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SŁUPSKIE

leź przekroczył
ramę piekła

PONAD CZTERY TYSIĄCE OFIAR

Na Jawie zatrzęsła się ziemia

Fot. AFP\FO TO R ZEPA

Historyczna chwila - Benedykt XVI modli się po niemiecku w obozie zagłady
Auschwitz. Wśród 32 byłych więźniów zaproszonych na to spotkanie z Ojcem
Świętym był słupszczanin Bolesław Sieradzki. - Dech zaparło mi w piersiach,
gdy papież się ze mną witał - mówi.
- Spojrzałem mu w oczy. Nie mo
głem wykrztusić słowa. Nie zapomnę
nigdy tego spotkania. Jestem wzru
szony, a zarazem bardzo zmęczony
- opowiada o wczorajszych przeży
ciach.

BOLESŁAW
SIERADZKI
ma dzisiaj 79 lat.
Do obozu
w Oświęcimiu
trafił w 1943 ro
ku z obozu pracy
w Krzesinach.
Wcześniej prze
szedł obozy
w Luboniu i Antoninku. Pochodzi ze
Zduńskiej Woli pod Łodzią. W1944
roku przeniesiony do obozu w Stuthofie. Wyzwolony podczas ewakuacji
obozu pod Lęborkiem trafił do Słup
ska. Stąd pojechał w rodzinne strony,
jednak nie odnalazł nikogo ze swoich
bliskich. Powrócił na Ziemie Odzyska
ne. W Słupsku mieszka do 53 lat.

Dziecko Oświęcimia
Bolesław Sieradzki jest „dziec
kiem Oświęcimia”. Trafił do Auschwitz
w 1943 roku. Miał wtedy niespełna 16
lat. Jego rodzina zginęła w czasie
wojny. Nie wie, gdzie spoczywają naj
bliżsi. - To spotkanie było wyróżnie
niem dla wszystkich więźniów tego
strasznego miejsca. To dowód
na szacunek, jakim jesteśmy dziś da
rzeni. Dla mnie to niezwykle waż
na świadomość, która pomaga mi no
sić na sobie ciężar czasu Oświęcimia
- mówi były więzień „piekła na ziemi“.
Czym były dla niego słowa papie
ża o pojednaniu? - Przebaczam, ale
nie zapomnę. Jednak wiem, że
zbrodnie tego czasu nie mogą obcią
żać narodu niemieckiego. To wszyst
ko zrobili faszyści i ich nienawiść
- uważa słupszczanin.

977013795261922

(godz. 1 w nocy czasu polskiego), kiedy większość mieszkańców spała. We
dług centrum obserwacyjnego trzęsień ziemi w Dżakarcie siła wstrząsu
wyniosła 6,2 stopnia w skali Richtera. Jego epicentrum znajdowało się
na morzu, około 50 kilometrów na południe od Yogyakarty.
Organizacje międzynarodowe i poszczególne państwa zaoferowały Indonezji
pomoc humanitarną.
\
(PAP)

Papież w Auschwitz
Wizyta w byłym nazistowskim
obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau była ostatnim punktem pa
pieskiej wizyty w Polsce.
Benedykt XVI w samotności i ci
szy przeszedł przez historyczną bra
mę z szyderczym napisem: „Arbeit
Macht Frei” („Praca czyni wolnym”).
Następnie odmówił cichą modli
twę pod Ścianą Straceń, potem zapa
lił znicz, który otrzymał od byłych
więźniów obozu. Benedykt XVI osobi
ście przywitał się z 32 byłymi więźnia
mi obozu Auschwitz.
W Bloku 11, w którym zginął pol
ski więzień obozu Auschwitz, święty
Maksymilian Kolbe, papież zapalił
świecę w celi jego męczeńskiej
śmierci. Świecę tę ofiarował Jan Pa-

w trzęsieniu ziemi, które w sobotę nawiedziło indonezyjską wyspę Jawa zgi
nęło 4611 osób - podało wczoraj późnym popołudniem ministerstwo spraw
społecznych Indonezji.
Jak poinformował Jarosław Skowroński, zastępca szefa misji ambasady RP
w Dżakarcie, brak doniesień, by w trzęsieniu,ucierpieli Polacy. Władze za
strzegają, że w miarę postępu prac ratowniczych liczba zabitych może
znacznie wzrosnąć. Strefa zniszczeń rozciąga się od dawnego sułtańskiego
miasta rezydencjalnego Yogyakarta na południe, aż do wybrzeża Oceanu In
dyjskiego. Indonezyjski Czerwony Krzyż ocenia, że 200 tys. ludzi opuściło
swe domy uciekając przed kataklizmem. Dziesiątki tysięcy mieszkańców
spędziło noc pod gołym niebem, na ulicach i polach. Nadal nie działa więk
szość linii energetycznych i telefonicznych. Zniszczone drogi utrudniają akcję
ratowniczą.
i
Żywioł zaatakował w sobotę tuż przed godziną 6 rano czasu lokalnego
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weł II podczas pielgrzymki do byłego
obozu w 1979 roku.
Wizyta w Birkenau była szczegól
nie oczekiwana przez społeczność
międzynarodową, komentatorów pa
pieskiej wizyty w Polsce i przez świa
towe media, które zwracały uwagę
na symbolikę faktu, że papież Nie
miec odwiedza były hitlerowski obóz
zagłady. Podczas nabożeństwa eku
menicznego papież modlił się po nie
miecku.

Syn narodu niemieckiego
W swoim wystąpieniu Benedykt
XVI nawiązał do wizyty w Auschwitz
w czerwcu 1979 roku jego poprzedni
ka Jana Pawła II, który był tu jako syn
narodu polskiego. Papież Polak
- przypomniał Benedykt XVI - powie
dział wówczas: „Nie mogłem tutaj nie
przybyć jako papież”.
- Przychodzę tutaj jako syn naro
du niemieckiego - podkreślił Bene-

dykt XVI - i dlatego muszę i mogę po
wtórzyć za moim poprzednikiem: Nie
mogłem tutaj nie przybyć. Przybyć tu
musiałem. Był to i jest obowiązek wo
bec prawdy, wobec tych, którzy tu
cierpieli, obowiązek wobec Boga: je
stem tu jako następca Jana Pawła
II i jako syn narodu niemieckiego
- syn tego narodu, nad którym grupa
zbrodniarzy zdobyła władzę przez
zwodnicze obietnice wielkości, przy
wrócenia honoru i znaczenia narodo
wi, roztaczając perspektywy dobroby
tu, ale też stosując terror i zastrasze
nie, by posłużyć się narodem jako
narzędziem swojej żądzy zniszczenia
i panowania. Tak, nie mogłem tu nie
przybyć.
Benedykt XVI zaznaczył, że w tym
miejscu nasuwa się wiele pytań.
- Ciągle powraca jedno: Gdzie był
Bóg w tamtych dniach? Dlaczego mil
czał? Jak mógł pozwolić na tak wiel
kie zniszczenie, na ten tryumf zła?
-pytał.
Po uroczystościach w obozie pa
pież odjechał na lotnisko w Balicach,
gdzie odbyło się oficjalne pożegnanie
Ojca Świętego. Stąd Benedykt
XVI odleciał do Rzymu. Żegnały go
tłumy Polaków.
MICHAŁ KOWALSKI

KIEŁBASA WYBORCZA PROSTO Z WODY

Władza obiecuje na potęgę
Prezydent Słupska buduje swój aquapark, wójt Słupska swój. Burmistrz Ust
ki rzucił się do budowania największego w Polsce kompleksu boisk
do siatkówki plażowej, a władze Debrzna nie zapomniały o elektrowni jądro
wej. Tak się u nas przyrządza kiełbasę wyborczą.
WIĘCEJ NA STR. 3

MIESZKAŃCY SŁUPSKA PROTESTUJĄ

Nie chcemy promieniowania
W Słupsku ma wkrótce stanąć 16 kolejnych masztów telefonii komórkowej.
- Jestem zdziwiona, że tak wiele anten może jeszcze powstać w mieście
- mówi Elżbieta Bartos, przewodnicząca Stowarzyszenia Przeciwko Elektroskażeniom. I razem z innymi mieszkańcami zapowiada społeczny protest.
WIĘCEJ NA STR. I

Dzwoń
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LICHA DNIA

„Jestem pełen podziwu dla jego dynamizmu,
koncentracji i jednocześnie odprężenia,

Ponad 1900

otwarcia, a zarazem braku nerwów i tremy.
Widać, jak mu zależy na tym, żeby
Chrystusa opowiedzieć życzliwym

duchownych koncelebrowało wczoraj wraz z papieżem mszę na krakowskich Błoniach. Byli
wśród nich kardynałowie, biskupi i księża z Polski i 16 innych krajów.

ludziom. Tylko żeby im coś z tego

(PAP)

zostało. ”
............ ..........................
Kardynał Franciszek Macharski o tym, jak ocenia papieża w kontaktach z Polakami, (wp.pl)

MJLS DNIA

Papież na nas liczy
Zawstydził mnie wczoraj
przemoc i nienawiść. Tym
Benedykt XVI. W trakcie ho czasem
Papież
spojrzał
milii podczas mszy
na nas swoimi dobry
świętej na krakowskich
mi oczami i powie
Błoniach
powiedział
dział: jesteście wspa
wiele
wspaniałych
niałym narodem, liczę
słów pod adresem Po
na was. Zawstydzi
laków. Mówił o naszej
łem się, bo ja tego,
głębokiej, pięknej wie
czego zobaczył Be
rze. Wyraził też życze
nedykt XVI, dostrzec
nie, że to właśnie
nie potrafiłem. Za
z Polski wyjdzie im
wstydziłem się, bo
puls,
który
ożywi
Piotr
ten wielki kredyt za
chrześcijaństwo w ca
Polechoński ufania, jakim nas ob
łej Europie. Zrozumia
darzył, narzuca jed
łem, że przez te cztery dni
nocześnie olbrzymią odpo
Ojciec
Święty
dostrzegł wiedzialność. Ojciec Święty
w nas coś, czego na co wyjechał do Rzymu zosta
dzień nie widać. Na ulicach,
wiając nam zadanie do wy
w autobusach, w szkołach,
konania - mamy trwać
na trybunach piłkarskich,
w wierze i tę wiarę szerzyć
w Sejmie — wszędzie tam za
na cały Stary Kontynent. Tak
zwyczaj nie panuje zgoda,
bardzo nie chciałbym za
pojednanie, czy zrozumienie,
wieść tego Wspaniałego
ale obojętność i smutek lub Człowieka.

NA GORĄCO
Jakie najważniejsze przesłanie przekazał Polakom Benedykt XVI?
'rts'fc

Krystyna
Nowak

trzymając się wartości chrześci
jańskich.

- Dla mnie
najważniejszym
przesłaniem pa
pieża jest umac
nianie
nas
w wierze i stałe
podkreślanie, że
kontynuuje pracę Jana Pawła II.
Warto zwrócić uwagę na przeka
zywane przesłanie ekumenicz
ne, czyli wyciąganie ręki do wy
znawców innych religii. Swoją
postawą pokazuje, że trzeba być
otwartym na ludzi i wszystkich
szanować.

Leopold
Stelmachowski
~

- Papież bez
! przerwy wspoI minął o miłości,

ł

jaką
powinni
śmy okazywać
innym ludziom.
Wskazywał też,
jak rozwiązywać różne problemy

Krystyna
Racławska

mmmmmmmmmm».

- Swoje na
uczanie Bene
dykt XVI wyraża
nie tylko słowa
mi, ale także
tym, co robi.
Przyjeżdżając
do Polski w swoją pierwszą ofi
cjalną podróż apostolską poka
zał, jak bardzo szanuje swojego
poprzednika na Tronie Piotrowym.
Złożenie
kwiatów
przed pomnikiem Powstańców
Warszawskich i odwiedzenie
obozu koncentracyjnego w Au
schwitz jest gestem przeprosze
nia. W ten sposób papież głosi
braterstwo między narodami
i popiera wartości wspólnej Eu
ropy.

Trwajcie mocni w wierze
Podczas pielgrzymki Benedykt
XVI przekazał nam wiele cennych na
uk. 0 znaczeniu papieskich słów mó
wi ks. dr Janusz Bujak, wykładowca
z Wyższego Seminarium Duchowne
go w Koszalinie.

„Wierni oczekują od kapłanów
tylko jednego, aby byli specjali
stami od spotkania człowieka
z Bogiem. Nie wymaga się
od księdza, by był ekspertem
w sprawach ekonomii, budownic
twa czy polityki. Oczekuje się
od niego, by był ekspertem
w dziedzinie życia duchowego.”
Ks. Bujak: Zdanie to jest pięknym
i prostym przypomnieniem o kluczo
wej rzeczy dla kapłana: że Chrystus
jest najważniejszy, a nasza praca to
pomaganie ludziom w dotarciu
do niego. Można oczywiście tę wypo
wiedź przykładać do polskich realiów,
ale jestem pewny, że Ojciec Święty
kierował te słowa do księży na całym
świecie. Bo na całym świecie grozi
nam, osobom duchownym, pokusa
skupienia się na innych rzeczach niż
wiara i zagubienie - w jakiejś mierze
- sensu naszego powołania. Oczywi
ście nie znaczy to, że na przykład
proboszczowie mają nie przejmować
się dziurawym dachem kościoła lub
nie rozliczać się z podatków. Bene
dykt XVI przypomniał nam o zacho
waniu właściwych proporcji i pamięta
niu, że zawsze na pierwszym miejscu
jest Jezus Chrystus.

„Podobnie jak było w minio
nych wiekach i dziś są osoby lub
środowiska, które, odchodząc
od tej tradycji, chciałyby zafał
szować słowo Chrystusa i usu
nąć z Ewangelii prawdy, według
nich, zbyt niewygodne dla współ
czesnego człowieka. Usiłuje się
stworzyć wrażenie, że wszystko
jest względne, że również prawdy
wiary zależą od sytuacji histo
rycznej i od ludzkiej oceny. Ko
ściół jednak nie może dopuścić,
by zamilkł Duch Prawdy.”
Ks. Bujak: W tej wypowiedzi Be
nedykt XVI z pewnością odniósł się

FOTORZEPA

Trwajcie mocni w wierze - to przesłanie pielgrzymki Benedykta XVI.
do niedawnego, medialnego hałasu
wokół filmu „Kod da Vinci”, czy też
wydania drukiem tak zwanej ewan
gelii Judasza. Ale błędem byłoby są
dzić, że papieżowi chodziło tylko
0 to. To zdanie ma szerszy aspekt
1 dotyka między innymi takich spraw,
jak eutanazja czy aborcja. Ojciec
Święty ostrzega nas, abyśmy nie
dali się zwieść różnym łatwym inter
pretacjom głoszącym, że prawda
nie istnieje, a nakazy płynące
z Ewangelii to tylko jeden z wielu
punktów patrzenia na różne sprawy.
Innymi słowy nie wpadnijmy w pu
łapkę tworzenia wiary na własne po
dobieństwo i własne potrzeby.

„Wierzymy, że Kościół jest
święty, ale są w nim ludzie
grzeszni. Trzeba odrzucić chęć

Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI

Papież
przekazał nam
przesłanie miło
ści i pokoju. Mó
wił, że to są najistotniejsze
w życiu warto
ści. Urzekło mnie, że Ojciec
Święty tak często zwracał się
do nas po polsku. A pielgrzymka
była dobrze zorganizowana.
Podczas wszystkich spotkań pa
nował porządek.

Urszula
Chmielewska
- Papież nie
mówił nic inne
go, niż jego po
przednik, czyli
żebyśmy mieli
nadzieję i ufali
Bogu.
Odkry
łam, że jest wspaniałym człowie-

kiem, choć nie ma w sobie tej si
ły i radości życia co Jan Paweł II.
Ale kilka razy tak bardzo się
wzruszył i ucieszył, że mu twarz
promieniała. Był uradowany
zwłaszcza na spotkaniu z mło
dzieżą w Krakowie. Myślę, że
nie spodziewał się tak serdecz
nego przyjęcia przez Polaków.

Bronisława
Chmielewska
- Papież pro
sił byśmy nie
gasili
ducha.
Mówił, jak waż
na jest nadzieja
i Bóg, który jest
jej źródłem. Po
lecił nasz naród opiece Maryi.
Choć trudno go porównywać
z papieżem Polakiem, to da się
lubić. Sądzę, że i on też nas po
lubił, bo inaczej nie mówiłby tak
dużo po polsku.
Not. (dr)
Fot. PRZEMYSŁAW GRYŃ
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dziennikarka TVN, relacjonowała
pielgrzymkę Benedykta
XVI i wcześniejsze wizyty
Jana Pawła II

Zdaliśmy egzamin z wiary
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że to nie jest już Jan Paweł II. Zresztą nie tylko spotkać,
ale także go posłuchać. Rozmawiałam z nimi i słysza
łam, jak gorączkowo komentowali papieskie przesłanie.
Tym samym Polacy zadali kłam obiegowej opinii, że tak
licznie przychodzili tylko na spotkania z Karolem Wojtyłą,
bo fajnie było z nim pożartować. Okazuje się, że nasza
wiara jest dojrzalsza, niż można było przypuszczać
i przez iata słuchaliśmy naszego Papieża znacznie
uważniej, niż Polakom to wmawiano. To przecież Jan
Paweł II zawsze podkreślał, że jest tylko pośrednikiem,
a najważniejszy jest Bóg. Teraz przyszedł inny pośred
nik, a Polacy to rozumieją i cieszą się z jego wizyty, bo
odwiedził ich papież. Nie Wojtyła, ale głowa Kościoła ka
tolickiego. Okazaliśmy się świadomymi chrześcijanami.

- Czym pielgrzymka Benedykta XVI różniła się od piel
grzymek Jana Pawła II?

- Jak ta pielgrzymka wyglądała od kuchni? Czy była
inaczej zorganizowana niż poprzednie?

- Różnica jest jedna, ale zasadnicza: tym razem
do Polski nie przyjechał Karol Wojtyła, ale Joseph Ratzinger. Odwiedził nas inny człowiek, o innym charakte
rze, temperamencie i zupełnie innym sposobie nawiązy
wania kontaktu z ludźmi. Poza tym, o czym nie zapomi
najmy, dla tego Ojca Świętego język polski nie jest
językiem ojczystym, a kultura polska nie jest kulturą,
w której wyrósł. Przyjazd Benedykta XVI to był wielki eg
zamin i to nie tyle dla papieża, ale właśnie dla nas, Pola
ków.

- I tak, i nie. Od strony czysto technicznej wszystko
przebiegało identycznie. Przejazdy, eskorty, odwiedziny
tego miejsca lub innego - wyglądało to podobnie. Z dru
giej strony, na pewno brakuje tu elementów spontanicz
nych, niezaplanowanych, tak charakterystycznych dla
Jana Pawła II. Jak już powiedziałam, nowy papież ma in
nych styl bycia i - co tu kryć - budzi większy respekt.
Chyba żaden z dziennikarzy nie odważył się podejść
i zapytać go, jak się czuje, co w przypadku polskiego Oj
ca Świętego było normą. Gołym okiem widać, że proble
mem jest też bariera językowa. Wielokrotnie widziałam,
jak chciał coś powiedzieć od siebie i brakowało mu słów.
Żałuję, że ich nie usłyszeliśmy.
Rozmawiał:

-1 jak wypadliśmy? Zdaliśmy go?
- Zdaliśmy i to w jakim stylu! Zarówno w Krakowie,
jak i w Warszawie, my, dziennikarze byliśmy pod wielkim
wrażeniem tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Setki tysię
cy ludzi przyszły spotkać się z Ojcem Świętym pomimo,
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Ks. Bujak: Ten fragment jest
szczególnie ważny. Przypomina nam
o istocie bycia chrześcijaninem: czyli
o przebaczeniu i poszukiwaniu
grzeszników wszędzie tam, gdzie oni
są. Bowiem niezwykle łatwo jest za
mknąć się w murach pobożności oraz

ROZMOWA DNIA

Not. (map)
KATARZYNA
KOLENDA-ZALESKA

Sabina
Chmielewska

utożsamiania się jedynie z bez
grzesznym. Jak mógłby Kościół
wykluczyć ze swej wspólnoty lu
dzie grzesznych? (...) Trzeba uni
kać aroganckiej pozy sędziów
minionych pokoleń, które żyły
w innych czasach i innych oko
licznościach. Potrzeba pokornej
szczerości, by nie negować grze
chów przeszłości, ale też nie rzu
cać lekkomyślnie oskarżeń bez
rzeczywistych dowodów, nie bio
rąc pod uwagę różnych ówcze
snych uwarunkowań.”
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JANUSZ
BUJAK
pogardzać tymi,
którzy są daleko
od Boga i z góry
skazywać
ich
na
potępienie.
A przecież to sam Chrystus mówi, że
nie przyszedł do ludzi zdrowych, ale
właśnie do chorych. I co ważne, nie
czekał na nich, ale jak dobry pasterz
szukał grzeszników i prowadził
do Boga. Tak samo my nie możemy
odizolować się od grzechu i udawać,
że zły świat nas nie dotyczy i że nie
mamy z nim nic wspólnego. Słowa
Ojca Świętego to także wyraźny sy
gnał dla polskiego Kościoła. Wska
zówka jak powinniśmy rozwiązać pro
blem współpracy niektórych księży ze
służbami specjalnymi PRL. Po prostu
trzeba jak najszybciej wszystkie tego
rodzaju sprawy gruntownie zbadać,
wyjaśnić i zamknąć ten bolesny roz
dział raz na zawsze.

Notował:
PIOTR POLECHOŃSKI
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A Wireland po japońsku
W bytowskiej fabryce wdrażany jest ja
poński system pracy.

::

głos Pomorza

redakcja@glos-pomorza.pl

Hellada zaprasza

Praca czeka

O czym powinien wiedzieć, każdy wyjeżdża
jący do pracy w Grecji.

Tym razem - prócz ofert z regionu i kraju,
także - propozycje zatrudnienia w Anglii.

Kiełbasa wyborcza prosto z wody

Władza obiecuje na potęgę
Prezydent Słupska buduje swój aquapark, wójt Słupska swój. Burmistrz Ustki rzucił się do budowania największego w Polsce kompleksu boisk
do siatkówki, a władze Debrzna nie zapomniały o elektrowni jądrowej. Tak się u nas przyrządza kiełbasę wyborczą.
Wybory samorządowe tuż-tuż.
Nasi wójtowie, burmistrzowie
i prezydenci obiecują, ile wlezie.
Każdy ma swoje ambicje i nie za
mierza z nich rezygnować. Nawet
za cenę utopienia w tych planach
sporych pieniędzy.

Podobny cel „uszczęśliwienia”
lokalnej społeczności przyświeca
władzom Słupska. W obu przy
padkach inwestycje powstaną,
przynajmniej w części, za pu
bliczne pieniądze. W przypadku
„aquaparku Kobylińskiego” udział
miasta ma wynieść około 20 mi
lionów złotych.

Miasto i gminą
się nie dogadają
- Po co słupszczanom w pro
mieniu kilku kilometrów dwa parki
wodne? Jeśli powstaną oba, bę
dzie to zwykłe marnotrawstwo.
Wójt gminy Słupsk prze do przo
du z realizacją swojego basenu
ze zjeżdżalniami w Redzikowie.
Podobne plany ma również pre
zydent Maciej Kobyliński. Czy
miasto i gmina nie mogą się do
gadać i wspólnie wybudować je
den obiekt? - pyta jeden z na
szych czytelników.
Okazuje się, że nie bardzo,
przeszkodzie stoją ambicje
obu polityków. - Prezydent Ma
ciej Kobyliński proponował nam,
żebyśmy dołożyli się do aquaparku w Słupsku - przyznaje wójt
Mariusz Chmiel. - Niestety,
z miastem trudno prowadzi się ja
kiekolwiek rozmowy. Przykładem
może być kwestia wspólnej kana
lizacji, która miała być załatwio
na dawno, a nic z teqo nie wy
szło.
Urzędnicy w słupskim ratuszu
też nie palą się do współpracy.
7 Jeżeli wójt Chmiel zechce doło
żyć pieniądze do naszego aquaparku, to chętnie przyjmiemy je9o propozycję - mówi Mariusz
Smoliński, rzecznik prasowy pre
zydenta Słupska. - W drugą stron? ten układ nie będzie obowią
zywał. Naszym zdaniem tego ty

Gdzie się podział
zdrowy rozsądek?

Wizualizacje przyszłych inwestycji to dzisiaj najlepszy sposób pokaza
nia, co się zrobi. Na zdjęciu: wójt Mariusz Chmiel z projektem „swoje
go” aquaparku.
pu obiekt powinien być w mie
ście.
Wójt Chmiel przekonuje, że
buduje basen z myślą o miesz
kańcach swojej gminy. Nie zależy

mu na tym, żeby obiekt obsługi
wał cały region. - Chodzi o to, że
by dzieci z naszych szkół mogły
normalnie uczęszczać na naukę
pływania - dodaje.

Związkowcy apelują do rządu o zwiększenie liczby klas

Nie tylko słupskie władze ma
ją „wodne” ambicje wbrew zdro
wemu rozsądkowi. Przykładem
ciągle świeżej kiełbasy wybor
czej jest obiecywanie przez kan
dydatów na fotel burmistrza
Człuchowa budowy basenu. Te
mat był w mieście atrakcyjny, bo
w latach 80. mieszkańcy Człu
chowa składali się na budowę
krytego kąpieliska, zaczęły po
wstawać nawet fundamenty. Po
tem budowę zarzucono.
Teraz pomysł odświeża sta
rosta człuchowski Aleksander
Gappa. Już stara się o pienią
dze. Jak twierdzi, budowa ką
pieliska rozpocznie się w latach
2007-2013.
- A po co nam ten basen,
skoro w odległych o 12 kilome
trów Chojnicach jest park wodny
- pytają człuchowianie.
Innym przykładem niemal wi
zjonerskiej kiełbasy wyborczej
jest pomysł budowy w gminie
Debrzno elektrowni jądrowej,
na który wpadli samorządowcy.
Według burmistrza Mirosława
Buraka zmniejszy to bezrobocie
na ubogim terenie. O pomyśle
nie chce zapomnieć, cho
ciaż wiadomo, że nie zostanie
on zrealizowany, bo polskie pla

Nasze dzieci cisną się w kilkudziesię

61-letni Mieczysław F. spędzi naj
bliższe sześć lat w więzieniu - zdecy

nie mogą zapanować nad takim tłu-

dował Sąd Okręgowy w Słupsku.

rTł®n|i- - Tak się nie da uczyć! - mó-

Mężczyzna odpowiadał za próbę za

w'ą związkowcy z oświatowej Soli
darności.

bicia własnego syna.

Do zdarzenia doszło we wrze
śniu 2004 roku. Mieczysław F.

- Mój syn chodzi do klasy,
w której jest prawie 40 uczniów
~ mówi Jolanta Majewska z Byto'/Va- - To zdecydowanie za dużo.
Widzę, że coraz mniej się uczy,
do w takim tłumie zawsze moż-

redakcja@glos-pomorza.pl

USTECKI KOMPLEKS
* Ratusz i pomysłodawcy już
się chwalą, jak będzie wyglą
dać „największy kompleks
siatkówki plażowej w Polsce”.
Miałby składać się z trzech bo
isk, trybun i punktu
gastronomicznego. Całość ma
być profesjonalnie oświetlona.
M Pomysłodawcą jest Usteckie
Forum Turystyczne, a współ
pracują Urząd Morski oraz
Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Sprawę pilotował burmistrz Ja
cek Graczyk.
M Sponsorami przedsięwzięcia
mają być koncern Energa oraz
najbogatszy ustecki przedsię
biorca Jerzy Małek. Mają
zamiar wyłożyć na budowę
obiektu około 250 tysięcy zło
tych. W zamian dostaną
miejsca reklamowe oraz możli
wość prowadzenia punktu
handtowo-gastronomicznego.

.

wstawił się za wnuczką, którą
uderzył jego syn. Doszło do szar
paniny. Gdy Tomasz F. ode
pchnął ojca, ten chwycił za nóż
i rzucił się na syna. Ostrze prze
biło brzuch i uszkodziło jelito.
- Mieczysław F. działał pod wpły
wem impulsu i z ograniczoną po

czytalnością - uzasadniała wy
rok sędzia Dorota Wróblewska.
- Zdawał sobie jednak sprawę
z tego, że użycie noża może za
kończyć się śmiercią syna.
Wyrok nie jest prawomocny.
Strony nie wykluczają apelacji.
(toc)

Teraz możesz bezpiecznie planować wyjazd na urlop i wakacje

na jakoś się ukryć, nauczyciel
wszystkich nie upilnuje. To bar
dzo źle wpływa na te dzieciaki.
Jedna z klas w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Technicz-

ponad
35
uczniów
~~ Numaczy Wojciech Książek,
Przewodniczący Oświatowej Ko|^,sji Regionalnej Solidarności
Gdańsku i były wiceminister
światy w rządzie Jerzego Buza: ~ To zły sygnał, bo w tak liczei klasie samo sprawdzenie liy obecności zajmuje kwadrans.

Władze Ustki przystąpiły
do czarowania radnych miej
skich i mieszkańców kurortu.
Ratuszowi urzędnicy przedsta
wili projekt ośrodka plażowej pił
ki siatkowej. W zamierzeniach
magistratu miałby on stanąć już
latem tego roku. - Byłby to praw
dopodobnie jedyny w Polsce
obiekt o tak wysokim standar
dzie - chwali się Tomasz Kościuczuk,
rzecznik prasowy
Urzędu Miejskiego w Ustce.
Usteckie władze zapewniają,
że znalazły sponsorów przedsię
wzięcia. Sponsorzy ci okazali się
tak hojni, że mają zamiar wyło
żyć na budowę obiektu około
250 tysięcy złotych.
Ludzie
przyjmują jednak
wszystkie te plany z dużą rezer
wą. - Zaczyna się czas składa
nia obietnic przedwyborczych
i musimy przyzwyczaić się do ta

Chciał zabić syna

cioosobowych klasach. Nauczyciele

•^yskie - mówią młodzi ludzie.
Zatłoczone klasy to w naszym
regionie codzienność. - Gdy
aPalizowaliśmy ankiety, które ro
zstaliśmy do gmin i powiatów
w famach konkursu „Samorząd
Pfzyjazny oświacie”, okazało się,
Z w prawie wszystkich powia|ach klasy w gimnazjach i szkopch ponadgimnazjalnych są bar
dzo liczne, często jest w nich na-

Zamki na piasku

kich fantastycznych pomysłów
- zaznacza Adam Miłoszewski,
radny miejski z Ustki.
MARCIN KLINKOSZ
TERESA GROSSMAN
MARCIN PRUSAK

Nożownik ze Słupska skazany na sześć lat

Tak się nie da uczyć!

nych w Słupsku liczy 34 osoby.
Generalnie jesteśmy za podziaerri na grupy podczas nauczania
Poszczególnych przedmiotów,
ale liczna klasa nam się podoba,
130 zapewnia ciekawe życie towa-

ny budowania elektrowni nie
dotyczą województwa pomor
skiego.

Ubezpiecz po atrakcyjnych cenach,
w pełnym zakresie, swój samochód

(OC, AC, NWK)

Uczniowie 34-osobowej klasy la LO w Zespole Szkół Ogólnokształcą
cych i Technicznych w Słupsku nie narzekają. Ich nauczyciele twierdzą,
że w mniej licznych klasach uczyłoby się lepiej.
Jeśli utrzymamy tę sytuację, po
ziom nauczania będzie coraz
niższy - alarmuje.
Najgorsze jest to, że im
biedniejsze gmina i powiat, tym
więcej dzieci w klasach. Związ
kowcy z oświatowej Solidarności
wysłali do ministra edukacji pety
cję z wnioskiem o stworzenie
większej liczby klas w szkołach.
- Roczne utrzymanie jednej
klasy to wydatek rzędu 70-80 ty
sięcy złotych. Zwiększenie ich li
czebności w skali kraju wymaga
łoby, poza wydatkami na płace,
dodatkowych nakładów o około
dwa miliardy złotych. Przy odro
binie wysiłku można to zrobić
jeszcze przed nowym rokiem
szkolnym - dodaje Książek.

- To dobry pomysł, bo
w mniej licznych klasach lepiej
się uczy, ale chyba trochę
spóźniony.
Dyrektorzy już
opracowują plany organizacyj
ne szkół na przyszły rok
- uważa Andrzej Wanat, dy
rektor Zespołu Szkół Ogólno
kształcących i Technicznych
w Słupsku.
Kaja Małecka, rzecznik pra
sowy MEN słyszała już o postu
latach działaczy Solidarności,
ale twierdzi, że ich realizacja
od nowego roku szkolnego bę
dzie trudna. - Chodzi oczywi
ście o pieniądze, ale minister
stwo będzie jeszcze pracować
nad tą sprawą - dodaje.
ZBIGNIEW MARECKI

mieszkanie i rodzinę
w

HDI
ASEKURACJA

IIDI SAMOPOMOC
Zapraszamy do naszych placówek
www.hdi-asekuracja.plwww.hdisamopomoc.pl
336806KOAG_A

OJCIEC ŚWIĘTY W POLSCE
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Papież zostawił Polakom przesłanie

Bądźcie wierni Chrystusowi!
Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Łagiewniki, wzgórze wawelskie i krakowskie Błonia znalazły się na trasie pielgrzymowania Benedykta XVI. Papież wspominał swo
jego poprzednika i apelował do Polaków o wytrwałość w wierze. W ciszy modlił się przed Ścianą Straceń w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.
W sobotę rano w Wadowicach
papież podziękował Bogu za ponty
fikat swojego poprzednika i razem
z wiernymi modlił się o rychłe wynie
sienie Jana Pawła II na ołtarze.
Na placu przed wadowicką bazyliką
ponad 20 tys. osób. powitało papie
ża okrzykami: „Kochamy Ciebie!”,
„Benedetto, Benedetto!”. Benedykt
XVI powiedział po polsku, że z wiel
kim wzruszeniem przybył do miejsca
narodzin swego wielkiego poprzed
nika, do miasta jego dzieciństwa
i młodości.
W wadowickiej bazylice Ofiaro
wania Najświętszej Maryi Panny Be
nedykt XVI pobłogosławił kaplicę ku
czci Sługi Bożego Jana Pawła II.
Modlił się przy kamiennej barokowej
chrzcielnicy, przy której 20 czerwca
1920 r. Karol Wojtyła został
ochrzczony, zwiedził też mieszczą
cy się tuż obok dom rodzinny Jana
Pawła II.

Przemówienie zgromadzeni wie
lokrotnie przerywali wznosząc
okrzyki, w tym m. in.: Kochamy Cie
bie! Zostań z nami! Tu es Petrus!
Dziękujemy! Niemal co chwila tłum
wykrzykiwał imię wyraźnie wzruszo
nego Benedykta XVI.
Podczas spotkania papież po
święcił kamień węgielny pod budo
wę Centrum Jana Pawła II „Nie lę
kajcie się!”, które ma powstać w Ła
giewnikach.
Po godz. 21.30 Benedykt XVI,
tak jak w piątek, pojawił się w oknie
krakowskiej kurii i przemówił po pol
sku do zebranych licznie wiernych.
Podziękował młodzieży za „niezapo
mniany wieczór świadectwa wiary
i woli budowania przyszłości w opar
ciu o zasady, które Chrystus pozo
stawił swoim uczniom”.

m
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Msza na Błoniach:
„Trwajcie mocni w wierze!”

Kalwaria: wierzymy, że Jan
Paweł II zostanie świętym
Potem udał się do sanktuarium
pasyjno-maryjnego w Kalwarii Ze
brzydowskiej. Tu nieoczekiwanie
powiedział: „Tak jak wasz kardynał
Stanisław (Dziwisz - dop. red.) wy
raża nadzieję, tak i ja wyrażam na
dzieję, że w niedługiej przyszłości
będziemy się cieszyć beatyfikacją
i kanonizacją Jana Pawła II”. Ojco
wie Bernardyni ofiarowali papieżowi
kopię Cudownego Obrazu Matki Bo
żej Kalwaryjskiej.

Proszę, abyście pamiętali o mnie w waszych modlitwach - prosił Be
nedykt XVI podczas homilii wygłoszonej na Błoniach.

-

„Wir lieben Dich” („Kochamy Cie
bie”) - skandowali wierni zebrani
przed sanktuarium. Papież przyjął to
z uśmiechem. Jeszcze kilka minut
po odjeździe Benedykta XVI do
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

w Łagiewnikach orkiestra grała ba
warskie melodie.
W Łagiewnikach papież modlił
się przed relikwiami św. Faustyny.
Potem
papamobile
przyjechał
do Bazyliki Miłosierdzia Bożego,
gdzie spotkał się z chorymi i niepeł
nosprawnymi. - Bardzo chciałbym
przytulić każdego i każdą z was zwrócił się do nich.
y
Po południu Benedykt XVI od
wiedził katedrę na Wawelu. Przywi
tał go dźwięk dzwonu Zygmunta.
Papież pomodlił się przed konfesją
św. Stanisława, biskupa - męczen
nika i - choć nie było to wcześniej
przewidziane w programie wizyty przeszedł do ołtarza koronacyjnego
polskich królów i pod Krzyż św. Ja
dwigi Królowej. Przed katedrą
od Straży Granicznej papież otrzy
mał ciupagę i góralski kapelusz, któ
ry niezwłocznie przymierzył.

Do młodych:
„Nie lękajcie się”

Benedykt XVI trzy razy rozmawiał z wiernymi z okna przy Francikszańskiej 3 (krakowska siedziba Kurii Arcybiskupiej).

Wieczorem udał się na spotkanie
z młodzieżą na Błoniach. - Prosimy
Cię Ojcze Święty - mówili młodzi abyś pomógł nam na nowo odczytać
odpowiedź Chrystusa, abyś obudził
w nas odwagę wytrwałość i radość
płynące z wiary.
Mottem spotkania, w którym
wzięło udział 600 tysięcy młodych
ludzi, były słowa wypowiedziane
przez Jezusa do św. Piotra: „Tu es
Petrus - Ty jesteś skała”.
- Nie lękajcie się postawić
na Chrystusa! - apelował Benedykt
XVI do młodych. - Bądźcie dumni
z miłości do Piotra i do Kościoła,
który został mu powierzony! (...)
Jedna jest skała, na której warto bu
dować dom. Tą skałą jest Chrystus!
- podkreślił papież.

Benedykt
XVI do Polaków

wyznał, że z głębokim wzruszeniem
sprawuje Eucharystię w miejscu,

Auschwitz-Birkenau:
„przemoc rodzi przemoc“
Po krótkim odpoczynku i poże
gnaniu w krakowskiej Kurii (Bene
dykt XVI po raz trzeci rozmawiał
z wiernymi z „papieskiego” okna) Oj
ciec Święty wyruszył do byłego
obozu koncentracyjnego obozu Au
schwitz. W samotności i ciszy prze
szedł przez historyczną bramę z na
pisem: „Arbeit Macht Frei”.
Odmówił
cichą
modlitwę
pod Ścianą Straceń, potem zapalił
znicz, który otrzymał od byłych więź
niów obozu. Benedykt XVI osobiście
przywitał się z 32 byłymi więźniami
obozu
Auschwitz.
Podchodził
do każdego z nich.
W grupie byłych więźniów byli
m.in. polski więzień polityczny
z pierwszego transportu do Au
schwitz (z 14 czerwca 1940 roku) Marian Kołodziej, polski Rom
Edward Paczkowski, ostatni żyjący
w Polsce członek Sonderkommando Henryk Mandelbaum i Kazi
mierz Smoleń, były dyrektor Pań

„Proszę, drodzy bracia i sio
stry, abyście towarzyszyli mi tą
samą modlitwą, jaką wspieraliście
waszego wielkiego Rodaka”.
(podczas spotkania
z mieszkańcami Wadowic)

„Wy, drodzy chorzy, naznaczeni
cierpieniem ciała i ducha, jesteście
najbardziej zjednoczeni z krzyżem
Chrystusa, a równocześnie jeste
ście najbardziej wymownymi świad
kami miłosierdzia Bożego. Dzięki
wam, przez wasze cierpienie On
z miłością pochyla się nad ludzko
ścią”.
(z przemówienia do chorych
w sanktuarium w Łagiewnikach)

„Wy młodzi poznaliście dobrze
Piotra naszych czasów. Dlatego nie
zapomnijcie, że ani ten Piotr, który
przygląda się naszemu spotkaniu
z okna Boga Ojca, ani ten, który te
raz stoi przed wami, ani żaden na
stępny nigdy nie wystąpi przeciwko
wam, ani przeciw budowaniu trwa
łego domu na skale. Co więcej, ser
cem i obiema rękami będzie wam
pomagał budować życie na Chry
stusie i z Chrystusem”.

Pod Ścianą Straceń w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz Ojciec
Święty zapalił znicz.

(w czasie spotkania z młodzieżą
w Krakowie)

„Kraków Karola Wojtyły i Kra
ków Jana Pawła II jest również mo
im Krakowem! Jest również drogim
sercu Krakowem dla niezliczonej
rzeszy chrześcijan na całym świę
cie, którzy wiedzą, że Jan Paweł
II przybył na wzgórze Watykańskie
z tego miasta, ze wzgórza Wawel
skiego, „z dalekiego kraju”, który
dzięki niemu stał się dla wszystkich
krajem drogim”.
(msza na krakowskich
Błoniach)

OPINIE

Za chwilę Ojciec Święty odwiedzi Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w podkrakowskich Łagiewnikach...
w którym wielokrotnie sprawował ją
Jan Paweł II.
Papież podkreślił w homilii, że
wraz z wyborem Karola Wojtyły
na papieża Polacy zostali powołani
do dawania światu świadectwa wiary.
- To wasze powołanie jest nadal ak
tualne, a może nawet jeszcze bar
dziej od chwili błogosławionej śmierci
Sługi Bożego - powiedział. - Niech
nie zabraknie światu waszego świa
dectwa! - wezwał Ojciec Święty. -

1 Niemiecki dziennik „Die Welt” uważa, że fakt, iż Benedykt XVI był „zaufanym
i przyjacielem” Jana Pawła II, bardzo pomagał mu podczas pielgrzymki do Polski.
W ocenie komentatora gazety papież dobierał właściwe słowa. „Dodał Polakom
odwagi do obrony tradycji i chrześcijańskiego dziedzictwa, unikając jednak
przeciwstawienia ich świeckiej Europie Zachodniej. Radzi księżom być
„skromnymi ekspertami od spotkań z Bogiem“, a nie (ekspertami) od polityki czy
budownictwa" - napisała gazeta. Papież ostrzegł także przed „arogancką pozą
sędziego”, mając na myśli postępowanie z agentami bezpieki - pisze komentator.
ii Znany włoski publicysta i dziennikarz telewizyjny Gad Lerner w artykule
na łamach dziennika „La Repubblica” napisał, że w Polsce Benedykt XVI zetknął
się z wypaczoną wersją chrześcijaństwa w wersji Radia Maryja. Lerner wyraził
opinię, że polski katolicyzm przeżywa poważny kryzys. Według Lernera,
publicysty i działacza żydowskiego, w Polsce „Benedykt XVI, teoretyk
chrześcijańskich korzeni Europy, musi liczyć się z najbardziej kłopotliwymi
wytworami poszukiwań (katolickiej) tożsamości”.
« Dziennik „New York Times” wybija w tytule i na początku słowa Benedykta
XVI o szybkim wyniesieniu Jana Pawła II na ołtarze.
Następca Jana Pawła II „ponownie zasugerował, że ulubiony syn Polski będzie

świętym (...) i wyraził nadzieję, że nastąpi to wkrótce” - pisze dziennik
o spotkaniu papieża z wiernymi w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Słowa
te - dodaje - wywołały burzliwe oklaski zgromadzonych. Jednak Benedykt XVI nie
dał żadnego znaku, iż zamierza skorzystać ze swego papieskiego prawa
do natychmiastowego ogłoszenia Jana Pawła II świętym.

W niedzielę rano ponad 900 tys.
wiernych uczestniczyło w mszy św.
odprawionej przez papieża na kra
kowskich Błoniach. Ojciec Święty

kardynałów, biskupów i księży z Pol
ski 16 innych państw.

- Nie lękajcie się postawić na Chrystusa - usłyszeli młodzi podczas so
botniego spotkania na krakowskich Błoniach.

Proszę was, trwajcie mocni w wierze,
nadziei i miłości! - apelował papież
Benedykt XVI. - Proszę was także,
byście pamiętali o mnie w waszych
modlitwach i ofiarach, tak jak pamię
taliście o moim wielkim poprzedniku,
bym wypełnił misję powierzoną mi
przez Chrystusa.
Słowa papieża były wielokrotnie
przerwane oklaskami i okrzykami:
„Jesteś w domu!”, „Dziękujemy!”.
Wraz z papieżem mszę koncele
browało ponad 1900 duchownych:

stwowego Muzeum Auschwitz-Bir
kenau.
W Bloku 11, gdzie jest cela,
w której zginął polski więzień obozu
Auschwitz, święty Maksymilian Kol
be, papież zapalił świecę w celi mę
czeńskiej śmierci. Świecę tę ofiaro
wał Jan Paweł II podczas pielgrzym
ki do byłego obozu w 1979 roku.
Papież, po opuszczeniu Bloku
Śmierci, wpisał się do Księgi Pa
miątkowej i udał się do Centrum
Dialogu i Modlitwy. Obozowe ulice

samochód papieski pokonał bardzo
wolno. Jechał obok obozowych blo
ków. Po raz drugi, tym razem w sa

mochodzie, papież minął historycz
ną bramę.
- Wołamy do Boga, aby pomógł

ludziom opamiętać się i zrozumieć,
że przemoc nie buduje pokoju, ale
rodzi tylko dalszą przemoc - powie

dział Benedykt XVI podczas wspól
nej modlitwy w obozie zagłady KL
Auschwitz-Birkenau.

(pap)
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Stanisław Jędrzejewski:
- Cieszę się, że w końcu oddano do użytku ulicę
Kopernika. Remont trwał zdecydowanie za długo.
Mam nadzieję, że nie będzie już żadnych poprawek,
a kierowcy będą mieć porządną drogę.

Z nami znajdziesz
pracę za granicą.

Zadzwoń!
Pomożemy
Państwa sygnały i opinie
przyjmuje dziś

Klaudia
Mrówczyńska
tel. 059 848 81 24
Dział miejski Słupsk ul. Henryka Pobożnego 19

słupsk.

i

tel. 059 848 81 29

I

e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl

DZIŚ NA WIZJI

Mieszkańcy protestują przeciw planom budowy masztów telefonii komórkowej

To nas się naraża
na promieniowanie!
Protesty przeciwko
budowie kolejnych
masztów telefonii
komórkowej zapowia
dają mieszkańcy
Słupska. Nie chcą, aby
władze miasta zgodziły
się na postawienie
nowych wież,
a do urzędu wpłynęło
już 16 wniosków
o pozwolenie na ich
budowę.
- Jestem zdziwiona, że tak
wiele nadajników może jeszcze
powstać w Słupsku - mówi Elż
bieta Bartos, przewodnicząca
Stowarzyszenia Przeciwko Elektroskażeniom. - Moim zdaniem
urzędnicy zupełnie nie radzą so
bie z wydawaniem pozwoleń i lo
kalizacją takich urządzeń. Cier
pią na tym ludzie, bo to ich nara29 się na promieniowanie. Takie
nadajniki powinny być umiesz
czane z dala od ludzkich do
mostw.
Do słupskiego ratusza wpły
nęło 16 wniosków o pozwolenie
na budowę masztów telefonii koniórkowej. Miałyby one powstać
przy wieży kościoła Najświętsze90 Serca Jezusowego, ul. Gdań

TELEWIZJA
SŁUPSK

Codzienny program premierowy trwa 60
minut i nadawany jest w godz.17.15-18.15
Obserwator - lokalny serwis informacyjny
i prognoza pogody
Będę Mamą - magazyn edukacyjny (powt.)
VECTRAMEDIA- ogólnopolski blok programowy
Co jest grane - Oldies - wideoklipy

INFORMATOR OSIEDLOWY
! IMPLANTY: stomatologia estetyczna,

kalny, Modrzewiowa 6. 059/842-05-

narkoza. Perfect-Dent, Słupsk,
Starzyńskiego 6-7 (Podkowa),
059/84-10-118.

07.
02795/Ą

BUDŻEL, Słupsk, Bałtycka 10a,
08420/A

GABINETY stomatologiczne Beata, Robert. Suchorowscy. Protety
ka, implanty, narkoza. Waryńskiego 4,
Piekiełko 25, 0-59/842-98-24
00293/B

KLUB Zdrowia. Rehabilitacja narządu
ruchu. Redukcja nadwagi. Sauna.
Słupsk, Hubalczyków 14,16.00 21.00 059/84-04-147, 0-886-225663.

bardzo tanie rury kanalizacyjne I,
II gat., cegła klinkierowa pełna II gat.
03395/A

ELEKRONIK+, sklep podzespołów
i aparatury. Słupsk, W. Polskiego ,28,
tel./fax 059/840-20-55,
www.elektronik.slupsk.pl
03384/A

HYDRO-GAZ Słupsk, Jaracza 10,
tel. 059/842-23-60. Junkersy,
grzejniki, wanny, baterie.

02545/A

LABORATORIUM Sigma (była
Przychodnia Kolejowa) Wileńska 30,
059/840-38-00, Pn - Pt 7.00 18.00
12088/B

LECZENIE chorób przyzębia
Katarzyna Roman Specjalista II stop
nia
Parodontolog. Sienkiewicza 5a/2a.
059/842-51-00.
00142/A

03378/B

KSIĘGI handlowe, inne rozliczenia
z US i ZUS. Tel. 059/84344-01.
,

02826/A

OŚRODEK szkolenia Kierowców PLUS
Janusz Drób Szkolenia kat. A, B
ul. Kowalska 1, 0-59/8404-369,
kom 0-604-075-939
02257/4

PZM ul. Zielona 1 kat ABC,
C+E 059/84245-66, ,0-507-213402
02412/A

LOCTITE TEROSON kleje uszczelnia

TANIE bilety lotnicze i autobusowe,

cze, aneoroby. Słupsk, 3-go Maja
80/136.
0-59/844-25-79

wycieczki krajowe, zagraniczne:
3-go Maja 77/12 (Falowiec)
0-59/844-02-09.
02838/8

02421/A

SPRZEDAM lub zamienię nierucho
mość: budynek gospodarczo - miesz

Ogłoszenia w informatorze są płatne.

Informacje: tel. (0-59) 848 81 03

- Aż tyle wież nie powinno w Słupsku powstać - mówi Elżbieta Bartos,
przewodnicząca Stowarzyszenia Przeciwko Elektroskażeniom.
skiej, Banacha, Klonowej lub
Morcinka. - Nie zgodzimy się
na taką lokalizację wież - zapo
wiadają słupszczanie. - To nie
dopuszczalne.
Urzędnicy w ratuszu uspoka
jają. -Zanim wydamy taką decy
zję, musimy uzyskać zgodę Wo
jewody Pomorskiego i woje
wódzkiego sanepidu - tłumaczy

Andrzej Cyranowicz, dyrektor
Wydziału Gospodarki Komunal
nej i Ochrony Środowiska. - Je
żeli taka zgoda będzie, nie mo
żemy odmówić wydania decyzji,
ponieważ zostaniemy posądzeni
o utrudnianie inwestycji.
MARCIN KLINKOSZ

marcin.klinkosz@glos-pomorza.pl
tel. 059 848 81 22

LUDZIE CORAZ CZĘŚCIEJ WYGRYWAJ
■ W Bydlinie mieszkańcy protestowali przeciwko postawieniu masztu
telefonii komórkowej przy ich domach. Po ich protestach decyzja o po
zwoleniu na budowę została wstrzymana.
Cały czas trwa batalia o lokalizację radaru Straży Granicznej
na usteckim Uroczysku. Teren ma funkcję uzdrowiskową, a promienio
wanie radaru mogłoby wpłynąć na zdrowie turystów.

y od serca
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TOMASZ CZĘŚCIK

Wieże z kwiatów upiększą miasto

Oztery konstrukcje z donic stanęły przy pomniku Henryka Sienkiewicza w Słupsku. Podobne powstaną jeszcze
^Jprzy pomniku Powstańców Warszawskich, w parku przy Jana Pawła II i na ulicy Bema. - We wszystkich konstruklach zostaną zasadzone kwiaty - tłumaczy Zbigniew Ingielewicz, dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych i Terew Zielonych. - Gdy wszystkie zakwitną, będą wyglądały jak kwietne kolumny.
(klin)

m

BIAŁOGARD, ul. Pomorska3, tel, 094 3 11 02 20. BIAŁOGARD, ul. Grunwaldzka25
tel. 094 312 57 42, BIAŁY BÓR, ul. Nadrzeczna 2A/I. tel. 094 373 93 54
BOBOLICE, pl. Zwycięstwa 8, tel. 0 500 754 220, 0 609 936 267, BORNE
SULINOWO, al. Niepodległości I OB/5, tel. 094 373 39 45 CZAPLINEK ul
Kochanowskiego 16A/4, tel. 094 375 40 80. DARŁOWO, ul. Powstańców Warszawy
43, tel. 059 3 14 II 33. DRAWSKO POMORSKIE, ul. Konstytucji 13 tel 094 a63 06
10. KALISZ POMORSKI, ul. Krzywustego 2, tel. 604431 551, KOSZALIN, ul. Powstańców Wielkopolski 2 tel 094 341
02 09, MIASTKO, ul. Armii Krajowej 29, tel. 059 857 25 32, POŁCZYN ZDRÓJ. ul. Grunwaldzka 9-1 I tel' 094 <65 06
75, SŁAWNO, ul. Wyszyńskiego I ,tel. 059 810 52 52, SŁUPSK, ul. Dąbrowskiego 6, tel. 059 842 92 38 SŁUPSK ni
Gen. Andersa 10. tel. 059 84541 62-63, ŚWIDWIN, ul. 3 Marca35, tel. 094 365 25 46, USTKA ul Żeromskiepn I 1/6 tel
059 81495 88, WAŁCZ, ul. Okulickiego 26, tel. 067 387 37 72, ZŁOCIENIEC, ul. Wolności 6, tel. 094 36731 24
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POGOTOWIE REPORTERSKIE

ZDANIEM CZYTELNIKA

Zadzwoń!
Pomożemy

Dariusz ze Słupska:
- Dziwi mnie to, że policjanci nie zrobili nic, aby wy
jaśnić przyczynę pożaru przy ulicy Prusa. Najłatwiej
karać tyhc najsłabszych, bo tak jest wygodnie. Gdy
trzeba trochę wysiłku, to już naszej policji nie ma.

Państwa sygnały
z Ustki

-

przyjmuje dziś
(wysł. klin)

fe ■ I#

Michał Kowalski
tel. 059 848 81 20

Dział miejski Słupsk ul. Henryka Pobożnego 19

słupsk.

I

tel. 059 848 81 29

I

e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl

Właścicieli mieszkań czekają nowe zebrania

W SKRÓCIE
Bezpieczne gospodarstwo

Czystość, która
słono kosztuje
Kilka tysięcy słupszczan będzie musiało poświęcić swój wolny czas, aby Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej mogło naprawić swoje błędy. Co więcej, podatników będzie to
kosztowało ponad dwadzieścia tysięcy złotych.
By dostosować słupskie
wspólnoty
mieszkaniowe
do zaleceń pokontrolnych Naj
wyższej Izby Kontroli, trzeba
zwołać aż 750 zebrań człon
kowskich. - Robimy to dla czy
stości sprawy - mówi Lech Zacharzewski, prezes Przedsię
biorstwa
Gospodarki
Mieszkaniowej.
To efekt starań radnego Mi
rosława Pająka, który dążył
do wyjaśnienia opisywanej
m.in. przez nas sprawy dyspo
nowania miejskimi pieniędzmi,
które powinny być wpłacane
na fundusz remontowy wspól
not. - Miasto obracało wielkimi
pieniędzmi i mogło remonto
wać budynki według własnego
widzimisię, bo fizycznie nie
wpłacało pieniędzy na konta
wspólnot - mówi samorządo
wiec. - Liczyło je wirtualnie
i wpłacało dopiero wtedy, gdy
wspólnota chciała wykonać ja
kiś remont i trzeba było dołożyć
swój udział.
Takiej taryfy ulgowej nie sto
sowano jednak wobec osób
prywatnych, które tworzyły
wspólnotę. Gdy nie płaciły
na fundusz, to od razu otrzy
mywały wezwanie do zapłaty.
Pająk o sprawie poinformo
wał prokuraturę, która po roku
ją umorzyła. Stwierdziła bo
wiem, że faktycznie wspólnoty
nie ponosiły żadnej krzywdy
z powodu wirtualnego liczenia,
gdyż w razie remontu miasto
płaciło swoją część zobowią
zań.
PGM postanowiło jednak
ponownie zwołać zebrania wła
ścicieli mieszkań, by zmienić
uchwały wspólnot. Miasto bę-

REGION. Marian Kaszubowski z Mokrzyna (gm. Bytów) zdobył pierw
sze miejsce w IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczne gospodar
stwo rolne”. Celem konkursu była promocja zasad ochrony życia i zdrowia
w gospodarstwach rolnych. W konkursie wzięło udział osiem gospo
darstw. Na drugim miejscu został sklasyfikowany Zbigniew Michno z Bruskowa Małego, a na trzecim Czesław Jareczek z Jamna, Wyróżnienie
otrzymał Adam Kaczorek z Wszędzienia (gm. Postomino).

Wymienią niebezpieczne wały
POWIAT SŁUPSKI. Akcję wymiany w ciągnikach wałów napędo
wych bez osłon na nowe, przegubowo-teleskopowe rozpoczyna regio
nalny oddział Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. - Wały
bez osłon są częstą przyczyną wypadków i staramy się ich uniknąć
— tłumaczy Marian Matusewicz, dyrektor KRUS. — Obecnie przyjmuje
my wnioski o wymianę. Jeżeli wystarczy pieniędzy, to w tym roku
przed jesienią chcielibyśmy ich wymienić jak najwięcej. W przyszłym
roku będziemy kontynuowali tę akcję.
Chętni mogą składać wnioski w Oddziale Regionalnym KRUS
w Słupsku przy ul. Armii Krajowej lub w placówkach terenowych. Wnio
ski będą przyjmowały Beata Waszkiewicz i Małgorzata Tokarska. Wię
cej informacji pod tel. 059 842 72 57 wew. 109.
(klin)
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Dziecięce S
Wyścigi Kolarskie

Przyjmujemy zapisy
Dużymi krokami zbliża się dzień startu
34. Dziecięcych Wyścigów Kolarskich
„Głosu Pomorza”. Wybił ostatni dzwo
nek dla chętnych, którzy chcą zapisać
na nie swoje pociechy.

- Takie zebranie wspólnoty trwa dwie a nawet trzy godziny, przez to cale zamieszanie będę traciła czas, któ
rego nie mam zbyt wiele - irytuje się Grażyna Motacka.
dzie to kosztowało 22,5 tysiąca
złotych. Zarządca mieszkań
komunalnych
przedstawi
wspólnotom trzy możliwości.
Pierwsza - właściciele prywat
ni płacą, a gminie pozwalają
na wirtualny system zaliczek.
Druga - wspólnota zobowiązu
je wszystkich właścicieli, w tym
gminę, do obowiązkowych, co
miesięcznych wpłat na fun
dusz. Trzecia - nikt nie płaci co
miesiąc na fundusz, a właści

ciele składają się na konkretne
remonty. - Jesteśmy otwarci
także na inne propozycje - mó
wi Zacharzewski. - Chcemy, by
układ we wspólnotach był czy
sty i czytelny.
- Skoro dopiero teraz układ
ma być czysty i czytelny, to
znaczy, że do tej pory taki nie
był - kwituje radny Pająk.
MICHAŁ KOWALSKI

michal.kowalski@glos-pomorza.pl
tel. 059 848 81 20

To np. mieszkańcy danej ka
mienicy. Właścicielami lokali
w budynku są zazwyczaj osoby
prywatne i miasto. I jedni,
i drudzy powinni płacić na kon
kretny rachunek w banku
na fundusz remontowy danej
wspólnoty.

Zapisy przyjmujemy do 31 maja
włącznie. Dzieci można zgłaszać
od poniedziałku do piątku w godzi
nach od 9 do 16 w naszej redakcji
przy ul. Henryka Pobożnego 19 i bu
rze ogłoszeń przy al. Sienkiewicza
20. Wpisowe wynosi trzy złote.
Zawody z okazji Dnia Dziecka
będą rozegrane 3 czerwca na sta
dionie Zespołu Szkół Ogólnokształ
cących nr 3 przy ul. Zaborowskiej
w Słupsku. Wielki start rozpocznie
się o godzinie 10, jednak numery
startowe będziemy wydawać od go
dziny 9. Wszystkich uczestników na
szej zabawy prosimy, żeby zabrali ze
sobą agrafki, którymi przypną nume
ryW tegorocznej edycji zawodów
czekamy na dzieci z roczników
1994-2003. Najmłodsi, do siedmiu
lat ścigać będą się na dystansie 60

metrów. Dzieci w wieku 8-9 lat spró
bują swych sił na 100 metrach,
a na dwa razy dłuższym dystansie
10- i 11-tatkowie. Natomiast najstarsi
uczestnicy będą musieli przejechać
aż 400 metrów. Na samym końcu ro
zegramy bieg australijski, czyli zawo
dy dla rodziców naszych kolarzy.
Każdy uczestnik zawodów bę
dzie ubezpieczony przez PZU.
Po przekroczeniu linii mety otrzyma
smacznego loda oraz słodycze. Po
nadto w trakcie trwania zawodów
każdy chętny będzie mógł pobawić
się w naszym ogródku rekreacyjnym
lub sprawdzić się na torze rowero
wym ustawionym ptzez Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Słup
sku. Będzie można przekąsić sma
kołyki z grilla, słodycze oraz watę cu
krową. Każdy kto kupi na miejscu
numerowany Głos Pomorza weźmie
udział w losowaniu nagród. Nagrodą
główną jest rower ufundowany przez
sieć taksówek Halo City Taxi. O na
głośnienie naszej zabawy zadba fir
ma Amados.
(toc)

ŚLADEM PUBLIKACJI
Ratusz jednak urzędował

SŁUPSK, Nasza akcja “Posprzątaj po swoim psie” przynosi kolejne efekty

Pierwsza w mieście
toaleta dla psów
Słupszczanie przyklaskują kolejne
mu pomysłowi na walkę z psimi od
chodami. Pierwsza w Słupsku toale
ta

dla

czworonogów

powstała

przy placu Broniewskiego.

Toaleta znajduje się między
drzewami na skwerku w pobliżu
dworca PKS. Psia ubikacja to
niewielka piaskownica z wbitymi
wzdłuż palikami. - Kosztowała
dwa tysiące złotych - mówi An
drzej Cyranowicz, dyrektor Wy
działu Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środo
wiska. - Jest na razie pierwszą
w mieście. Jednak gdy się przyj
mie i właściciele psów naprawdę

będą z niej korzystać, postawi
my kolejne. Dzięki temu powin
no być czyściej. Psy będą zała
twiały się w konkretnym miejscu,
a nie tam, gdzie popadnie.
Wszystko zależy od ich właści
cieli. My ze swojej strony będzie
my dbali, żeby toaleta była co
dziennie sprzątana.
Chociaż psia ubikacja działa
zaledwie kilka dni, już cieszy
się zainteresowaniem właści
cieli czworonogów. - To dobry
pomysł - mówi Władysław Midura, właściciel Ali. - Dzięki te
mu w mieście powinno być czy
ściej.
(toc)

Błędnie podaliśmy informację, że w piątek (26 maja) Urząd Miej
ski w Słupsku był nieczynny. Prezydent miasta zdecydował jednak,
że ratusz będzie tego dnia otwarty. Wszystkich, którzy w tym czasie
nie załatwili swoich spraw, przepraszamy.
MARCIN KLINKOSZ
R..... E....“k”T... A
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Zespół Szkół Informatycznych
Egzamin do Liceum Plastycznego 10 czerwiec godz. 9.oo

Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Technikum Informatyczne
Liceum Plastyczne
wieczorówki bez czesnego ?!!
Liceum_ Ogólnokształcące dla Dorosłych
Poltcelane Studium 2awodowe
arg.

nowa siedziba: Ul. Koszalińska 9, tel: 059 8456070
277806SLBH.„B

Pożyczki dla małych firm
pomorski fundusz pożyczkowy

- Dobrze, że powstały psie toalety - mówi pan Władysław ze Słupska.

www.pfp.gda.pl
tel. 059 841 41 22 * 601512 301206SLBI-CA
131__
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Co robią byli parlamentarzyści z regionu słupskiego

Lewica za burtą
Ostatnie wybory do parlamentu w regionie słupskim przyniosły spore zmiany. Z pierwszej ligi politycznej wypadli posłowie i politycy lewicy.
Posłowie prawicy obronili stan posiadania, a nawet zyskali.

Największy szok przeżył chyba
Jan Sieńko, słupski lider SLD. Partią
w mieście trzęsie od lat dziewięć
dziesiątych. Przez lata był wręcz jej
opoką, bo jego biuro wyborcze utrzy
mywało partyjną strukturę. Jednak
teraz zaczęły się chude lata. Naj
pierw przegrał bój o pierwsze miej
sce na okręgowej liście SLD, a po
tem okazało się, że jego nazwisko
nie ma już takiej siły oddziaływania
na elektorat i zabrakło mu głosów,
aby mógł myśleć o kolejnych czte
rech latach w Sejmie. Częściowo
prawdopodobnie dlatego, że po licz
nych doniesieniach medialnych
do elektoratu dotarło, że w parla
mencie równie mocno zajmował się
sprawami społecznymi, jak i intere
sami swojej żony i jej wspólników za
angażowanych w budowę farmy
wiatrakowej. Na dodatek po rozma
itych zawirowaniach Sieńko stracił
także wpływy w strukturach woje
wódzkich SLD i teraz przewodzi je
dynie organizacji miejskiej partii.
Co robi poza tym? - To jest chy
ba największa tajemnica, która po
została Sieńce - mówi były działacz
jego partii. Sam Sieńko na ten temat
nie rozmawia z dziennikarzami. Nie
oficjalnie, od jego współpracowni
ków można najwyżej usłyszeć, że
pracuje na jakiejś uczelni wyższej
albo w jednej z warszawskich spół
ek, której właściciele mieli wobec
niego dług wdzięczności. Nie spraw
dziły się natomiast rozmaite plotki,
które mówiły, że pod swoje skrzydła
w słupskim ratuszu przygarnie go
prezydent Słupska Maciej Kobyliń
ski. Nie jest jednak wykluczone, że
tak się może stać w następnej ka
dencji samorządowej, jeśli Kobyliń
ski utrzyma się na stołku prezydenta
nriiasta, o który na pewno będzie
walczył (już cztery lata temu, zapo
wiedział, że w ratuszu chce pozo
stać co najmniej osiem lat). Na razie
natomiast wiadomo, że Sieńko za
biega o miejsce na liście wyborczej
SLD do Sejmiku Pomorskiego i podobno dla bezpieczeństwa - na li
ście kandydatów lewicy do Rady
Miejskiej w Słupsku. W tych ostat
nich kwestiach ostatecznych roz
strzygnięć jeszcze nie ma.

Ryzykant przegrał

Kilka miesięcy przed ostatnimi wy
borami parlamentarnymi sporo zary
zykował także Władysław Szkop, dłu
goletni lewicowy parlamentarzysta,
który swoją pozycję zbudował głównie na umiejętności unikania lokal
nych konfliktów. Doskonałą opinią

cieszył się jego ojciec psychiatra, i tę
opinię wraz z lekarską profesją
Władysław Szkop odziedziczył i sku
tecznie utrwalał. Choć trzymał się tro
chę na uboczu, zawsze należał
do elity SLD. I nagle na kilka miesięcy
przed wyborami znalazł się w grupie
odnowicieli, którzy z hukiem odeszli
z SLD i pod hasłem walki o nową
i uczciwą lewicę zaczęli tworzyć nową
lewicową partię pod wodzą Marka
Borowskiego. Okazało się jednak, że
się przeliczyli. SdPL w ogóle nie we
szła do parlamentu, a Szkop, choć
na naszym terenie był liderem na li
ście tej partii, pozostał na lodzie i mu
siał pożegnać się z Sejmem.
Przez kilka tygodni lizał rany
w domowych pieleszach, co niewąt
pliwie ułatwiła sowita odprawa par
lamentarna, ale szybko znalazł so
bie miejsce do zawodowej realizacji.
Wrócił do Powiatowego Obwodu
Lecznictwa Ogólnego w Słupsku,
które podlega starostwu słupskie
mu. Co prawda tym razem nie w roli
jego dyrektora, ale na stanowisku
specjalisty ds. marketingu. Ta funk
cja pewnie go do końca nie satys
fakcjonuje, choć stałe i przyzwoite
dochody daje. Pewnie dlatego
Szkop zamierza nadal szukać swo
jej szansy politycznej w ławach Sej
miku Pomorskiego.

Senator na emeryturze

że Czaja będzie kandydatem SLD
na radnego wojewódzkiego.

Z mandatem w parlamencie po
żegnał się Gerard Czaja, lewicowy
senator z Bytowa. Tym razem nie
miał żadnych szans na utrzymanie
wygodnego stołka w Senacie. Był
bowiem zbyt bezbarwny i za mało
znany w całym okręgu, a poza tym
wyborcy generalnie opowiedzieli się
za oddaniem wszystkich senackich
mandatów kandydatom prawico
wym z Trójmiasta. Po przegranej
Czaja wyraźnie wycichł i dość czę
sto podróżuje. - Chyba już jest
na emeryturze i zajmuje się wnuka
mi - mówią jego znajomi. W krę
gach lewicy jednak można usłyszeć,

Prawica się umocniła
Stan posiadania utrzymali nato
miast posłowie prawicy. Jolanta
Szczypińska, posłanka PiS potwier
dziła, że cieszy się popularnością
i zdobyła mandat. Było to o tyle waż
ne, że w poprzedniej kadencji do ro
li posła wyniósł ją zbieg okoliczno
ści: z parlamentu odszedł bowiem
Wiesław Walendziak, a Szczypińska
zajęła jego miejsce. Teraz wygrała,
choć miała też pewne ułatwienie:
pierwsze miejsce na liście PiS
w okręgu.

Silną pozycję potwierdził także
Robert Strąk, poseł LPR, który po raz
kolejny pokazał, że ma swój stały
elektorat. Jako zawodowi posłowie
Szczypińska i Strąk nie muszą na ra
zie obawiać się o swoją przyszłość.
Do pierwszej ligi politycznej wrócił tak
że - teraz jako poseł PO - Kazimierz
Kleina, były wojewoda słupski, który
jednocześnie jest teraz najbardziej
majętnym parlamentarzystą w regio
nie słupskim. Nawet gdyby doszło
do nagłego rozwiązania Sejmu, nie
musi się obawiać o swoją przyszłość.
ZBIGNIEW MARECKI

zbigniew.marecki@glos-pomorza.pl
tel. 059 848 8126
Fot. ZBIGNIEW MARECKI

Minister w śmieciach

Ostatnie wybory parlamentarne
przerwały także pięknie rozwijającą
się karierę Jerzego Mazurka, byłego
już wiceministra spraw wewnętrz
nych i administracji. Po siedmiu la
tach sprawowania funkcji prezyden
ta Słupska poszedł nagle „w mini
stry” i w resorcie odpowiadał
za sprawy samorządu terytorialne
go. Nieoficjalnie, co prawda, mówiło
się w Słupsku, że zawdzięczał to ko
leżeńskim układom z Krzysztofem
Janikiem, jednym z liderów SLD, ale
mimo wewnętrznych przetasowań
na lewicy i w jej rządach w minister
stwie przetrwał do końca działalno
ści ekipy Marka Belki. Potem wrócił
do Słupska i zaczął sobie szukać
miejsca. Nie sprawdziły się plotki, że
trafi z powrotem do ratusza.
Połowicznie natomiast potwier
dziły się inne plotki. Przez pewien
czas mówiło się bowiem, że obej
mie funkcję prezesa Przedsiębior
stwa Gospodarki Komunalnej
w Słupsku, gminnej spółki zajmują
cej się wywózką śmieci i zarządza
niem regionalnym wysypiskiem
śmieci, podległej prezydentowi Ma
ciejowi Kobylińskiemu. Prezesem
PGK co prawda na razie nie został,
ale w spółce już pracuje jako spe
cjalista ds. pozyskiwania funduszy
unijnych. Dobrze poinformowani
uważają, że kwestią czasu jest,
gdy zajmie stanowisko prezesa,
który już wybiera się ponoć
na emeryturę. Nie jest wykluczone,
że pewną przeszkodą są tylko za
rzuty, które postawiła Mazurkowi
koszalińska prokuratura w związku
z nieprawidłowościami przy sprze
daży za jego prezydentury miej
skiej spółki Drogi i Mosty. Zarzuca
jemu i ówczesnym członkom Za
rządu Miasta działanie na nieko
rzyść miasta i narażenie jej
na straty. Mazurek do winy się nie
przyznaje, ale na razie jeszcze
sprawa nie została rozstrzygnięta
w sądzie.

Serwis Dobrych Cen - fachowo, solidnie, niedrogo
Nadchodzi lato! Pewnie coraz częściej uciekasz myślami
gdzieś daleko - w góry, nad morze czy nad jezioro...

w drogę. Przed wyjazdem odwiedź Serwis Dobrych Cen.
Oferujemy
atrakcyjne
ceny
usług,
zapewniamy

Zamiast marzyć,

kompleksowe przygotowanie samochodu do lata.

po prostu wsiądź do auta i

ruszaj

Chcesz wiedzieć, ile zapłacisz? Sprawdź, jakie ceny oferuje Twój Dealer.
Na stronie www.toyota.pl znajdziesz specjalny kalkulator. Zapraszamy!

* Przykładowa cena wymiany oleju silnikowego Toyota 10W40
z filtrem dla Toyoty Yaris 1,0 WTi.
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DOBRYCH CEN

TODAY TOMORROW TOYOTA

Zakres programu: wymiana oleju z filtrem, wymiana filtra powietrza, wymiana filtra paliwa, wymiana świec zapłonowych,
wymiana piór i gumek wycieraczek, wymiana klocków i szczęk hamulcowych, wymiana tarcz hamulcowych, diagnostyka
i wymiana amortyzatorów oraz pomiar geometrii, wymiana akumulatora, wymiana elementów układu wydechowego, wymiana
tarczy sprzęgła lub sprzęgła kompletnego, wymiana paska rozrządu. Program adresowany jest do użytkowników samochodów
marki Toyota po gwarancji. Szczegóły u Dealera Toyoty. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego.

AMS ANETTA I MARIUSZ STANIUK, Słupsk, ul. Szczecińska 42, (0-59) 848 20 00;
WOJCIECH JANKOWSKI, Koszalin, ul. Okrężna 4-6, (0-94) 342 53 25.
329006KOAG A
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JUTRO W GAZECIE

ZDANIEM CZYTELNIKA

POGOTOWIE REPORTERSKIE

praca.

» Czytelnik z Lęborka

Zadzwoń!
Pomożemy

- Burmistrz uspokaja matkę z trójką dzieci, której
przydzielono mieszkanie z zameldowanym krymina
listą, że nic się złego nie stało i ratusz wszystko zała
twi. Po pierwsze, to sprawa już dawno powinna być
dopięta. Po drugie, czy chciałby, żeby jego dzieci czy
wnuki były w takiej sytuacji?

Tylko 5 złotych za
ogłoszenie od osób
szukających pracy.

Dział terenowy Lębork ul. Armii Krajowej 16, tel. 86-34-100 | Człuchów ul. Zamkowa 15a, tel. 83-45-024

gmina debrzno.

|

Państwa sygnały i opinie
przyjmuje dziś

Andrzej Radajewski
tel. 059 863 41 00

e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl

Takich mieszkańców tylko pozazdrościć

|

kierownik działu - Anna Czerny-Marecka

Turyści pojadą obwodnicą

Uratowali zabytek
przed zagładą
Dzięki uporowi i aktywności mieszkańców ponad trzystuletni pałac w Starym Granowie
nie popadł w ruinę. Przeciwnie, chociaż do końca remontu dużo brakuje, już służy na spotkania,
zabawy i wesela.
Po wojnie w zabytkowym bu
dynku mieściła się siedziba kie
rownictwa pegeeru. Kiedy pań
stwowe gospodarstwa upadły,
został bez gospodarza. Mógł po
dzielić smutny los wielu podob
nych zabytków, które popadły
w ruinę. Mieszkańcy jednak
na to nie pozwolili.
Dzięki nim pałac to teraz cen
trum kultury. W tym roku, dzięki
pomocy Urzędu Gminy, wyre
montowano kosztem 150 tysięcy
złotych parter budynku. Powstał
tu minihotelik z dwoma pokoja
mi, osobną kuchnią i zapleczem
sanitarnym. Działa świetlica,
świetlica socjoterapeutyczna dla
dzieci z zagrożonych rodzin, bi
blioteka, odbywają się dyskoteki,
zabawy i wesela. Pozostały jesz
cze do remontu poddasze i piw
nice, no i trzeba kupić wyposa
żenie budynku. Dlatego cały
czas mieszkańcy szukają pienię
dzy.
- Wczoraj wspólnie z sołty
sem zawieźliśmy do Inkubatora
Przedsiębiorczości w Debrznie
nowy projekt, żeby tam go po
prawili - mówi Róża Kołcz, pi
sząca wszystkie programy. - By
liśmy dumni z siebie, bo tym ra
zem nie trzeba było niczego
zmieniać. Staramy się o 20 ty
sięcy na wyposażenie kuchni
i zakup komputerów z podłącze
niem do internetu. Będą z nich
korzystać wszyscy mieszkańcy.
W zdobywaniu funduszy są
już zaprawieni. Dostali już finan
sowe wsparcie z kilku źródeł,
w tym z Fundacji Wspomagania
Wsi oraz z Urzędu Marszałkow
skiego na program Odnowa Wsi

obiegają końca roboty na obwodnicy Łeby. Dzięki niej spora część sa

D

mochodów ominie zatłoczone latem centrum miasta. — Trwa wylewanie
asfaltu na nowej drodze - mówi burmistrz Halina Klińska. - W połowie

czerwca planujemy otwarcie trasy, tak, żeby turyści mogli już dojechać
nad morze nową obwodnicą. Koszt budowy wyniósł 16 milionów złotych.

75

procent pieniędzy pochodziło ze środków europejskich.

POWIAT BYTOWSKI. Naprawdę duża pomoc

Spory zastrzyk gotówki
dla uczniów
Po dwa tysiące złotych jednorazowe
go stypendium
dostanie 256
uczniów z rodzin popegeerowskich.
Pieniądze

mają

trafić

On ma dzięki temu ogródek, a jego
sąsiedzi
zagrodzone
do okienka swojej piwnicy.

dojście

Sprawa na pozór błaha urosła
do rangi życiowego problemu.
Między
sąsiadami
dochodzi
do kłótni. - Nie ręczę za mojego
męża, bo jak się zdenerwuje, to
zniszczy płotek - twierdzi Barbara
Belka.
Jej mąż Jan twierdzi, że sąsie
dzi, stawiając płotek, celowo
utrudniają mu korzystanie z piw
nicy. Belkowie, mieszkający
w bloku już od 28 lat, zawsze cię
li przed domem drewno na opał
i jednym ruchem ręki wrzucali je
do schowka przez okienko.
To właśnie częste hałasy
pod oknem nie spodobały się Pio

nich

Starostwo Powiatowe dosta
ło na wypłaty blisko 470 tys. zło
tych z Pomorskiego Kuratorium
Oświaty w Gdańsku. Stypen
dium przysługuje uczniom szkół
ponadgimnazjalnych, których oj
ciec lub matka w przeszłości by
li pracownikami PGR-ów. Wszy
scy zainteresowani mogli skła
dać wnioski do 22 maja.
Szkolne komisje stypendial
ne z całego powiatu wytypowa

ły 256 osób. Miesięcznie mieli
otrzymać po 200 złotych, jed
nak będą one wypłacone jed
norazowo do 23 czerwca.
Większość
otrzyma
więc
po dwa tysiące złotych, a matu
rzyści, którzy zakończyli naukę
w kwietniu, po 1,6 tysiąca zło
tych.
Najwięcej
stypendystów
- 55 - pochodzi z Zespołu
Szkół Kształcenia Ustawiczne
go w Łodzierzy pod Miastkiem
oraz - po 51 - z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych i Zespołu
Szkół Ekonomiczno-Rolniczych
w Bytowie.

(lech)

W SKRÓCIE
Pomorskiej. - To były pierwsze
pieniądze, jakie otrzymaliśmy
— mówi Kołcz. - Było to osiem
tysięcy złotych w 2001 roku.
- Szukamy pieniędzy wszę
dzie - dodaje Alina Jasiniewska
z Koła Gospodyń Wiejskich.
- W internecie, ale także w pra
sie. Ostatni program, w którym
uczestniczyliśmy, znalazła Róża
w „Przyjaciółce”.

Gronowianie liczą, że w wy
posażaniu sali komputerowej
pomoże im gmina. Burmistrz De
brzna obiecał, że przekaże im
dwa komputery. Jeden już do
stali od Józefa Billa, radnego
z powiatu.
O pieniądze na remont pała
cu walczą wszyscy mieszkańcy
Starego Gronowa: członkowie
Ochotniczej Straży Pożarnej,

sołtys, nauczyciele, Koło Gospo
dyń Wiejskich, byli pracownicy
PGR, Rada Sołecka. To głównie
dzięki nim ogromny budynek
i otaczający go stary park wrócił
do życia. Wiele prac murarskich
i malarskich wykonali sami, mię
dzy innymi kominek.
TERESA GROSMAN

teresa.grosman@glos-pomorza.pl
tel. 059 83 45 024

Przeprowadzka oddziałów
MIASTKO. Szpitalne oddziały intensywnej opieki medycznej i palia
tywny zmienią swoje siedziby. Zajmą pomieszczenia w starej części bu
dynku, po stacji krwiodawstwa. — Lokale, które obecnie zajmują, chce
kupić prywatna stacja dializ - informuje Jan Gajo, wicedyrektor szpitala.
Z ich sprzedaży szpital ma otrzymać prawie 500 tysięcy złotych. Pie
niądze te, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Bytowskiego, pójdą
na spłatę zadłużenia placówki.

Wielka kłótnia o mały płotek
dwoma rodzinami. Poszło o płotek,
który postawił jeden z mieszkańców.

do

przed wakacjami.

ŚWIERZENKO (GM. MIASTKO). Końca sporom nie widać

Całą wieś obserwuje konflikt między

(piw)

trowi Dutce i jego rodzinie. Zbu
dował ogrodzenie, a na skrawku
ziemi pod oknem posadził kwiaty
i trawę. - Żeby było ładniej
przed blokiem i żeby porządek był
- wyjaśnia. - Gdyby cięli raz a do
brze, jakoś byśmy to przetrzymali,
ale oni zaczynali, po piętnastu mi
nutach przerywali, i potem znowu
hałasowali.
- Wszystko przez to, że je
steśmy już starszymi ludźmi, a ja
ciężko choruję - tłumaczy Bar
bara Belka. - Często sąsiad py
tał, dlaczego akurat tak blisko
domu piłujemy, a ja mam alergię
na słońce i mogę pracować tylko
w półcieniu.
W ubiegłym roku, gdy Belko
wie
cięli
drewno,
doszło
do awantury z sąsiadem. Wzy
wali na pomoc policję. Byli też
u zarządcy popegeerowskich
bloków. Dowiedzieli się, że nie

można zagradzać im dojścia
do okienka płotkiem. Jeżeli już,
to trzeba zrobić bramkę.
- No i sąsiad zrobił nam wej
ście, ale my się z piłą w nim nie
mieścimy, a poza tym nie chcemy
mu piłować na kwiatach - mówią
Belkowie. Urzędnicy z nadzoru
budowlanego poradzili im, żeby
poszli do sądu lub na policję. Wy
brali komisariat. Tylko się zdener
wowali. - A o co państwu w ogóle
chodzi? Przecież to taki ładny
płotek i trawka - powiedział funk

cjonariusz.
Belkowie rocznie muszą wy
robić trzy przyczepy drew

na na opał i wrzucić do piwnicy.
Jak twierdzą, zajmuje im to
do trzech dni na każdą przycze
pę. - Czy te dziewięć dni w roku
naprawdę są takie straszne dla
sąsiada? - pytają.
KONRAD REMELSKI

(kor)

OGŁOSZENIA DROBNE

Poniedziałek, 29 maja 2006 r.

www. głos-porno rza, pl

głos Pomorza

rodak :ja (g}g So s-pomo rza.

Wpisz w telefonie komórkowym SMS o następującej treści:

gpnumer rubryki treść ogłoszenia
przykład: gp20 sprzedam jamniki szczenięta, tel. 123 456 789
Wyślij ten SMS z treścią pod numer
7668 - rubryki za 6zł +22% VAT
7968 - rubryki za 9zł +22% VAT
7968 - rubryki za 18zł (2 SMS-y za 9zł) +22% VAT
(w tym przypadku dwa SMS-y z ogłoszeniem trzeba wysłać
jeden po drugim pod numer 7968).

Twoje ogłoszenie znajdzie się w „Głosie Pomorza”
w najbliższym możliwym terminie. Dozwolona liczba
znaków w SMS-ie wraz ze spacjami (odstępy), interpunkcją
(np. przecinek), kodem gazety i numerem rubryki nie może
przekroczyć 100 znaków. Kody rubryk podane są również na
stronach z ogłoszeniami
Regulamin przesyłania SMS-ów dostępny
w Biurach Ogłoszeń „Głosu Pomorza”
i na stronie internetowej gazety:

www.glos-pomorza.pl

Następnie otrzymasz SMS-a informującego

glos Pomorza

Kody
o statusie ogłoszenia.
poszczególnych rubryk:
Za 18 zł: Auto-moto 01; Motoryzacja 02; Nieruchomości 04; Budownictwo 05; Usługi 06; Zdrowie 07; Uroda 08; Nauka 09; Komputery 10; Turystyka 11; Rozrywka/relaks 12; Biznes 18
za 9 zł: Auto z ceną 03; Uroczystości 17; Rolnictwo 19; Zwierzęta 20; Rośliny 21; Antyki 24; Różne 25; za 6 zł: Serdeczności 13 Matrymonialne 14; Poznajmy się 15; Używane 22; Hobby 23; Praca 26;
PRO-BUT montaż instalacji gazu w samo
chodach, legalizacja zbiorników LPG-TDT,

RENAULT 19 (1991) 2 500.

głos Pomorza

0-606-665-699.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —------- ---------------

Ogłoszenia drobne
do naszej gazety
nadaj przez Internet

03035/A

SUPEROKAZJA! Audi A4 1.9 TDI115 PS
(2000). Toyota corolla 1.4 16V (2000).
Focus 1.4 16V (1999). 0-59/845-71-25,
0-603-075-745.

__________________ ________________

www.gios-pomor2a.pi

Nadaj ogłoszenia do gazet

www.nadaj.pl

ogrodzenia, bramy, balustrady
- projektowanie, montaż. Raty.
094/34-69-115, Jamno 63.

02779/A

SUPEROKAZJA! Nissan cargo 2.3TD
(1997). Citroen jumper 2.8 HDI (2001)
maxi. 0-603-075-745, 059/845-71-25.
______________ ___________________

'__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

03460/A
10643/1

USŁUGOWA 0,5 ha - Kobylnica.
0-501-333-241.
WŁYNKOWO (5500) pod zabudowę,
uzbrojona. Jarosławiec - letniskowe, inne.
0-59/840-32-32 www.merkury.slupsk.pl

NIERUCHOMOŚCI

-----------------------------------------------------------------

SPRZEDAŻ DOMU

0-604-520-669. ROZBITE - ZŁOMOWANIE.
02775/8

! OSIEDLE CHRONIONE BAŁTYK GRZYBO
WO K/KOŁOBRZEGU 300 M OD MORZA -

______ ___ ____________________

DOMY, SEGMENTY, APARTAMENTY.
BIURO SPRZEDAŻY W GODZ. 8 - 16

00077/A

SKUP - sprzedaż samochodów

0-59/84-234-00 DELTA.
Słupsk, pół bliźniaka (230 000).

01430/A

SPRZEDAŻ INNE

08-

U! AUTO-BAZAR komis, skup,

0-502-359-256.

---------------------------------------------------------- -------

BLIŹNIAK 240 mkw.- Koszalin.

01-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —

03281/A

----------------------•-------------------------------------------

MOTORYZACJA

-----------------------------------------

------------------------------------- ,---------------------------

Naprawa. Koszalin, Szczecińska 57 a,
-Auto -Sam", 094/348-14-83,
0-602-51-86-51, Mścice 17,
094/316-50-67.

oo;

! UBEZPIECZENIA samochodowe

--------------------------------------- ----------- -------- —

- najtańsze. (Budynek Cechu)
059/84-11-350

! Auto-Domasz tłumiki, amortyzatory, ha
mulce, zawieszenia, części eksploatacyj

———------- ------ :__________—

08(

AMC Auto Komis Etc,
Sucheccy. 150 samochodów w ofercie.
Kupujemy i zamieniamy samochody.
Kredyt- 0 % wpłaty. Bez zaświadczeń.
Koszalin, Gnieźnieńska 18.
www.amcspj.pl, 094-34-60-659,
094-34-62-060.

00421/A

AUTO - SERWIS Lorek - amortyzatory,
tłumiki, hamulce, zawieszenia,
wymiana oleju, części do samochodów

02770/A

0-59/84-234-00 DELTA. Trzypokojowe:
Kępice. Pięciopokojowe: Kobylnica.

03720/A

GOLF III 1.9TD (1995) 0-889-833-518.

07

MAX-CAR - samochody osobowe,

CENTRUM, Ip, na biuro (87).
0-59/84-11-662 Krynicki-Nieruchomości.
_____-----------------------------

www.max-car.pl
00040/A

NISSAN vanette 1.5 gaz,
7-osobowy + kpi kół zimowych.
0-507-184-576.

02649/A

SPRZEDAM kawalerkę 23 m kw.,
Słupsk, Kr. Jadwigi, 059/811-94-75.
03617/8

POKÓJ. Słupsk, 0-608-36-35-22.

■------------------------------------- -—

----------------- --------------------------------------------—

02623/A

AGENCJE NIERUCHOMOŚCI

2-P0K0J0WE

PRZYCZEPY

www.polawscy.pl

sprzedż - Niewiadów, Alko, Knott.
Części, serwis. Koszalin, „Żelazny",

PADEREWSKIEGO, Szczecińska.

--------------------------------- —--------------------

APARTAMENT komfortowo wyposażony,
03105/C

08789/C

02994/8

centrum Koszalina, 70 mkw.
do wynajęcia; 0-502-250-100.
------------------------------------ ----- :—

----------------------------------------------------------------08657/8

GIEŁDANIERUCHOMOŚCI

---------------------------- -------------------------- -- -------08788/8

----------------- ----------- —-- ---------------------- ---------

01763/A

OMEGA - obrót, wyceny,

pralkonaprawy. Wileńska 12B.

059/84-14-420, Starzyńskiego 11,

059/840-38-30, 0-601-789-892
----------------------- ■=- ---------- ------------------------------

www.nieruchomosci.siupsk.pl
08386/A

WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE

BUDOWNICTWO

montaż, naprawa, przyciemnianie,
szyberdachy. Koszalin, 094-34-65-710,

(1175) - Kobylnica, Topolowa.

-------------------------------------------- :--------------------

POLONEZ 1995 gaz. 506022545.

Słupsk, 059-84-25-180.

0-604-600-116.

BOX Wolności. 0-512-442-812

0-59/81-31-332.

00002/A

/ y jjy; i

r

idg+y.Mi:*

f if i *

SŁUPSK
al. Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk - w godz. 8-16.

ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin - w godz. 8-17.
Biuro Ogłoszeń tel./fax (0-94) 347 35 13, tel. 347 35 12/15

Biuro Ogłoszeń tel./fax (0-59) 842 66 08

Biuro Reklamy tel. (0-94) 347 35 05/06/07/
tel./fax 347 35 09

ul. Henryka Pobożnego 19

Biuro Reklamy tel./fax (0-59) 848 81 07
Biuro Ogłoszeń tel. (0-59) 848 81 03

■ęasasaa ul. Ratuszowa 3, pok. 12 - w godz. 9-16

ul. Kochanowskiego 8-10 - w godz. 9-16

tel. (0-94) 35 404 95, tel. /fax (0-94) 35 278 55

! NAJTANIEJ MATERIAŁY HYDRAULICZNE.
HURTOWNIA SANTEXI, POZNAŃSKA 42,
059/84-13-260, PLAC
BRONIEWSKIEGO 14,059/842-85-10.

02688/A

01338/A

„SERWIS - DACH” SŁUPSK,
POPRZECZNA 7, TEL. /FAX
0-59/840-23-60, 0-501-154-004
DACHÓWKA CERAMICZNA, CEMENTOWA,
BLACHODACHÓWKA, OKNA DACHOWE,
PAPY, RYNNY, IZOLACJE DACHU,
CEGŁA KLINKIEROWA.
---------------------- _----------—---- -------------

02019/A

GRESMAX - nowy salon. Gresy,
glazura, terakota, wanny, sanitariaty,
Słowackiego 46.059/843-41-53,
---------------------------------------------------------

ul. Staromiejska 29 - w godz. 8-15

tel. (0-94) 37 442 79, fax (0-94) 37 423 89

tel./fax (059) 862 55 88
Punkty przyjmowania ogłoszeń do „Głosu Pomorza”

„AGENCJA REKLAMOWA Andrzej Kikta” tel. (0-94) 340 46 20 (do 9.30 i po 16)
„ARI CORINFO”, ul. Władysława IV 58/32 (tuż za Emką), tel./fax (0-94) 345 29 33,
34143 45; e-mail: biuro@corinfo.pl; czynne pn-pt 8-20, sob. 9-14
„BERNi" ul. Drzymały 10 (sklep PANASONIC)
tel. (0-94) 341 05 02, fax (0-94) 345 75 37, kom. 0601 558 563
„EKOLAM” ul. Zwycięstwa 137 (Związkowiec), tel. (0-94) 34 77 173, fax (0-94) 34 77 174
godz. otwarcia 7.30-17.30, e-mail: bo@ekolam.koszalin.pl
„MEDIA PARTNER” J.M. Ćwiek, tel./fax (0-94) 346 67 77 (całodobowo)

SŁUPSK: „Agencja UNIPRESS" ul. Wojska Polskiego 29A (dawny biurowiec PKP),
tel./fax (0-59) 842 89 54, 841 27 00, tel. (0-59) 843 64 36 (cała dobę)

„MEDIA PRESS” Agencja Reklamowa, ul. Zwycięstwa 6A/p24. tel. (0-94) 342 78 51 w. 294 (8-15)

Lębork:

..NO - KAR” tel./fax (0-94) 347 04 27
AUR „PIK” Ewa Kolanowska, ul. Skowronków 12, tel. (0-94) 340 42 32, tel. kom. 0604 95 64 43
Białogard;
Naprawa Telewizorów „TeleMax” ul.Podlaska 1, tel. (0-94) 312 20 19,
czynne pon. -pt. 10-17, sob. 10-14
Drawsko Pom.:Centrum Reklamy, ul. Sikorskiego 6, tel. (0-94) 363 60 65, fax (0-94) 363 60 62
Sławno:
Sklep i Biuro Ogłoszeń, ul. Rapackiego 2, tel./fax (0-59) 810 70 12
Świdwin:
Biuro Ubezpieczeń, ul. Krzywoustego 1, tel./fax (0-94) 365 26 24
Świdwin;
INTER-CAFFE - Park Wodny „Relax”, pl. Sybiraków 1, tel. (094) 365 43 71
......................V""

Biuro Ubezpieczeń Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe Danuta Kubik,
ul. Gen. Andersa 10, 76-200, Słupsk, (0-59) 845-41-62. (9-16)

Bytów:

TUiR „WARTA” ul. Kochanowskiego 3, tel. (0-59) 822 22 80 (8-16)

Człuchów: Agencja Pośrednictwa Ubezpieczeniowego, ul. Sobieskiego 6/1,

tel. (0-59) 834 49 18
Biuro Turystyczne „KIJÓW" ul. Handlowa 10A/28 (obok DH Kupiec) w godz. 9-17

Miastko: Biuro „WARTA" ul. Dworcowa 29, tel. (0-59) 857 53 08
Ustka:

Agencja „CENTRUM KOBO” ul. Grunwaldzka 18, tel. (0-59) 814 90 90

PHUPiT „BAŁTYK” ul. Żeromskiego 9, tel. (0-59) 8144 220 (8-16)
P.H.U. ELEKTROMAR ul. Marynarki Polskiej 79/1, tel. (0-59) 814 60 58
Wszystkie ogłoszenia drobne z wydania gazety, trafiają bezpłatnie do internetowego
Banku Ogłoszeń Drobnych „Głosu Pomorza” www.glos-pomorza.pl oraz do wydania
internetowego ogólnopolskiego dziennika „Rzeczpospolita" - serdecznie zapraszamy!

------------------------------------------------------------- —

02886/4

AUTOALARMY. Blokady skrzyni biegów.
059/841-4145
-----------------------------------------------------------------

01876/4

REMONTY
! 059/843-92-31, 0-695-288-1999,
----------------------------------------------- ------- ——

01774/A

! Bezpyłowe cyklinowanie,
profesjonalnie 0-504-26-33-99.
01177/A

CYKLINOWANIE bezpyłowe, układanie.
0-59/843-43-20, 0-601-64-10-92.
www.kaliszewski.strefa.pl

01089/A

USŁUGI

----------------------------------------------------- ——

ne. 0-606-36-36-97
08470/A

02795/A

DOCIEPLENIA, remonty A-Z.
0-59/84-12-504, 0-607-703-135.
------------------:------------ ;-------------------------

BUDOWA. Specjalność domki jednorodzin
------------ -------------------- ------------------------

Punkty przyjmowania ogłoszeń do „Głosu Pomorza"
KOSZALIN:

ALARMAUTO- Słupsk, 0-604-187-118

---------------------- 1--------------------------------02426/A

STYROPIAN - promocja.
0-506-194-855.
----------------- ------------------------------------------------ ■.

02337/A

ZABEZPIECZENIA/ALARMY

gazowe, co., hydrauliczne.

(budynek Bytowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej), tel./fax (0-59) 822 82 82

pi. Wolności 6/16- w godz. 9-16

01777/A

TELENAPRAWY: telewizory, monitory,
komputery, wieże, magnetowidy- tanio.
Zygmunta Augusta 14,
059/84-30-465.

--------------- ------------------- t----------- ------ :----------

BIURA (centrum), tanio. Słupsk,

POLO kombi diesel. 0-608-36-35-22.

ilu li

02784/A

02796/A

SPRZEDAŻ DZIAŁKI

szyb samochodowych: sprzedaż,

00169/A

DOMOWE naprawy telewizorów.
------------------------------------------------------------------

SPRZEDAŻ

DWUPOKOJOWE. Słupsk, 0-502-251-390.
------------------------------------------- :-------- -----

OSIEDLE Niepodległości - różne.
-------------------------------------------- --- ----------------

01901/6

CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI,

---------------------------------------------------------03105/A

0-59/840-32-32 www.merkury.slupsk.pl

!!! AUTOGLASS Jaan.
Kompleksowa obsługa w zakresie

01903/A

AUDI0VIDE0, telewizory, monitory,
naprawa, Słupsk Dmowskiego 10,
059/845-55-63

03C

0-603-930-949.
---------------------------------------------------- ----

02127/e

ARGED, naprawa pralek, lodówkozamrażarek, zmywarek, mikrofalówek.
059/843-54-88, 845-61-56.

0-59/8-402-402 www.polawscy.pl
NAPRAWA/SERWIS

02492/8

0-59/84-36-918, 0-600-280-917.
162

DWA mieszkania do wynajęcia.

USŁUGI

-----------------------------------------------------------------

Sprzedaż -garaż w szeregu, centrum.

----------------------;------------------ *-----------------------

DO wynajęcia. Zatorze 0-504-49-20-31.
------------ --------------------- --------------------- -

AGD Domowe pralkonaprawy,
lodówko-zamrażarki. ELTECH
059/8436-083, 0-602-665-334
AGD- pralkonaprawy; Słupsk.
059/844-22-46, 0-602-364-943.

: www.krynicki.com.pl

2-P0K0J0WE

0-59/84-270-17 www.gieldaslupska.pl
--------------------------------- ,-------------------------------

02638/A

KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI.

02289/A

USŁUGI

059/84-12-583
Nieruchomości-Kaczyńska www.lnk.pl

; -----------—------ ------------- —------ -------------------

WYNAJEM - MIESZKANIA

02971/A

NAPRAWA AGD/RTV

0-59/84-270-17, kredyty,
www.gieldaslupska.pl

o;

02824/A

02790/A

! REMID - R. MĄKA. 0-59/842-33-90,
0-606-21-20-04, 0-59/843-12-65
MICKIEWICZA 39.
WWW. REMID. SŁUPSK. PL.

i ------ -- -------- -------------------------------------------------

3 POKOJOWE

02731/6

lE2222IISig|

0-604-053-201

Słupsk, Bema 9, 0-59/84-11-662.

AUTOCZĘŚCI USA 094/346-55-66.

Mieszka I-go 4,094/347-43-47.

ZDUŃSKIE. 059/843-56-01,

: -------- ---------------- ------------------------- —-------- —

POSZUKUJĘ mieszkania, okolice szk.
podst. nr 7, Koszalin. 0-500-668-332.
----------------------- ---------------------—
a

03595/A

OPEL corsa B diesel do wynajęcia
'wykupu w styczniu za 6 OOOzl.
Koszalin 0512-14-18-04.

POKÓJ. 0-59/84-275-94.

08471/A

------------------- :------ ---------------------------------------

do wynajęcia. Poznańska 82,

i —---------------------------------------------------- --------02547/A

02744/A
08788/F

1-P0K0J0WE

____________ _____________—;----------

02787/A

POKÓJ. 0-59/842-37-91.

POKÓJ. Słupsk, 0-603-598-493.

KUPIĘ dwupokojowe, trzypokojowe.

Słupsk, Zyg. Augusta 41,

POKOJ. 059/840-17-98

02712/B

0-59/8-402-402 Na Wydmie

ciężarowe, motocykle, skutery.
Serwis, komis, wypożyczalnia.
Kredyt 0%. Koszalin, 094/346-59-16;

do XII (250zl/m) z możliwością

02801/A

7_________ _____________ _____

AUTOALARMY, tachografy, taksometry,
kasy. Tachotronic, Szczecińska 38,
094/346-51-98, 0-602-461-398.

02753/A

0-508-130-133.

POKÓJ 0-502-446-006

08467/A

---------------------------------------------------------

POMIESZCZENIE (50), ogrzewane -

ROWY - lokale do wynajęcia,

i

profesjonalnie. 0-606-36-36-97
-------------------------------------------------- —-------------

USŁUGI budowlane, przyłącza sanitarne,
kanalizacyjne, wodne, energetyczne.
0-888-024-681, 0-503-863-183.

|------------ ----------------------------- ;-----------------

POKOJ do wynajęcia. 0-59/844-30-28.

059/841-49-76

____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -

00743/A

POMIESZCZENIA biurowe (20),
(22) - Słupsk, Wita Stwosza 11.
0-607-93-12-41.

j —------------------------------------ ------ —--------- --

4-----:—*------------—-------- j--------

01950/A

TYNKI cementowo-wapienne- maszynowe,

TYNKI gipsowe maszynowe.
Profesjonalne 0-606-36-36-97.

03073/A

SPRZEDAŻ MIESZKANIA

059/843-57-12.

FIRMA sprzeda cysternę- naczepę
FSS Kielce typ A4-584 o pojemności
25,6 m/sz, 6 komorową.
Kontakt 0-607-037-193.

03584/A

0-59/84-13-837, 0-502-106-160.

ogrzewanie, monitoring, do wynajęcia.
Koszalin: 0-502-319-071.

-------------------

europejskich i japońskich.
02928/A

—------ ----- --------------------------

--------------------------------------- i-------- --

o

KĘPICE, DOMEK (83) + ZABUDOWANIA.

03673/A

LOKAL (25). 0-501-236-527.
j --------------------------- ——-------- ---------------------

i —-------------------------------------------- -- ---------------

—.- ----------------—-—

0-501-474-220.
OKOLICE Słupska. Wex, 8411-029.

01749/A

ne. Bolesławice, 841-53-53.
Bałtycka 8b, 059/841-48-42.

03071/A

HALA 850 mkw., wszystkie madia,

03676/A

0-59/842-66-71, 0-509-716-992.
--------------------------------------------------------02859/A

i ---------------------------------—-----------------—

KAWALERKĘ kupię - Słupsk
0-602-243-678.

03013/A

------------------------------------ :--------------------

506KOKB_F

SCHODY drewniane, gięte.

LOKAL w centrum Słupska.
0-600-010-447.

WYNAJEM - LOKALE

------------------------------ -----------------------------------

!! Auto - Wydech - tłumiki, katalizatory,
hamulce, amortyzatory, zawieszenia,
rozrządy i inne. Szczecińska 57 (ZDZ),
059/845-20-65

03105/8

KUPIĘ mieszkanie w Słupsku.
(059) 8412-686, 0-604415-890.

0-698-671-464.

SPRZEDAŻ CZĘŚCI/AKCESORIA

4 ,00 zł

i -------------------------------------------------- -—- --------

02738/A

DOM w trakcie budowy, Ustka.

os:

! Mercedes inne auta: części + opony.

0-59/8-402-402 Kupimy mieszkania

02796/8

08788/D

1 ,80 zł
3 ,80 zł

‘netto wyd. mag.

DO wynajęcia stoiska i boksy
(handel, biura i usługi) w D. H. Alex.
0-502-144-110.

DWU - trzypokojowe, Słupsk.
0-602-272-159, 0-696-488-997.

DOM - nowe oferty 0-59/84-270-17
www.gieldaslupska.pl

‘netto wyd. m,

08788/E

--------- ---------------- —-----------------------------------

DO wykończenia - Dębnica Kaszubska.
0-59/81-31-363, 0-501-392-532.
------------------------------------------------------- ---------

025

! AUTA NA GAZ. BRC, L0VAT0.
RATY. WALDGAZ. PORTOWA.
059/84-20-860,0-501-043-823

--------------_-----------------------------------------

www.polawscy.pl

Wolno stojący (stan surowy)
blisko Słupska. Inne. 0-59/840-32-32
www.merkury.slupsk.pl

‘netto wyd. codz.

Oferta dostępna w Biurach ogłoszeń

KUPNO MIESZKANIA
03533/A

. .r. ^TT*,r

Możesz dotrzeć do 10 min Czytelników
KUPIĘ dom, Słupsk, Ustka.
0-500-218-501

03107/A

.yr.
m"

*cena pakietowa obejmuje publikacje w „Glosie Pomorza” oraz w wybranej gazecie.

KUPNO DOMU

BLIŹNIAK przedwojenny - Zatorze.

02089/A

KREDYTY samochodowe do 100.000
bez żadnych zaświadczeń. Niskie oprocen
towanie. 0508-187-888.
--------------------------------- —

03392/G

0607-37-00-17

INNE

-------------------------

Wex, 8411-029.
----- -------------------- —-----------------------

02801/8

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —---------

00992/8

VOLKSWAGENY, AUDI - CZĘŚCI,
-----------------------------------------------------—

------------------

----- ----- ----------------- :----------- -

FELGI aluminiowe - sprzedaż, naprawa.
0-59/84-29-666, 0-604-289-092.

NAPRAWA. „BORNY”, 0-59/842-55-57.

sprzedaż, zamiana. Słupsk,
Kopernika 11. 0-59/848-51-31.
------H Autogaz-Montaż, AUTOSERWISkompleksowo, niskie ceny,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :—

------ _------- ------------------------------------------------ -

250M2, Gdańska, zagospodarowany.

----- --------------- --------------------------------------------

gwarancja jakości. Słupsk,
Kopernika 27A, tel. 059/840-02-74,
0-602-294-682

OBIEKT usługowo mieszkalny, centrum.
02969/A

_ _ _ _ _ 1-------------------------------------------------------

02703/8

__

w 3 wybranych gazetach,
za słowo zapłacisz tylko:

08788/H

BOX Wolności. 0-512-442-812
--------------------------------- ---------------------- »--------

OD PON. - PT., 0-94/35-425-61.

uszkodzonych. Bierkowo,
0-59/811-91-50, 0-606-20-60-77.

w
wybranych gazetach,
za słowo zapłacisz tylko:
‘netto wyd. codz.

www.gieldaslupska.pl
--------------------------------- —----------------------------

oÄalu

„Pakietu Turystycznego”

2,00 zł

BIUROWCE 0-59 /84-270-17

02775/A

KAŻDY. 0-602-589-000

Ü! AUTA NA GAZ (BRC) RATY.
RAFGEL KOBYLNICA, WIDZIŃSKA 23,
0-602-644-337 PROMOCJA,
PEŁNA SYGNALIZACJA GAZU GRATIS.

02796/0

**** msci
CUtft/

mtsam I*aB=e

skorzystaj z

SPRZEDAŻ - LOKALE UŻYTKOWE

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ——-----

SPRZEDAŻ SAMOCHODU

Szukasz wczasowiczów
z różnych stron Polski

(094) 346-76-64.

0-602-506-359. POWYPADKOWE - SKUP.

AUTO-MOTO

RZEMIEŚLNICZA (800) Szczecińska.
0-600-380-365.

TŁUMIKI, katalizatory, montaż,
sprzedaż. Zbigniew Czekaj.
Koszalin, Szczecińska 13A (VIS),

VECTRA sprowadzona. 0-501-333-778.

głos Pomorza

POLSKIE OGŁOSZENIA

ŁOSINO. Wex, 8411-029.

02780/A

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NADAJ TYLKO U NAS

02796/C

KUPNO SAMOCHODU

autoryzowany partner wydawcy

JAROSŁAWIEC - letniskowe, inne.
0-59/840-32-32 www.merkury.slupsk.pl

00812/A

FRESCO

CISIELSKO - dekarskie, więźby dachowe.

Tapetowanie natryskowe, remonty.
059/8-456-888, www.fresco.slupsk.pl

0-606-36-36-97.

--------:-----------------------------—-----------------------

DOCIEPLENIA, klinkiery, profesjonalnie.

GLAZURA, gładzie, panele.
059/85-82-181,

0-606-36-36-97

----------------------;-----------------------------------

-----------------------------------------------------------------

08469/A

-----------------------------------------------------------------

08468/A

KOPARKO- ładowarką. 0-600-422-332

0-698-188-644.
—'----------------- ----------------------------------------- —

PRZYŁĄCZA wodne, kanalizacyjne,
energetyczne, gazowe. 0-512-327-305.
---------- --------- —------------ 1---------------------------

02069/A

REMONTOWO - naprawcze, hydrauliczne,
stolarskie, budowlane. 0-513-506-891.
------ :------------------ ----------- :-------------------

02890/A

02964/A

GLAZURA, gładzie. 0-59/84-56-216,

-----------------------------------------------------------------

02971/8

02646/e

02803/A

GLAZURA, remonty. 0-609-102-952.
---------------------- -------------------------------------------

02776/A

HYDRO-JAN remonty- hydraulika,
gładzie, glazura, 0-59/847-38-44,
0-508-326-783
00202/4

głos PomorzaOGŁOSZENIA DROBNE
www.glos-pomorza.pi

DERATYZACJA, dezynfekcja, dezynsekcja.
Program HACCP - monitoring, dokumen
tacja. 0-59/842-08-27, 0-601-66-50-54.
gronski@ddd.slupsk.pl,

MEBLE na wymiar. 0-59/843-17-52.
------------------------------ -------------------------- —

02794/A

NAJTAŃSZE remonty mieszkań,
hydraulika, glazura, malowanie.
0-504-129-243.
---------------------------------- 1-------------------------------

www.ddd.slupsk.pl

00966/A

---------------------------------------------- ------- -------------

RABAT 20%! Remonty, adaptacje,
ogólnobudowlane. 0-660-261-429.
------------ ------------ —----------------------------- -------

03672/A

—

REMONTY A-Z. 0-663-308-551.
-------------------------------------------------------- ---------

--------------------------------------------- -----------

02734/A

www.kominki.slupsk.pl

01110/A

-----------------------------------------------------------------

USŁUGI elektryczne, domofony, wideofo

-------------------------- :--------------------------------------

------------- ----------------------------------------------------

---------- *-------------------------------------------------- —

02729/A

! BLIŹNIAK, Leszczyńskiego 10D. Rolety,

------------------------------------------------------------------

,

------------ —------------------------------------------------

01803/c

(094) 340-30-76.
-----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

02631/A

PRACA

DRZWI
wejściowe i wewnątrzlokalowe
(mieszkania - domki) sprzedaż - montaż.
PANTERA, 0-59/8-415-424.
----- ------------ —----------------------------- -----------------

03658/A

DERMATOLOG Gabinet Dermatologii
Ogólnej, Laserowej i Estetycznej
- Maria Luśnia - Kondaszewska,
Koszalin, Kubusia Puchatka 36.
Rejestracja: 094/342-08-20
www.kondaszewska.com
Nowość - mezolifty, fotoodmładzanie.
00411/A

Najniższe czesne
iv regionie!

Zapraszamy do najtańszych
i najlepszych szkół
w systemie dziennym i zaocznym

Oferty pracy: http://pomorskie.jobs.pl

00559/A

nabór 2006/2007

606KOKB_A

MEGA
Promocja bram segmentowych,

! ABSOLUTNIE pilnie, 6 etatów,

(z automatyką za 50% ceny)
059/842-96-33, 094/343-25-71.

administracja, handel, magazyn
(do 25 lat). (094) 341-83-96,

01236/0

-------------------------- —------------------ 4---- ------------

----------------------------------- ------ *-----------------------

KOSZALIN

17009/8

ul. Batalionów Chłopskich 79

DWÓCH murarzy i pomocników.

tel./fax (0-94) 346-14-61

---------------------------------------- ------------------------- 00694/A

(Szkoła Podstawowa Nr 7)

wykształcenie; 80 zł/ dziennie!
(094) 341-84-10, 341-83-96.

Manhatan box 62 (góra)

------- --------- ---------- ----------------- ----------------------

0-59/841-34-34
02946/C

------------- —-----------------------------------------------

--------------------------------- :-------------------------------

03520/8

0-505-171-321.
----- ------ ----------------------------------- :-------------------

0-59/84-244-60.

PANTERA

--------------------------------------- :-------------------------

• TECHNIK HANDLOWIEC
■ TECHNIK BUDOWNICTWA
• TECHNIK ELEKTRYK

02710/A

0-59/81-41-871, 0-600-388-307.
------------------------- ----------------- --------------------- 00559/8

02749/A

KUCHARKĘ - kucharza, pomoc

ROLETKI

• TECHNIK FRYZJERSTWA

kuchenną, kelnerki zatrudnię. Ustka,
Żeromskiego, 059/8144-220.

Viki, Zielona 5-6, Starzyńskiego 2,

-------- —- ------------------------------------------- —

059/847-55-15, 0-602-748-515.

MECHANIK Samochodowy,
Blacharz samochodowy z doświadcze

02664/£

SZKLARSKIE

-------------------------------------------- :--------------- —

szyby zespolone, folie okienne,
Centrum, Z. Augusta 25 0-59/84-30-411
------------------------------ ---------------------------

01849/8

------------------ -------------------------------------- :--------

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA

PRZYJMĘ do pracy w Łebie,

CZYSZCZENIE/SPRZĄTANIE

Szkoły posiadają uprawnienia

sprzedaż biżuterii. Mile widziane
doświadczenie handlowe.

DYWANY. 0-59/84-38-911.
02727/A

Lmmmmmm
szkół publicznych.

0-692-723-271.

ODKURZACZE CENTRALNE - MONTAŻ,
INSTALACJA. 0512-14-18-04.

--------------------------------------------------------------------------- 03541/A

-------------------------- ---------------------------------------

stylistkę paznokci, praca w studio-

PRZYJMĘ doświadczoną, dyspozycyją

03

opłat za okres wakacji i eazamirt
366806KOBH _B

PRALNIA dywanów Słupsk,
Szczecińska 63,0-59/843-07-62,

------------------------------------------------------------------------------------- 00128/A

0-504-088-528

PRZYJMĘ od zaraz sprzedawcę

Lębork. 512-325-939

—------------------ —---------- —----------------------

00

do sklepu ziołowo- kosmetycznego
ze znajomością języka niemieckiego,

TRANSPORT
-----------------------------------------------------------------

AUTOKARY, mikrobusy,
osobowe wynajem tel. 94-35-454-19,
0-601-555-174.

-------------- ----- -——------------

o<

BUS dziewięcioosobowy 0-505-032-809.

----------------------------------------BUS Słupsk - Koszalin - Berlin.
0-601-145-566, 059/844-46-33.

-----------------------------------------

0:

O;

o

WYNAJMY okolicznościowe
kraj i zagranicę. PKS Koszalin,
094/34-78-781.
---------------------------------------------------------

INNE
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
094/35-815-21.

03026/A

---------------------------- ------------------------------——

ZATRUDNIMY kierowców
kat. C + E - na trasy międzynarodowe.
Słupsk 059/842-00-31

Ceny promocyjne. Agopol
ul. Westerplatte 64.
Rozpoczęcie kursu 30 maj 2006
godz. 16.00 Telefon całodobowy
0-59/842-50-27, 0-606-437-201

ZWROT podatku z Niemiec
094/311-70-00, 0668-16-77-70.

------------------------- ------------------------------ *--------

02329/A

---------------------------------------------------------

02725/A

0-607-535-324. SANDRA.
02743/8

03300/A

chenny. Biesiekierz 5a, 094/318-01-50.

01008/C

02883/A

02262/A

----------------------------------------------------------------02929/A

02523/A

02136/A

GARAŻE blaszane, bramy garażowe.

02297/A

GARAŻE, blaszaki - tanio i solidnie.
02671/A
01707/8
02214/A

INNE

0-505-126-033.
--------------------- ------------------------------------

03501/B

HURT DETAL- Adidasy, sandały klapki... 15zł. Bytów- Dworcowa, Ustka- stodoła,
Słupsk- Kołłątaja 38, 0-608-656-803.
—:--------------------------------------------------------------

02504/A

KUPIĘ tuner wizji, cyfry+. 0-698-655-358.
03148/A

PRZYCZEPY kempingowe. 0-502-249438,
0-513-423-150.
--------------------------------- —------------- t--------------

02935/A

SIATKI leśne, ogrodzeniowe, słupki.
0-59/846-11-10

SPRZEDAŻ

----------------------------------------------------------------

KURY, koguty sprzedam. Łosino 25,
0-59/84-296-01.

0;

LOSZKI hodowlane. 059/810-86-78.
0

02268/A

03596/A

0.

STOŁY do zbioru rzepaku - producent.
0-501-245-542.

00761/4

03565/A

-----------------------------------------

ZBOŻE. 0-59/847-16-12.
ZETORY: 11641,10540, 7745, 7211,
6340, 8045. Ursusy: 1234, 9834, 912,
MTZ 82. 0-601-644-957.

KUPNO

KAMEUA 0513-94-53-77.
03348/A |

KOBIECA 26-latka. 0-607-53-53-24.

ZWIERZĘTA

02743/A j

INNE

------------------------------------------

02799/B !

0-602-601-166, 094/343-28-72.

02687/A I

SYBERIAN husky 0604-217-447.

03671/A |
|-03328/A |

HODOWLANE
KLACZ wlkp. 0-600-27-26-97.

01

EGZEKUTER długów 059/845-30-69.
---------------------------------------------------------------

SKUPUJEMY wierzytelności- gotówka.
Świadczymy usługi windykacyjne.
„MZ”. Koszalin,(094) 347-32-86.
WYPOSAŻENIE gastronomii.

DOMOWE

PATRYCJA. 0-694-318-022.

02

DETEKTYWI (rozwody, biznes).

Zibar, 0-500-092-170

KWAD RAN SI K. 0-506-38-42-42.

oo

DETEKTYW - Słupsk licencja (rozwody,
poszukiwania, wywiady, obserwacja).
0-509-21-41-52.

----------------------------------------03698/A

01703/A

Transport gratis! 0-59/810-29-07.

o

WAPNO ROLNICZE 094/365-63-18.

CIELĘTA zdecydowanie kupię.
Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierząt,
052/357-17-69, 0-667-712-455.

02067/A

SIATKI ogrodzeniowe. Słupsk,
Raszyńska 6D 059/842-87-55

WORKI foliowe - produkcja,
Sportowa 61, 0-604-208-414,
0-59/84-53-226.

URSUSY, zetory. Tel. 0-887-101-209.

-------------- :-------------------------------------------------- 03731

--------- :------------------------------------------------ :----- -

SIATKI, słupki - produkcja.

03011/A

03088/A

słupki. Producent. Transport gratis.
059/847-16-42.

---------- - ---------------- -- ----------------- ----------------- -

02442/B

DZIEWCZYNY bi 0-698-492-598.

TRZYDZIESTOLATKA. 0-500-643-268.

094/35-42-023, 0606235417,
058/7629512, 059/823-22-09,
018/334-08-10.

------------------------------------------------------------ —

----- ---------------------------------- ■—*-----------02771/A

NATALKA. 0-880-498-217.

01863/A

03725/A

GARAŻE- blaszaki, najtaniej!!!

-----------------------------------------------------------------

------------------------------------ :---------------

02799/A

---------------------------------------------------------

„Hoc”, „Adast”. Kontakt, 0-607-037-196.
-----------------------------------------------------------------

Transport, montaż gratis - raty!.
058/58-83-602, 091/317-88-72,
0-503-073-111.

02618/A

ATRAKCYJNA, seksowna
czterdziestolatka 0-661-177-611.

PRZYJADĘ 0-600-177-664. Zatrudnię.

02120/C

FIRMA sprzeda zbiornik paliwowy o po
jemności 26 m/sz. Dystrybutory typu

LUKAS - gotówka - Słupsk,
Sienkiewicza 20, Ustka, M. Polskiej 79,
0-59/842-61-32.

02262/8

02573/8

03019/A

CENTRUM wyprzedaży nowego AGD, RTV,
pralki, telewizory, grzejniki, sprzęt ku

MECH-ROL regeneracja - wymiana
głowic do ciągników rolniczych.
Słupsk, Tuwima 23, 0-692-790-168.

FRANCUZECZKA. 0-501-80-53-52.
02921/A

Słupsk 0-501-177-165.
-------------------------------------------------------------- —

01707/A

---------------------------------------------------------

02618/8

0-691-68-52-76. Marlena.

-----------

03501/A

BRAMY, siatka, słupki.

KREDYTY

-----------T-1-------- :------- ---------------------------

0-665-079-487.19-latka.

-----------------------------------------------------------------

BLASZAKI, garaże - konkurencyjne ceny.
059/833-45-36, 0605-286-058.
----------------------------- —--------------------------------

059/840-34-70 Galeria Podkowa lip,
Sławno 059/810-20-60,
Miastko 0-59/857-35-47

-----------------------------------------

0-504-973-840 Emila.______

059/84-14-520, 0-606-210-162.

SZKOLENIE kierowców kategorii B.

03059/A

01707/C

SIATKI ogrodzeniowe, bramy, druty,

CHĘTNA. 0-511-264-638.

RONDO - otwarcie kursu 31 maj,
godz. 17, Słupsk, Wojska Polskiego 46.
0-59/84-39-126, 0-603-756-330.
02652/f

---------------- ---------------- :------------------------

02674/A

Wszystkie kategorie. Kurs - czerwie.
-----------------------------------------------------------------

01240/6

! ROMANTIKA-CLUB p/Ustką.
0-504-172-480.

03009/B

gastronomicznych
ze Słupska i okolic. 0-601-427-247.

kontakt z klienetem, reklama,
marketing). Słupsk, 0-601-68-11-10.

BEZ poręczyciela do 20 000.
Plac Dąbrowskiego 059/842-92-38;
Andersa 059/8454-162.

ROLNICTWO

BLONDYNECZKA, Kołobrzeg,
0698-054-054.

Słupsk ul. Wojska Polskiego 28,

OSK przy Stacji Pogotowia Ratunkowego.

i --------------------------------------------------------0

LIDER Ireneusz Miszuk. 0-605-948-905.

---------------------------------------------------------

02791/A

;-----------------------------------------------------------------

! HAVANA Ustka zaprasza. 0-601-6443-94.
---------- ------- —--------------------------------------------

---------------------------------------------------- ;------------

tel/fax 0-59/848-62-75.

ZATRUDNIĘ w handlu artykułami
przemysłowymi (fakturowanie,

SPRZEDAŻ

03648/A

ANIA 0-603-705-198.

ZATRUDNIĘ kierowcę - dostawcę
- mechanika urządzeń

i ----------------------------------------------------------- ------

KREDYTY

ABSOLUTNIE wszystko. 0-504-328-403.

LIGA Obrony Kraju, kat. B, C, C+E,

03010/A

KOD RUBRYKI SMS: 25, CENA: 9 ZŁ + 22% VAT

------------------------------------------------------------ —

! Edyta 0-508-725-361.

---------------------------------------------------------------

02668/A

---------- a------------------------------------------------------

ZATRUDNIĘ instruktorkę fitness clubu.
0-604-97-20-33.
j ------------------ :---------------------- -----------------------

BUS - Niemcy MŚ Germany 2006.

02706/A

ROŻNE

------—-------------------------------------------------------

ABI 0-609-216-626

0-505-171-321.
: --------------------------:---------------------------------------

ŁÓŻKA piętrowe tanio. 0-608-596-122.

SZYBKA pożyczka. 094/35-281-71.

02768/A

B kategoria - stały nabór.
0-59/843-97-95, 0-601-91-53-53.

regulacji urządzeń gazowych.

,

ZESPÓŁ. Słupsk, 0-601-693-288.

SPŁATA innych. 0-510-08-70-22

0-698-249-682 Ola._________

www.naukajazdy.slupsk.pl
03727/A

ŚLUSARZA ze znajomością
0;

0-668-790-828.
------------- —-------------- -- --------------- -———

---------------

NAUKA JAZDY

„TOMCIO” B+E, C, C+E,
0-501-334-323,

Kołobrzeg, 0/512-326-271.
i

! 0-602-28-46-93
Meblowozem - przeprowadzki, winda.

DJ. 0-697-707-054.

---------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

PROMOCJA! „Nowa Nadzieja”.
0-500-227-287, 0-59/84-00-202.

—--------------------------------------------------------------

na różne kierunki
02484/A

gastronomiczne, chłodnicze, sklepowe.
Używane - nowe. Produkcja mebli
ze stali nierdzewnej. 0-505-171-321,
0-59/846-66-76.

MUZYKA

TOWARZYSKIE

Zawodowego

NA sezon letni do sklepu -uczennicę.
0-694-008-901

00701/,

AUTOMATY do lodów, urządzenia

(

DUŻĄ sieć internetową 0-886-579-254.

• Policealnego Studium

Słupsk. 059/84240-33
PROFESJONALNE usługi, ramiarstwo,

SPRZEDAŻ

POŻYCZKA majowa. 0-608-411-156.

01684/A

Ogólnokształcącego

niem. Auto Diug Poznańska 74,

FOTO- VIDEO

---------------------------------------------------- -------------

KASANDRA Biuro Matrymonialne
0-59/84-33-967, 0-510-10-91-47.

cena paki«

UŻYWANE

KREDYTY-TRICITY - bez zaświadczeń
służby mundurowe, administracje,
Słupsk, 0-59/845-88-53

MATRYMONIALNE

• Liceum

03743/A

0

UROCZYSTOŚCI

---------------------------

TANI wypoczynek - Jezierzany
nad jeziorem, blisko morza.
0-887-111-306.

cena pakii

440

5,37 złotego brutto za 1 słowo (w wybranej gazecie)

-----------------------------------------------------------------

■ TECHNIK EKONOMISTA

KOBIETĘ do sprzątania. Rowy,

- Hormann, wjazdowe, ogrodzenia,
automatyka. 0-59/8-415-424.

-------------- ,------------------------------------------

Na kierunki:

02706/8

FIRMA branży motoryzacyjnej poszukuje
samodzielnego sprzedawcy - handlowca.
0-502-52-62-38.

02230/A

Okna PCV, rolety, bramy garażowe

------------------------------------------- ------- ---------------

tel./fax (0-94) 347-13-39

ELEKTRYKA - automatyka.

OKNA, drzwi - tanio, solidnie!
Raty. Kredyty. EUROPLAST,
---------------- —------- ------------------- :------------------

ul. Chopina 4 (budynek zso)

Jm

KREDYTY GE Money Bank - hipoteczne,
gotówkowe, konsolidacyjne;
Słupsk 0-59/848-28-29

BIURA/KWATERY
02730/A

wydania
magazynowe

3»

2,20

2,68 złotego brutto za 1 słowo (w wybranej gazecie)

----------------------------------------------------------------

DARŁOWO

sklep spożywczy (praca stała).
Ustka, 0-692-821-158.

OKNA tanio. (059) 810-78-51,
0-692-961-028.

06769/C

03747/A

EKSPEDIENTKĘ, pomoc -

wydania
codzienne

EUROKREDYT, 0 513 912 128

TURYSTYKA

tel./fax(0-94) 347-13-39

äÄJäM«

mm

-----------------------------------------------------------------

ul. Wojska Polskiego 36

DZIAŁ sprzedaży i promocji -min. średnie

OKNA PCV Promocją! „Profesja”
ul. Wolności 3 tel. 0-59/840-31-96,

językowe dla wyjeżdżających do pracy.
0-59/840-31-95, 0-507-520-400
www.afternoon.pl
ANGIELSKI. 0-605-346-460.

02715/A

«.

mm

! Express - kredyt Unilink.
059/840-22-72,0-510-08-70-22

AFTERNOON Słupsk, ul. Jedności
Narodowej 2. Nowość. Intensywne kursy

--------------------- ---------------- :- --------------------------

0-507-763-123.

„KADA" SYSTEM. 0-59/84-00-310

----- - ------------------------------------- —-------- I--------

NAUKA JĘZYKÓW

www.etna.koszalin.pl

wysokie zarobki, zakwaterowanie;
694-609-340

OKNA
- SPRZEDAŻ + MONTAŻ 7%
——---------------------------- --------------------------

366806KOBH A

DO smażalni ryb oraz pizzera,

00227/A

““

im

-------------------------------------- —----------------

ul. Batalionów Chłopskich 79
tel./fax 094 346-14-61
tel.094341-45-27
ul. Wojska Polskiego 36 (spnr 7)
tel./fax 094 347-13-39

www.kwsnh.edu.pl
03746/A

DO GAZET
NA TERENIE
CAŁEGO KRAJU

WIDEOFILMOWANIE, 0-602-663-756.

341-84-10.

OKNA - najtaniej! Emeryci, renciści- 20%
- Rabat! Rob - Piast, Sienkiewicza 5
059/84-00-913
—----------

i

Koszalin

DAM PRACĘ

——----------- ------------ ;------- ;--------

zapraszamy
również na studia
podyplomowe

IMPLANTY. Krzysztof Bastek,
094/346-16-44.

I v Internetowy Serwis Pracy

NADAJ OGŁOSZENIA DROBNE

soecialności:
• EDUKACJA OBRONNA
I BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
• RESOCJALIZACJA
• PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZA
Z PRACĄ SOCJALNĄ

0500-40-95-95 ginekolog zabiegi.

PBS

www.bramex.slupsk.pl

POLSKIE OGŁOSZENIA

PEDAGOGIKA

KOD RUBRYKI SMS: 26, CENA: 6 ZŁ + 22% VAT

01505/A

BRAMEX -producent bram, automatyki.
059/842-65-57, 0-600-213-343.

NADAJ TYLKO U NAS

Sprzedajesz...
Szukasz pracy...

głos Pomorza

kierunek

INNE

02190/A

BONIEK - okna, rolety, bramy.
059/84-71-917
----------- ---------------------------- --------------------------

00259/A

USŁUGI geodezyjne.
Słupsk 0-509-173-861

poziome, pionowe - produkcja, usługi.
Słupsk 0-59/84-20-600.

----------------- ----------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Słupsk, Tuwima. 059/84-278-73
---------- --------------- ----------- ------ ■----------------------

ALKO rolety, miniroletki, żaluzje

--------------------- —----------------------i--------- -------

03655/A

SZYCIE kołder, czyszczenie pierza.
Sprzedaż wyrobów gotowych.

01625/A

ALE rolety, okna. Perfekt,
059/841-44-46.

------------------- *

03653/A

STOLARSKIE: meble, schody,
kuchenne. Koszalin, Żwirki i Wigury 3 „B”;

0-59/842-48-84
Markizy, moskitiery, rolety, żaluzje.

03361/A

CENTRUM Laserowe, Chirurgia Ogólna,
Estetyczna, USG. (094) 340-31-50;
0605-284-307. Pajączki,

—

zaprasza na studia
2006/2007

02750/A

brodawki, zmarszczki, trądzik,
żylaki, nerwobóle.

garderoby, lustra „Krystom”.
Koszalin, Wąwozowa 15A,
(094) 3410-354.

! Gama-Color. Najtaniej. Markizy,
moskitiery, rolety. Naprawa, pranie.
Morcinka 21, 0-59/842-35-34

---- —:

02058/A

MEBLE kuchenne, łazienkowe,

01607/A

——------------------------------------------------------ —

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Koszalińska
Wyższa Szkoła
Nauk
Humanistycznych
w systemie dziennym i zaocznym

BEZBOLESNE -stomatolog, NFZ,
protetyka, zachowawcza, raty.
Koszalin, 094/346-58-30.

transport, montaż gratis!

żaluzje, moskitiery, markizy, rolety
zewnętrzne. Produkcja, sprzedaż, montaż.
Superpromocja!!! 0-59/84-17-900,
0-601-65-25-88.
------------------------ .---------------------------------------- -

03656/A

redakcja@gtos-pomorza.pl

08192/B

ALKOHOLOWE odtruwanie.
Narkomania. 059/847-50-68,
0-602-635-470

MEBLE kuchenne, garderoby
- najładniejsze realizacje.
Bella, Słupsk, Mickiewicza 47.
059/840-01-65. Projekt,

!!!!!! Promocja Linda Żółkiewskiego 13.
059/84-37-373. Żaluzje, verticale, rolety.

00113/A

! IRYDOLOGIA, ziołolecznictwo, masaże
korekcyjne. „Megavita”, Koszalin,
ul. Wojska Polskiego 24-26.
Rejestracja telefoniczna po godz. 15,
341-14-63, 0-600-034-005.
-----------------------------------------------------------------

mienia. Profesjonalizm, dyskrecja.
(094) 345-50-62, 0508-185-415.

02148/A

OKNA/ŻALUZJE/ROLETY

-----

02285/A

LICENCJONOWANE usługi
detektywistyczne. Poszukiwania osób,

ny, instalacje- elektryk z uprawnieniami.
0-604-141-832

GABINETY
! BEZPIECZNIE ginekolog. 0-500-510-201

obudowy - kompleksowo;
Słupsk, 059/842-50-21,

----------- •------------------ ------------------ ----------------

ZDROWI

------------------------ ------------ ---------------------------02413/B

KOMINKi-BGA - najtańsze - wkłady,

SZAFY, garderoby, kuchnie.
Stanley Milan 059/84-00-310

-----------------------------------------------------------------

02305/8

KOMINKI - od 999 zł, kafle piecowe,
kominkowe, Słupsk. 059/842-20-72

;;

Poniedziałek, 29 maja 2006 r.

ZAMIATARKI hydrauliczne,
pługi odśnieżające podwieszane do
- ciągników rolniczych, ładowarek,
wózków widłowych. Producent
„Bumasz”, tel./fax 059/833-19-30
www.bumasz.com.pl

03

SPOŁECZEŃSTWO

Poniedziałek, 29 maja 2006 r.
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www.gbs-pomorza.pS

głos Pomorza
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redakcja@glos-pomorza.pi

Przedsmak prawdziwego parlamentu

1

czerwca już po raz 12. zbierze się Sejm Dzieci i Młodzieży. Jego obrady w tym roku poprowadzi koszalinianin Mateusz Komorowski.

Przez ten jeden dzień w roku
gmach przy ulicy Wiejskiej należy
do młodych. W ławach poselskich
zasiądzie 460 posłów wyłonionych
w zupełnie inny sposób niż ci doro
śli.
Selekcja nie odbywa się przez
głosowanie, nie ma też kampanii
wyborczej. Młodzi ludzie piszą
po prostu prace, a autorzy najlep
szych z nich zapraszani są do stoli
cy. Oceniani są przez pracowników
kuratoriów.

m

S*r'

Tegoroczne obrady Sejmu Dzieci
i Młodzieży poprowadzi 17-Ietni
Mateusz Komorowski z Koszali
na.

Hasłem przewodnim Sejmu
Dzieci i Młodzieży 2006 r. jest „Eko
logia - wybór przyszłości”. Podsta
wę zdobycia mandatu posła stano
wiła praca na jeden z następujących
tematów:
■ Ekologia w polityce i gospo
darce.
■ Człowiek w zgodzie z naturą.
■ Moje działania na rzecz ochro
ny przyrody i środowiska.
- Jeśli chodzi o obrady Sejmu, to
jeszcze za bardzo nie wiem, jak one
będą wyglądały. Moją pasja jest bio
logia, dlatego zainteresował mnie
jeden z tematów w konkursie
na „dziecięcego” posła, napisałam
pracę z ekologii i zostałam wybrana
- tak o swoim wyborze mówi Mag
dalena Witkowska z III klasy Gimna
zjum numer 5 w Koszalinie.
Łącznie nasze dwa wojewódz
twa w trakcie posiedzenia 1 czerwca
reprezentować będzie 45 osób (26
z pomorskiego i 19 z zachodniopo
morskiego). Region koszaliński i
słupski reprezentować będzie 16
osób. Warto też podkreślić, że jed
nym z trzech marszałków tegorocz
nego Sejmu został 17-letni Mateusz
Komorowski z Koszalina, który jest
jednocześnie wiceprzewodniczącym

POSŁOWIE „DZIECIĘCEGO”
SEJMU Z REGIONU KOSZALIŃSKIEGO I SŁUPSKIEGO:

.1

regionu
zachodniopomorskiego
Młodych Demokratów, młodzieżówki Platformy Obywatelskiej.
Nasz marszałek został wybrany
za aktywność w trakcie posiedzeń
komisji sejmowych, w których brało
udział 60 autorów najlepszych prac
kwalifikacyjnych. Ma bardzo ambit
ne plany.
- Chciałbym, aby w trakcie tego
rocznego posiedzenia wreszcie po
wstała Stała Rada Dzieci i Młodzie
ży działająca przy Ministerstwie
Edukacji Narodowej. Dzięki temu
sami zainteresowani, czyli ucznio
wie, mogliby wyrażać swoje opinie
o
ministerialnych
pomysłach
przed wprowadzeniem ich w życie przekonuje Mateusz.
(nag)

M

Podczas ubiegłorocznego posiedzenia młodzieżowego parlamentu sejmowa sala była wypełniona po brzegi.

Fot. RADEK KOLEŚNIK

JEDYNA

MISTRZOWS
PROMOCJA

Maria Studzińska - II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku,
Grzegorz Urbanek - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustce,
Agnieszka Arcimowicz - Gimnazjum w Ustce,
Justyna Pietniczka - I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinku,
Emilia Klucewicz - I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinku,
Michał Reszke - I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinku,
i. Klaudia Pąwiłan - Gimnazjum nr 1 w Złocieńcu,
Karolina Ćwiek - Zespół Szkół nr 1 Liceum Ogólnokształcące
w Wałczu,
Katarzyna Frydrych -1 Liceum Ogólnokształcące w Szczecinku,
Mateusz Komorowski - II Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie,
Kamil Kubiak - Gimnazjum w Drawsku Pomorskim,
Dominika Nowak - Gimnazjum nr 1 w Złocieńcu,
Iwona Szymańska - I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinku,
Magdalena Witkowska - Gimnazjum nr 5 w Koszalinie,
Natalia Blok - Gimnazjum nr 6 w Koszalinie,
Łukasz Szulc - Zespół Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich
w Kołobrzegu.
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'Pełna oferta uczelni ■ szczegótyw punktach rekrutacyjnych

pedagogika"
administracja"
zarządzanie i marketing"
socjologia"
grafika i projektowanie wnętrz"
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wszystkich
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- Każdy dostaje unikalną koszulkę FIFA
- Każdego dnia losujemy bilety na MŚ
Takie rzeczy tylko w Erze

T wraszÄT
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Autoryzowany punkt sprzedaży: Koszalin, ul. Zwycięstwa 156.
Sklepy Era: Koszalin, ul. 1-go Maja 14/1; Stupsk, ul. Wojska Polskiego 23.

Informacje i rekrutacja:

Wyższa Szkoła Kupiecka Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
ul. Koszalińska 89 tel.: 0-94 37-22-381

OFICJALNY OPERATOR
KOMORKOWY

www.era.pl

INFORMACJA HANDLOWA: O 801 202 602

OPŁATA ZGODNA Z CENNIKIEM OPERATORA SIECI,
Z KTÓREJ WYKONYWANE JEST POŁĄCZENIE.
SZCZEGÓŁY OFERTY W CENNIKU I REGULAMINIE.
DOSTĘPNYCH W PUNKTACH. SPRZEDAŻY SIECI ERA.

§Ł

głos Pomorza

INFORMATOR
www.gios-pomorza.p!

SERWIS PRENUMERATORA

INFORMATOR KULTURALNY

Uwagi i reklamacje dotyczące

przyjmuje w godz. 8-15

Marlena Ignatowicz

silona Stuła,

Zadzwoń! Napisz!

lektor języka angielskiego

Magdalena Lagun

- Materiał z języka obcego najlepiej po
wtarzać z dzieckiem przy codziennych
czynnościach, aby widziało praktyczne zastosowanie
nabytej wiedzy. Przy śniadaniu warto je zagadnąć
o nazwy owoców, podczas ubierania - o nazwy
ubrań, a podczas zakupów o kolory.
(kpn)

pod bezpłatnym numerem

tel. 059 848 81 24

0800 20 35 35

redakcja@glos-pomorza.pl

'pi ®

PÖRÄÖÄ DNIA

Chcesz zaprosić naszych Czytelników na
spektakl, wystawę, koncert?

prenumeraty

JHLjRLJBC Ä
m

JPl
fo-j

lUf lUf i
..

Pamięci Niemena

Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Straż Miejska - 986
Pogotowie Ratunkowe - 999
Pogotowie Energetyczne

ii 300l

- 991

Festyn dziecięcy w skansenie

Gdzie: Słupsk
Kiedy: poniedziałek,
29 maja

Gdzie: Kluki
Kiedy: czwartek, 1 czerwca

„Niemen - feniks z popiołów”
- pod takim hasłem w klubie
pARTer w Młodzieżowym Cen
trum Kultury odbędzie się kolej
ne spotkanie sympatyków twór
czości Czesława Niemena. Te
matem przewodnim będzie
praca nad projektem „In memoriam Czesława Niemena”. Or
ganizatorzy zapraszają nie tylko
stałych
uczestników,
ale
i wszystkich ludzi dobrej wołi
darzących estymą twórczość
niezwykłego artysty. Początek
spotkania o godz. 18. Szczegó
łowych informacji udziela Stani
sław Wojciekian, kontakt e-mail:
stan.i.slaw-N.AE@interia.pl

(krab)

Niania niezwykła
Gdzie: Słupsk
Kiedy: wtorek-sobota,
30 maja-3 czerwca

Specjalnie z Okazji Dnia
Dziecka Muzeum Wsi Słowiń
skiej stanie się w czwartek wsią
sprzed stu lat. Na milusińskich
czekać będą gry i zabawy tere
nowe oraz liczne konkursy, m.in.
przewożenie torfu na czas drew
nianymi taczkami, łowienie ryb,
rozpoznawanie muzealnych eks
ponatów, szukanie cukierków
w stogu siana, przeciąganie liny,
chodzenie po drabinie. Będzie
można rozwiązać „słowińską
krzyżówkę”. Do wygrania mnó
stwo nagród i słodyczy. Czas
umilał będzie kaszubski zespół
dziecięcy Niezabudki z Cewic.
Kto poczuje się zmęczony, bę
dzie mógł popiknikować na łącz
ce przy ognisku, piekąc kiełbaski przywiezione w plecaku.
W czwartek bilet do Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach dla każdego dziecka kosztować będzie tylko
złotówkę. A festyn odbędzie się w godz. 11-14.
(lir)

matki wychowuje je ojciec, który
dla świętego spokoju zatrudnia
kolejne nianie. Kiedy jednak sie
demnasta z kolei opiekunka
ucieka z krzykiem z domu pa
na Browna, żadna inna kobieta
nie chce się zaopiekować nie
sforną gromadką. Z pomocą
przychodzi niania McPhee i jej
magiczna różdżka. Bo nowa nia
nia jest niezwykła...
Film jest w polskiej wersji ję
zykowej. Seanse rozpoczynają
się o godz. 16, bilety w cenie
10 zł, a dla dzieci i ich opieku
nów 8 zł.
(lir)

Jasnowidz
prawdę ci powie
Gdzie; Człuchów
Kiedy: środa, 31 maja
Na spotkanie ze znanym
człuchowskim
jasnowidzem
Krzysztofem Jackowskim zapra
sza Miejska Biblioteka Publicz
na. Spotkanie odbędzie się
w
Klubie
Czytelnika
MBP

Kino Rejs w Młodzieżowym
Centrum Kultury proponuje nie
tylko dzieciom film „Niania”. Je
go bohaterami jest siedmioro
dzieci z piekła rodem. Po śmierci

przy ulicy Szczecińskiej 5 o go
dzinie 17. Wstęp wolny.
(gros)

na wszystkie dni kosztuje tylko
10 zł.
(lir)

Studenci pokażą

Zakładki
na wystawie

Gdzie: Słupsk
Kiedy: 31 maja
Przez cztery dni w kinie Rejs
w Młodzieżowym Centrum Kul
tury oglądać będzie można do
konania studentów szkół filmo
wych i artystycznych z całego
świata. Obok studenckich etiud
filmowych zaprezentowane zo
staną również filmy animowa
ne. Wszystkie zostały nagro
dzone
lub
wyróżnione
na XII Międzynarodowym Festi
walu Filmowym „Eiuda & Anime” w Krakowie.
W środę zaprezentowanych
zostanie sześć etiud filmowych
- trzy z Polski oraz z Niemiec,
Izraela i Szwecji. W czwartek
kolejne etiudy, a w piątek i so
botę - filmy animowane. Pro
jekcje każdego dnia rozpoczy
nają się o godz. 18, karnet

Gdzie: Człuchów
Kiedy: w maju
Zbiór zakładek do książek
można oglądać jeszcze przez
trzy dni w Miejskiej Bibliotece
Publicznej. Jak mówi Edyta
Dziuba, pomysłodawczyni wy
stawki, zakładki to piękny, cho
ciaż
niedoceniany
dodatek
do książek.
Służąc głównie do zaznacza
nia przeczytanych stron, mogą
być
reklamą
wydawnictwa,
książki lub kiermaszu. Bardzo
często to małe dzieła sztuki.
Wystawę, która została zor
ganizowana z okazji Dnia Bi
bliotekarza, można oglądać
w czytelni MBP w godzinach 11
- 17.
(gros)
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LEGENDA:
10 -temp. w dzień
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Świdwin

Wschód słońca o 4.27, zachód o 21.09. Dzień będzie trwał 16 godz. i 41 minut.
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Prognozę
przygotowało Biuro
Prognozy Pogody
„Calvus”.

Póki w maju wiatr z północy, ma się u nas zimno w nocy.

KARTKA Z KALENDARZA
***•'
Wałcz
14Q

Pogotowie Gazownicze - 992
Pogotowie Ciepłownicze:
Słupsk - 993
Bytów - 059 822-66-44
Człuchów - 059 843-27-50
Lębork - 059 862-11-81
Miastko - 059 857-28-91
Pogotowie
Wodno-Kanalizacyjne:
Słupsk — 994
Bytów - 059 822-22-03
Człuchów - 059 834-25-08
Lębork - 059 862-14-73
Łeba - 059 866-18-36
Miastko - 059 857-24-69
Biuro numerów
TP SA- 118913
Informacja paszportowa

Lubią polowania, podróże, przygody i rozrywki. To ludzie

Informacja kolejowa - 94-36
Informacja celna - 0-300-900012

Informacja PKS - Słupsk
- 059 842-42-56, Bytów - 059
822-22-38, Człuchów - 059 83422-13, Lębork - 059 862-19-72
POMOC DROGOWA
Słupsk - 981 ;059 84404-31; 059 842-79-40;
059 842-44-40;059 811-91-50;
059 847-18-88
Bytów - 059 822-40-32; 059
822-27-28
Człuchów - 059 834-14-12
Lębork - 059 862-17-87

TAM Cl POMOGĄ
Telefon zaufania
dla kobiet z problema- _____
mi - 059 842-03-00, we wiórki
godz. 9.30-12.30 i środy w godz.
15.30-17.30

Alkoholowy telefon zaufania
Krokus - 059 841-46-05
w godz. 17-22

Narkotykowy telefon zaufania
- 059 840-22-58 wew.
32, poniedziałek w godz. 16-18;
wtorek godz. 11-13; środa godz.
16-20; czwartek 16-18; piątek
godz. 11-13

POGOTOWIE
WETERYNARYJNE
Bytów
- 059 822-22-70
Lębork - 059 862-19-63
Miastko- 059 857-29-53
Ustka - 059 814-42-93

ul. Wolności, Stary Rynek, Fil
mowa, tel. 059 840-30-32, czyn
ne w godz. 9-22, niedziela
w godz. 12-22 (dowóz na tele
fon)
Pizzeria
Vegas,
Słupsk,
ul. Grottgera 22, tel. 059 844-1443 (dowóz Słupsk, w godz. 1021.30)
Mak-Bar Słupsk, ul. Bauera 2
A, tel. 059 842-93-22, co
dziennie w godz. 12-21. Gyros
i inne nowe dania (dowóz gra
tis)
Bar Maja: tanie posiłki regene
racyjne, obiady domowe z do
wozem, dla firm dogodne wa
runki płatności, faktury VAT,
upusty. Zamówienia ze Słupska
przyjmujemy pod tel. 059 84558-13
Pizza-Grill w Piwnicy, Słupsk,
ul. Bema 9, tel. 059 841- 04
- 40, dowóz (gratis) na telefon
w godz. 12-21.30

subtelni, miłujący sztukę i literaturę. Wykazują też zdolności
w kierunku handlowym i wojskowym. Są czujni, bystrzy, ale
potrafią byś nerwowi.

Imieniny obchodzą.
Nad Pomorze cały czas dociera niezbyt ciepłe i wilgotne powietrze z nad Atlantyku. W ciągu

MAGDALENA

dnia przewaga chmur okresami możliwe przelotne opady deszczu i chłodno. Na termometrach

Potrzebuje solidnej porcji trudnych zadań do rozwiązania.

maksymalnie do 14°C. Wiatr słaby nad morzem umiarkowany, zach. Biomet niekorzystny.

Jest ambitna i odpowiedzialna, lubi widzieć wyniki swoich

W nocy sucho, rano około 7:6°C. Jutro i pojutrze zachmurzenie duże z przejaśnieniami, nadal

starań. Chętnie kieruje budową domu i sadzeniem drzew.

możliwe przelotne opady deszczu i chłodno do 16°C.

Wydaje się, że z natury lepiej się realizuje na wsi niż
w mieście.

URSZULA

USŁUGI
MEDYCZNE
Powiatowy
Obwód
Lecznictwa Ogólnego w Słup
sku, ul. Wileńska 30, tel. 059
842-77-85

Przychodnie Lekarskie MZOZ:
ul. 11 listopada 7, tel. 059 84548-92; ul. Banacha 10, tel. 059
843-13-01; ul. Armii Krajowej 33,
tel. 059 842-43-37; ul. Wojska
Polskiego 49, tel. 059 842-20-51
Klinika Saius w Słupsku, ul.
Zielona 8, tel. 059 840-19-40;
059 840-19-41 czynna w godz.
7-19;
Przychodnie
POZ:
ul. Młyńska 1a, tei. 059 841-3763 w godz. 8-19; ul. Mochnac
kiego 19, tel. 059 848-26-66;
059 845-69-99

A
USŁUGI
POGRZEBOWE
iii
UJ
Kalla, Słupsk, ul. Armii

- 059 846-85-21

JEDZENIE
NA TELEFON
Kebab House, Słupsk,

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ i JUTRO

Lębork
13 □

nia czynna codziennie w godz.
6-22

-112

jU

O

•.mm».

WAŻNE TELEFONY
Centrum Alarmowe-

mm

aj
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REKREACJA
Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Słup
sku, ul. Szczecińska 99, tel.
059 843-40-16 lub 17 — pływal
nia czynna codziennie w godz.
6-22

Centrum Sportu i Rekreacji
w Lęborku, ul. Olimpijczyków
31, tel. 059 862-71-77 - pływal

601-928-600, Halina i Krzysztof
Banachowie
Hades, Słupsk, ui. Kopernika
15, całodobowo: tel. 842-98-91,
0-601-663-796. Przewóz i prze
chowanie bezpłatne
Zieleń, Słupsk, tel. 841-13-15,
(całodobowe) tel. 0-502-525-005
Hermes, Słupsk, ul. Obrońców
Wybrzeża 1, (całodobowo) tel.
842-84-95; 0-604-434-441.
Eden, Słupsk, ul. Armii Krajowej
9 (całodobowo), 059/8-400-760;
0-509-858-313, przewóz gratis!

DYŻURY APTEK
^
Słupsk: Ratuszowa,
ul. Tuwima 4, tel. 059^
842-49-57; Przy Placu Dąbrow
skiego, (wejście od ul. Przemy
słowej) otwarta codziennie 822, tel. 059 840-30-22 (bezpłatny
dowóz leków do domu); Vitae,
w Kauflandzie - czynna codzien
nie w godz. 8-22, tel. 059 84021-31
Bytów: Centrum, ul. Wojska
Polskiego 2, tel. 059 822-70-70
Człuchów: Nowa, ul. Sobie
skiego 1, tel. 059 834-55-85
Lębork:Pod Lwem, pl. Pokoju,
tel. 059 862-11-52
Łeba: Słowińska, ul. Kościusz
ki, tel. 059 866-13-65

Miastko: Królowej Jadwigi,
ul. Królowej Jadwigi 12, tel. 059
857-56-76
Ustka: Pod Smokiem, ul. Kiliń
skiego 8, tel. 059 814-53-95
Wicko: Pod Agawą, tel. 059
861-11-14

KINA
Słupsk. Milenium tel. ® 3 • •
059 842-51-91: Kod da ______ _
Vinci, godz. 14.30, 17 i 20; X-Men ostatni, godz. 16.30,
18.30, 20.30; Dżungla, godz.
15.30, 17.15, 19
Człuchów: Uciecha - Epoka lodowscowa 2, godz. 18

KURSY WALUT
Kantor Miami Galeria
Podkowa
ul. Starzyńskiego, Słupsk, tel.
059 841-70-31:

USD
EURO
0GBP
HF

Skup

Sprzedaż

2,98
3,87
5,65
2,43

3,15
4,03
5,80
2,60
(teb)

O wszelkich zmianach prosimy
informować: tel. 059 848-81-00;
teresa.bobowska@glos-pomorza.pl

głos Pomorza
Kotwica Kołobrzeg
w ostatnim meczu
III ligi zagra
w Ciechocinku
ze Zdrojem.

*»■ f

Piłka ręczna

Cierpliwość i praca

Waldemar Szafulski, trener piłkarek ręcz
nych AZS Politechnika Koszalińska mówi
o pracy ze swoimi podopiecznymi.

Piłka ręczna

Zamulona Słupia
Piłkarki ręczne
Słupi Słupsk zaję
ły ósme miejsce
w I lidze. Jak
można podsumo
wać ten nijaki dla
nich sezon?
STR. IB

Piłka nożna

Remis Kotwicy
Kotwica Kołobrzeg
w III lidze zremisowała
na swoim boisku z Kaszu
bią Kościerzyna 0:0.

Piłka nożna

Porażka Gryfa 95
FOT. SŁAWOMIR ŻABICKI

Piłkarze
Gryfa 95
Słupsk
przegrali
w Sztumie
z tamtejszą
Olimpią 0:2.
STU. 17

Ring wolny
I Międzynarodowy Memoriał im. Aleksego Antkiewicza i mecz
kobiet Polska - Niemcy pokazały, że boks na Pomorzu Środowym
wciąż ma swoich gorących zwolenników. Tutaj wciąż pamiętają
o wielkich sukcesach sprzed lat. Wie o tym Dariusz Michalczewski,
były zawodowy mistrz świata, który odwiedził Damnicę.

Piłka nożna

Kłopoty Gwardii
Gdzie toczy
się kosza
lińska piłka
nożna?
0 Gwardii
1 pomysłach
na uratowa
nie sekcji.
STR, 19

I

.f.
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Maciej Żurawski oczami rodziców

fsi!l«ten fi. minut

Większe wymagania

96
Oglądając „Hit na.............
”
- Ig
«HH3IL

jPfezęsto zastanawiam się dlaczego kibice piłki
nożnej traktowani są przez resztę cywilizo-

M||f

wanego społeczeństwa jak idioci. Owszem, zbliża
jące się mistrzostwa świata to czas zbiorowej hi-

.■MŁ

Ojciec i pierwszy trener piłkarza Celtiku Glasgow i reprezentacji Polski
Macieja Żurawskiego przyznał, że od syna zawsze wymagał więcej niż

sterii i szaleństwa, ale wypadałoby zachować
umiar. Słucham sobie ostatnio polskich piosenek
przygotowanych specjalnie na Mundial i takiej
porcji chłamu i bezguścia, to nawet na kilku festiwalach
w San Remo, Opolu, Sopocie, Eurowizji czy nawet w NRD-owskich galach dawno nie widziałem. Wszędzie tylko „bę
dzie dobrze biało-czerwoni”, „na skrzydłach polecimy
do zwycięstwa”, „orle nasz jesteś wielki” i podobne bzdury.
Czy wszyscy kibice futbolu muszą być postrzegani jak tłusz
cza bez krzty polotu? To ja składam w imieniu tłuszczy sta

od innych zawodników. - Żeby nikt nie mówił, że gra ponieważ jest synem
trenera - mówi Andrzej Żurawski.

nowczy protest. Już w trakcie zeszłych mistrzostw ludzie
kultury głosem Edyty Górniak pokazali, iż wydaje im się,
że kibice nie spostrzegą, jak się ich robi „w wała”. Pani Edy
ta odśpiewała (hm..) hymn, kibice zareagowali stanowczo,
więc teraz, póki jest jeszcze czas, proszę o odpowiednie
dawkowanie szmiry na ekranie i przy mikrofonach. Nawet
jeśli wytłumaczeniem mają być występy piłkarzy.

Maciej Żurawski był niejako skazany
na grę w piłkę nożną. Jego ojciec grał
przez wiele lat w poznańskiej Warcie,
w której pracuje do dziś jako trener
grup młodzieżowych. Do tego klubu
Maciej trafił już jako ośmiolatek.
Szybko chwytał tajniki futbolu, ale oj
ciec stawiał nie tylko na futbol. Posłał
syna do klasy pływackiej, zalecał grę
w tenisa, koszykówkę, jazdę na nar
tach.
- Zależało mi, by rozwijał się
wszechstronnie. Od małego cechowa
ła go rzadko spotykana koordynacja
ruchowa - wspomniał Andrzej Żu
rawski.
Pozostał jednak przy piłce noż
nej, bo zdaniem ojca „miał do niej
wyjątkowy talent”. Przez pierwsze
lata kariery Maciej trenował pod je
go okiem, a układ rodzinny na bo
isku motywował obie strony do lepszej
pracy.
- Maciek często musiał udowad
niać, że jest lepszy od innych i gra
na boisku w pierwszym składzie nie
dlatego, że tata jest trenerem. Mnie
z kolei obecność syna motywowała
do lepszej pracy z całą drużyną. Za
leżało mi, żeby Maciek grał w zespo
le, który reprezentuje wysoki poziom
- wyjaśnił Żurawski-senior.

RAFAŁ SZYMAŃSKI

Obronił tytuł
Meksykański
bokser
Daniel
Ponce de Leon
obronił tytuł mi
strza świata or
ganizacji WBO
w wadze junior
piórkowej .
W Carson (Kali
fornia) pokonał
przez
nokaut
w drugiej run
dzie rodaka Ger
sona Guerrero.
(PAP)

Towarzyskie spotkania

2:0 (1:0).

Trenująca przed Mundialem Portugalia wygrała z reprezentacją
Wysp Zielonego Przylądka 4:1 (2:1) w towarzyskim meczu w Lizbo
nie.
Holandia wygrała 1:0 (1:0) z Kamerunem w towarzyskim meczu,
rozegranym na stadionie w Rotterdamie.
Serbia i Czarnogóra zremisowała z Urugwajem 1:1 (1:0)
w spotkaniu w Belgradzie.
Paragwaj zremisował 1:1 (1:0) z Danią w towarzyskim meczu, jaki
odbył się w Aarhus.
Francja wygrała z Meksykiem 1:0 (1:0) na Stade de France
w podparyskim Saint-Denis. Obydwie drużyny przygotowują się
do finałów mistrzostw świata.
Rumunia zremisowała 0:0 z Kolumbią w Chicago. Obie drużyny
nie zakwalifikowały się do mistrzostw świata. Kolumbijczycy będą
rywalami Polaków w najbliższy wtorek w Chorzowie.

rzystał rzutu karnego. Po meczu za
dzwonił do rodziców.
- Pamiętam, że był trochę podła
many, choć Polska wygrała ten mecz.
Szukał wsparcia, a ja mu powiedzia
łem, że po tych mistrzostwach będzie
zdecydowanie lepszym piłkarzem, sil
niejszym psychicznie. Nie myliłem
się. Nie wiem, czy moje słowa wziął
sobie do serca, ale przecież później
imponował formą w lidze, w pucha
rach europejskich i w reprezentacji
- powiedział pan Andrzej.
Po przejściu Żurawskiego-junio-

obejrzeć go na żywo. Nie miał czasu,
trenował następców... Macieja.
(PAP)

Na zakończenie zgrupowania w Bad
Ragaz piłkarska reprezentacja Polski

Guerrero na deskach.

Niemcy wygrały z Luksemburgiem 7:0 (3:0) w towarzyskim me
czu piłkarskim, rozegranym we Freiburgu.
Przygotowująca się do piłkarskich mistrzostw świata reprezenta
cja USA pokonała w meczu towarzyskim w Cleveland Wenezuelę

Ojciec kierował karierą sportową,
mama Barbara dbała o edukację.
- Maciek pod tym względem nie
przysparzał nam żadnych kłopotów.
Do piątej klasy czasami mu pomaga
łam w nauce, ale od tego czasu był sa
modzielny. Już jako mały chłopak
miał niesamowity urok osobisty i to
mu też pomagało w szkole. Na ze
braniach nie musiałam się wstydzić
- przyznała mama piłkarza.
Przed czterema laty oboje bardzo
przeżywali występ syna na koreań
skim Mundialu. Przeciwko Stanom
Zjednoczonym Żurawski nie wyko

ra z Wisły Kraków do Celtiku Glas
gow ojciec zaopatrzył się w dekoder
i wszystkie mecze syna oglądał w te
lewizji. Żałuje jednak, że nie mógł

s

— «HWF , UJ

(PAP)

100% Bonus!
■

29.5.2006 do 11.6.2006

Na krótko przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w piłce nożnej
bet-at-home.com podwaja Twoją wpłatę. Zarejestruj się już
teraz i zgarnij Bonus, tak aby dla Ciebie Mistrzostwa Świata stały
się „Mistrzostwami Wygranych” na lata!

pokonała w towarzyskim meczu czwartoligowy szwajcarski FC Winklen St.
Gallen 10:0 (3:0). Spotkanie trwało go
dzinę.
Cztery bramki strzelił Rasiak, a po trzy
zdobyli Smolarek i Mila.
Skład Polski: Boruc - Baszczyński, Jop,
Bąk, Żewłakow - Kosowski, Sobolew
ski, Szymkowiak, Krzynówek - Żuraw

Zakłady to jest to!

ski, Smolarek.
Po przerwie zagrali wszyscy rezerwowi,
oprócz bramkarza Fabiańskiego.

EEMIFJ________ ____________ _
Redaktor prowadzący: Rafał Szymański
rafal.szymanski@glos-pomorza.pl
230106SZH-A

tel. 059 848 8130

PIŁKA RĘCZNA_____________________ głos Pomorza
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Tylko ósma pozycja

Waldemar Szafulski, AZS Politechnika

Cierpliwość i praca
Szóste miejsce na zakończenie ekstraklasy kobiet to największy sukces w hi
storii AZS Politechniki Koszalińskiej.

Zamulona Słupia
W i lidze piłki ręcznej kobiet Słupia Słupsk znalazła się
na ósmej pozycji. Pozostał niedosyt, bo oczekiwania były
większe.
a górze tabeli nie było niespodzianek. Awans do eks
traklasy wywalczyły dwa pierwsze i najlepsze zespoły.
Były to: Ruch Chorzów i Łączpol Gdynia.
Słupszczanki w pierwszej rundzie zdobyły 10 punktów.
W serii rewanżowej powtórzyły ten wyczyn. Na postawę dru
żyny wpływ miały problemy zdrowotne podstawowych za
wodniczek, które nie mogły grać
w kilku spotkaniach. Stąd głu
pio stracone punkty w niektó
Słupia w liczbach
rych meczach. Nauka też kolido
w sezonie 2005/2006.
wała z treningami i meczami.
0 - tyle miała remisów
Zawodniczki notowały sporo pro
20 - tyle zdobyła punktów
stych błędów technicznych. Wie
573 - tyle strzeliła goli
le do życzenia pozostawiała ich
589 - tyle straciła bramek
skuteczność w ataku. Manka
menty były w obronie. Bardzo
słabo grała bramkarka Daria Bil
ska. Zastąpiła ją doświadczo
na Agnieszka Janko. Często w grze Słupi fantazja brała gó
rę nad wyrachowaniem. Rywalki potrafiły to wykorzystać.
W pełnym składzie i przy mobilizacji Słupię stać było na na
wiązanie walki nawet z najlepszymi ekipami. Wtedy gra
ła efektownie i szybko, to mogło się podobać kibicom. In
na sprawa, że nie zawsze taki styl przynosił zwycięstwa.
W przekroju całego sezonu najjaśniejszą postacią była
skrzydłowa Izabela Nasierowska. Spore postępy zanoto
wała Paulina Muchocka. Wiele zastrzeżeń było do postawy
Adriany Chudzik, która dobre granie przeplatała złym,
a nawet fatalnym. W rozwoju zatrzymały się Anna Pniewska i Agnieszka Łazańska-Korewo (jej usprawiedliwieniem
jest to, że została matką i nie przepracowała należycie
okresu przygotowawczego). Z mieszanymi uczuciami od
bierano występy Katarzyny Joszczuk i Barbary Kaźmierczak. Młode zawodniczki: Aleksandra Bielas, Joanna Bo
bik, Patrycja Szutenberg i Agnieszka Marciuch muszą
jeszcze sporo pracować, by mogły zadomowić się w podsta
wowym składzie. Na razie są zmienniczkami starszych ko
leżanek. Ewenementem było też to, że trener Adam Fedo
rowicz prowadził równocześnie dwa zespoły: Vitaral Jelfę
Jelenia Góra (ekstraklasa) i Słupię. Takie rozwiązanie by
ło kiedyś już przerabiane (Piotrcovia Piotrków Trybunal
ski - Słupia) i też niekorzystnie wpłynęło na postawę

N

słupszczanek.
(FEN)

osiągnięty dopiero w drugim sezo- i
nie występów koszalinianek ;
na tym poziomie - ocenia Walde- ;
mar Szafulski, szkoleniowiec za- i
wodniczek.
- Co złożyło się na ten wy- !

mi większą siłę wewnętrzną, że
nik?
~ Jest to największy sukces | by zapanować nad emocjami.
- W piątek mieliśmy w Ko
w historii Koszalina jeśli chodzi j
0 gry zespołowe, takie jak ko- | szalinie mecz bokserski kobiet.
szykówka czy piłka ręczna. Rok i Oczywiście to są dwa różne
sporty, ale niektórzy twierdzą,
był burzliwy organizacyjnie i ka
drowo (kontuzje). Nie wiedzieli- | że w piłce ręcznej kobiet jest
smy w jaki sposób nam się uda | również dużo agresji?
wyjść z tych zawirowań, więc | - Zachowania niezgodne z regu
z utęsknieniem oczekiwaliśmy i laminem piłki ręcznej są karane
na powrót do pełnej dyspozycji | czerwoną kartką. Tej agresji jest
Knstiny Svatko i Ewy Jarzyny j rzeczywiście więcej niż w koszy
- Sekret sztuki trenerskiej | kówce czy piłce nożnej, ale prze
Kazimierza Górskiego polegał ; pisy dopuszczają do twardej wal
®a stworzeniu doskonałej atmos* ( ki fizycznej. Nie sądzę, żeby
fery w zespole. Jaka jest pana ta- j zmieniły się one w tym kierun
ku, by wyeliminować twardą
jemnica trenerska?
- W zespole musimy być sobie I walkę, ale faktem jest, że duża
oddani i musimy się szanować, j liczba przewinień powoduje
przestoje w grze. Uważam jed
Jeżeli ten element będzie funk
nak, że zasad gry nie należy
cjonował, można liczyć na to, że
komplikować, bo im prostsze re
współpraca będzie się układała.
Szczere rozmowy pozwalają j guły, tym chętniej dyscyplina ta
nam poznać się bliżej i dzięki i jest uprawiana.
temu możemy na siebie liczyć 1
- Dlaczego na koszykówkę
w
Koszalinie
przychodzi 1500
nawet w życiu codziennym. Jeśli |
zawodniczka zgłasza się do nas j osób, a na piłkę ręczną średnio
z jakimś problemem, zarząd i ja | 500?
Jesteśmy zawsze wsparciem, po- j - Koszykówka ma olbrzymią
tradycję, generalnie sporty mę
niagamy w rozwiązywaniu pro
blemów. Kieruję się bardziej za- i skie cieszą się większą popular
sadą wspólnego budowania ; nością. My istniejemy od sze
Czegoś na boisku i rozwiązywa- i ściu lat. Oczywiście klub był,
nia problemu niż narzucania i ale od sześciu łat AZS pnie się
swojej woli. Jestem opanowany, j w górę i organizacyjnie, i perso
cierpliwy (choć do pewnych gra- j nalnie. Pozyskujemy też coraz
nic) i pracowity - to jest mój spo
większe grono kibiców. Znam
sób na szkolenie.
takich, którzy przechodząc obok
. ~ Emanuje pan spokojem j hali, weszli do środka, żeby zo
1 opanowaniem, a to rzadkość j baczyć co się dzieje i już tak zo
u trenerów. Jak pan to robi?
stali. Dziś przychodzą na każdy

mecz, choć nie mieli wcześniej
kontaktu z tym sportem. Oprócz
tego zaczynamy rozumieć, że
media mają dużą siłę i staramy
się o to, żeby popularyzować pił
kę ręczną i docierać w ten spo
sób do kibiców. Porównując
do innych hal w Polsce i tak
na nasze mecze przychodzi wie
lu sympatyków.
- Mając 10 lat zaczął pan treno
wać piłkę nożną. Dlaczego zmie
nił pan piłkę na ręczną?
- Piłka nożna do dzisiaj jest mo
ją ulubioną dyscypliną jeśli cho
dzi o widowiskowość, grę zespo
łową.
Kiedy
zacząłem
uprawianie piłki nożnej, rodzice
się przeprowadzili blisko SP nr
7 i tam powstała klasa sportowa
piłki ręcznej. A ja jako ambitny,
młody chłopiec, będąc zupełnie
nieświadomy tego co robię, wal
czyłem o to, żeby się znaleźć
w grupie najlepszych ze szkoły.
I do dziś szczypiomiak jest ze
mną, ale do piłki nożnej chętnie
wracam i często gram. Jeżeli
mógłbym jeszcze raz „przeżyć
życie” to chciałbym spróbować
swoich sił w futbolu. Na pewno
to, że zajmuję się piłką ręczną
profesjonalnie wynika z przy
padku, bo kiedy trafiłem do tej
klasy sportowej, miłość do gry
zaszczepił we mnie pasjonat pił
ki ręcznej Anatol Linkiewicz.
Tak już mi zostało. Często tak
bywa, że przypadek nas może
zaprowadzić w dobre miejsce.
Na przykład Otylia Jędrzejczak
zaczęła chodzić na basen w celu
ćwiczeń korekcji skrzywienia
kręgosłupa. Mogę jeszcze dodać,
że w tej klasie sportowej pozna
łem też moją przyszłą żonę, któ
ra też jest piłkarką ręczną. AZS zajął szóste miejsce, a jak
wiadomo apetyt rośnie w miarę
jedzenia...
- Nasz klub nie jest potentatem
finansowym. Gdybyśmy mieli
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duże pieniądze, to mielibyśmy
również na ławce rezerwowej
doświadczone zawodniczki. Wte
dy byłoby to realne. Ale nie moż
na
ściągnąć
zawodniczek
„w ciemno”, bez gwarancji fi
nansowych, byłoby to nieuczci
we. Myślę, że w tym samym
składzie miejsce w środku tabeli byłoby w przyszłym sezonie sukcesem. Aczkolwiek jeśli
chodzi o skład, z rozmów z zawodniczkami wynika, że będzie
on słabszy. Trudno więc będzie
osiągnąć tak wysoką pozycję.
- AZS odnosi sukcesy, mimo
niewygórowanego jak na ekstraklasę budżetu. Na ile pieniądze generują wynik w lidze
pań?
- W AZS-ie Politechnika podo
ba mi się to, że pieniądze są wy
dawane mądrze i uczciwie. Dla
mnie uczciwość jest bardzo waż
na, tym bardziej, że widzę co się
dzieje dookoła nas w Polsce.
Istotne jest też, że wiem z jaki
mi ludźmi pracuję. To ludzie dotrzymujący słowa. To jest też
klucz do tego, żeby przy użyciu
małych pieniędzy uzyskać do
bry wynik.
- Może chciałby pan na ko
niec coś powiedzieć kibicom do
tychczasowym, a może jakoś za
chęcić nowych?
- Na pewno nie można zapominać, że do sukcesu naszego zespołu przyczynił się Dariusz
Dworaczyk. To jest też jego wy
nik, wnosił do zespołu sporo doświadczenia, serca i zaangażo
wania. Za to chciałbym mu
podziękować. A jeśli chodzi o kibiców, to oczywiście cieszę się
z tego, że są z nami, pomagają
nam swoim dopingiem. Nasze
wyniki to po części również ich
zasługa.
ROZMAWIAŁ
KAMIL WIERZBOWSKI

Jednym z najlepszych spotkań Słupi było zwycięstwo
z MKS TPR Lublin.

- Czy trener w jakikolwiek sposób
jest zadowolony z postawy zawodni
czek?
- Sytuacja, która była od początku
sezonu - mój wyjazd do Jelfy Jele
nia Góra - musiała mieć wpływ
na grę. Wiedziałem, że spadek
i awans nam nie grozi. Jednak
dziewczyny zostały rzucone na zbyt
głębokie wody. Są wśród nich przy

4P

szłe trenerki piłki ręcznej, bo studiu
ją na AWF. One muszą wiedzieć, jak
zadbać o swoje sprawy na trenin

FOT. SŁAWOMIR ZABICKI

To tym bardziej cenny sukces, że i

Przecież ta praca jest dużym ob
ciążeniem psychicznym...
- Czasami, kiedy nie wszystko
idzie po mojej myśli, przeżywam
to bardzo mocno. Jednak szybko
się regeneruję i podejmuję wal
kę dalej, tak jak i zespół. Pewnie
za bardzo tłumię niektóre rzeczy
w sobie, ale taki już jestem. Mój
spokój wynika też z tego, że je
stem osobą wierzącą, a to daje

FOT. SŁAWOMIR ZABICKI

Pod wodzą Waldemara Szafulskiego, piłkarki z Koszalina wywalczyły szóstą pozycją w ekstraklasie - najwyższą osią
gniętą przez miasto w grach zespołowych.

gach i meczach, nawet jak mnie nie
ma. A one czuły się zbyt swobodnie
i potem gubiły punkty. Była bardzo
słaba frekwencja. Oprócz Muchockiej, nie było zawodniczki, która nie
opuściłaby do trzech tygodni treningów. Szwankowała skuteczność, ale je
śli na zajęciach nie było bramkarki to musiał powstać kłopot.

- Jaka jest nadzieja na przyszły sezon?
- Jest szansa stworzenia lepszej drużyny. Jeżeli zagwarantuję kilku bar
dzo dobrym zawodniczkom w Polsce jakieś wynagrodzenie, to one wyraża
ją chęć przyjścia do Słupska.

- Plan walki o ekstraklasę jest więc realny?
- To kwestia pieniędzy. Jeśli ich nie będzie damy sobie spokój. Zaczniemy
znowu szkolić młodzież. Tylko czy nauczyciele będą chcieli nam pomóc?
Za darmo dodatkowo nie będą pracować. Pieniądze determinują więc
przyszłość piłki ręcznej w Słupsku.
RAFAŁ SZYMAŃSKI

_________ KOSZALIN
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pi»: rmmm, IV liga - Koszalin. Zwycięstwo Gwardii

Kaszubie

ga. Kotwica Kołobrzeg

Grają do końca
Pomimo przesądzonego spadku z IV ligi, Gwardia zagrała
ambitnie i do końca.
pierwszej połowie koszalinianie zmarnowali sześć
sytuacji, z których mogły paść bramki. Swoją szan
sę wykorzystał natomiast Kornak, który po dośrodkowaniu z rzutu rożnego wyskoczył najwyżej i skutecznie uderzył głową. 15 minut później
Gwardia wyrównała. Po indywi
Gwardia/Granica Koszalin
dualnej akcji, z szesnastu me
trów uderzył Wawerczak. Zwy
Arkonia Szczecin
cięską bramkę strzelił Sęk,
uderzając z czternastego metra
z dużą siłą w samo „okno”. - Ro
Bramki: 0:1 Kornak (50), 1:1
zegraliśmy dobre spotkanie.
Wawerczak (65), 2:1 Sęk (75).
Tworzyliśmy dużo sytuacji strze
Gwardia: Malec, Janusz,
leckich, graliśmy ambitnie - pod
Dawidowicz, Wawerczak, Nadolny,
sumował spotkanie Mirosław
Szperlak, Waldziński (61 Gogół),
Skórka, trener Gwardii.
Ziernik, Sęk, Szczygieł (46

W

Przestrzelony karny
Kotwica znów była lepszym zespołem. Nie miało to odzwierciedlenia
w wyniku. Głównym tego powodem był niewykorzystany rzut karny.

2:1 (0:0)

Piszko), Sobieraj (46 Sorbian).

(KW)

IV liga - Koszalin. Błonie •*» Astra 1:5

Piąty bieg Astry
W derbach regionu zdecydowanie górą byli goście.
5

rener Andrzej Szygenda potrafił zmobilizować swoich za
li wodników do poważnego potraktowania przeciwnika.
- Moi gracze mieli zdecydowaną przewagę, zagrali bardzo
dobry mecz. Obawiałem się trochę, że zlekceważą gospoda
rzy - powiedział Szygenda. Pierwsza bramka padła po błę
dzie obrońców, sytuację wykorzystał ^hołys i „przelobował” bramkarza. Następnego gola zdobył Rakowski,
uderzając z 18 metrów. Trzeci gol to indywidualny popis Kapelińskiego. Najbardziej widowiskowa akcja meczu składa
jąca się z pięciu podań z pierwszej piłki doprowadziła Chołysa do pustej bramki. Ostatniego gola zdobył Kapeliński
po zagraniu trójkowym. - To co wyczyniali sędziowie w tym
meczu przekracza wszelkie granice przyzwoitości - wyra
żał swoje niezadowolenie z decyzji sędziów w trakcie spo
tkania Mirosława Kowalczyk, trener gospodarzy.

/«*
.V**7

FOT. PRZEMYSŁAW GRYŃ

Błonie Barwice

1
I

(KW)

KONTRA

Astra Ustronie Morskie

1:5 (0:2)
Bramki: 0:1 Chołys (1), 0:2 Ra
kowski (20), 0:3 Kapeliński (22),
0:4 Chołys (53), 1:4 Szadziński
(70), 1:5 Kapeliński (79).

W Kołobrzegu tym razem kibice nie zobaczyli goli.

Błonie: Ostrowski, Pietrzela, Pia
secki, Zając, Szadziński, Niedź
wiedź, Kraska (82 Borkowski),
Łomakin (72 Mikołajczyk), P. Ki
ku n, Z. Ki kun, Myszkowski (80
Węgiełek).
Astra: Mordas (75 Boryszewski),
Gontęk, Zwoliński, Kwapisz, Ro
dak (75 Sianos), Rakowski, Grochulski, Chołys (84 Dutka), Kape
liński, Lenkiewicz, Sideł (65
Konarski).

Astra wygrała 5:1 i jest
już na piątym miejscu.

IV liga - Koszalin, Darzbór wygrał

Ciągle w strachu

Przewaga Kotwicy była widocz
na przez cały mecz. Szczególnie
dużo sytuacji strzeleckich stworzyli kołobrzeżanie w pierwszej
połowie. Strzały Grocholskiego,
Siary i Różyckiego zatrzymywa
ły się jednak na obrońcach Kaszubii lub bramkarzu. Pomimo
tego, że w meczu nie padła żad
na bramka, kibice mogli oglą
dać składne i widowiskowe akcje
gospodarzy i gości. Na szczęście
szybkie kontry Kaszubii nie
przynosiły efektów w postaci
bramek. W 65. minucie Batista
mógł odmienić losy tego starcia

I i zapewnić stuprocentowe utrzy
manie Kotwicy w trzeciej lidze.
Zawodnik ten wszedł zdecydo
wanie w pole karne i został faulowany. Karnego jednak nie
I strzelił, trafiając w bramkarza.
Ij Remis Kotwicy jest jednak pozyi tywnie komentowany przez Ta; deusza Jagłę, kierownika druKotwica Kołobrzeg

żyny. - Dla nas jest to remis j
zwycięski. Zapewnia nam nie
mal pewne utrzymanie w lidze.
Oczywiście mogliśmy mieć stu I
procentową pewność, ale bram
karz okazał się lepszy od wyko
nawcy rzutu karnego. Może to
był błąd, bo mówi się, że poszko
dowany nie powinien strzelać I
karnego - zastanawia się kie
I
rownik.

1. Kania Gostyń 29 55

43-23

2. Unia Janikowo 29 54
3. Toruński KP 29 48

47-27
50-32

4. Zdrój Ciechocinek 29 47

45-38

5. Arnica II Wronki 29 46

52-39

6. Mieszko Gniezno 29 46

35-26

7. Kaszubią 29 45
8. Tur Turek 29 43

4242
52-38

9. Warta Poznań 29 41
10. KP Police 29 37

35-33
3646

11. Cartusia Kartuzy 29 32
12. Kotwica 29 31

3341
30-39

Lech II Poznań - KP Police 0:2,

13. Lech II Poznań 29 29

36-56

Toruński KP - Kania Gostyń 2:1,

14. Chemik 29 28

25-35

15. Flota Św. 29 26

26-52

16. Obra Kościan 29 22

2242

POZOSTAŁE MECZE:

Kaszubią Kościerzyna

0:0
Kotwica: Tłoczek, Grocholski, Kowal

Tur Turek - Chemik Bydgoszcz 1:0,

Obra Kościan - Zdrój Ciechocinek

czyk, G. Lewandowski (8 Miklasiński),

1:1, Unia Janikowo - Mieszko Gnie

Batista, Różycki, Grodzicki, Siara, Jac

zno 1:4, Cartusia Kartuzy - Flota

kiewicz, Majchrzak (65 Kaciczak),

Świnoujście 1:0, Arnica II Wronki

Szymczyk.

- Warta Poznań 2:1.

Darzbór był stroną przeważającą i pewnie wygrał.
i uż w 15. minucie Kozanko wykorzystał precyzyjne do«r środkowanie z rzutu rożnego Adamowicza i pokonał
bramkarza strzałem z głowy. W 75. minucie Nadworny
„przelobował” golkipera i piłka odbiła się o wewnętrzną
część poprzeczki. Sędzia jednak uznał, że gola nie było. 81
minuta to pokazanie się z dobrej strony Kościana, który ode
brał piłkę obrońcy i po
dał do Nadwornego. Ten
POZOSTAŁE MECZE:
Victoria 95 - Rega-Merida 0:0,
nie miał problemów
Błękitni - GKS 1:1, Pogoń - Wybrze
ze strzeleniem gola.
że Rewalskie 0:2, Piast - Osadnik
- Nadal jesteśmy zagro
1:0, Gryf - Odra 2:0, Ina - Pogoń
żeni spadkiem, powinni
II 2:0.
śmy więc zdobyć mini
1. Rega-Merida
31 66 84-31
mum 45 punktów, żeby
2. Wybrzeże Rewalskie 31617947
się utrzymać - analizu
3. Pogoń Barlinek
3160 61-31
je sytuację swojego ze
4. Ina Goleniów
31 54 49-28
społu Jan Kępa, trener
5. Astra Ustronie
31 48 62-50
Darzboru.
(KW)
6. Energetyk Gryfino

Darzbór Szczecinek
Energetyk Gryfino

31 48 5349

7. Arkonia Szczecin

31 47 4948

8. Victoria 95

31 44 5243

9. Błękitni Stargard

31 44 6645

2:0 (1:0)

10. Pogoń II Szczecin

31 42 55-60

11. GKS Mierzyn

31 41 56-54

Bramki: 1:0 Kozanko (15), 2:0
Nadworny (81).
Darzbór: Bykowski, Fijołek (65 Dą
browski), Murawski, Kozanko, Sadzik, Gehrke, Bernatek, Nadwor
ny, Adamowicz (73 Kościan),

12. Gryf Kamień Po.

31 41 45-52

Bartolewski.

18. Błonie Barwice

13. Osadnik Myślibórz 31 39 55-57

Reprezentacja Polski
Kobiet pokonała Niemcy
14:6. Bohaterem imprezy
było jednak... drzewo.

Rozpoczęcie meczu opóźniło się
1,5 godziny. Powodem tak spore
go „poślizgu” było... drzewo na to
rach, które przewróciło się

pod naporem wichury. Pociąg,
którym jechab na zawody sędzio
wie utknął niedaleko Świdwina.
Organizator przeprosił zniecier
pliwioną publiczność i postano
wił wysłać taksówkę po sędziów.
- Dziwi mnie to, że sędziowie
nie przyjechali wcześniej, w go
dzinach popołudniowych. Przy
jazd na ostatnią chwilę spowodo
wał
sporo
komplikacji

KAMIL WIERZBOWSKI
kamil.wierzbowski@glos-pomorza.Dl
TEL. 094 347 35 21

i niepotrzebnych kosztów. Jed
nak kiedy już zaczęliśmy, było
na co popatrzeć. Ci, którzy przy
szli, z pewnością nie żałowali
- ocenia mecz Józef Warchoł, or
ganizator imprezy. Polskie za
wodniczki nie zawiodły przyby
łych
kibiców,
zdobywając

większą liczbę punktów niż są
siadki zza granicy. Nie zabrakło
także emocji podczas „przedwalk”, mimo tego, że w każdymi
pojedynku można było oglądać
zdecydowaną przewagę jednego
z zawodników.
KAMIL WIERZBOWSKI

Wyniki:
46 kg: Ewelina Pękalska - Helena Kalinowski 2:0
48 kg: Kamila Bednarek - Asiye Özlem Sahin 2:2
52 kg: Katarzyna Czuba - Elena Walendzik 2:4
54 kg: Karolina Michalczuk - Natali Kalinowski 4:4

38 kg: Przemysław Czaja (KS Damnica)-Marcin Latocha (KKSW Gwardia) 3:0,70 kg: Aga
ta Drozd (Krynica Górska) -Sylwia Kusiak (KKSW Gwardia) 3:0,69 kg: Karol Ozimkowski
(KKSW Gwardia) - Łukasz Ziętarski (Pomorzanin Toruń) 3:0

15. Odra Chojna

31 38 51-65

69 kg: Maciej Adamiak (Czarni Słupsk) - Maciej Tomczak (Kontra Elbląg) 3:0.

16. Piast Choszczno

31 33 42-60

9 22-116

i

Bohaterem było... drzewo

31 38 45-54

31

I

W Koszalinie Polska pokonała Niemcy 14:6 w meczu pań

14. Darzbór

17.Gwardia/Granica 31 28 35-71

TABELA

57 A kg: Karolina Graczyk - Heike Gehlen 6:4
57 B kg: Aleksandra Paczka - Tasheena Bugar 8:4
60 kg: Anna Kasprzyk - Mathilde Quambusch 10:4
63 kg: Kinga Siwa - Rola El Halabi 10:6
66 kg: Karolina Koszela - Rahel Richter 12:6
80 kg: Beata Małek - Ulrike Brückner 14:6
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Słupska klasa okręgowa

Międzynarodowy Memoriał im.

Siadami mistrza Aleksa
Mistrz Aleksy Antkiewicz, gdyby żył musiałby być zadowolony. Prawie 60 mło
dych pięściarzy z Polski i Niemiec rywalizowało w memoriale jego pamięci.
Gościem specjalnym był Dariusz Michalczewski, wielokrotny mistrz świata
zawodowców.

Półfinałowe walki odbyły się w Słup
sku, a finały na stadionie w Damni
cy. To było wielkie wydarzenie spor
towe, w którym uczestniczyło
ponad 1500 widzów. Nie zawiódł po
pularny „Tygrys” - Dariusz Michal
czewski. Jego pojawienie się na damnickim stadionie było wielką
niespodzianką. Mistrz pięści był ob
legany przez widzów i mocno napra
cował się przy rozdawaniu autogra
fów. Finały oglądali brązowi
medaliści olimpijscy - Kazimierz
Adach i Jan Dydak oraz byli znako
mici pięściarze Czarnych Słupsk: Ja
rosław Margas, Edwin Stoltz, Eu
geniusz Gołębiewski, Jacek Gmiński
i Antoni Pałucki.
- Bardzo mi zależało na dobrej
organizacji imprezy - wyznał Marek Pałucki, były pięściarz, jeden
z organizatorów, który pełnił także
funkcję trenera. - Chcieliśmy godnie
uczcić pamięć naszego wspaniałego
trenera Aleksego Antkiewicza. We
dług mnie wszystko się udało
i przy okazji dziękuję tym wszystkim
osobom, które nam pomogły w dzia
łaniach organizacyjnych.
Finały: kadeci - 46 kg: Paweł
Czajka (Kontra Elbląg) - Patryk Nitsche (Czarni Słupsk) 3:0,50 kg: Da
mian Smogór (BKS Gorzów Wielko
polski) - Maciej Kamiński (Czarni)
3:0,57 kg: Mateusz Michalak (Zagłę
bie Konin) - Marcin Pałucki (Klub
Sportowy Damnica) 1:2 i Marcin
Myszka (Chojnice) - Dawid Kac
przak (KS) 0:3,60 kg: Sławomir Pisz
czek (Czarni) - Adam Boguszewski
(Wisła Tczew) 0:3,66 kg: Adam Ko-

śmider(TygrysElbląg)-PatrykCylka (Kontra) 3:0 walkower, 75 kg: Dawid Deik (KS) - Przemysław Wróblewski (Kontra) 3:0,80 kg: Łukasz
Skowroński (Chojnice) przegrał
w I rundzie (poddanie przez sekundanta) z Emilem Daszkiewiczem
(Czarni), +80 kg: Robert Steffens
(Waren)-Mateusz Sidorczuk(Czar-

ni) 0:3. Juniorzy-51 kg: Marek Ję- | - Marcin Połczyński (Konin) 0:3,
drzęjewski (KS) - Maciej Słoma j 81 kg: Tomasz Jabłoński (Sokół Gdy(BKS), 3:0,54 kg: Mariusz Piasecki ; nia) - Michał Łoniewski (Kontra) 3:0
(Zagłębie) - Tomasz Mazur (Czarni) [ walkower Seniorzy - 69 kg: Paweł
0:3,60 kg: KrzysztofPotalski (Czar- | Gronkiewicz (Tygrys)-Maciej Adani) - Maciej Kulik (Kontra) 3:0, ; miak (Czarni) 0:3.
64 kg: Damian Jurewicz (Zatoka |
KRZYSZTOF NIEKRASZ
Braniewo) - Filip Wiencke (Waren) | krzvsztof.niekrasz@glos-Domorza.Dl
2:1, 69 kg: Marcus Bittner (Waren)
TEL. 059 8488123

IV liga Pomorze

Szarża Druteksu-Bytovii
Z trzech zespołów
z regionu słupskiego
tylko klub z Bytowa
zdobył trzy punkty.

Przed bytowską drużyną drżą już
wszystkie czwartoligowe drużyny,
gdyż beniaminek jest bez litości i ka
suje po trzy punkty. Tym razem
z kwitkiem odprawiony został gdyń
ski Bałtyk. Drutex-Bytovia miał
Przewagę przez 90 minut. Zaprezen- |
fował przyjemny futbol. Kilka akcji j
W wykonaniu bytowskiego zespołu
było przedniej marki. Gdynianie tył- |
ko sporadycznie odgryzali się kontra
mi. Z ekipy Bałtyku najaktywniejszy
był napastnik Kugiel, ale nie udało
się mu wyprowadzić w pole miejsco
wych defensorów. Podopieczni Wal
demara Walkusza nie zamierzają
składać broni w następnych me
nach, chcą podtrzymać zwycięską
Drutex-Bytovia Bytów

Mańusz Rykowski
(Jantar) wyłapuje groźne
dośrodkowanie.
passę i będą walczyć o to, by znaleźć
się jak najwyżej w tabeli. Takie po
dejście należy pochwalić.
Mecz w Ustce - choć nie przy
niósł goli - z pewnością nie rozcza
rował. Kibice obejrzeli grę dynamicz
ną i
sporo
emocjonujących
momentów z obu stron. W usteckiej

ekipie najlepsze sytuacje podbram
kowe zaprzepaścili: dwukrotnie Ha
ftkowski, Stasiak i Tomas. Goście
też mieli trzy wyborne okazje. W 35.
minucie poprzeczka przyszła w su
kurs Rykowskiemu. Po przerwie jantarowcy łatwo podchodzili do pola
karnego, ale potem mieli potworne
problemy z rozbiciem dobrze funk
cjonującej defensywy Czarnych.
W 63. minucie kapitalnym uderze
niem popisał się Wólczyński, ale
przyjezdny golkiper był czujny i wy
bił piłkę na rzut rożny.
W Sztumie Olimpia była lepsza
od Gryfa 95 i zasłużenie wygrała.
Gospodarze rozpoczęli od zdecydo
wanych ataków, zepchnęli słupszczan do obrony. Dwukrotnie pokonali
Dariusza Piechotę. Słupski bram
karz zmuszany był do częstych interwencji. W poczynaniach gości było
sporo nerwowości. Ich akcje były
schematyczne. Ze słupskich graczy
bliski wyrównania na 1:1 był BuOlimpia Sztum

rak, ale po jego uderzeniu z główki
sztumski bramkarz Milanowski spi
sał się bez zarzutu i nie dał się za
skoczyć. Na wyjazdach Gryf 95 z me
czu na mecz występuje z coraz
większymi ubytkami kadrowymi. W
Sztumie nie było zawodników rezer
wowych, a w końcowym kwadran
sie w polu zadebiutował rezerwowy
bramkarz Mikołajczak.
(FEN)

Gra o baraż
Już od tygodnia Prime Food Brda Przechlewo czuje się
czwartoligowcem.

rwa zacięta walka o drugie miejsce, które premiowane jest wal
ką w barażach o IV ligę.
Polonez Bobrowniki - KS Damnica 6:2 (1:1)
Bramki: 0:1 Piniański (20), 1:1 Perkowski (40), 2:1 Duda (48) 31
Perkowski (karny - 60), 3:2 Zagórowski (kamy - 65), 4:2 Tomaszewicz (70), 5:2 Perkowski (kamy - 80), 6:2 - Perkowski (kamy - 84).
Polonez: Dworak, Kamiński (60 M. Kurczaba), Mikulski, Sadach
(80 Sobisz), Staszczuk, Radoń (32 Tomaszewicz), Makowiecki (65
Bak), Wanat, Duda, Perkowski, Rubinowicz. KS: Chęciński, Ko
złowski (66 M. Pałucki), P. Czarnuch (71 Dobik), Rompski, Góral
ski, Czerwonka (60 K Golański), M. Szyszka, Piniański, B. Czar
nuch, W. Michalski, Zagórowski.
Unia Korzybie - Piast Człuchów 2:2 (1:1)
Bramki: 1:0 Cherek (21), 1:1 Bojk (33), 1:2 Stalka (70), 2:2 Sł.
Pufelski (85). Unia: Kordyla, Krawców, Zefert, Grudniewski, Fidelus, Wojciechowski (82 Czeczotko), Cherek, Chlib (65 Scheil), Makiełła (65 Dowmontt), Rabenda (77 Wilczewski), Sł. Pufelski. Piast:
Soszka, Kaszuba (80 Jarkowski), Faka, Czyżykowski, Maciej Przyszlak, Kałdowski, Klimowicz, Iskra, Farbotko (60 Jocz), Bojk (60 Ja
kubowski), Stalka.
Kaszubią Studzienice - Sparta Sycewice 2:0 (OK))
Bramki: 1:0 Sieprawski (75), 2:0 Mudyń (87). Kaszubią: Pela, Leik, W. Kobiella, D. Petryszyn, Duda, Gruba (63 Miąskowski), Mu
dyń, Ignatowicz, K. Petryszyn (88 Werra), Kulas, Sieprawski (89
Przytuła). Sparta: K. Wasilewski, Krzyżaniak, Jęcek, Sitarczyk,
Jakubiak, Kotłowski (80 Borowiec), Hładuniuk, Ryżko, Ogórek, Pa
nek (81 Węckowicz), T. Chałubiński (72 Sławski).
Pogoń Lębork - Start Miastko 3:0 (1:0)
Bramki: 1:0 samobójcza (15), 2:0 Czaja (75), 3:0 Żuchowski (82).Pogoń: Labuda, Małek (85 Leyk), Jasiński, Bomba, Kozakie
wicz (85 Konkel), T. Frącek (80 Żuchowski), Iwosa, Piotrowski, Ł.
Łapigrowski, Jażdżewski (55 Czaja), Władyka. Start M.: Komiak,
Dąbek, Pietrzykowski, Jurgielewicz, Budzyński, Mostowski, Wi
śniewski, Kundro (79 Ągiejczyk), T. Dorawa, Bąk, M. Dorawa (83 Żu
kowski).
Start Łeba - Czarni Czarne 0:4 (0:1)
Bramki: 0:1 Wnuk-Lipiński (6), 0:2 Kraska (70), 0:3 Haziak (78),
0:4 Nowicki (86). Start L: Hermann, Żółć, Klejna (46 Orlańczyk), Wi
śniewski, Pietkun, Wieki, Chustak, Dąbrowski (60 Ostrowski), Tkaczenko, Stencel (79 Kołsut), Warych. Czarni: Handel, Pudzianowski, Wnuk-Lipiński, Szaciukiewicz, Szulc, Hiibner, Kasperowicz,
Haziak (87 Rolniczak), Stanios, Nowicki, Kraska.
Błękitni Główczyce - MKS Debrzno 5:0 (0:0)
Bramki: 1:0 samobójcza (69), 2:0 P. Kwidziński (75), 3:0 Powi
deł (77), 4:0 Powideł (81), 5:0 Powideł (87). Błękitni: Brzostowicz, Bu
rzyński, Molicki, Juśkiewicz, B. Wielgus, Skibiński, St. Zieliński,
Szynkowski (85 D. Barna), P. Kwidziński (87 Kowal), Roszkowski,’
Powideł. MKS: Rutyna, Paprota, Nylec, Beger, Dudek (78 Taras), We
gner, Władyczak, Binkiewicz, Grochowina (75 Małys), Wojtowicz, No
wak.'
Koral Dębnica - Karol Peplino 1:0 (1:0)
Bramka: 1:0 G. Dowksza (44). Koral: Kaszuba, Strzelecki, Mu
zyka, Cyzman (46 P. Dowksza), Kwaśniewski, Bugiel (70 Iwanow
ski), G. Dowksza, Mrożek, Ślęzak (80 Krauze), Zasuwa (75 Nowac
ki), Łangowski. Karol: M. Petrus, Wasylko, Boniek, Wypych, Ł.
Pytlak, Urbanowicz, K Petrus, Ziembiński (55 Grabowski), Gołąb,
Kądziela, Adrian Stańczyk.
SwePol Link Bruskowo Wielkie - Prime Food Brda Przechlewo
1:3 (0:2)
Bramki: 0:1 Kwietniew
TABELA
ski (30), 0:2 M. Wirkus (36),
1. Prime Food Brda 28 64 79-28
0:3 D. Szopiński (60), 1:3
2. Czarni
28 54 45-17
Kamiński (81).
3. Polonez
28 50 65-37
SwePol Link: Kozina,
4. Pogoń
28 50 34-26
Klimczuk, Jakubiec, M.
5. Kaszubią
28 47 5645
Adamski (40 Kruk, 75 Czer
6. Koral
28 42 4544
niło), Luliński, Brzeski (75
7 Karol
28 39 44-38
Słowacki), Owsiukiewicz,
8. Piast
28 38 49-53
Drewnik, Socha (46 Prokop),
9. SwePol Link
28 35 4340
Kamiński, D. Adamski.
10. Start M.
28 34 3549
Prime Food Brda: Tan11. Sparta
28 34 44-65
decki, Ł. Myszka, R. Wir
12. Start Ł.
28 32 43-65
kus, Michalski, Wasiniew13. Błękitni
28 28 44-55
ski, D. Szopiński, Orłowski,
14. MKS
28 27 40-61
Nowak, Tarasik, Kwietniew
15. Unia
28 26 38-53
ski, M. Wirkus.
(FEN)
16. KS
28 21 38-66

POZOSTAŁE WYNIKI:
Unia - Orkan 1:0 (0:0), Wierzyca P. - Ka

• Przełaje w Obliwicach

szuby 2:0, Arka II - Rodło 0:2 (0:1), Start
- Wisła 2:0 (0:0), Wierzyca St. Gd. - Orlę

Wygrali faworyci

ta 4:0 (3:0), Powiśle - Pomezania

2:1 (1:0).
TABELA
1. Rodło Kwidzyn

30 66

69-38

2. Wierzyca

30 56

7142

3. Wierzyca Pelplin 30 55

6249

4. Bałtyk Gdynia

30 54

58-37

5. Drutex-Bytovia

30 53

53-37

30

50

53-31

7. Powiśle

30

49

5841

8. Czarni Pruszcz

30

48

6047

9. Orlęta Reda

30

45

43-35

6. Start Mrzezino

Radosław Dudycz (GKS Kołczygłowy) i Kamila Łagutko
(Darłowo) wygrali w XXIV
Ogólnopolskim Otwartym
Biegu Przełajowym o Pu
char Leśny pamięci Toma
sza Hopfera.

Bramka: 1:0 Kalamaszek (31).
Drutex-Bytovia: D. Misiura, Mach, Cier-

0:0

Bramki: 1:0 Cierlicki (11), 2:0 Chmie

14. Unia Tczew

30

36

s°n, Sandak, Mielewczyk, Kłos, Pie-

Jantar Rykowski, Łukasik, Kozub, Mon-

Gryf 95: Piechota, Kozak, Bielecki, Pie

15. Kaszuby

30

35

3943

trzYk, Kalamaszek (80 Spryszyński),

drzejewski, Szczerbo, Budniak, Opu-

tras, K. Kublik, Burak, W. Kublik, Izmaj-

16. Gryf 95 Słupsk 30

21

33-66

chlik (46 Wólczyński), Iwański, Tomas,

łowicz, Ciemniewski (75 Mikołajczak),

17. Wisła Tczew

30

20

28-67

awody odbyły się w
Obliwicach
(gmi
na Nowa Wieś Lębor
ska). Uczestnicy mieli
do pokonania dystans
6000 m.
Więcej o obliwickiej
imprezie i pozostałych
wynikach - jutro.

Haftkowski, Stasiak.

Pluta, Mazgis.

18. Pomezania

30

9

26-82

(FEN)

KONTRA

Bałtyk Gdynia

Jantar Ustka

Gryf 95 Słupsk

10. Orkan Rumia

30

42

4847

1:0 (1:0)

KONTRA

2:0 (1:0)

11. Jantar Ustka

30

39

35-44

12. Arka II Gdynia 30

37

5240

13. Olimpia Sztum 30

37

42-58
36-62

Maciejewski (88 G. Misiura), Bryndal
(70 Cech), P. Łapigrowski.

Czarni Pruszcz Gdański

lewski (51).

Z

Zwyciężczyni Kamila Ła
gutko.
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Rozmowa z Dariuszem Michalczewskim, byłym zawodowym mistrzem świata

Tygrys na szlaku
Niespodziewanie dla wielu fanów pięściarstwa, do Damnicy w której
odbywały się finały I Memoriału Aleksego Antkiewicza przybył
Dariusz Michalczewski, najbardziej utytułowany polski zawodnik.
i

.

; raz już nie miałem sumienia odmoi wić i na kilka godzin wpadłem w od| wiedziny. Okazja ku temu była wyjątI kowa, bo wiem że byli pięściarze
Boks dał mi mądrość w życiu j Czarnych chcieli upamiętnić pierw- powiedział na sam początek roz- | szą rocznicę śmierci Antkiewicza.
mowy znany zawodnik.
- Ćwiczył pan w Czarnych

|

- Kogo pan najlepiej pamięta i
z działaczy ze słupskiego okresu?

-Co dał panu boks?
|

- Przede wszystkim prezesa Mariana Boratyńskiego, który sprowadził
mnie z Gdańska do Słupska. To był
człowiek orkiestra. W grodzie
nad Słupią miałem wyśmienite wa-

- Nauczył mnie życia. Dał mi bogac; two, na które solidnie pracowałem
i przez ponad 25 lat kariery. Potrafię
i się jednak dzielić swoimi pieniędz] mi. Zakładam różne fundacje. Poma| gam młodzieży ze środowisk szcze-

- Co pan porabia w Damnicy?
; pod okiem Antkiewicza. Jakim on
rünki do podnoszenia swoich umiejęt- Przyjechałem na specjalne zapro- j był szkoleniowcem?
ności. Miałem też forsy jak lodu,
szenie Janka Dydaka, mojego ser- | - Znakomitym i wymagającym. Miał a do tego samochód, mieszkanie...
decznego kolegi. Obiecywałem mu,
ojcowskie podejście do zawodników. Z perspektywy czasu mogę powie-

golnie zagrożonych. Założyłem już
j szkółki bokserskie w Ciechanowie
| i Sopocie. Niedługo uczynię to w Wari szawie na Bielanach.

że się spotkamy w słupskich stronach
Wielu z nich potrafił wychować na lu- dzieć, że to był już wstęp do zawoi zawsze coś mi innego wypadało. Te- i dzi.
dowstwa.

i

ROZMAWIAŁ
KRZYSZTOF NIEKRASZ

Spokojny mężczyzna, skory do zabawy - tak się przed
stawia Dariusz Michalczewski (zwany “Tygrysem”).
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Jak potoczą się losy Gwardii Koszalin?

Piłka jest kanciasta
Koszalińska piłka nożna staje się coraz bardziej kanciasta i nie chce już się toczyć. Stoi w miejscu i niedługo zniknie
Dni Gwardii Koszalin z jej obecnym statutem są już policzone.

Jedynym rozwiązaniem jest stwo
rzenie nowego podmiotu, na no
wych zasadach. Trzeciego czerw
ca odbędzie się spotkanie
działaczy piłki nożnej, dotyczące
stworzenia nowego klubu.

Geneza powstania
Gwardii
Pierwszą Gwardię założył porucz
nik Stanisław Fortuński. Było to
trzeciego czerwca 1945 roku.
Powstała przy okazji meczu z dru
żyną Armii Czerwonej (3:5), jako
Milicyjny Klub Sportowy przy Ko
mendzie Wojewódzkiej MO z sie
dzibą w Koszalinie. W lutym 1946
roku, wraz z województwem, duża
część piłkarzy i działaczy przenio
sła się do Szczecina. Pozostali kon
tynuowali działalność przy Komen
dzie Powiatowej MO. Pierwszy
historyczny skład drużyny z roku
1945 to: Wróbel, Fortuński, Kraw
czyk, Janiszewski, Bratyn, Pucek,
Rolecki, Stefanik, Fotek, Nawrocki,
Jemiak, Bartczak.
- Obchody 60-lecia Gwardii,
które mieliśmy okazję oglądać
przy okazji meczu z Regą Trzebia
tów zostały zainicjowane dokład
nie o jedenaście miesięcy za późno.
Zgodnie z historią i zasadami gene
alogii koszalińska Gwardia została
założona trzeciego czerwca 1945 ro
ku. Działacze żyjący teraźniejszo
ścią zapominają o historii i lu
dziach, którzy tworzyli kiedyś
pierwsze zręby koszalińskiej piłki
- powiedział Jerzy Grynkiewicz,
prezes Społecznego Komitetu Rato
wania Starego Koszalina.

Fakty na dziś
Gwardia znajduje się w strefie
spadku z czwartej ligi i nawet cud
już nie sprawi, że w tej lidze pozo
stanie. Jej budżet to 62 tys. zł. Dla
porównania gmina Ustronie Mor
skie wygospodarowała 170 tys. zł
dla Astry Ustronie Morskie.
Na dzisiaj nie ma zbyt wielu chęt
nych firm do sponsorowania dzia
łalności Gwardii, brakuje również
wszelkiego rodzaju darowizn. Naj
lepsi piłkarze i wychowankowie ko
szalińskiego zespołu odeszli do klu
bów z innych miast, ponieważ tam
mogą otrzymać wynagrodzenie
za swoją grę. Trenerem drużyny
jest Mirosław Skórka, a prezesem
klubu Janusz Łęga. Jak do tej po
ry działalność trenera i prezesa nie
przynosi efektów. Gwardia dołuje.

Jak „staczała”
się Gwardia
Alfred Biczyk, były trener Gwar
dii, aktualnie przedsiębiorca, ubo
lewa nad dzisiejszą sytuacją, szu
kając przyczyn w przeszłości.
- Odpowiedzialni za tą sytuację są
prawie wszyscy działacze z Kosz
alina - zaczyna Biczyk. Przed trze
ma laty został powołany bardzo do
bry zarząd KSPN Gwardia
Koszalin na czele z prezesem Ma
dejem. Mimo ogromnych długów,
po roku działalności klub odzyskał
płynność finansową i miał szansę
realnie myśleć o powroeie do dru
giej ligi. Jednak byli prezesi KSPN
Gwardia, z niezrozumiałych wzglę
dów, a może z zazdrości, przy pomo
cy czołowych działaczy Okręgowe
go
Związku
Piłki
Nożnej,
„podpuszczając” koszalińskich „szalikowców” wywołali burzę wokół za
rządu. Preparując oszczerstwa i po

mówienia doprowadzili do upadku
klubu - mówi Biczyk. Prezydent
Koszalina Mirosław Mikietyński
przyczyn dzisiejszej sytuacji rów
nież doszukuje się w przeszłości.
- Budżet Gwardii przed rozwiąza
niem był najwyższy w historii ostat
nich kilku lat - przedstawia swój
punkt widzenia. - Jednak w wyni
ku błędnych decyzji sprzed 10 lat
zarząd miał zobowiązania rzędu
0,7-1 min zł. Wybór był taki: albo
zapłacić ten milion za czyjeś błędy
w stowarzyszeniu (co z punktu wi
dzenia moralno-prawnego jest nie
do przyjęcia), albo znaleźć kogoś,
kto przejmie klub i da szansę na to,
aby III liga w Koszalinie została.
Taka oferta padła ze strony Anto
niego Ptaka ze Szczecina. Na bazie
Gwardii chciał zrobić Pogoń bis.
Klub kibica nie zgodził się na taką
ofertę, odpowiadając: „po naszym
trupie”. Argumentowałem, że
trzeba z tego skorzystać, bo inaczej
klubowi grozi spadek do piątej ligi,
a odbudowa to ciężka praca: mini
mum 5-7 lat. To nie trafiło do
kibiców. Efekt był taki, że zarząd
się przestraszył, a jeden z jego
członków został poturbowany. Dzi
wię się, że sprawa nie miała fina
łu w sądzie - dodaje zdegustowany
sytuacją prezydent.
Zupełnie inny punkt widzenia ma
przedstawiciel nieformalnego klu
bu kibica Gwardii. 4 lata temu
na spotkaniu kibiców z prezyden
tem nie doszło do porozumienia, co
widać po ostrych zarzutach formu
łowanych przez szalikowców. - Pre
zydent Mikietyński spotkał się
z nami i obiecywał wsparcie finan
sowe dla klubu w zamian za po
parcie w wyborach - mówi przed
stawiciel kibiców. - Obiecywał też
drugą ligę. Dziś spadamy z czwar
tej, bo wsparcie było symboliczne,
a klub będzie prawdopodobnie zli
kwidowany. Jesteśmy w trakcie
przygotowań protestu skierowane
go przeciwko prezydentowi Kosza
lina, poruszającego temat niewywiązywania się
z
obietnic
i doprowadzenia do upadku - doda
je. Spór pomiędzy kibicami i prezy
dentem jest do dziś nierozwiąza
ny. - To między innymi klub kibica
przyłożył się do upadku Gwardii
- uważa prezydent. Klub nie był
dobrze zarządzany od wielu lat
i wszyscy o tym wiedzą. Zaangażo
wałem się w rozwiązanie proble
mu i podjąłem dialog również z ki
bicami, ale nie uzyskaliśmy
porozumienia.

Dziś wiadomo, że chodzi
o kasę
Najbliżej funkcjonowania Gwardii
jest trener Mirosław Skórka, który
zajmuje się również zarządzaniem
finansami. Według niego nie ma
możliwości utrzymania zespołu
w czwartej lidze na aktualnych wa
runkach. - Dla Gwardii władze
miasta przeznaczyły zaledwie 62
tys. zł, co jest kroplą w morzu po
trzeb - narzeka. - Z tej kwoty klub
musi wygospodarować prawie 20
tys. zł na opłacenie ochrony. W efek
cie brakuje środków na utrzymanie
zawodników. Najlepsi odeszli. Ak
tualni zawodnicy grają za darmo.
Piłka nożna nie cieszy się taką po
pularnością w ratuszu jak inne dys
cypliny. Byli zawodnicy Gwardii są
teraz
czołowymi
postaciami
w nowych drużynach: Gosik, Ignaszewski, Polakowski (Trzebiatów),
Grodzicki, Chwastek (Kołobrzeg),
Wiśniewski (Sianów), Jasnowski
(Manowo). Co do tych dwóch’ ostat

•

•

przed walnym zgromadzeniem
i zniweczyła roczną pracę zarządu
- proponuje radykalne rozwiąza
nie Biczyk. Formę stowarzyszenia,
ale opartego na nowych osobach
proponuje Jan Bednarek, prezes
Zachodniopomorskiego Związku
Piłki Nożnej.
- Kluczową sprawą jest stworze
nie, nowego, operatywnego i silne
go zarządu klubu, który zadba
o zdrową, sportową atmosferę wokół
piłki w Koszalinie - myśli
nad uzdrowieniem Gwardii Bedna
rek. - Ważne jest też to, żeby nowe
osoby w zarządzie były działacza
mi, którzy chcą zbudować warunki
przyciągające nie tylko sponsorów,
ale i kibiców. Tak jak sponsorzy są
w stanie zasilić budżet klubu, rów
nież kibice mogą się do tego przyczyniać, jeśli będzie stworzone ciekawe
widowisko na naszym stadionie.
W Koszalinie jest prężnie działają
cy Bałtyk, który szkoli młodych,
zdolnych piłkarzy, a teraz nadszedł
czas, żebyśmy zadbali o kadrę senio
rów koszalińskich i stworzyli im wa
runki do gry - mówi Bednarek. Pry
watna koncepcja
prezydenta
Koszalina jest zbliżona do tej, któ
rą zaprezentował prezes ZZPN. Sprawa na dziś jest otwarta,

Losy piłkarzy Gwardii Granicy Koszalin nie są obojętne dla kibiców.
nich, to wolą oni grać w podrzęd
nych klubach, ponieważ otrzymują
za to gratyfikacje. Gwardia jest
wspierana przez sponsorów: Ki
(Klemens Imioła), MEC, Ryszard
Świętoń (szkoła nauki jazdy). Sta
rania w kierunku pomocy Gwardii
czyni też wiceprezydent Kroll. Nasz
zarząd zdobył niewiele mniejszą
kwotę, niż ta, którą otrzymał
od miasta. Gdyby nie sponsorzy,
Gwardia nie miałaby racji bytu
-mówi.
- Dziś mamy Gwardię Granicę,
która dostała z miasta 62 tys. zł, co
było kwotą wyższą od średniej przy
znawanej zwykle zespołowi z piątej
ligi - mówi Mikietyński. - Dziś
Gwardia jest w czwartej, ale nie
wiem czy zespoły z tej ligi mają bu
dżety na tym poziomie. Owszem,
Astra Ustronie Morskie ma 170 tys.
zł, ale to jest jedyny klub w gminie,
a my musimy utrzymać koszyków
kę, piłkę ręczną, piłkę nożną i spor
ty młodzieżowe. Wszystko to
przy budżecie w granicach 1,2 min
zł na kluby sportowe plus moderni
zacja obiektów, która odbywa się
na wielką skalę (m.in. basen, sta
dion Bałtyku, remont hali judo).
- Dziwi mnie, że dla Zarządu
Obiektów Sportowych jest przezna
czana tak duża kwota (722 tys. zł),
a dla Gwardii na działalność zale
dwie 62 tys. zł - wyraża niezadowo
lenie przedstawiciel kibiców. Prezy
dent jednak potrafi wyjaśnić, na co
„idą” pieniądze. - Kwota potrzeb
na do utrzymania obiektów Gwar
dii wynika z powierzchni obiektu,
podatków, koszenia trawy, zabez

pieczenia, pilnowania przed dewa
stacją - odpowiada Mikietyński.

Co o tym myślą sąsiedzi „zza
miedzy”?
- Od Urzędu Miasta otrzymujemy
ponad 400 tys. zł, ale ostatni budżet
zamknęliśmy w kwocie 800 tys. zł,
ponieważ należy doliczyć do tego
kwoty od sponsorów i darowizny
zdradza tajemnice budżetu Kotwi
cy Kołobrzeg Andrzej Kargul, pre
zes tego klubu. - Ta kwota może
przedstawiać skalę potrzeb dla dru
żyny trzecioligowej. Ubolewam
nad tym, że Gwardia, klub z taki
mi tradycjami zostanie prawdopo
dobnie zlikwidowany. Nie moż
na popierać tylko koszykówki
i jednocześnie ignorować piłkę. 60letnia hiętoria klubu zakończy się
w ponad stutysięcznym mieście.
Biorąc pod uwagę wieczne wojny
między kibicami, ciekawe jest to,
że nawet kołobrzescy kibice solida
ryzują się z Gwardią, wywieszając

transparent o treści „Gwardio
wróć”. I jeszcze jedno: w jakim ce
lu szkoli się młodzież w koszaliń
skim Bałtyku, skoro nie ma druży
ny seniorów z prawdziwego
zdarzenia. Wszyscy wyszkoleni pił
karze natychmiast wyjeżdżają.
Kształci się graczy eksportowych.
W Gwardii został sam trener Skór
ka, nie wspiera go miasto, ani spon
sorzy - podsumowuje prezes Ko
twicy.

Jak odbudować Gwardię?
- Jeżeli chodzi o przyszłość piłki
nożnej seniorów w Koszalinie, uwa
żam, że formuła klubu jako stowa
rzyszenia definitywnie się wyczer
pała - krytykuje dotychczasową
formę istnienia klubu Biczyk.
- Musi powstać spółka akcyj
na z właścicielem i akcjonariusza
mi, żeby nie było już nigdy takiej
sytuacji jak sprzed dwóch lat, kie
dy grupa pseudokibiców wstąpiła
do
stowarzyszenia
tydzień

za wcześnie jednak, abym wypowia
dał się na ten temat
- ostroż
nie argumentuje prezydent. Trze
ciego czerwca spotkamy się, aby
wypracować najlepszą, optymalną
koncepcję funkcjonowania nowego
klubu. Decyzja podjęta wspólnie jest
lepsza niż prywatne opinie na ten
temat - zauważa. Natomiast tre
ner Skórka ma inne rozwiązanie.
- Zmiana proporcji: większa kwota
dla Gwardii, a mniejsza dla Zarzą
du Obiektów Sportowych - wyja
śnia. Nieoficjalne źródła donoszą,
że dobrym pomysłem dla Gwardii
jest połączenie z klubem awansują
cym do czwartej ligi. Innym sku
tecznym rozwiązaniem jest budo
wanie Gwardii od „fundamentu”,
którym byłby Bałtyk.

Głos w sprawie Gwardii
Spotkanie w sprawie nowej kon
cepcji Gwardii Mikietyński zapla
nował na trzeciego czerwca. - Jako
prezes ZZPN chętnie wezmę
pod uwagę głosy czytelników „Gło
su Pomorza”(ramka poniżej) i jed
nocześnie sympatyków oraz kibi
ców Gwardii, podczas opracowania
koncepcji nowego klubu - zapewnia
Bednarek. - Ja też uwzględnię
głosy czytelników z sondażu, ale
oprócz pierwszego i trzeciego punk
tu (a i c). Uważam, że są one nie
zgodne z zasadami rachunku eko
nomicznego oraz kryteriami
przyznawania środków na sport
- zastrzega prezydent.
KAMIL WIERZBOWSKI
kamil.wierzbowski@glosi3omorza.pl
TEL. 094 347 35 21

IhmhhhhRU
Wejdź na stronę www.glos-pomorza.pl, zagłosuj i zdecyduj o przyszłości Gwardii:
a) Prezydent przeznaczy dla Gwardii dokładnie taką kwotę, jaką zarząd klubu zdobędzie od sponsorów.
b) Powstanie spółka akcyjna z właścicielem i akcjonariuszami zamiast stowarzyszenia.
c) Zmiana proporcji przeznaczania pieniędzy przez miasto na użytkowanie obiektów sportowych dla ZOS i na
działalność merytoryczną Gwardii. Upraszczając: większa kwota dla Gwardii, a mniejsza dla Zarządu Obiektów
Sportowych.
d) Stworzenie, nowego, operatywnego i silnego zarządu klubu, który zadba o zdrową, sportową atmosferę wokół
piłki nożnej w Koszalinie i samej Gwardii. Oczywiście zarząd taki będzie miał za zadanie zdobycie przychylności
sponsorów oraz kibiców.
e) Połączenie Gwardii z klubem awansującym do czwartej ligi.
f) Budowanie Gwardii od „fundamentu”, którym byłby Bałtyk.

W PONIEDZIAŁEK W TELEWIZJI
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06.3510 minut tylko dla siebie -

nalny, Kanada/USA, wyk.
William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan,
George Eads

magazyn

05.00 Moda na sukces (2854, 2855)
-telenowela, USA, wyk. Ronn f
Moss, Susan Flannery, John
McCook, Bobbie Eakes
05.40 Wstaje dzień - magazyn
05.45 Rolnictwo na świecie - ma
gazyn
06.00 Kawa czy herbata? - maga
zyn poranny

08.00 Wiadomości, Prognoza pogo
dy
08.15 Wyjście na zakupy - magazyn
08.20 Polska z bocznej drogi - re
portaż

08.30 Listonosz Pat i jego kot - se
rial animowany, Wielka Bryta- j
nia

08.45 Andy Pandy (30): Wielkie ki
chanie - serial animowany,
Wielka Brytania

08.55 Budzik: Żeglarstwo - program
dla dzieci

09.20 Papirus (45): Wysłannicy po
koju - serial animowany, Frańcja

09.50 Don Matteo 4 (11): Śmierć
o świcie - serial sensacyjny,
Włochy, reż. Enrico Oldoini,
wyk. Terence Hill, Nino Frassica, Flavio Insinna, Natalie Guetta
10.45 Kwadrans na kawę - program
dla osób otyłych
11.00 Smaki polskie - magazyn ku
linarny

11.10 Telezakupy
11.45 Agrobiznes - magazyn rolni- !
czy

12.00 Wiadomości
12.10 Panienka z okienka (2-ost.):
Porwanie - film przygodowy,
Polska 1964, reż. Maria Ka
niewska, wyk. Pola Raksa, Ja
dwiga Chojnacka, Aleksandra
Karzyńska, Krzysztof Chamiec j

13.25 Kochamy polskie komedie teleturniej

13.50 Ptasia grypa.pl - reportaż
14.15 Polska z bocznej drogi - re
portaż

14.25 Glob 2006 - magazyn
14.50 Był taki dzień: 29 maja - fe
lieton

15.00 Wiadomości
15.10 Pokój 107 (10/13): Siła ssa
nia - serial obyczajowy, Pol
ska, reż. Mirosław Dembiński,
wyk. Artur Krajewski, Jan Wie- j
czorkowski, Małgorzata Kożuchowska, Radosław Pazura
15.40 Pociąg do kultury - magazyn

16.00 Moda na sukces (2856, 2857)
-telenowela, USA, wyk. Ronn ]
Moss, Susan Flannery, John
McCook, Bobbie Eakes

16.50
17.00
17.20
17.35

Sportowy Express
Teleexpress
Na celowniku - magazyn
Klan (1109) - serial obyczajo

wy, Polska, reż. Paweł Karpiń
ski, wyk. Agnieszka Kotulanka,
Tomasz Stockinger, Izabela
Trojanowska, Barbara Bursztynowicz
18.00 Jaka to melodia? - quiz mu
zyczny
18.30 Plebania (717)-serial oby
czajowy, Polska, reż. Jerzy Łu
kaszewicz, wyk. Włodzimierz
Matuszak, Bogdan Brzyski,
Katarzyna Łaniewska, Ewa Ku
ryło
19.00 Wieczorynka: Smerfy - serial
animowany, Belgia

19.30 Wiadomości
19.55 Sport, Prognoza pogody
20.15 Wielkie kino: Historie miło
sne - film obyczajowy, Polska
1997, reż. Jerzy Stuhr, wyk.
Jerzy Stuhr, Katarzyna Figura,
Dominika Ostałowska, Irina Ałfiorowa

21.45 Widzieć i wiedzieć: Pocztów
ka z nieba - film dokumental
ny, Polska 2005, reż. Piotr Nesterowicz
22.45 Prosto w oczy - program pu
blicystyczny Moniki Olejnik

23.05 Wiadomości
23.15 Był taki dzień: 29 maja - fe
lieton

23.20 Festiwal filmowy Jedynki:
Film fabularny
01.10 Kinematograf - magazyn
01.35 Glob 2006 - magazyn
02.00 Ku-Klux-Klan. Tajna historia
.(4) - serial dokumentalny,

06.45 Dwójka dzieciom: Plecak
pełen przygód (5/13) - serial
dla młodzieży, Finlan
dia/Niemcy/Polska, reż. Ja- |
nusz Dymek, wyk. Adaś Sie- |
mion, Anna Majcher, Grze
gorz Malec, Maciej Orłoś

gazyn

10.00 Panorama
10.05 Pytanie na śniadanie - ma
gazyn

10.30 Prognoza pogody
10.35 Pytanie na śniadanie - ma
gazyn

10.50 Panorama, Prognoza pogo
dy
11.10 M jak miłość (346) - serial
obyczajowy, Polska, wyk.
Witold Pyrkosz, Teresa Li
powska, Dominika Ostałow
ska, Małgorzata Pieńkowska
(powt.)
11.50 Nagroda literacka Nike nominacja
11.5510 minut tylko dla siebie —
magazyn
12.10 Młode Wilki - wywiad

12.20 Telezakupy
12.40 Święta wojna: Botanik - se
rial komediowy, Polska, reż.
Marek Bielecki, wyk. Joan
na Bartel, Krzysztof Hanke,
Krzysztof Respondek, Zbi
gniew Buczkowski
^
13.10 Niedźwiedzi Tata - film do
kumentalny, USA 2004

14.00 Ojczyzna-polszczyzna: Wykrakać i przecenić - pro-

gram prof. Jana Miodka

14.20 Cały wiek - reportaż
14.40 Tylko tato (13-ost.): Jaśko telenowela dokumentalna,
Polska 2003, reż. Lidia Duda

15.10 Gliniarz i prokurator 3
(21/26): Gdyby nie troska serial kryminalny, USA, reż.
John C. Flinn, wyk. Joe Pen
ny, William Conrad, Alan
Campbell, Lu Leonard

16.00 Panorama
16.20 Majka - program rozrywko
wy

17.15 Zorro (36/78)-serial przy- |

zyn filmowy

17.55 Prognoza pogody
18.00 Program lokalny
18.25 Nagroda literacka Nike nominacja

18.30 Panorama
18.50 Prognoza pogody
18.55 Już we wtorek mecz: Polska
- Kolumbia

19.00 Jeden z dziesięciu - teletur
niej

19.30 O co pytają nas wielcy filo
zofowie: Henri Bergson wykłady prof. Leszka Koła
kowskiego

20.00 Już we wtorek mecz: Polska
- Kolumbia

20.10 M jak miłość (417) - serial
obyczajowy, Polska, wyk.
Witold Pyrkosz, Teresa Li
powska, Dominika Ostałow
ska, Małgorzata^ Pieńkowska

21.00 Kulisy serialu ŃM jak miłośćó
21.10 U fryzjera (12/13): Ład kor
poracyjny - serial komedio

03.15 Zakończenie programu

wy, Polska, reż. Wojciech
Adamczyk, wyk. Grzegorz
Wons, Joanna Liszowska,
Jan Kobuszewski, Patrycja
Szczepanowska
21.35 Kochaj mnie (147) - teleno
wela dokumentalna, Polska
2002, reż. Athena Sawidis,
Grzegorz Siedlecki

06.05 Złotopolscy (414): Córka po
sła - telenowela, Polska,

22.00 Panorama
22.20 Biznes
22.25 Sport telegram
22.35 Prognoza pogody
22.45 Warto rozmawiać - talk

Wielka Brytania, reż. Bill
Brummel

02.25 Lekkoatletyka: Mityng Grand
Prix IAAF w Eugene
03.10 Był taki dzień: 29 maja - fe✓ lieton

wyk. Agnieszka Sitek, Ewa
Ziętek, Henryk Machalica,
Paweł Wawrzecki

show

00.00 Kryminalne zagadki Las Ve
gas 2 (14/23) - serial krymi-

13.00

01.30 Wieczór artystyczny: Nie
kończący się sen. Jerzy
Skarżyński - film dokumen

14.00

15.00

urn-imm

I

I

09.30 Prognoza pogody
09.35 Pytanie na śniadanie - ma

17.40 Kocham kino: Międzynaro
dowy Festiwal Filmowy
w Cannes 2006 (2) - maga

nalny, Kanada/USA, wyk.
William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan,
George Eads

02.00 Zakończenie programu

-serial kryminalny, USA, reż.
Seymour Robbie, wyk. Tom
Bosley, Tracy Nelson, James
Stephens, Mary Wickes
09.00 Pytanie na śniadanie - ma
gazyn

godowy, USA, reż. Charles
Barton, Lewis R. Foster, wyk.
Guy Wiliams, Henry Calvin,
Gene Sheldon, Romney
Brent

11.50

06.00 Wstawaj! Gramy! - program
muzyczny

łowska - serial fabularno-do

mowy

kumentalny

07.00 Z Bożeną Dykiel na ostrzu
noża - magazyn
07.25 Przygody Jackie Chana (59)
-serial animowany

07.55 Miodowe lata (116) - serial
komediowy, Polska, reż. Ma
ciej Wojtyszko, wyk. Cezary
Żak, Artur Barciś, Agnieszka
Pilaszewska, Dorota Chotecka (powt.)
08.45 Gra w ciemno - teleturniej
09.45 Czarodziejki (3) - serial oby
czajowy, USA, reż. John T.
Kretchmer, wyk. Alyssa Mila
no, Holly Marie Combs, Le
igh Allyn Baker, Shannen Do
herty (powt.)

10.45 0 rety! Kabarety!
11.15 Grasz czy nie grasz? - tele
turniej

17.15
18.25

-dokumentalny
19.00
19.30
19.40
19.45
20.15

obyczajowy, Polska, reż. Ewa
Pytka, wyk. Aleksandra Po
pławska, Tomasz Więcek,
Paweł Orleański, Lech Mac
kiewicz (powt.)

13.10 Miodowe lata (117): Tajny
szyfr - serial komediowy,
Polska, reż. Maciej Wojtysz
ko, wyk. Cezary Żak, Artur
Barciś, Agnieszka Pilaszew
ska, Dorota Chotecka
14.00 Pierwsza miłość (296) - se
rial obyczajowy, Polska, reż.
Okił Khamidov, Paweł

Chmielewski, wyk. Aneta Za
jąc, Mateusz Janicki, Ewa
Skibińska, Wojciech Dąbrow
ski (powt.)
14.45 Chcę być piękna - reality
show (powt.)

re

porterów

16.35 Świat według Bundych (1) serial komediowy, USA, wyk.
Ed O’Neill, Katey Sagal, Chri
stina Applegate, David Faustino
17.05 Gra w ciemno - teleturniej
18.05 Pierwsza miłość (297) - se
rial obyczajowy, Polska, reż.
Okił Khamidov, Paweł
Chmielewski, wyk. Aneta Za
jąc, Mateusz Janicki, Ewa
Skibińska, Wojciech Dąbrow
ski

program rozrywkowy
22.35 Agencja - program rozryw

kowy
23.15
23.45
äü®

- magazyn
00.15
00.40
01.05
01.25

01.35 Dziewczyny w bikini - pro
gram rozrywkowy

02.35 Magazyn sportowy
04.35 Love TV - program rozryw
kowy

05.30 Zakończenie programu

06.10 Uwaga! - magazyn
06.30 Telesklep
07.10 Sędzia Anna Maria Weso
łowska - serial fabularno-dokumentalny (powt.)

08.10 W-11 - wydział śledczy - se
rial fabularno-dokumentalny
(powt.)
08.50 Wykręć numer-teleturniej
10.00 Salon gier-teleturniej

Teneryfa w archipelagu
Wysp Kanaryjskich to najpo
pularniejszy kierunek urlopo
wych wyjazdów piłkarzy Legii
Warszawa. Mistrzowie Polski

mają kilka tygodni wolnego. Pierwszy trening przed kolejnym sezo
nem mają zaplanowany na 16 czerwca.
- Na Teneryfie spędzę dwa tygodnie. Będą tam też Czarek Kuchar
ski i jeden z asystentów trenera Wdowczyka - Marek Jóźwiak. Ale naj
pierw pojadę do rodzinnego Wałbrzycha - mówi Piotr Włodarczyk.
O zagranicznym wyjeździe myśli też kapitan Legii Łukasz Surma.
- Możliwe, że odwiedzę któryś z europejskich krajów. Nie myślę
na przykład o Egipcie, bo tam jest niebezpiecznie. Poza tym pobędę
u teściów, mieszkających w okolicach Krakowa - przyznał Surma.
Włodarczyk, Surma i Kucharski należą do grupy najbardziej do
świadczonych piłkarzy Legii. Na razie nie wiadomo, czy w kolejnym
sezonie występować będą w drużynie z Łazienkowskiej.
(PAP)

rozrywkowy
02.25
02.50

powtórkowe

05.45

tu rainy
06.10 Kinomaniak - magazyn fil

mowy

06.35 VIP - wydarzenia i plotki
07.00 Muzyczne listy - magazyn
muzyczny

08.00 TV Market - magazyn rekla
mowy
08.30 VIP - wydarzenia i plotki
09.00 Kachorra to ja (115) - tele
nowela, Argentyna, reż. Jor
ge Montero, wyk. Maria Leal,
Maria Rosa Galio, Natalia
Oreiro, Pablo Rago

10.00

12.00
13.05
13.45

Merlin - Magia się za
czyna - film przygodowy,
USA 1997, reż. David Win
ning, wyk. Jason Connery,
Deborah Moore, Fiona Kernpin, Gareth Thomas, Paul
Curran
Kasa na bank-teleturniej
Przetrwanie - teleturniej
Muzyczne listy - magazyn
muzyczny
Kasa na bank - teleturniej

- serial dokumentalny, Au
stralia
16.15 Kachorra to ja (116) - tele
nowela, Argentyna, reż. Jor
ge Montero, wyk. Maria Leal,
Maria Rosa Galio, Natalia
Oreiro, Pablo Rago

cystyczny

Urlopowe plany
piłkarzy Legii
Warszawa

21.30 Szymon Majewski Show -

obyczajowy, Polska, wyk.
Aneta Todorczuk-Perchuć,
Dariusz Wnuk, Edyta Ol
szówka, Stanisława Celińska
20.15 Interwencja Ekstra - maga
zyn reporterów
20.50 MEGAHIT: 60 sekund - film
sensacyjny, USA 2000, reż.
Dominie Sena, wyk. Angeli
na Jolie, Delroy Lindo, Gio
vanni Ribisi, Nicholas Cage

00.30 Biznes wydarzenia
00.50 Prognoza pogody
00.55 Bumerang - program publi

Mistrz olimpijski w łyżwiar
stwie figurowym, Rosjanin
Jewgienij Pluszczenko, posta
nowił przez rok odpocząć
od wyczynowych zawodów
sportowych i skupić się na im
prezach pokazowych.
23-letni trzykrotny mistrz świata nie chce jednak przejść do gro
na zawodowców, by nie zamykać sobie drogi powrotu do rywalizacji
sportowej.
- W następnym sezonie nie wystartuję w żadnych zawodach. Ale
możliwe, że po roku przerwy wrócę do rywalizacji w mistrzostwach
świata czy Europy. Chętnie po raz drugi zostałbym mistrzem olimpij
skim - ogłosił Pluszczenko, który dodał, że w najbliższych miesią
cach więcej czasu zamierza poświęcić rodzinie. - W czerwcu zosta
nę ojcem - poinformował rosyjski łyżwiarz, który od roku jest żonaty
i mieszka w St. Petersburgu.

obyczajowy, Polska, wyk. To
masz Schimscheiner, Graży
na Wolszczak, Wojciech Maj
chrzak, Renata Dancewicz

14.45
15.15 Pokemon (205) - serial

obyczajowy, USA, wyk. Chi
McBride, Jeri Ryan, Michael
Rapaport, Fyvusch Finkel

Jewgienij
Pluszczenko
odpoczywa

rial fabularno-dokumentalny

18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Prognoza pogody
19.30 Samo życie (711) - serial

21.55 Studio LOTTO
23.30 Boston Public (66) - serial

i

20.55 Na Wspólnej (655) - serial

12.30 Będziesz moja (4) - serial

15.45 Wydarzenia
16.05 Prognoza pogody
16.10 Interwencja - magazyn

-dokumentalny, Polska
(powt.)
Rozmowy w toku - talk show
(powt.)
Medicopter 117 (11) - serial
sensacyjny, Niemcy, wyk. An
ja Freese, Rainer Grenkowitz,
Wolfgang Krewe, Serge Falek
Na celowniku (20/22) - serial
sensacyjny, USA, wyk. Jack
Scalia, Roxann Biggs, Bruce
A. Young, Derek De Lint
Barwy grzechu (98/160) - te
lenowela, Brazylia, reż. Denise
Saraceni, wyk. Tais Araujo,
Reynaldo Gianecchini, Giovanna Antonelli, Lima Duarte

16.00
16.15

06.45 TV Market - magazyn rekla

mow

O NICH SIĘ,#-

10.50
11.20

i

talny, Polska 2004, reż. Wik
tor Skrzynecki

animowany

08.05 Detektyw w sutannie 3
(6/22): Fałszywa zakonnica

eaa Kuja^g i os-pomorza.

00.45 Kryminalne zagadki Las Ve
gas 2 (15/23) - serial krymi

07.10 Telezakupy
07.25 Od przedszkola do Opola:
Piosenki z festiwali opol
skich - lata siedemdziesią
te - program rozrywkowy
07.55 Dwójka dzieciom: Przygód
kilka wróbla Ćwirka - serial
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ani

mowany, Japonia/USA

15.45 Szpital Księcia Alfreda (41)

17.15 Cała prawda: Niezwykłe hi
storie zwykłych ludzi - talk
show

18.15 Przetrwanie - teleturniej
19.00 Strażnik Teksasu (87) - se
rial sensacyjny, USA, wyk.
Chuck Norris, Clarence Gilyard, Sheree J. Wilson, Judson Mills
20.00 TiVi Sekcja - program roz
rywkowy

21.00 Formuła I: Grand Prix Mo
nako - skrót z wyścigu
22.00
Klub filmowy Czwórki:
Wojny domowe - komediodramat, Wielka Brytania
1999, reż. Damien O’Con
nell, wyk. Om Puri, Linda
Bassett, Archie Panjabi, Emil
Marwa
00.10 Sztukateria - magazyn kul
turalny
00.40 Kasa na bank-teleturniej

01.40 Biznes Wydarzenia, Progno
za pogody
02.00 Muzyczne listy - magazyn
muzyczny

02.50 FIFA Futbol Mundial - ma
gazyn

03.15 V-max - magazyn motoryza
cyjny

03.40 Zakończenie programu

KĄCIK GIER KOMPUTEROWYCH

Ruszaj na podbój świata
Grę „Empire Earth II” zapamię
tałem jako kawał solidnej strategii.
Jest to świetna zabawa nie tylko
dlatego, że mamy możliwość przej
ścia przez spory wycinek historii
świata. Do grywalności przyczynił
się także znakomity tryb potyczki
oraz gry wieloosobowej. Ukazanie
się dodatku „Empire Earth II: Wła
dza Absolutna” nie było więc ni
czym zaskakującym.
„Władza Absolutna” wprowadza
do rozgrywki jednoosobowej trzy
zupełnie nowe kampanie. Każda
kampania składa się z pięciu eta
pów połączonych ze sobą wątkiem
fabularnym.
Zachowuj
ość z gry jako
pierwszą zaserwowano nam kam
panię egipską. Podboje rozpoczy
namy w 2183 roku p.n.e. Prócz
zmagań z naturą, która nie jest sko
ra w obdarowywaniu mieszkańców
dobrami, musimy przeciwstawić się
także między innymi królestwu Teb,
które korzystając z osłabienia kiero
wanej przez nas nacji, pragnie
przywłaszczyć sobie kraj.
W drugiej kolejności przejmuje
my kontrolę nas Rosjanami, do
kładniej zaś dzieje się to w roku
1805. Kampania skupia się na star
ciach wojsk Aleksandra Romanowa
prowadzącego swych rodaków
do boju przeciwko małemu wielkie
mu człowiekowi Napoleonowi.
W ostatniej, trzeciej kampanii,
przejmujemy dowództwo nad nacją
Masajów. Rozpoczynamy w roku
2037, a więc w nie tak odległej
przyszłości. Dowiadujemy się mię
dzy innymi, że na terenach Afryki,
dokładniej zaś na obszarach Kenii,
odnaleziono złoża unikalnego su
rowca Behrinium posiadającego
nadzwyczajne właściwości energe
tyczne. Nie trzeba chyba tłuma
czyć, że takie znalezisko przyciąga
zazwyczaj wielu amatorów żądnych
bogactw. Tak jest i tym razem. Na
ród Masajów musi podjąć walkę
z Korporacją Globo chcącą - jak to
zwykle złowieszcze korporacje
w takich sytuacjach czynią - wyko
rzystać cenną substancję do domi
nacji nad światem.
W oprawie graficznej nie ma co
wypatrywać większych zmian, mo
że poza nowymi sceneriami afry
kańskiego lądu. Poprawiono nato
miast zachowanie jednostek w nie

których sytuacjach, dzięki czemu
teraz od artyleryjskiego ostrzału od
latują one w powietrze.
Polonizacja gry to jak zwykle
w przypadku rodzimego dystrybu
tora firmy CD Projekt rzetelnie wy
konana praca. Gra spolszczo
na jest w całości - napisy i kwestie
mówione.
Dla zagorzałych fanów „Empire
Earth II“ dodatek jest niewątpliwie
pakietem do nabycia w pierwszej
kolejności. Reszta graczy posiada
jących w swojej kolekcji EE2 może
rozważyć zakup o ile chce do
świadczyć jeszcze więcej emocji
przemieszanych z momentami fru
stracji i uczuciem lekkiego znuże
nia. Dodatek na pewno żadnym
objawieniem nie jest, wszystko, co
w nim znajdziemy mogło z powo
dzeniem pojawić się już w wersji
podstawowej.
(stefan)

Uwaga, konkurs!
Oczywiście jak zwykle mamy
dla Państwa atrakcyjną nagrodę
- egzemplarz gry „Empire

Earth il: Władza Absolutna”
(wraz z grą Empire Earth II, któ
ra jest wymagana przy instalacji
dodatku). Aby wziąć udział w lo
sowaniu nagród należy wysłać
pod numer 7268 SMS-a o treści
kgp gra imperium (koszt SMS-a 2,44 zł). Czekämy do 2 czerw
ca.
W naszym poprzednim kon
kursie nagrodę (grę „Epoka Lo
dowcowa 2: Odwilż”) wylosował
Artur Lipiec z Sycewic. Gratulu
jemy!

