
zjum i Szkołę Podstawową nr 1, a tak
że oddział dziecięcy szpitala. W parku
miejskim posadzili drzewko przyjaźni
i pokoju.
W miasteckim liceum spotkali się
z młodzieżą i nauczycielami. Ustalili
szczegóły wymiany między liceum a

szkołą w Fallingbostel. W czerwcu
wyjedzie do Niemiec na d\Va tygodnie
24 licealistów. Tyle Samo. uczniów ż
Niemiec gościć będzie w Miastku we
wrześniu bieżącego roku.
Burmistrz Ponulak: - Ustaliliśmy,
że z władzami Periers we Francji po
wołamy Komitet Partnerstwa. Planuje
my też rozszerzenie zakresu współpra
cy między szkołami; chcemy włączyć
do niej SP-1 i Gimnazjum nr 1. (kor)

Książąt Pomorskich: „Skarby Książąt Po
morskich”; „Sztuka Pomorza XIV-XVI1I
w.”; „Witkacy (1885-1939) twórczość pla
styczna"; „Portret kobiety XVII - 1 pol. XX
wieku"; „Salon sztuki XIX i XX wieku”:
Młyn Zamkowy: „Dawna i współczesna
sztuka ludowa na Pomorzu Środkowym”;
Herbaciarnia w Spichlerzu (czynna codz
10.30-21): Ryszard Lech - ..Ziemia Kosza
lińska i Słupska w Grafice”; Galeria Bursz
tynowa: „Impresje roślinne i zwierzęce w
bursztynie”; Baszta Czarownic (g. 13-20)
„Spotkania ezoteryczne” - Paweł Althamer;
Galeria Kameralna (g. 8-16): Maria Pinińska-Bereś (1931-1999)
USTKA: BAŁTYCKA GALERIA
SZTUKI (g. 10-18): „Stanisław Mazuś
malarstwo, grafika, rysunek (1957-2001)
KLUKI: Muzeum Wsi Słowińskiej (g
10-15) - „Architektura i kultura materialna
Słowińców”
LĘBORK: Muzeum (g. 10-16) - „Lę
bork w zabytkach i dokumentach (Lębork
na starej fotografii)”; Alfred Lubocki - pra
ce ludow'e, Jan Rekowski - „Wieś kaszub
ska”; Lęborski duch przeszłości - „Rze
miosło w pradziejach”; Teodor Dimczewski - malarstwo (suchy pastel), ikony
BYTÓW: Muzeum Zachodnio-Kaszubskie (g. 10-16) - „Kultura materialna
Kaszubów bytowskich”; „Portrety Książąt
Zachodniopomorskich”; „Madonny z poezji
polskiej” - Wiesława Kwiatkowska (malar
stwo); „Impresje włoskie” - fotografie
CZŁUCHÓW: Muzeum Regionalne
(g. 10-16) - „Kultura materialna Ziemi
Człuchowskiej”; Pradzieje; Rzemiosło ar
tystyczne XV-XIX w.; „Piechotą przez
ścierniska" - krótka historia partnerskiego
miasta Uslar; „Wiosenne zwyczaje religij
ne i ludowe w Polsce”

TEATR
Państwowy Teatr Lalki Tęcza - „Złote
serce” g. 10 i 12

TELEFONY

BYTÓW. O godz 12 w Muzeum
Zachodnio-Kaszubskim otwarcie wy
stawy „Badania archeologiczne w Ko
szalinie i na Pomorzu Środkowym u
schyłku II tysiąclecia”. Eksponaty po
chodzą ze zbiorów w Koszalinie, (os)

Absolutorium i diety

LĘBORK. Podczas sesji Rady Po
wiatu radni rozpatrzą projekty utworze
nia Liceum Handlowego i Policealnego
Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pra
cy. Będą także głosować nad absoluto
rium dla Zarządu Powiatu za wykona
nie budżetu oraz przedyskutują nową
lokalizację pomnika obelisku z płytą
pamiątkową, ufundowanego w 70 rocz
nicę odzyskania niepodległości. Począ
tek o godz. 11.
(anra)

SŁUPSK: MUZEUM POMORZA
ŚRODKOWEGO (g. 10-16): Zamek

SŁUPSK: „MILENIUM” (tel. 84
5191) - „Pokemon” g. 14.30; „Złote pi
ro" g. 16; „Dowód życia” g. 18.30; „Pode
rżany” g. 21
BYTÓW: „ALBATROS” - „Dowe
życia” g. 19

Archeologia na zaniku

Powiatowa
absolutoryjna

WYSTAWY

KINO

mowych Studiów Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej oraz Edukacji
Czytelniczej i Medialnej w Pomorskiej
Akademii Pedagogicznej.
(hen)

MIASTKO. O godz. 9 rozpocznie
się posiedzenie Rady Miasta i Gminy.
W programie m.in. sprawozdania
przewodniczących stałych komisji rady
z pracy za I kwartał, przyjęcie sprawoz
dań rzeczowo-finansowych z działal
ności zakładów i jednostek budżeto
wych za 2000 rok, sprawozdanie z re
alizacji Gminnego Programu Rozwią
zywania Problemów Alkoholowych za
2000 rok. Radni podejmą uchwały m.in.
w sprawie przyjęcia sprawozdania j,
wykonania budżetu gminy za miniony
rok, udzielenia absolutorium dla Zarzą
du Miasta i Gminy, a także diet rad
nych.
(kor)

Jeżdżąc z nami zostawiasz
swoje pieniądze w naszym mieście.

Burmistrzowie odsłaniają tablicę o partnerstwie. Z prawej Jan Ponulak.

Słupsk. POGOTOWIA: Energetyczne:
991: Gazownicze: 992; Ciepłownicze: 993;
Wodno-Kanalizacyjne: 994; Ratunkowe:
999, (ul. Banacha: 843-1371); Weteryna
ryjne: 842-2631; Policja: 997: Straż Pożar
na: 998: Biuro Numerów: 913; INFOR
MACJA: Paszportowa: 955; Turystyczna:
842-4326; PKS: 842-4256; Kolejowa: 9436; RADIO TAXI - dla osób niepełno
sprawnych, tel. 96-27; INFORMACJA o
AIDS: 958; ALKOHOLOWY tel. zaufa
nia: 841-4605 w godz. 18-22; TELEFON
dla OFIAR PRZEMOCY: 841-4046 w g.
15.30-19.30; Katolicka Poradnia Rodzin
na: 842-5751 (wtorek 10-12, czwartek 1618); PORADNICTWO dla młodzieży i ro
dzin. 840-0770 poniedz. i czwartki w godz.
17-19; Lębork: informacja PKS 862-1972.

USŁUGI

PIT-y bez kolejek
LĘBORK. Jak powiedział Roman Królik, kierownik referatu podat
ku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych miejscowego
Urzędu Skarbowego, akcja składania zeznań podatkowych prze
biega w tym roku wyjątkowo sprawnie.
Z 22 tysięcy formularzy do 24 bm.
oddano 18 tysięcy. Przewiduje się, że
nadpłat z tytułu ulg remontowych, bu
dowlanych, uczniowskich i innych bę
dzie ok. 15 tysięcy (reszta to niedopła
ty). R. Królik: - Bardzo dużo podatni
ków rozliczyło się już w lutym i marcu.
Z tego powodu nie mamy w ostatnim ty
godniu przeciążenia. Przeciętnie od
wiedza nasz urząd ok. 200 petentów
dziennie, a w ub. latach było ich o tej
porze więcej.
Zdaniem Królika akcję rozlicze
niową usprawniła możliwość spraw
dzenia przez podatnika numeru NIP-u
na miejscu przed oddaniem zeznań.
Królik: - To pozwala nam na wstępie
skorygować błędy w NIP-ie czy adresie

podatnika. Uniknęliśmy w ten sposób
wysyłania wezwań z prośbą o sprecy
zowanie danych.
Nowością jest sprawdzanie źródeł
dochodu, jeśli nadpłata przekracza 500
zł. - Żadnej próby wyłudzenia nadpłaty
nie stwierdziliśmy - powiedział Królik.
- Mamy ok. 15 przypadków niereagowania niesolidnych płatników na żąda
nie wydania rozliczeń dochodów lub
zaliczek pobranych przez podatników.
W takim przypadku podatnik powinien
wystąpić z wnioskiem o odroczenie ter
minu złożenia zeznania.
Urząd Skarbowy czynny będzie dzi
siaj w godz. 7.30-18, w sobotę 7.3015.30, a w poniedziałek 30 bm. w godz.
7.30-20.
(anra)

CAŁODOBOWA POMOC DROGO
WA PKS, Słupsk tel. 843-9367; 0 601 652
928
USŁUGI SZKLARSKIE, całodobowe,
awaryjnie, Słupsk, Poniatowskiego 44, tel.
842-5767
SZKLARSKIE POGOTOWIE CAŁO
DOBOWE. Słupsk, 0601-66-37-88. tel/fax

844.33.79 (8-17)
POGRZEBOWE „DĄBEK” Ustka, ul.
Wyszyńskiego 8a, tel. 814-7005 całodobowy
POGOTOWIE
POGRZEBOWE
ZIELENI”, całodobowe. Słupsk, tel. 0
502 525 005
POGRZEBOWE „HADES” Słupsk,
Kopernika 15, tel. 842-9891: 843-6449

(Teb)

G>

LUX TAXI
tel. 84100 00

DARMOWI HI
ZAMAWIANIE
TAXI

teł. 0800 400 888

Kształtują wspólną, nadbałtycką tożsamość

Pomorzacy
Po raz dragi w Ustce zorganizowano konkurs sceniczny, którego celem jest uświadamianie młodzieży i dorosłym, że
Pomorze jest ich małą ojczyzną.
kowski, w trakcie niedawnych spotkań
promujących książkę wspomnieniową
„Na kaszubskich pustkach”, z dumą pi
sze o swojej drodze naukowej - pięciu

ce. „Nam chodzi o to, byśmy wspólnie
tworzyli pomorską tożsamość, w przewa
dzejako nowi Pomorzanie ” - zwrócił się
19 kwietnia do widzów w przepełnionej

Wiolinki z Zaleskich bardzo nam się podobały

z nich akcentuje swoją obecność na od
zyskanym po wojnie kaszubskim wy
brzeżu Bałtyku - w tamtejszym oddzia
le Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Sam prezes oddziału dr Marian Maj

się coraz wyżej, jako pierwszy maturzy
sta w przedwojennej historii podsierakowickiego Skrzeszewa.
Czas emerycki pogodnie przeżywa
w zbudowanym rodzinnym domu w Ust-

sali Domu Kultury otwierając 11 Konkurs
Sceniczny „Pomorzacy”.
Otrzymał za to brawa. Rzęsiście na
gradzano nimi także młodych artystów
występujących w pięknym koncercie fi

nałowym konkursu. Na widowni
w komplecie władze miasta (burmistrz
Wojciech Lewandowski) i gminy Ust
ka (wójt Tomasz Wszółkowski), także
senator Kazimierz Kleina - wicepre
zes Zarządu Głównego Zrzeszenia Ka
szubsko-Pomorskiego w Gdańsku, Re
gina Szczupaczyńska - sekretarz ZG
ZK-P, poseł Jan Sieńko ze Słupska.
Wieczorne prezentacje nagrodzo
nych i wyróżnionych (werdykt ogłoszo
no) rozpoczął chór „Słoneczka” ze
Szkoły Podstawowej nr 2 pod kierow
nictwem Bożeny Świedzińskiej. Pięk
nie i swojsko zabrzmiał „Hymn kaszub
ski”, a następnie także po kaszubsku
kultowa w regionie pieśń „Morze, mo
rze”. Następnie już po polsku „A ja chcę
być marynarzem”. Burmistrz Lewan
dowski prawdziwie uradowany wręczał
młodym chórzystom puchar i kwiaty.
Nagrodę pieniężną wręczyła (także kil
ku innym zespołom) Irena Klein, pre
zes miejscowego Banku Spółdzielcze
go (w oddziale Zrzeszenia szefuje Ko
misji Rewizyjnej).
Balladowe i wielowątkowe przedsta
wienie pokazała na scenie (ponoć bez
konkurencyjna także ubiegłym roku)
Grupa Teatralna SP-1 pod kierownic
twem Anny Jaskólskiej i Doroty Dra
gan. W „Bajce o Gwidonie Żeglarzu”
ustczanie odwiedzają Hiszpanię ogląda
jąc taniec Carmen, potem Gwidon zako
chuje się w Indiance bywa na dworze
szacha Perskiego. Swołowem udana sce
niczna podróż z gromadnym zapewnie
niem „My gorzałki nie pijemy, bo
w trzeźwości żyć pragniemy”.
Akcent ściśle ustecki zaistniał na
scenie wraz z pojawieniem się śpiewa
jących „Małych Muszelek” z SP 2 pod
kierownictwem Urszuli Tamulis.

Duch nie gaśnie
oddział Zrzeszenia funkcjonuje
od lutego 1997 roku. Prezes Maria
Sucharska: - Na początku było 32
członków, ale część się wykruszyła,
część zmarła i pozostało nas 22 mieszkańcy m.in. Cewic, Bukowiny
i Karwicy. Mamy też w kole kilku
sympatyków, nie mających kaszub
skich korzeni.

Maria Sucharska

Wszystko, co związane było zkaszubszczyzną na tym terenie, dzieje
się od 12 lat za sprawą znanego nie tyl
ko w powiecie lęborskim chóru
„Mareszci” prowadzonego przez p.
Sucharską. Swoimi występami chór
uświetnia okolicznościowe uroczysto
ści gminne, wigilie Bożego Narodze
nia, Wielkanoc, majówki i Święto Ku
pały połączone ze starokaszubskim
zwyczajem ścinania kani. Pani Maria
uważa, że największym sukcesem Ka
szubów z gminy Cewice jest aktywi
zacja dzieci i młodzieży, zwłaszcza

Chociaż nie mają własnych siedzib, ich członkowie nie ustają
w propagowaniu kaszubskiej tradycji, nie unikają aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym.

H. Klińska: - Najważniejszym
naszym sukcesem jest wydanie w br.
książki prof. Zygmunta Szultki „ Szki
ce historyczne o dawnej Łebie ”.
Można tam znaleźć wiele informacji,
m.in. o początkach miasta, szkoły i o
kościele w Łebie. Członkowie ZK-P
uczestniczą w uroczystościach na
cmentarzu ofiar Marszu Śmierci
w Krępie Kaszubskiej (we wrześniu
ub. roku wydali z Lęborskim Brac-

przez coraz liczniejszy udział w kon lub w Bibliotece Miejskiej. Lista
członków ZK-P obejmuje 20 osób
kursie „Rodnej Mowy”.
- Jeszcze niedawno zgłaszało się (głównie są to ludzie w średnim wie
do tego konkursu 5-10 dzieci, a w roku ku, dzieci Kaszubów pochodzących
bieżącym zapisało się aż 30 młodych spod Sierakowic, Cewic, Kartuz,
recytatorów. Spora w tym Kościerzyny i Rozłazina). Zarząd
zasługa m.in. Katarzyny stanowią: Halina KlińGańskiej prowadzącej ska (prezes), senator RP
Kazimierz Kleina (wi
w Gminnym
Centrum
Kultury zespół taneczny ceprezes), Maria Kon
i recytatorski oraz Rena kol (sekretarz) i Włady
ty Hopa - nauczycielki sław Barambas (skarb
w Szkole Podstawowej nik). Fenomenem tego
w Popowie. Dzięki pracy oddziału jest, jak mówi
takich ludzi mamy nawet H. Klińska, że zachęce
laureatkę etapu woje ni społecznymi inicjaty
wami ZK-P, przynoszą
wódzkiego
„ Rodnej
Mowy”. Jest nią 6-letnia cymi korzyści miastu
Renata Szuta z naszego i regionowi, garną się
przedszkola - powiedzia do niego także nie-Kaszubi. -Jesteśmy stowa
ła pani prezes.
Zdaniem M.Suchar- rzyszeniem zwyczajnych
skiej porażką cewickiego ludzi, którzy chcą prze
oddziału ZK-P jest to, że kazać to, co najpiękniej
ostatnio rzadko się spoty sze w kaszubskiej trady
kają (w tym roku nie było cji: szacunek dla rodzi
wiarę chrzęści- '%
| ani jednego spotkania). ny,
uczciwość |
1 Zrzeszeńcy
korzystają jańską,
1 z gościnności szkoły albo i przywiązanie do pracy, g
^ GCK-u, ale nie mogą się Chcemy budować, a nie f
i£ jakoś skrzyknąć, bo część burzyć i być ponad po- |j
osób choruje, a część po działami politycznymi, <
chłonięta jest zdobywa które niestety panują °
niem środków do życia, niełatwym na wszędzie. Wśród ostat
Hulina Klińska
tym terenie zdominowanym przez nich sukcesów ZK-P
w Łebie należy wymienić ubiegło twem Historycznym specjalny biule
bezrobocie. - Moim marzeniem jest,
żeby kiedyś było tak jak za czasów roczną akcję sadzenia ponad 4 tysię tyn poświęcony Marszowi).
mojej młodości. Dzisiaj za dużo jest cy krzewów i drzew w parku im.
- Marzy mi się chór kaszubski pogoni za pieniędzmi, a przecież ka Jana Pawła II. W czynie społecznym mówi p. Klińska - i nauka języka ka
szubszczyzna musi trwać na tych tere upiększyli park aż 40 gatunkami sa szubskiego, która doprowadziłaby do
nach, które z dziada pradziada były dzonek (m.in. lipa, dąb, sosna, mo porozumiewania się między sobą
drzew, jałowiec, berberys i kaszta
kaszubskie.
w tym języku. Tak jeszcze niestety nie
nowiec). Rośliny zostały kupione ze
jest, ale myślę, że do pewnych rzeczy
środków wojewódzkiego funduszu
musimy jeszcze dojrzeć. Sama nie
oddział Zrzeszenia działa od 4 ochrony środowiska i gospodarki
chciałabym niczego narzucać
lat. Spotykają się raz w kwartale wodnej - uzyskanych dzięki senato
ANDRZEJ RADAJEWSKI
w ośrodku Wczasowym „Damroka” rowi Kleinie.

W Łebie

Burmistrz W. Lewandowski bardzo się radował - było z czego

morskich duchów, (Ciemno wszędzie,
głucho wszędzie, co to w Ustce dzisiaj
będzie) zabrzmiał w spektaklu „Trupy
Mikołaja” II LO (kier. Renata Kuligowska) - w opowieści o zazdrosnym
bożku Perkunie, chłopcu i rozpaczają
cej dziewczynie. Nie zabrakło usteckich
piratów.
Wielkie brawa otrzymała Martyna
Masłowska z klasy II SP 1 (opiekun A.
Jaskólska) za recytację wiersza kaszub
skiego Franciszka Sędzickiego pt. „Mój
skórb”. Podobał się (poza nagrodzony
mi) polsko-kaszubski skecz „Rodzeń
stwa Dwerniaków.”

W dalszej części koncertu wystą
piły: Grupa Teatralna Ile z Gimna
zjum w programie legend (op. Jolan
ta Podgórska i Monika Tryba),
„Słoneczne nutki” z SP 1 (op. Lucy
na Hyńko) z przepiękną pieśnią „Ka
szubskie jeziora”, Koło Młodych Po
lonistów z Technikum Mechaniczne
go z „Randką ciemno”.
Ustczanom należąsię gratulacje za
ten piękny koncert, także wielu spon
sorom, których tu nie wymieniamy
z braku miejsca - ale gratulowano im
na sali.
JERZY DĄBROWA

Wejimk z Ewanieleji wedle sw. Łukasza

Z kroniki Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

W Cewicach

W melodyjnej piosence „Rozśpiewana
Ustka” dowiadujemy się, że może i to
miasto nie jest największe, ale „swój
urok ma”. Akcent baśniowy, w świecie

Prawdziwy popis w programie
słowno-muzycznym pt. „Jurata królo
wa Bałtyku” dała młodzież z „Wiolinek” w SP Zaleskie prowadzonych
przez Mariolę Wólczyńską. Pięknie
śpiewali o morzu, o bursztynku - kro
pelce złotych marzeń znalezionej na
plaży.

Fot. Jan Mazieju

Większość ustczan i mieszkańców
gminy pochodzi z różnych stron Rzeczy
pospolitej, także zza obecnej granicy
wschodniej. Ale wśród nich jest cząstka
ludności pochodzącej z Pomorza - Ka
szubi przybyli tu po 1945 roku z zagęsz
czonych okolic Wejherowa, Kartuz, Ko
ścierzyny, Sierakowic, Sulęczyna. Część

O zniszczenim
Jeruzalemu
e o przińdzenim
Christusa
Zniszczenie swiątini
5 Cziej niejedny gódele o swiątini, że ona je weozdobionó snóżima kamieniama
i darama, rzekł:6 „Przińdze czas, cziej z nego, na co [wa] tu wzeróta, nie ostónie kam
na kamie, chteren be nie beł zwalony”. 7 [Oni] Go sę zapitele: „Uczecelu, cziej to sę
stónie? I jaczi mdze znak, cziej to sę zacznie dzejac?”

Zóczątk cerpieniów
8 Jezes odpowiedzół: „Bóczta, cobe waju chto nie omanił. Bo wiele przińdze pod
mojim mionę e bądą gódele: Jo jem - i: Czas ju przeszedł. Nie biejta za nima! 9 A nie
lekójta sę, cziej uczejeta o wojnach i porechach. To sę maszi stać, ale to jesz tak wnetka nie mdze kuńc”. 10 Tej gódół do nich: „Powstónie nóród procem nórodowi e króle
stwo procem królestwu. 11 Bądą mocne trzęsenia zemi, a mólama głód i chera; mdą
widzec starszne ukózczi e wióldżi znaczi na niebie.

Ustegowanie na uczniów
12 Ale przed tim wszetczim podniesą na waju ręce i bądą na waju ustegowele.
Wedadząwaju do bóżnic e do sódzów i zawlecząwaju przed królów e wiólgorządców
wedle mojego miona. 13 Bądze to dló waju leżnota, żebe o Mie swiadczec. 14 Muszita
so w sercu udbac, że nie mdzeta so ju w przódk obmiszla, jak sę ogadowac. 13 Bo Jó
dóm wama mownosc i mądrość, przed jaką niżóden z nech, co na waju ustegują, nie
mdze mógł sę obronie ani stanąć przeką. 16 A bądą waju wedówele nawetka starszi,
bracó i przejacele a niejednech z waju uśmiercą. !71 bądzeta nienawidzony przez
wszetczich wedle mojego miona. 18 Ale włos z głowę wama nie zdżinie. 19 Przez swoję
wetrwałosc uretóta waje żece.

Zniszczenie Jeruzalemu
20 Skomo uzdrzita Jeruzalem obstąpione przez wojska, tej możeta wiedzec, że jego
zniszczenie je ju blisko. 21 Tej ny, co bądą w Judeji, niech le ucekają górę; ny, co są
w miesce, niech z niego wińdą a ny po wsach, niech do niego nie wchódają! 22 Bo no
bądze czas mste, żebe sę zjisceło wszetko, co je napisóne.
23 Biada w ne dnie [białkom] niesamim, abo z dzecuszkę prze pierse! Bo bądze
wióldżi cesk na zemi e górz procem temu nórodowi; 24jedny padną od miecza,
a dredżich zanekają w pojmanie midze wszetczie nórode. A Jeruzalem mdze deptóne
przez poganów, jaż czase poganów przeminą.
(joj)

Drodzy Czytelnicy
Lubotni Gzetińce
Dzisiaj przedstawiamy ostatni piątkowy „Głos Kaszćb”. Następny i kolejne
-już w nowej szacie graficznej naszej gazety, będą się ukazywać na dwóch
stronach w każdy poniedziałek, począwszy od 30 bm.
JERZY DĄBROWA

TELEWIZJA-SPORT

Piątek, 27 kwietnia 2001 r.

□□□i
6.30 Kawa czy herbata?
6.55 Giełda
7.00 Kawa czy herbata?
7.30 Telezakupy
7.45 Kawa czy herbata?
8.15 Krakowskie Przedmieście 27 - pro
gram public.
8.30 Wiadomości
8.45 Rodzina Lwie Serce (13) - serial
anim.
9.10 Jedyneczka - program dla dzieci
9.40 Bajeczki Jedyneczki - program dla
dzieci
10.00 Barnaby Jones (19) - serial krymin.
10.50 ZUS radzi - magazyn poradnik.
11.00 Taki jest świat - magazyn
11.15 Rodzinny puchar - program spor
towy
11.25 Cud narodzin. Nadzieja przeciw
ko strachowi (3) - film dok.
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes - rolniczy magazyn
informac.
12.25 Czas relaksu - magazyn turystycz
ny
12.45 Plebania (61) - serial obycz.
13.15 Szansa na życie (8) - felieton
13.30 ABC reformy edukacji
13.35 Unia to my. bezpieczeństwo so
cjalne (5) - felieton
13.50 Świat wierzeń religijnych. Bud
dyzm. Zostać mnichem - film dok.
14.05 Kostaryka, Panama czyli Kanał
14.35 Europa regionów. Zrozumieć są
siada - magazyn
15.00 Wiadomości
15.10 Ich pierwsze miłości - program
artyst.
15.35 Słowo daję. Poranione skrzydła
16.05 Rower Błażeja - magazyn dla mło
dzieży
16.30 Moda na sukces (1361) - teleno
wela
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.30 Plebania (62) - serial obycz.
18.00 Dwadzieścia jeden - teleturniej
18.35 Więzy krwi (14) - serial obycz.
19.05 Wieczorynka. Kacper - serial anim.
19.30 Wiadomości
20.10 Good Morning, Vietnam - film
wojenny, USA
22.15 Nocne rozmowy. Kto kreuje poli
tyków - program public.
23.05 Monitor Wiadomości
23.40 Wybrany - thriller, Francja
1.20 Superjedynki. Opole 2001

6.00 Teledyski
7.00 Odjazdowe kreskówki
9.30 Śmiej się razem z nami
10.00 Izabella - telenowela
10.50 Perła - telenowela
11.40 W akcji - magazyn sensacji
.,12.25 Teleshopping
,
13.25 Gliniarze na motorach (2) - serial
14.20 Izabella - telenowela
15.10 Odjazdowe kreskówki
17.35 Gliniarze na motorach - serial
18.30 W akcji - magazyn sensacji
19.00 Wzywam dr. Brucknera - serial
20.00 Co za noc - komedia, Kanada
21.50 Zakładnik - thriller, USA
23.35 Wzywam dr. Brucknera - serial
0.25 Rosyjski łącznik - film sensac.,
Kanada
1.55 Zakładnik - thriller, USA
3.20 Teleshopping

POLCMr
6.00 Raj - magazyn katolicki
6.30 Kawa czy herbata?
6.55 Giełda
7.00 Kawa czy herbata?
7.30 Kurier z Waszyngtonu - próg. z
udziałem Jana Nowaka Jeziorańskiego
7.45 Kawa czy herbata?
8.15 Krakowskie Przedmieście 27
8.30 Wiadomości
8.40 Złotopolscy - telenowela
9.05 Trzy szalone zera. Szalone pomy
sły - serial
9.30 Wspomnień czar. Dybuk melo
dramat, Polska
11.10 Anima. Leszek Komorowski - pro
gram
11.30 Kochamy polskie seriale - teletur
niej
12.00 Wiadomości
12.10 Paweł Jocz
12.45 360 stopni dookoła ciała. Zatrucia
- magazyn

TV-3 GDAŃSK
7.00 Bajki małego czarodzieja - serial
anim.
7.30 Domek na skraju lasu - angielski
film dla dzieci
8.00 Panorama
8.10 Dzień dobry, tu Gdańsk
8.30 Królowa serc - serial
9.30 Integracja - magazyn dla osób nie
pełnosprawnych
9.45 To jest temat
10.00 W labiryncie - telenowela
10.30 Kontury
10.45 Telekurier
11.15 Mike Hammer - serial fab.
12.05 U siebie - At Home - program et
niczny
12.35 Puls samorządu
13.05 Świat cudów - serial pop-naukowy
13.30 Przy kominku
14.00 Kalejdoskop regionalny
14.10 Projektantki - serial fab.
14.35 Klan - telenowela
15.00 Sport na luzie
15.30 Kość niezgody
16.00 Studio Trójki
16.10 Panorama
16.15 „Z wędką”
16.25 Bez ściągi - wydanie specjalne
16.55 Pętlowa lista przebojów
17.15 Integracja europejska

1.40 Opętanie - dramat psycholog.,
Francja
3.40 Wojna między mężczyznami i
kobietami - film obycz.

tvp3
7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody - magazyn
8.00 Program lokalny
8.30 Święta wojna - serial komed.
9.00 Transmisja obrad Sejmu
14.55 Szansa na sukces. Republika - pro
gram rozryw.
16.00 Panorama
16.10 Na dobre i na złe (63) - serial
obycz.
17.10 Program rozrywkowy
17.30 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
19.00 Kawaleria powietrzna (9) - serial
dok.
19.30 Badziewiakowie - serial komed.
20.00 Hotel Euro Pa Pa (1) - koncert II
Festiwalu Sztuki Estradowej
20.55 Dwójkomania
21.00 Panorama
21.35 Dziwny jest ten świat
22.05 Gwiazdor - komedia obycz., Au
stralia
23.55 Akcja (6) - serial komed.
0.20 Postój - thriller, USA

Op°^
6.00 Piosenka na życzenie
7.00 Casper (20) - serial anim.
7.25 Polityczne graffiti - program public.
7.40 Xena, wojownicza księżniczka
(106) - serial przygód.
8.35 Strażnik Teksasu (69) - serial sen
sac.
9.30 Zbuntowany Anioł (252) - teleno
wela
10.20 Cud miłości (4) - telenowela
11.15 Słodka trucizna (79) - serial
obycz.
12.05 Przyjaciele (115) - serial komed.
12.35 Adam i Ewa (91) - serial obycz.
13.05 Disco Polo Live
14.05 Idź na całość - show z nagrodami
15.00 Pokemon (99) - serial anim.
15.30 Informacje
15.55 Słoneczny patrol (148) - serial
przygód.
16.45 Strażnik Teksasu (97) - serial
sensac.
17.45 Cud miłości (5) - telenowela
13.10 Złotopolscy (275) - telenowela
13.35 Gość Jedynki
13.45 Tygodnik polityczny Jedynki
14.30 Fronda. Życie publiczne i moral
ne - magazyn public.
15.00 Wiadomości
15.10 Festiwal Operowo-operetkowy
Ciechocinek 2000 (2)
16.00 Róg Wojskiego - magazyn łowiec-

ki-..16.25 Zabawy.. językiem
...... polskim
I -- tele
turniej
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 Tęczowa bajeczka - próg. dla dzie
ci
17.50 Pegaz - magazyn kulturalny
18.20 Telezakupy
18.35 Złotopolscy (275) - telenowela
19.00 Wieści polonijne
19.15 Dobranocka. Zaczarowany ołówek
19.30 Wiadomości
20.00 Wywiad z Prezydentem RP - w
przeddzień Zjazdu Poloni i Polaków z za
granicy
20.10 Twarze i maski. Dwie role - serial
21.05 II Zjazd Polonii i Polaków z za
granicy 2001 - kronika
21.20 Hity satelity
21.35 Jestem - Bohdan Łazuka - program
rozryw.
22.30 Panorama
23.00 Porozmawiajmy - program public.
0.00 Pamiętnik rodzinny - Pierwszy
krzyk (5) - telenowela dok.
0.25 Monitor Wiadomości
0.55 Wieści polonijne
1.10 Zaczarowany ołówek - serial anim.
1.20 Wywiad z Prezydentem RP - w
przeddzień Zjazdu Poloni i Polaków z za
granicy
1.30 Wiadomości
2.00 Złotopolscy (275) - telenowela
2.30 Twarze i maski. Dwie role - serial
3.25 Hity satelity
3.40 Jestem - Bohdan Łazuka - program
rozryw.
4.25 Pamiętnik rodzinny - Pierwszy
17.30 E O L
18.00 Panorama
18.20 Punkt
18.30 Co, gdzie, kiedy w Trójmieście
18.50 Studio Trójki
19.00 Polska Liga Siatkówki - sprawoz
danie
21.05 Męski świat - sitcom
21.30 Panorama
21.40 Panorama morza
22.00 To jest temat - reportaż
22.15 Rozmowa dnia
22.35 Autostrada
23.00 W imię sprawiedliwości - film fab.
prod. USA.
00.55 Sport na luzie
1.10 Zakończenie programu
M

SZCZECINEK

9.00 Powtórka programu z czwartku
17.15 „Echa dnia”
Program lokalny: Minął tydzień,
Zielony rynek, Sportowy weekend
20.00 i 21.30 Powtórka programu

10.15 Wydarzenia
10.35 Program lokalny: Europejskie
ogrody zoologiczne
11.00 Australijczycy
11.50 Gen. Stanisław Maczek

18.40 Informacje
18.45 Kurier TV
19.10 Zbuntowany Anioł (253) - tele
nowela
20.00 Dwa światy - reality show
20.30 Adam i Ewa (91) - serial obycz.
21.00 Za linią frontu - film wojenny,
USA
21.30 Losowanie LOTTO i Szczęśliwe
go Numerka (w przerwie filmu)
22.40 Informacje i biznes informacje
23.05 Polityczne graffiti - program pu
blic.
23.20 Różowa landrynka - magazyn erot.
23.50 Nawiedzony dom - horror, USA
01.25 Playboy - magazyn erot.
02.40 Muzyka na BIS

05.45 Kropka nad i - program public.
06.00 Kamila - serial obycz.
06.45 Telesklep
07.00 Przeklęta miłość - serial obycz..
07.50 Trzy małe duszki - serial anim.
08.15 Oliver Twist - serial anim.
08.40 Tajne akta psiej agencji - serial
anim.
09.05 W 80 marzeń dookoła świata - se
rial anim.
09.30 Telesklep
10.30 Big Brother - reality show
11.15 Rozmowy w toku - talk show
12.00 Trafiony, zatopiony - program roz
ryw.
13.00 Trzy małe duszki - serial anim.
13.30 Oliver Twist - serial anim.
13.55 Tajne akta psiej agencji - serial
anim.
14.20 W 80 marzeń dookoła świata - se
rial anim.
14.45 Krok za krokiem - serial komed.
15.15 Milionerzy - teleturniej
16.00 TVN Fakty
16.20 W niewoli uczuć - serial obycz.
17.15 Telegra - psychozabawa
17.45 Big Brother. W cztery oczy - re
ality show
18.15 Rozmowy w toku - talk show
19.00 TVN Fakty
19.25 Kropka nad i - program public.
20.00 Big Brother - reality show
20.50 Milionerzy - teleturniej
21.40 SUPERKINO. Zabójcy - film
sensac., USA
0.20 Big Brother. Extra - reality show
1.05 Porwanie Kari Swenson - film sen
sac., USA
2.30 Ktoś mnie obserwuje - film erot.
krzyk (5) - telenowela dok.
4.50 II Zjazd Polonii i Polaków z zagra
nicy 2001 - kronika
5.05 Panorama
5.35 Pegaz - magazyn
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_________ Porażka Sroka M&S Okna bez ujmy_________

WALCZYLI
NIEUSTĘPLIWIE
Wczoraj rozpoczęła się walka o miejsca 5-8 w rozgrywkach męskiej ekstraklasy ko
szykarskiej sezonu 2000/2001. W słupskiej Gryfii Brok M&S Okna po ambitnej grze
przegrał z drużyną Malfarb Budrem Stal Ostrów Wlkp. 88:96 (12:20,29:24,29:28,18:24).
Po czterech minutach za sprawą
Krzysztofa Sidora i Rusłana Bajdakowa przyjezdni prowadzili 9:0. Przy
tym niekorzystnym stanie pierwsze
punkty dla miejscowych zdobył Rado
sław Hyży, który popisał się rzutem zza
linii 6.25 m. Do końca I kwarty inicja
tywa była po stronie gości. Słupska dru
żyna w krajowym zestawieniu kierowa
na przez trenera Jarosława Zawadkę
powoli zaczęła odrabiać straty. W jej
szeregach znakomicie spisywał się cen
ter Krzysztof Wilangowski, który po
derwał swoich kolegów do walki. Przy
tym był wyjątkowo skuteczny w II
kwarcie i zdobył 13 punktów. Na prze
rwę Malfarb Budrem Stal miał już tyl
ko trzy punkty przewagi 44:41. Słupszczanie nie zamierzali się poddawać i po
ambitnym pościgu za sprawą„Wilusia”

KOSZYKÓWKA
i Hyżego na tablicy świetlnej po raz
pierwszy pojawił się remis 59:59 w 25
minucie. W chwilę potem było 61:61, a
następnie w 28 minucie zanotowano
trzeci remis w meczu 65:65. Pod koniec
III kwarty dzięki Wojciechowi Szawarskiemu goście „odskoczyli” na 70:65 i
w ostatnich 10 minutach spokojnie kon
trolowali bieg wydarzeń na boisku, pro
wadząc 81:76, 83:78 (przy tym wyniku
w 35 minucie za 5 przewinień boisko
musiał opuścić Hyży), 87:80, 93:86. W
końcowej fazie za pięć fauli wypadli z
gry Artur Golański (Słupsk) i wybo
rowy snajper Dariusz Parzeński
(Ostrów Wlkp). Dla gospodarzy punk
ty zdobyli: Wilangowski - 25, Andrzej

Noteć nie wykorzystała
atutu własnej hali
KOSZYKÓWKA
W trzecim meczu koszykówki męż
czyzn o awans do ekstraklasy drużyna
Noteci Inowrocław, która wygrała po
przednio dwa razy na wyjeździe uległa
Mirpolowi Instal Białystok 85:98
(25:27,16:15,26:33,18:23). Najwięcej
punktów zdobyli: dla Noteci - Kevin
Turner-28,TicianoMazija- 14 i Woj

ciech Ziółkowski - 13; dla Mirpolu In
stal - Kamil Zakrzewski - 27, Marcin
Krajewski - 17 i Arunas Seferis - 16.
W czwartek po raz kolejny Noteć
miała szansę na odniesienie trzeciego
zwycięstwa, dającego awans, ale po raz
drugi przegrała z Mirpolem Instal, tym
razem 74:90 (18:13, 23:21, 17:21,
16:35). Decydujący piąty mecz odbę
dzie się w niedzielę, w Inowrocławiu.
(suw)

Przed 22. kolejką

KI

Pluta - 18, Hyży - 16, Kordian Kory
tek - 13, Golański - 8, Rafał Frank 8. Grali też: Dawid Przybyszewski i
Piotr Nosewicz. Dorobek punktowy
koszykarzy z Ostrowa Wlkp.: Parzeń
ski - 25, Szawarski - 21, Bajdakow 17, Jacek Krzykała - 14, Krzysztof
Sidor - 11, Artur Robak - 5, Zoran
Sretenovic - 3. Spotkanie rewanżowe
w Ostrowie Wlkp. zaplanowane jest w
niedzielę (29 bm.) o godz. 17.
W innym meczu o lokaty 5-8 Pogoń
Ruda Śląska u siebie wygrała ze Spój
nią Stargard Szczeciński 81:71. Rezul
taty spotkań o miejsca 1-4: Zepter Idea
Śląsk Wrocław - Prokom Trefl Sopot
92:86 (stan rywalizacji 2-0), Anwil ,
Włocławek - Hoop Blachy Pruszyński
Pruszków 77:75 (2-0).
(fen)

PIŁKA NOŻNA

Porażka Polaków
w ME do lat 16
Występująca w Anglii w mistrzo
stwach Europy do lat 16 piłkarska re
prezentacja Polski w swoim drugim
meczu przegrała z Holandią0:2. W dru
gim meczu grupy B Rosja pokonała
Turcję 1:0. Poprzednio drużyna Krzysz
tofa Słabika zremisowała bezbramkowo
z Rosją i zajmuje ostatnie miejsce w ta
beli. Przypominamy, że do ćwierćfina
łów awansują dwa czołowe zespoły z
każdej grupy.

1-0

1. Rosja

■ H6.00 Muzyczny VIP
7.00 A kuku - program rozryw1.
7.30 Muzyczne listy
8.30 Super Mario Brothers - serial dla
dzieci
9.00 Saber Rider - serial anim.
9.30 Był sobie złodziej - serial
10.20 Różowe lata siedemdziesiąte 2 serial
10.45 Świat według Kiepskich - serial
11.15 Dwa światy - reality show
11.30 Przygody rodziny Addamsów serial
12.00 Jak dwie krople czekolady - serial
12.30 Łowca przygód - serial
13.25 A kuku - program rozryw.
13.55 Muzyczny VIP
14.45 Muzyczne listy
15.45 Garfield - serial anim.
16.15 Spiderman - serial anim.
16.45 Jak dwie krople czekolady - serial
17.15 Dwa światy - reality show
17.45 Dziennik
18.00 Grace w opałach - serial
18.30 Pacific Blue - serial
19.30 Jak Pan może, Panie doktorze? serial
20.00 Najemnicy - serial
21.00 Podejdź no do płota - talk show
21.55 Świat według Kiepskich - serial
22.30 Dziennik
22.45 Życie jak sen - serial
23.15 Dwa światy - reality show
0.00 Kaskaderzy z Hollywood - serial
dok.
1.00 Ariruany - wielkie wydry peruwiań
skie - film dok.
2.00 Spotkajmy się - program rozryw.
2.30 Muzyczne listy
3.30 Strefa P - próg. muzyczny
4.20 Zakończenie programu
17.15 Wydarzenia
17.30 Program lokalny: Pieski świat.
Rasowy przyjaciel. Klakson
19.10 Zemsta - serial
20.00 Wydarzenia
20.25 Mocne rozmowy Marka Kotańskiego
21.55 Zamki i Pałace (koszalińskie i słup
skie)
22.15 Wydarzenia
22.35 Program lokalny: Pieski świat.
Rasowy przyjaciel. Klakson

VECTRA
SŁUPSK
Blok muz.: 8; 10; 10.45; 12.40; 17;
22.05; 22.10; 22.45; Telezakupy: 9; 15.30;
Blok filmów rys.: 10.15; 13; 18.05
11 Bellamy - serial
11.50 Generał Stanisław Maczek - film
dok.
13.30 Kuchnia smakosza
14.00 Życie zwierząt
14.30 Nafciarze
17.20; 20 Kurier Słupski
17.35 Program lokalny
18.35 Różni ludzie, różne sprawy
19.05 Zemsta
20.25 Pokonać przemoc
21.25 Mocne rozmowy Marka Kotańskiego
21.55 Dwory i pałace
22.15 Z jak zrdowie
22.30 Dla Ciebie.

2-1
3. Turcja

Mecz Polonii Warszawa z liderem tabeli ekstraklasy Wisłą Kra
ków zapowiada się jako największe wydarzenie 22. kolejki piłkarskiej ekstraklasy, która zostanie rozegrana 27-29 bm.
PUKA NOŻNA
Forma, jaką ostatnio prezentuje Po
lonia, pozostawia zapewne wiele do
życzenia kierownictwu klubu, trenero
wi i samym piłkarzom. Po niespodzie
wanej porażce u siebie z Ruchem Cho
rzów 1:2 przed dwoma tygodniami
„Czarne Koszule” przed tygodniem
wywiozły trzy punkty z Płocka, gdzie
grały z Orlenem, outsiderem ekstrakla
sy. Po raz pierwszy na boisku przy Konwiktorskiej przeciwko Polonii wystąpi
Maciej Szczęsny, który przeszedł ze
stołecznego klubu do Wisły w trakcie
przerwy zimowej.
Po ostatnich porażkach Stomilu Olsz

tyn z pracą w tym klubie pożegnał się
pierwszy trener Dariusz Janowski i
jego konsultant Mieczysław Broniszewski. W sobotnim meczu olsztyńską
drużynę, która podejmować będzie
ostatni zespół tabeli Orlen Płock, popro
wadzi Zbigniew Kieżun.
Zajmująca drugą pozycję w tabeli
Legia Warszawa zagra w Wodzisławiu
z Odrą, natomiast Pogoń, która jest na
trzecim miejscu, podejmować będzie
Zagłębie Lubin.
W innych spotkaniach 22. kolejki
zmierzą się: GKS Katowice - Ruch
Chorzów, Widzew Łódź - Groclin Dyskobolia Grodzisk Wlkp., Arnica Wron
ki - Śląsk Wrocław, Górnik Zabrze Ruch Radzionków.
(mars)

(suw)

Pomorska liga
juniorów „B”
Rezultaty środowych meczów piłkar
skich 24. serii:

Po ośmiu wyścigach w klasie Finn żeglarskich regat o Puchar
Świata, które odbywają się na Morzu Liguryjskim u wybrzeży fran
cuskiej miejscowości Hyeres, prowadzi Mateusz Kusznierewicz.
ŻEGLARSTWO
Polski żeglarz ma na koncie 10,4 pkt
i wyprzedza Niemca Martina Fellmannaa - 17 pkt oraz Belga Sebastiena
Godefroida - 18 pkt.
W środę przeprowadzono dwa kolej
ne wyścigi przy słabnącym wietrze, po
czątkowo o sile 4-5 stopni w skali Be
auforta. Oba wygrał M. Kusznierewicz,
który we wtorek nie ukończył szóstego
wyścigu, gdyż podczas kolizji jeden z
francuskich zawodników rozdarł mu

żagiel. Jury przyznało Polakowi tzw.
zadośćuczynienie ze średnią z dotych
czasowych wyścigów - 2,4 pkt.
Pozostali polscy żeglarze, startujący
w klasach olimpijskich, po środowych
zmaganiach nie poprawili swych lokat.
Najwyższe lokaty zajmują: piąte - Anna
Graczyk w Mistralu, szóste - Maciej
Grabowski w Laserze oraz załoga
Gdańsk Paweł Kacprowski - Paweł
Kuźmicki w klasie 49er.
W prestiżowych regatach-33. Semaine Olympique Francaise, startuje pra
wie pół tysiąca żeglarzy.
(mars)

n
4.0

Jantar Ustka - Bytovia Bytów
Wjfi
Gryf 95 PPKS Słupsk - Arka Gdynia

1
2:1

n

pomazania Malork - FC SópOt
Chojniczanka Chojnice - Bałtyk Gdynia

0:3

Wista Tczew - Polonia Gdańsk
Pauzowały Żuławy Nowy Dwór Gdański.
1. Wista

22 53

62-25

22 §1

8H2

19 50

103-12

5. Gryf 95 PPKS

22 41

72-32

a Pókm

21

3.

Kusznierewicz liderem

1-1

u <-t*s

lilii

7.

Lechia

Arka

40 55-14

23 39

56-26

* 1

21 32

W-W

9.

22 30

37-30

11. Chojniczanka

22 21

34-33

13. Jantar

20 21

24-55

:1iFG$0pSt

23 19

3H5

15. Brok Intermarche Pogoń 23

16

i&iłfawy 1

21 3

17. Bytovia

23

7

27-76

12-90
14-111

(fen)

Dzisiaj informacje
sportowe także na str. 16

Aarons i Pritzi uznane mistrzyniami świata

Tytuły po 64 latach
Amerykanka Ruth Aarons i Austriaczka Trude Pritzi zostały uznane mistrzyniami świata w grze pojedyn
czej z 1937 roku - ogłosiła w czwartek w Osace Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego (ITTF).
W mistrzostwach sprzed 64 lat, które odbywały się w au
striackim Baden, Amerykanka i reprezentantka gospodarzy
przekroczyły w finale limit czasu i tytułu nie przyznano, je
dyny raz w historii. Według ówczesnych przepisów zawod
niczki miały 1 godzinę i 45 minut na rozstrzygnięcie meczu,
a limit miał je zmusić do porzucenia zbyt defensywnej takty
ki.
Z inicjatywą przyznania tytułu obu zawodniczkom wystą
pił Steve Isaacson, twórca amerykańskiej Galerii Sław w te
nisie stołowym. Poparła go obchodząca w tym roku 75-lecie
ITTF, która uzupełniła jedyne wakujące miejsce na liście
mistrzyń świata.

Przed drugą wojną światową partie tenisa stołowego trwa
ły niekiedy bardzo długo. W historii tej dyscypliny Polak
Alojzy Ehrlich zapisał się najdłuższym czasem rozgrywania
seta. W 1936 roku podczas mistrzostw świata w Pradze, w
ćwierćfinałowym spotkaniu turnieju drużynowego Polska Rumunia, Ehrlich zagrał z Panettem, jednym z najlepszych
wówczas zawodników na świecie. Po 130 minutach gry w
pierwszym secie był remis... 0:0. Obaj gracze, nie ruszając
się z miejsca, spokojnie odbijali piłeczkę. W pewnym mo
mencie Ehrlich przerzucił rakietkę do lewej ręki i niespodzie
wanie zaatakował. Polak wygrał mecz 2:0 (21:16, 21:18) —
była to najdłuższa gra o jeden punkt w historii światowego
pingponga.
(PAP, suw)
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Środa na europejskich stadionach

III liga - grupa 2

Kołobrzeżanie będą
walczyć o trzy punkty
Piłkarze z grupy 2 iii ligi nie mają zbyt dużo czasu na odpoczynek
w ligowej rywalizacji. W środę rozgrywali mecze mistrzowskie, a
już w najbliższy weekend czeka ich kolejna runda spotkań. Kotwi
ca Kołobrzeg podejmować będzie Błękitnych Stargard Szczeciń
ski i zapowiada walkę o trzy punkty.
____ _
Sympatycy piłki nożnej w Kołobrze
PIŁKA NOŻNA gu też wierzą że ich zespół w najbliż
szych meczach będzie wygrywał i od
Kołobrzeżanie, którzy w środę zano dali się od tych najniższych rejonów ta
towali bardzo cenne zwycięstwo (2:1)
beli ligowej rywalizacji. Mamy nadzie
w Kaliszu ze znacznie wyżej notowa ję, że piłkarze spełnią te oczekiwania.
nym tamtejszym KKS, są w dobrych Początek meczu w sobotę, 28 bm., o
nastrojach i pilnie przygotowują się do
godz. 16 na stadionie przy ul. Śliwiń
kolejnego ważnego dla nich spotkania.
skiego. Przypominamy, że jesieniąKoDrużyna Błękitnych, zajmująca obecnie twica przegrała z Błękitnymi w Stargar
14. miejsce w tabeli również broni się
dzie Szczecińskim 0:3.
jeszcze przed spadkiem i łatwo o wy
Pozostałe pary 32. kolejki (w nawia
graną z tym zespołem nie będzie. Tre sach przypominamy rezultaty z rundy je
ner Kotwicy (20. pozycja), Jan Kępa,
siennej): Arnica II Wronki - Unia Ja
dobrze zna drużynę najbliższych rywa
nikowo (1:2); Huragan Pobiedziska-'
li, bo kiedyś pracował w stargardzkim
Kaszubią Kościerzyna (2:0); Chemik
klubie. - Myślą, że znajdziemy sposób
Bydgoszcz — KKS Kalisz (1:0); War
na pokonanie Błękitnych, Jest to mecz o
ta Poznań - Bałtyk Gdynia (3:2); Gryf
złapanie kontaktu z grupą spadkową.
Wejherowo-Pomerania Police (2:1);
Jeżeli wygramy i później w dwóch na Goplania Inowrocław - Obra Agro
stępnych meczach zdobędziemy komplet Handel Kościan (0:2); Mień Lipno punktów zrobi się ciekawie i szansa na Flota Świnoujście (0:3); Lignomat
utrzymanie znacznie wzrośnie - powie Jankowy - Astra Krotoszyn (3:1);
dział z nadziejąszkoleniowiec kołobrze Sparta Brodnica-Arka Gdynia (1:3).
Pauzuje Zawisza Bydgoszcz.
skiej drużyny.
---------------------------------------------------- (suw)—

GRANO
TOWARZYSKO
W środę na europeiskich stadionach odbyło się 13 meczów towarzyskich. Grała także
reprezentacja Polski, remisując - o czym informowaliśmy - w Bydgoszczy ze Szkodą
1:1. Mistrzowie świata i Europy Francuzi grali u siebie z Portugalię._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

a

PIŁKA NOŻNA

Sześć spotkań
eliminacyjnych
W środę na europejskich stadionach
odbyło się sześć spotkań eliminacji mi
strzostw świata. Oto rezultaty i sytuacja
w poszczególnych grupach po tych me
czach.

Grupa 1
Jugosławia-Rosja 0:1 (0:0)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TABELA
Rosja
Szwajcaria
Słowenia
Jugosławia
Wyspy Owcze
Luksemburg

5 13
5 8
5 7
4 5
4 4
5 0

7-1
13-5
8-7
4-3
5-8
1-14

Drużyna Francji pokonała Portugalię
4:0 (3:0) w meczu towarzyskim zapo
wiadanym jako rewanż za półfinał mi
Holandia-Cypr 4:0 (3:0)
strzostw Europy w 2000 roku.
Irlandia-Andora 3:1 (2:1)
Portugalczycy przyjechali do Paryża
TABELA
aby udowodnić, że sędzia Guenther
15-4
6 14
1. Irlandia
Benko wypaczył wówczas wynik spo
11-4
5 11
2. Portugalia
tkania, dyktując rzut karny po zagraniu
17-6
6 11
3. Holandia
ręką Abla Xaviera i pozbawiając piłka
10-12
5 7
4. Cypr
rzy z Półwyspu Iberyjskiego miejsca w
6-8
5 7
5. Estonia
finale. Na murawie stadionu Saint De
3-22
7 0
6. Andora
nis, Francuzi pozbawili jednak drużynę
gości wszelkich złudzeń. Sylvain Wiltord, Mikael Silvestre i Thierry Henry
Malta-Islandia 1:4 (1:2)
zdobyli bramki w pierwszej połowie
TABELA
spotkania, a po przerwie czwarte trafie
6-0
5 11
1. Czechy
nie dołożył Youri Djorkaeff. Tym sa
10-6
5 10
2. Bułgaria
mym Francuzi przerwali serię siedmiu
9-3
5 9
3. Dania
meczów Portugalczyków bez porażki.
7-9
6
5
4.
Islandia
Pierwszą bramkę dla gospodarzy w 17
5-7
5 4
Puchar Polski
5. Irlandia Płn.
minucie, wypracowali zawodnicy lon
1-13
1
5
6.
Malta
dyńskiego Arsenału. Robert Pires podał
do Sylvaina Wiltorda i ten posłał moc
no podkręconą piłkę do siatki. W 32
Łotwa-San Marino 1:1 (1:0)
Fako/Orkan Rumia 1:4(1:3). Dla gospo minucie na 2:0, uderzeniem z woleja po
PIŁKA NOŻNA darzy honorową bramkę zdobył Edwin podaniu’z rzutu rożnego, podwyższył
TABELA
obrońca Mikael Silvestre. Dwie minuty
Kasprowicz.
10-3
5 11
1. Szkocja
W środowe popołudnie rozegrano
Ciekawie było w Lęborku, gdzie spo później niezdecydowanie obrońców
16-3
4 8
2.
Belgia
mecze piłkarskie VII rundy Pucharu
portugalskich wykorzystał Thierry Hen
5-2
3 5
3. Chorwacja
Polski na szczeblu Pomorskiego Związ tkali się dwaj czwartoligowcy. Miejsco
ry i strzałem po ziemi pokonał Quima.
3-10
4
wy
Brok
Intermarche
Pogoń
zwyciężył
5
4.
Łotwa
ku Piłki Nożnej z udziałem czterech re
Druga połowa spotkania była mniej
2-18
5 1
Cartusię Kartuzy 3:2 (0:1). Dla lębor5. San Marino
prezentantów regionu słupskiego. Do
ciekawa. W 80 minucie, po podaniu
gole
strzelili:
Roman
Cech
2,
czan
niespodzianki doszło w Gostkowie,
Henry’ego, piłkę przepuścili Petit i Pi
gdzie tamtejszy Orkan (słupska klasa Tomasz Pietrasik. Zwycięskie druży
res. Otrzymał ją dobrze ustawiony Djor
Austria - Liechtenstein 2:0 (1:0)
ny
awansowały
do
VIII
rundy,
która
okręgowa) pokonał ustecką drużynę
kaeff i ustalił wynik spotkania.
TABELA
Jantar Norlax (IV liga) 1:0 (1:0), a zwy zaplanowana jest 1 maja (wtorek) o
W innych środowych meczach towa
cięskiego gola strzelił Piotr Kowalew godz. 17. Losowanie par odbędzie się
5
11
7-3
1. Austria
rzyskich padły rezultaty: Mołdawia 4
10 10-2
ski. W Kobylnicy Słupia (klasa „A”) dzisiaj w godzinach popołudniowych w
2. Hiszpania
Estonia 0:0, Chorwacja - Grecja 2:2
4
6
6-5
przegrała z czwartoligowym zespołem Gdańsku.
3. Izrael
(0:1), Rumunia-Słowacja 0:0, Szwaj
4 4
6-6
4. Bośnia i Hercegowina
caria - Szwecja 0:2 (0:0), Dania - Sło
5 0
0-13
5. Liechtenstein
wenia 3:0 (0:0), Turcja - Albania 0:2
(suw)
(0:0), Norwegia - Bułgaria 2:1 (0:1),
Kapitan reprezentacji Bułgarii Marian Hristov (z prawej) skacze do piłki obok
Czechy - Belgia 1:1 (0:1), Węgry kolejnym sprawdzianemformy przedfi
zdziwionego Eirika Bakke z Norwegii podczas rozegranego w środę towarzyskie
PIŁKA RĘCZNA nałami VII Ogólnopolskiej Olimpiady Finlandia 0:0, Włochy - RPA 1:0 go meczu piłki nożnej.
__ _
(0:0), Hiszpania - Japonia 1:0 (0:0).
Z_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - Fol. PAP/EPA-TOR RICHARDSEN
Młodzieży. Będę próbował różnych wa
(suw)
Piłkarki ręczne Słupi Słupsk roze riantów gry. W konfrontacji z akadegrają dwa mecze w ramach rozgrywek
miczkami raczej jesteśmy bez szans na
mistrzowskich ekstraklasy edycji 2000/ zwycięstwo, ale ze Styroplastem Startem
2001 o miejsca 7-12 w Gdańsku. Już powinniśmy zdobyć dwa punkty. Jedno
dzisiaj (27 bm.) o godz. 17 słupszczan- jest pewne, że moje podopieczne wal
Wyniki środowych spotkań piłkarki podejmowane będą przez Natę AZS
skich 24. serii: __________________
czyć będą ambitnie o korzystne wyniki.
AWF, a w sobotę (28 bm.) o godz. 16
Gedania Gdańsk - Brok Intermarche Pogoń Lębork 1 ;3
W sobotnich meczach 30. kolejki o
zmierzą się ze Styroplastem Startem.
miejsca 1-6 zmierzą się: Piotrkowia
Jantar Ustka - Bytovia Bytów
0:1
Koszykarze Sacramento Kings pokonali Phoenix Suns 116:90 w
Adam Fedorowicz (szkoleniowiec Piotrków Trybunalski - Sośnica Gliwi
W Koszalinie rozegrano IV rzut ligi
Start Miastko-Gryf Wejherowo
8:1
drugim meczu pierwszej rundy play off i wyrównali stan rywaliza
Słupi): - Kiedy już wiemy o reorgani ce, Montex Lublin - EB Start Elbląg,
szkolnej dziewcząt w judo. Zawod
Gryf 95 TP SA Słupsk-Arka Gdynia
0:1
zacji w żeńskim szczypiorniaku to na Zagłębie Lubin - Vitaral-Jelfa Jelenia
cji 1:1. Kolejne dwa mecze odbędą się w Phoenix._ _ _ _ _ _ _ _ _
niczki rywalizowały w dwóch grupach
Pomezania Malbork - FC Sopot
6:2
sze wysiłki pójdą w tym kierunku, aby Góra. Spotkania o lokaty 7-12: Nata wiekowych, a w poszczególnych kate
Chojniczanka Chojnice - Bałtyk Gdynia
1:1
binson
zdobyła
w
sumie
67
pkt,
a
„Ko
w barażach uratować miejsce w najwyż AZS AWF Gdańsk - Kolporter Kielce,
goriach wagowych triumfowały:
KOSZYKÓWKA
Wierzyca
Starogard
Gdański
Lechia
Gdańsk
przeł.
zły” pokonały po raz drugi Orlando
szej klasie rozgrywkowej. Te dwa me Jaroslavia Jarosław - Ruch Chorzów.
Grupa starsza (roczniki 1987-1988)
4:0
Magic, tym razem 103:96, i w rywali Wisla Tczew - Polonia Gdańsk
(fen)
cze wyjazdowe w Gdańsku będą dla nas
Po
porażce
Kings
w
inauguracyjnym
- kat. 37 kg - Małgorzata KołpakoPauzowały Żuławy Nowy Dwór Gdański._ _ _ _ _ _
zacji
do
trzech
zwycięstw
prowadzą2:0.
wicz (SP 39 Szczecin), kat. 42 kg - Mi spotkaniu play off, w meczu numer 2,
przewaga gospodarzy nie podlegała dys Koszykarze Milwaukee mają spore
riam Wójkowska (SP 56 Szczecin),
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
23 62 92-20
Bałtyk
kusji od pierwszej do ostatniej sekun szanse na awans do drugiej rundy play
kat. 47 kg - Katarzyna Ciszek (SP
20 47 61-25
Lechia
off,
a
dwa
zwycięstwa
z
rzędu
w
play
dy. Po pierwszej kwarcie „Królowie”
Dąbrowa), kat. 52 kg - Sylwia Czuba22 47 61-37
Gryf 95 TP SA
off
to
wyczyn,
którego
po
raz
ostatni
prowadzili różnicą 9 punktów, a po ko
szek (SP Przecław), kat. 57 kg - Marta
23 46 70-28
Arka
gracze
Bucks
dokonali
w
1989
rojtu.
lejnej już 22 punktami. Przystępując do
Szymańska (Gimnazjum nr 11 Kęsza22 41 61-45
Allen
rzucił
27
punktów,
miał
10
zbió
5.
Wista
ostatniej odsłony podopieczni trenera
lin), kat. 63 kg - Joanna Cieślińska
Brok Intermarche Pogoń 23 36 37-24
rek
i
siedem
asyst,
Cassel
zdobył
26
pkt,
Ricka Adelmana mieli na swoim kon
(Gimnazjum nr 11 Koszalin).
35 59-43
Chojniczanka
a Robinson 14. Była to 11 z rzędu po
W punktacji szkół po czterech rzutach
cie 95 pkt, a rywale 63 pkt. Najskutecz
32 41-43
rażka
drużyny
Orlando
z
Milwaukee.
Polonia
Jelfa-Vitaral Jelenia Góra, Pogoń 1922
jest Gimnazjum nr 11 Kosza niejszymi zawodnikami Sacramento
29 39-45
PIŁKA RĘCZNA Żory i Łącznościowiec Szczecin. W II liderem
Najwięcej
punktów
dla
Magie
zdobył
Gryf
W.
lin, które wyprzedza SP Dąbrowa i SP
byli Jugosłowianin Predrag Stojakovic
26 41-50
niezawodny
Tracy
McGrady
35,
grupie rywalizować będą: AKS Gdynia,
10. Start
13 Koszalin. W rywalizacji klubów na - 22 pkt i Jason Williams - 18 pkt.
Juniorki młodsze słupskiej Słupi
25 34-43
Kolporter
Kielce,
Łysogóry
Kielce
i
który
wierzy,
że
Orlando
nie
zakoń
11.
Wierzyca
awansowały do turnieju finałowego VII
czele jest Samuraj Koszalin przed Gwar Najwięcej punktów dla Phoenix Suns
Ochota
Warszawa.
23
25-59
czy
walki
w
play
off
w
trzecim
spo
12.
Bytovia
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w
dią Koszalin i Bushido Szczecin.
zdobył Tony Delk - 14 pkt.
Adam Fedorowicz (szkoleniowiec
21 33-54
tkaniu.
13.
Pomezania
piłce ręcznej (impreza ta uznawana jest
Grupa młodsza (rocznik 1989 i młod
Trójka „muszkieterów” z Milwaukee:
(mars)
19 28-45
14. Żuławy
za mistrzostwa Polski w tej dyscyplinie słupskiego zespołu): - Zawodniczki są
sze) - kat. 24 kg - Agnieszka Malicka
Ray Allen, Sam Cassell i Glenn Rodobrze
przygotowane
do
trudnej
walki.
i w tej grupie wiekowej), który zapla
16 31-92
15. FC Sopot
(SP 1 Sianów), kat. 28 kg - Paulina
nowany jest od 2 do 6 maja w Krapko Rywali mamy silnych. Nasza ekipa mie
15 25-50
16.
Gedania
Gajda (SP 3 Koszalin), kat. 32 kg Dzisiaj informacje sportowe
wicach (województwo opolskie). Ry rzy wysoko. Interesuje nas medal i to ten
4 12-47
17.
Jantar
Malwina Kalwińska (SP Dąbrowa),
walkami słupszczanek w grupie będą: z najszlachetniejszego kruszcu.
także na str. 15
(fen)
kat. 36 kg - Agata Dziadul (SP Mu
zyczna Koszalin), kat. 40 kg - Beata
Watrychowicz (SP 47 Szczecin), kat.
44 kg - Malwina Woch (SP 13 Kosza
lin), kat. 50 kg - Milena Parcheta (SP
3 Koszalin), kat. +50 kg - Marta Tę
dziewięcioma miesiącami torze Eurospeedway Lausitz w
Były kierowca Formuły 1, 44-letni Michele Alboreto,
cza (SP Stare Bielice).
zginął w środę na torze Eurospeedway koło Drezna. Do tra pobliżu Drezna. Policja i prokuratura badają wrak samocho
W klasyfikacji szkół po czterech rzu
Uczniowski Klub Sportowy Victoria SP 2 Sianów przyjmuje zapisy dziewcząt
du, aby ustalić przyczyny wypadku, do którego doszło w nie
gedii doszło podczas treningu przed słynnym wyścigiem 24
(roczniki 1990-1993) do sekcji piłki nożnej. Zgłoszenia pisemne można kierować
tach prowadzi SP Dąbrowa przed SP 13
oczekiwanym momencie, przy dobrych warunkach pogodo
godziny w Le Mans.
pod adresem: UKS Victoria SP 2 Sianów, 76-604 Sianów, ul. Dworcowa 26 A.
Koszalin i SP Stare Bielice. W punkta
wych.
Prowadzone przez M. Alboreto Audi R8 przy prędkości
Zgłoszenia przyjmowane są również telefonicznie przez trenerów sianowskiego
Urodzony 23 grudnia 1956 roku w Mediolanie M. Albore
cji klubów na czele jest Uczniowski
sięgającej 300 kilometrów na godzinę niespodziewanie wy
klubu: Jędrzeja Bieleckiego (praca - 3185-218 lub dom - 343-48-77) i Marka
to
wziął udział w 194 wyścigach Grand Prix Formuły 1, w
Klub Sportowy Tori Dąbrowa. Drugie
padło z toru i wielokrotnie przekoziołkowało.
Nowaka (praca - 3185-218).
latach 1981-1994, odnosząc pięć zwycięstw - dwa w bar
miejsce zajmuje Samuraj Koszalin, a na
M. Alboreto był ostatnim włoskim kierowcą, który wygrał
Szkoleniowcy UKS Victoria SP 2 zapraszają na treningi nie tylko dziewczęta z
trzeciej pozycji sklasyfikowana jest wyścig Grand Prix za kierownicą Ferrari. Były wicemistrz wach Tyrrela i trzy dla Ferrari. W 1985 roku, prowadząc czer
Sianowa, ale również z innych miejscowości. Ponadto mile widziane będą dziew
wony bolid Alboreto został wicemistrzem świata, ustępując
świata przyjechał do Niemiec w miniony poniedziałek, aby
Gwardia Koszalin.
częta ze starszych roczników, które chcą trenować i grać w sianowskim klubie.
tylko Francuzowi Aläinowi Prostowi.
przeprowadzić
sesję
treningową
na
nowym,
otwartym
przed
(mars)
(mars)

Grupa 2

Grupa 3

Niespodzianka w Gostkowie

Grupa 6

Grupa 7

Dwa mecze w Gdańsku

Liga
szkolna
judo

Runda play off
na parkietach NBA

Pomorska
liga
juniorów „A”

Słupia mierzy
w „złoto”

Sianowski klub
zaprasza dziewczęta

Tragedia na torze w Dreźnie

__________
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