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przyszli w nocy

Däj mi Spokój; tato!

jak pokona# wroga?

- Mieliśmy we wsi kru
ka, taką naszą maskot
kę. Wiosną tego roku za
bito ptaka. Pamiętam,
Jak ktoś wtedy powie
dział: „Źle się stało, to na
nas ściągnie nieszczę
ście”... - mówi Rości-

Karolinka ma siedem
lat. Pod biurkiem w jej
pokoju zawsze leży spa
kowany plecak. Nigdy
nie wiadomo, kiedy bę
dzie musiała uciekać z
domu. Przed ojcem, ko
mornikiem, policjantami.
W domu dziadków roz
grywa się rodzinny dra
mat.

Kojarzy się z cierpie
niem i nieuchronnym
wyrokiem. Mówi się o
nim: przekleństwo ludz
kości. Ale rak wcale nie
musi oznaczać najgor
szego. Niezwykła opo
wieść chłopaka chorego
na białaczkę. Przejmują
ce wyznanie ojca, który
stracił syna...

sław Bajer. No i stało się.
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str. 3

Nakład gazety 60.179 egz.

str. 5

Głos
Masz pytanie lub problem?

DZIENNIK POMORZA ŚRODKOWEGO

Napisz, zadzwoń do nas!

To musi budzić kontrowersje!

SŁUPSK centrala

842-54-18

Marne grosze
dla ofiary Lustracja
bez komentarza
W redakcji dyżuruje
9.00-13.00

MICHAŁ KOWALSKI

Za jazdę po pijanemu kierowca
lub rowerzysta musi wpłacić pie
niądze na rzecz ofiar wypadków
drogowych. Z kilku ostatnich wy
roków - np. Sądu Rejonowego w
Bytowie - wynika, że kara, jaką po
nosi oskarżony, wystarczy na...
kwadrans rehabilitacji potrącone
go przez samochód!

Herkules tu był
Na lotnisku w Redzikowie koło Słupska wylądował
wczoraj samolot transportowy C-130 „Hercules” należąęy do francuskich sił powietrznych. Przyleciał po kilkunastu swoich żołnierzy, którzy od poniedziałku wizytowali

poligon w podusteckim Wicku Morskim, gdzie w przyszłym roku odbyć mają się manewry NATO. Na pokład
załadowano także dwa samochody terenowe. Po godzinie
samolot odleciał, (bos)
Fot. Krzysztof Tomasik

Stoczymy
zacięty bojii
Na niedzielny mecz słupskiej
drużyny Broka/Czarnych z Proko
mem Trefl Sopot kibice czekali z
niecierpliwością. Tak ogromnego
zainteresowania nie było nawet,
gdy Czarni grali z Ideą Śląskiem
Wrocław, wielokrotnym mistrzem
Polski. I nic dziwnego. W sopockiej
drużynie obecnie gra kilku dosko
nałych graczy - z mającym polskie
obywatelstwo Joe McNaullem z
UŚA na czele.
Do wynajęcia

ATRAKCYJNE
POMIESZCZENIA BIUROWE
W CENTRUM SŁUPSKA
ul. Filmowa 2,1 piętro
pow. 50 m kw.

WIADOMOŚĆ:
tel. /0-59/ 84-288-07
84-271-12

_________________________ BB-208p

ASPIRIN'
Kwas acetylosalicylowy.
500 rag.
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Przed użyciem
pr/ec/ytaj ulotkę.

Kolejny atak
głupoty

W dotychczasowych potyczkach
w ekstraklasie trzy razy zwycię
stwo odnosił zespół ze Słupska, a
tylko raz wygrali koszykarze z So
potu. - Zdaję sobie sprawę z siły
Prokomu. Jednak zapewniam, że
mimo osłabienia - gdyż zagramy
bez kontuzjowanego AndriejaKrivonosa - stoczymy zacięty bój.
Czarni wygrali już trzy razy, pora
więc na czwarte zwycięstwo - powie
dział nam Aleksander Krutikow,
trener Broka/Czarnych.
Początek w niedzielę o godz. 17
w słupskiej hali „Gryfia”. (mar)

Od wczoraj w województwie po
morskim trwa akcja jesiennego
szczepienia lisów przeciwko wście
kliźnie. Przez tydzień z samolotów
zrzuconych zostanie ponad 100 tys.
szczepionek. Na kilometr kwadrato
wy spaść powinno około 20 sztuk. Przez trzy tygodnie po akcji nie powin

no się wchodzić do lasu. Nie powinno
się też puszczać wolno psów - mówi
Jerzy Remiszewski, zastępca po
wiatowego lekarza weterynarii w
Słupsku. - Akcja szczepień jest bar
dzo skuteczna. Dzięki niej od sześciu
Lat nie odnotowaliśmy na naszym te
renie przypadku wścieklizny, (bos)

ZAINWESTUJ W HOTEL
przy Parku Wodnym „Relax”
w Świdwinie

czynny 7.00-20.00, soboty 8.00-15.00
KOBYLNICA , ul. Główna 2a (koniec ui. Poznańskiej)
tel. (059) 841-52-76

Kontakt: Urząd Miasta Świdwina, tel.(094) 36520-11
GA-5317

„Wyrok Sądu Lustracyjnego uwa
żam za krzywdzący i złożę apela
cję” napisał w oświadczeniu Ry
szard Zalewski, prezes zarządu
Polskiego Radia Koszalin i redak
tor naczelny rozgłośni. Przedwczo
raj sąd uznał go za kłamcę lustra
cyjnego.

(dokończenie na str. 2)

Śpimy dłużej
Noc z soboty na niedzielę będzie
dłuższa niż zwykle. W niedzielę, 28
października, zmieniamy czas let
ni na zimowy. O godzinie 3.00 w
nocy wskazówki zegarów cofamy na
godzinę 2.00. Pasażerowie pocią
gów muszą liczyć się tej nocy z pla
nowanymi postojami.
Przypomnijmy, że na czas zimo
wy przechodzą także kraje Unii
Europejskiej. Do czasu letniego
powrócimy w ostatnią niedzielę
marca, (ho)

Na tropie
mordercy
Słupska policja i prokuratura
prowadzi intensywne śledztwo w
sprawie zabójstwa małżeństwa ze
Smołdzina, którego - jak już infor
mowaliśmy - dokonano w nocy ze
środy na czwartek.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że
Jadwigę i Włodzimierza B. zamor
dowano około drugiej nad ranem. W
krzakach przy polnej drodze kilka
dziesiąt metrów za ich domem po
licyjny pies odnalazł porzuconą sie
kierę.
- Przeprowadzone zostaną bada
nia biologiczne znalezionego przed
miotu, które wykażą, czy został uży
ty do popełnienia zbrodni. Więcej
informacji będziemy mogli udzielić,
gdy otrzymamy wyniki sekcji zwłok
- mówi Stanisław Sztachetka,
zastępca prokuratora rejonowego w
Słupsku, (ars)

O podwójnym morderstwie w
Smołdzinie także na str. 3

Zarząd Spółki z o.o. „POLISTYL”
z kapitałem holenderskim w Rydzewie
składa serdeczne podziękowania i wyrazy uznania

LUÄÄW

POLICJI
W DRAWSKU POMORSKIM
za sprawne i szybkie wykrycie szantażysty
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zł i towaru z „Polmosu” Poznań wartości
ponad 18,7 min zł, fałszowania dokumen
tów, działania na szkodę własnej spółki, nieogłoszenia w porę jej upadłości oraz sfałszo
wania umowy między „Czarnymi” a, Alkpolem’ ’. Sąd przedłużył oskarżonemu areszt
tymczasowy ze względu na wysokie zagro
żenie karą zarzuconych mu czynów (do 10
lat więzienia) i obawę ukrywania się przed
wymiarem sprawiedliwości, (ber)

Szczepienie prosto z nieba

* GÓRSKI - Serwis Ógumienia

Koszalin, ul. Szczecińska 3

'

Słupski Sąd Rejonowy przedłużył wczo
raj do 12 marca 2002 roku areszt tymczaso
wy Jarosławowi T., byłemu prezesowi
upadłej spółki „Alkpol” i Klubu Sportowe
go „Czarni” Słupsk. Jak informowaliśmy,
akt oskarżenia trafił do sądu w połowie paź
dziernika. Główne zarzuty dotyczą wyłudze
nia kredytów bankowych na prawie 8,9 min

(ber)

czynna 7.00- 18.00, soboty 8.00- I 5.00

HURTOWNIA NABIAŁOWA

>

W areszcie do procesu

Wczoraj tuż po godz. 13 sekretar
ka człuchowskiego ratusza sortując
listy otworzyła szarą kopertę z
materiałami reklamowymi. Wtedy
wysypał się z niej biały proszek
przypominający talk. Powiadomio
no policję. Wezwano strażaków. Musimy zakładać, że mamy do czy
nienia z bakteriami wąglika. Prze
syłkę zabezpieczyliśmy i przekaza
liśmy miejscowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej - informuje mł.
brygadier Zbigniew Szyszka z
człuchowskiej straży pożarnej.
Zawartość listu zostanie zbada
na. Na kopercie jest adres nadaw
cy. (JG)

* Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów GSL-03
,

Obowiązkowe świadczenie na
rzecz instytucji lub organizacji spo
łecznej wspomagającej ofiary wy
padków nie może przekroczyć dzie
sięciokrotnej najniższego wynagro
dzenia w kraju, czyli 7600 złotych.
- Nie znam wszystkich wyroków
sądów rejonowych. W tych, z który
mi się spotkałem, najwyższe świad
czenie wynosiło 300 zł - mówi sę
dzia Andrzej Cyganek z Sądu
Okręgowego w Słupsku.
- Jeśli sąd skazuje pijanego kie
rowcę na karę w zawieszeniu lub
ograniczenie wolności, świadczenie
pieniężne jest jedyną odczuwalną
karą - mówi Ryszard Krzemianowski, zastępca bytowskiego pro
kuratora rejonowego. - Zwykle
wnosimy o kwotę do 500 złotych.

Ale Temidzie zdarzyło się orzec
10, 20 i 30 złotych. W jednym z
ośrodków rehabilitacji w Słupsku
sprawdziliśmy, ile pożytku z ta
kiego wyroku ma osoba potrąco
na przez samochód? Godzina ćwi
czeń w gabinecie - 10 zł (rehabi
litacja po nieskomplikowanych
złamaniach wymaga co najmniej
dziesięciu zabiegów). Wizyta re
habilitanta w domu pacjenta 30 zł, z dojazdem - 40 złotych.
Cena piłeczki czy gumki do pro
stych ćwiczeń - od 50 do 60 zło
tych.
- Kara powinna uwzględniać sy
tuację i możliwości finansowe
sprawcy. Jednak tak niskie wyroki
mogą budzić kontrowersje w odbio
rze społecznym - przyznaje Janusz
Blicharski, rzecznik Sądu Okręgo
wego w Słupsku.
Budzą też w kręgach prawni
czych. - 7b ćwiartka kiepskiej wód
ki - komentuje jeden z prokurato
rów. -Za 10złotych nie można na
wet doprowadzić się do stanu, w ja
kim kierowca został zatrzymany...
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oferuje produkty
PKN ORLEN SA
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PALIWA, OLEJE, SMARY

ON, PB95, U95

olej opałowy Ekoterm Plus

^ gaz w butlach

oleje silnikowe i płyny chłodnicze

Zapraszamy: Rubonaft sp. z o.o.
Kołobrzeg, ul. Wylotowa 78, wjazd od ul. Rolnej
tel ./fax (094) 35 17 470, 35 17 479
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Dziś, 27.10.2001 r. (sobota)
znak „xM stawiamy w polu nr
KUPON

G-11 H-12

ŚWIAT / KRAJ / REGION

Głos Koszaliński/Głos Słupski

SOBOTA-NIEDZIELA, 27-28.10.2001 r.

Wotum dla rządu
W piątek rano w Sejmie rozpoczę
ła się debata nad expose premiera
Leszka Millera. Dyskusja trwała do
godziny 18.00. Po zakończeniu de
baty odbyło się głosowanie nad
wotum zaufania dla rządu. Nowy
gabinet poparło 306 posłów, 140
było przeciw, zaś jeden wstrzymał
się od głosu. Większość bez
względna wynosiła 224 głosy.

Zwolennicy radykalnego ugrupowania Hamas wznoszą wydania biblii
islamu - Koranu, podczas demonstracji w Hebronie na Zachodnim Brzegu
Jordanu. Manifestację zorganizowano w hołdzie dla Palestyńczyków, któ
rzy zginęli podczas rajdu wojsk izraelskich w miejscowości Beit Rima, w
nocy z 24 na 25 października.
(PAP/EPA)

Projekt ustawy
podatkowej
Rządowy projekt ustawy podatko
wej przewiduje zamrożenie na trzy
lata progów podatkowych (do 2004
roku) i coroczną waloryzację kwoty
wolnej od podatku. Ma to osłonić oso
by płacące najniższy podatek. Na sta
łym poziomie - 7,5 procent - ma po
zostać składka na ubezpieczenia zdro
wotne, odliczana od dochodu przed
opodatkowaniem. Oznacza to, że
wzrost składki do 9 procent, czyli do
półtora procent w roku 2004, zostanie
sfinansowany z pozostałej części do
chodu podatnika, czyli opodatkowanie
realnie wzrośnie.
Projekt przewiduje likwidację wielu
ulg podatkowych, przede wszystkim
ulgi budowlanej i ulgi z tytułu oszczę
dzania w kasach mieszkaniowych.
Prawa nabyte mają zostać zachowa
ne. Przewiduje się, że pozostaną ulgi
na remont i modernizację budynku, a
także z tytułu dojazdu dzieci do szkół,
dokształcania i doskonalenia zawodo
wego oraz odpłatności za kształcenie
w szkołach wyższych.
Pozostać ma natomiast możliwość
wspólnego opodatkowania małżon
ków. Opodatkowane byłyby zryczałto
wanym 20-procentowym podatkiem
dochodowym odsetki od zysków z lo
kat bankowych, a także od zysków z
papierów wartościowych emitowa
nych przez skarb państwa, obligacji
emitowanych przez samorządy oraz
dochody z tytułu udziałów w fundu
szach kapitałowych z wyjątkiem fun
duszy emerytalnych, (cza)

W rokowaniach członkowskich z
Unią Europejską Polska zamknę
ła w piątek kolejny rozdział, którym
jest ochrona środowiska. W te]
dziedzinie uzyskaliśmy prawo do
dziewięciu okresów przejścio
wych umożliwiających nam dosto
sowanie się do unijnych norm aż
do 2015 roku.

Według głównego polskiego nego
cjatora Jana Truszczyńskiego,
istnieje możliwość przyspieszenia
rozmów w wielu otwartych jeszcze
rozdziałach negocjacyjnych z Unią
Europejską. Zastrzegał, że w nego
cjacjach potrzebne będą jednak

Przeciwko udzieleniu wotum za
ufania koalicyjnemu rządowi Mil
lera (SLD-UP-PSL) głosowały, jak
zapowiedziały, kluby Platformy
Obywatelskiej, Prawa i Sprawie
dliwości i Ligi Polskich Rodzin.
Przemawiający w imieniu Klubu

zmiany. Konkretna strategia jest w
tej chwili przedmiotem debaty na
różnych szczeblach urzędniczych i
politycznych. Jest kwestią najbliż
szych dni wykrystalizowanie się
postępowania na okres najbliż
szych tygodni.
Nasz nowy negocjator ma nadzie
ję, że w najbliższym czasie za
mkniemy kilka kolejnych rozdzia
łów, odmawia jednak odpowiedzi,
jakie rozwiązania mogą być do
przyjęcia w takich kluczowych

każdego, kto szpieguje na rzecz
Wielkiej Brytanii i USA. Wraz z
Haqiem rozstrzelano dwóch towa
rzyszących mu mężczyzn, także
Afgańczyków. Według talibów, przy
zastrzelonym znaleziono dwa tele
fony satelitarne, zwitki dolarów
amerykańskich i ważne dokumen
ty. Nie podano jednak, co to za do
kumenty.

(cza)

■ PRZEDSTAWICIEL brytyjskiego ministerstwa obrony Adam In
gram poinformował, że żołnierze brytyjscy są gotowi do wzięcia udziału
w lądowej operacji w Afganistanie. Kontyngent składać się będzie z lot
niskowca „Illustrious” przystosowanego do przewożenia śmigłowców, helikopterowca „Fearles”, eskadry okrętów podwodnych wyposażonych w po
ciski typu Tomahawk, a także niszczyciela „Southampton” i siedmiu jed
nostek pomocniczych, (cza)

Naloty na Kabul
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Losowanie
z piątku 26.10

hi

MULTILOTEK

7, 16, 16, 18, 21, 28, 31, 34, 36,
37,43,44,45,51,56,59,60,62,65,
70

TWÓJ SZCZĘŚLIWY
NUMEREK
Losowanie I: 6,18, 24, 35
Losowanie II: 31
Wygrane z czwartku 25.10

TWÓJ SZCZĘŚLIWY
NUMEREK
I - stopnia brak, II - 4.439,00 zł,
III - 1.268,20 zł, IV - 66,60 zł, V 9,90 zł. (cza)
26.10.2001 r.
I

Lotnictwo amery
kańskie ponownie
zaatakowało w pią
tek cele w Kabulu.
Jedna z bomb tra
fiła w magazyn
Czerwonego Krzyża.
Spłonęła pomoc hu
manitarna z ryżem,
fasolą i kocami.
Magazyny te zosta
ły już uszkodzone
podczas nalotu 16
października.
Podczas piątko
wych modłów w me
czetach mułłowie
wzywali mieszkań
ców Kabulu do cier
pliwości, zapowia
dając szybkie zwy
cięstwo nad nie
wiernymi.
Tymczasem
w
krajach islamskich cały czas trwa
ją antywojenne protesty. W Dhace
(Bangladesz) podczas piątkowej
demonstracji muzułmanie nieśli
transparenty z podobiznami Osamy bin Ladena i zabawki-wyrzut

13.895,21 3,36%

OBROTY

404 823 min zł

114

(dokończenie ze str. 2)

R. Zalewski nie chciał bezpośred
nio skomentować orzeczenia. Kate
gorycznie odmówił jakiejkolwiek
wypowiedzi. W przesłanym do redak
cji lakonicznym oświadczeniu pod
trzymał, że nigdy nie był świadomym
i tajnym współpracownikiem służb
specjalnych PRL. Napisał, że niko
go nie skrzywdził i nie był przez służ
by specjalne „indagowany na temat
zachowań, postaw i przekonań za
równo moich współpracowników z

Kraksa wo mgło

nie rakiet (na zdjęciu) podczas
antyamerykańskiej manifestacji.
Protestujący domagali się wstrzy
mania nalotów USA na Afgani
stan. (cza)
Fot. (PAP/AP)

dziane o łącznej wartości około 65
tysięcy złotych. Szkodę poniósł Za
rząd Melioracji i Urządzeń Wod
nych w Koszalinie. Policja na razie
nie ustaliła sprawców.

I zastępca redaktora naczelnego - Przemysław Stefanowski
zastępca redaktora naczelnego - Przemysław Lipski
Sekretarze redakcji: Krystyna Juszkiewicz, Przemysław
Niechciał, Jerzy Szych
Wydawca: Dziennikarska Oficyna Wydawnicza „Rondo”
sp. z o.o., ul. Sportowa 14, 75-503 Koszalin, tel. 340-72-16,
fax 343-55-93, e-mail: gloskosz ©rondo.com.pl
Skład i łamanie DOW „Rondo”

Druk: Drukarnia „Rondo” w Koszalinie, ul. Słowiańska 3a, tel. 340-35-98
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krzyczeli posłowie z prawej stro
ny. Wszystko zaczęło się od tego,
że Lepper ograniczył posłom
czas zadawania pytań do premie
ra tylko do 1 minuty. Liga Polskich
Rodzin i Prawo i Sprawiedliwość
chciały nieograniczonego czasu
zadawania pytań. Przegłosowa
no jednak wniosek, że na zada
wanie pytań będzie tylko jedna
minuta, (cza)

Lustracja bez komentarza

Tragicznie zakończyło się dla 60letniego mieszkańca niemieckiego
Dusseldorfu wyprzedzanie cięża
rówki w miejscu oznaczonym ciągłą
linią. Mężczyzna wjechał swoim
mercedesem do rowu i dachował. Do
wypadku doszło w czwartek póź
nym popołudniem pod Uniechowem na trasie Człuchów-Jastro
wie.
- Niemca przewieziono do szpi
tala. Był przytomny. Obrażenia
były jednak poważniejsze niż po
czątkowo przypuszczano. Po kilku
godzinach mężczyzna zmarł. Miał
we krwi blisko dwa promile alko
holu - informuje asp. Jerzy
Adamczyk, rzecznik człuchowskiej policji. (JG)

Dyrektor naczelny wydawnictwa • Waldemar Cwięka
w gorę

podoba czy nie, to ja jestem mar
szałkiem Sejmu. - Naucz się -

Grupa członków Obywatelskiej Inicjatywy „Stu
denci Przeciw Prostactwu-KONTRATAK" blokowa
ła wczoraj jedną z ruchliwszych ulic Sopotu, pro
testując przeciw wyborowi Andrzeja Leppera na
wicemarszałka Sejmu.
(PAP)

Brawura i alkohol

Redaktor naczelny - Mirosław Marek Kromer

WIG

Kontrowersyjne zachowanie
prowadzącego piątkowe obrady
wicemarszałka Sejmu Andrzeja
Leppera doprowadziło do zwo
łania Konwentu Seniorów. Lep
per ucinał wszelkie dyskusje po
słów słowami: - Czy to się komuś

sprawach, jak: prawo Polaków do
zatrudnienia w Unii czy dostęp cu
dzoziemców do rynku ziemi w Pol
sce. - Polska nie zakończy w naj
bliższych dniach negocjacji w spra
wie pracy Polaków w krajach UE
ani zakupu ziemi przez obywateli
Piętnastki w Polsce - powiedział
Truszczyński. Niemniej przyznał,
że po wyborach w Polsce powstały
warunki dla przyspieszenia prac w
obu tych obszarach i należy je wy
korzystać. (cza)

Radia ani też spośród moich znajo
mych”. Przyznał, że wynajmował
mieszkanie Komendzie Wojewódz
kiej MO, jednak sam w tym czasie
mieszkał w innym miejscu i nie wie
dział, w jaki sposób je^o mieszkanie

wodów, jakimi dysponował sąd, wy
nika, że R. Zalewski wiedział, iż w
jego mieszkaniu w latach 1984-1986
funkcjonariusz SB kontaktował się
z tajnymi współpracownikami. Po
dała również, że przed każdym spo-

jest wykorzystywane.

tkaniem funkcjonariusz informo-

Sąd Lustracyjny był w tej kwestii
odmiennego zdania. R. Zalewskie
mu przypisano pomocnictwo przy
operacyjnym zdobywaniu informa
cji. Rzecznik Sądu Lustracyjnego
Barbara Trębska podała, że z do

wal R. Zalewskiego1 kiedy i na jak
długo ma opuścić mieszkanie.
R. Zalewski jest pierwszą osobą
z mediów publicznych, wobec któ
rej wszczęto postępowanie lustra
cyjne. (zas)

KRONIKA POLICYJNA

Kto nie ma miedzi?
Wczorajszej nocy złodzieje wła
mali się do stacji pomp i transfor
matorowej w Łabuszu (gm. Będzi
no). Dużą część nocy poświęcili na
rabunek, ale opłacało się. Wymon
towali wszystkie urządzenia mie

formy. Przemawiający w imieniu
Samoobrony Andrzej Lepper zapo
wiedział, że będzie pilnie obserwo
wał poczynania rządu. - Samoobro
na poprze rząd, udzieli wotum za
ufania pod warunkiem, że w następ
nych krokach rząd będzie przedsta
wiał projekty ustaw, które załatwią
najpilniejsze sprawy - zapowiedział
Lepper. Natomiast Marek Kotlinowski, przemawiając w imieniu
Klubu Parlamentarnego Ligi Pol
skich Rodzin, zapowiedział, że jego
ugrupowanie będzie głosowało prze
ciwko udzieleniu wotum zaufania
dla nowego rządu. Kotlinowski
sprzeciwił się m.in. polityce integra
cji Polski z Unią Europejską, (cza)

Zamknięty rozdział

Rozstrzelany za zdradę
Rzecznik talibów w Pakistanie
poinformował, że zatrzymany w
piątek rano we wschodnim Afgani
stanie dowódca połowy afgańskiej
opozycji 43-letni Abdul Haq został
stracony za zdradę i szpiegostwo
na rzecz USA i Wielkiej Brytanii.
Dodał, że został zabity serią z ka
łasznikowa na mocy decyzji ule
mów, duchownych muzułmańskich,
która przewiduje karę śmierci dla

Poselskiego Sojuszu Lewicy Demo
kratycznej Jerzy Jaskiernia po
wiedział, że expose Millera było do
bre i prezentowało główne cele, ja
kimi powinien zająć się rząd w naj
bliższym czasie. Lider Platformy
Obywatelskiej Maciej Płażyński
uważa, że Miller złożył świadectwo
pychy politycznej, porównując trud
ności, przed jakimi stoi obecny rząd,
do wyzwań, jakie miał przed sobą
gabinet Tadeusza Mazowieckie
go. Płażyński zapowiedział, że Plat
forma Obywatelska odmówi rządo
wi Leszka Millera swojego zaufa
nia. - Nie oznacza to jednak, że wy
kluczmy jakąkolwiek kooperację z
tym rządem - powiedział lider Plat

Awantura
w Izbie

(mdm)

Mglisty poranek i nieostrożna
jazda były przyczyną wypadku, jaki
wczoraj rano wydarzył się na krę
tym odcinku drogi w pobliżu Bro
czyna (gmina Czaplinek). Jadący
szosą osobowy ford taunus z Jabło
nowa zderzył się czołowo z nad
jeżdżającym z przeciwka ciężaro
wym iveco z PKS w Gryficach. W
wyniku wypadku obrażeń ciała do
znała 13-letnia Mariola G., pasa
żerka forda, (kb)

nął. Powstałe straty oszacowano na
trzy tysiące złotych, (ho)

Gramy na lata
Policjanci z Sekcji Kryminalnej
Komendy Powiatowej w Szczecinku przeszukali mieszkanie
Wojciecha M., 27-latka, także
ze Szczecinka. Podejrzewali, że
znajdą w nim narkotyki, Nie po
mylili się. Zatrzymali 35 gramów
marihuany i 2,6 grama amfeta
miny. (mau)

Kolejny zatrzymany
Przed tygodniem na pętli au
tobusowej MIZK w Dębnicy Ka
szubskiej pobity został przez
trzech mężczyzn kierowca Stani

sław N.
Jak już informowaliśmy, w minio
ną środę policja zatrzymała 26-letniego Adama K., podejrzanego o
udział w tym zajściu. Został on
tymczasowo aresztowany.
Funkcjonariusze ujęli także 19letniego Patryka Z,, któremu rów
nież przedstawiono zarzut dokona

nia tego czynu i wystąpiono o
areszt. Obaj zatrzymani miesz
kańcy dębnickiej gminy mają na
swoim koncie udział w innych prze
stępstwach. (her)

Potrąciła
i uciekła
W piątek policja zatrzymała 43letnią Elżbietę H. ze Słupska,
która kilka dni temu w Grabnie,
kierując fordem transitem,
śmiertelnie potrąciła 42-letniego
Krzysztofa D., mieszkańca gm.
Główczyce. Za spowodowanie wy
padku ze skutkiem śmiertelnym
grozi do 8 lat więzienia. Za uciecz
kę z miejsca zdarzenia - do 12 lat.
Policja złoży wniosek o aresztowa
nie kobiety.

Na hak
Podczas patrolowania Skotawy
na odcinku Skarszów Dolny-Dębnica Kaszubska policjanci i strażni
cy z Polskiego Związku Wędkar
skiego zatrzymali dwóch miesz
kańców gm. Dębnica Kaszubska.
18-letni Łukasz L.i 16-letniArtur
G. przy użyciu metalowego haka na
kiju łowili ryby w okresie ochron
nym. (ber)

Podpalił forda
W Koszalinie na ul. Sierpińskie
go ktoś polał płynem łatwo palnym
i podpalił parkującego forda escorta. Na szczęście samochód nie spło
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Prokurator generalny Rosji Władimir Ustinow (z prawej) ogląda wrak
atomowego okrętu podwodnego Kursk w doku w Rosiakowie koło Mur
mańska.
(PAP/AP)
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- Mieliśmy w Smołdzinie kruka, taką naszą maskotkę. Wiosną tego roku zabito ptaka.
Pamiętam, jak ktoś wtedy powiedział: „Źle się stało, to na Smołdzino ściągnie nieszczę
ście”... - mówi Rościsław Bajer. No i stało się. Najpierw zaginął starszy pan, miesz
kaniec wsi, a w nocy ze środy na czwartek ktoś bestialsko zamordował małżeństwo B.

Mieszkańcy Smołdzina są wstrząśnięci. Jadwiga i Włodzimierz
B., 54-letni małżonkowie, zostali zamordowani z zimną krwią we
własnym domu. Bandyci przyszli w nocy ze środy na czwartek.
Zanim wyszli, ostrym narzędziem zmasakrowali ofiarom twarze...

Nawet najstarsi spośród miesz
kańców Smołdzina nie pamiętają
takiego roku. Jak mówią, owszem,
zdarzały się samobójstwa czy gwał
ty, jednak do tak brutalnego morder
stwa nigdy tu jeszcze nie doszło. We
wsi zapanował strach. Ludzie są
przerażeni, tym bardziej że jak do
tąd nieznany jest jeszcze los ich
sąsiada 7 8-letniego Włodzimierza
S., który zaginął w ubiegłą niedzie
lę w podsmołdzińskich lasach.

Nie mieli wrogów
Według mieszkańców wsi, pań
stwo B. nie mieli wrogów. Byli bar
dzo sympatycznymi, życzliwymi i
przyjacielskimi ludźmi. Ciężko pra
cowali i nikomu nie wchodzili w dro
gę. Sprowadzili się do Smołdzina
dziesięć lat temu. Kupili pół domu,

derstwie dokonanym na jego sąsia
dach. Mają dwóch synów. Młodszy w
tamtym roku skończył studia, oże
nił się i zamieszkał pod Gdańskiem.
Natomiast starszy mieszka w przy
budówce obok domu rodziców.
Sąsiedzi zapewniają, że B. nie byli
-jak niektórzy mogli sądzić - ludź
mi bardzo majętnymi. A w każdym
razie nie mieli dużo pieniędzy, tym
bardziej że ostatnio zaczęli trochę
inwestować. Żyli z dnia na dzień, z
tego, co zarobili w sklepie. Chcieli
sprzedać dom w Wierzchocinie, po
nieważ potrzebowali pieniędzy na
dokończenie budowy kawiarni. Zdą
żyli wylać fundamenty.

Obcy we wsi
-Dwa tygodnie temu przyjechał do
nich gościu, prawdopodobnie z cen-

dzi przenocowali go nawet u siebie w
domu, jednak on odszedł bez poże
gnania - opowiada R.
Bajer. Kilka dni temu
nieznajomy zadzwonił
do sklepu i potwierdził
chęć kupna posiadłości.
W tym samym czasie
w Smołdzinie pojawił
się inny obcy mężczy
zna. Był młody. Miał
około dwudziestu lat.
Chodził i rozpytywał o
różnych ludzi.

Glos Koszaliński/Głos Słupski

leżała na wersalce w gościnnym po
koju na parterze. Przykryta była ko
cem. Jej męża znaleźli na podłodze
w sypialni na piętrze. Oboje mieli
strasznie zmasakrowane, pocięte
twarze. W domu nie było widać śla
dów walki. Saszetka, w której pani
Jadwiga zawsze nosiła pieniądze z
utargu, leżała pusta w kuchni na
podłodze. Bandyci zaskoczyli go
spodarzy zanim położyli się spać,
oboje byli w dziennych ubraniach.
Nie zdążyli nawet zamknąć samo
chodów.
Wiele wskazuje na to, że domow
nicy mogli znać morderców, bowiem
ci bez problemów weszli na posesję
pilnowaną przez psy - dwa wielkie
dogi niemieckie, rottweilera i kun
delka, który mieszkał w domu. Sąsiedzi twierdzą, że były bardzo groź
ne i nikt nie odważyłby się bez go
spodarzy wejść na podwórze. - Za
stanawiające jest to, w jaki sposób
morderca lub mordercy poradzili
sobie z psami. Albo ktośje znal, albo
podał im jakiś środek usypiający lub
uspokajający. Nie narobiły w nocy
hałasu, nawet syn mieszkający obok
rodziców nic nie słyszał. Rano zwie
rzęta zachowywały się bardzo dziw
nie. Były spokojne, wręcz otępiałe mówi Mariusz Zielonka ze Smo
łdzina.
Smołdzino to miejscowość o bar
dzo dużym bezrobociu, a mieszkań
cy nie są ludźmi zamożnymi. Wszy
scy bardzo dobrze wypowiadają się
o zamordowanych.

OSTATNIA SZANSA SKORZYSTANIA
Z ULGI BUDOWLANEJ
Tylko jeden domek jednorodzinny
- bliźniak, Rokosowo, ul. Bzów 17.

Kompleksowo wykończony
- glazury, terakoty, panele podłogowe

tralnej Polski, który chciał kupić od
nich ten dom.. Widziałem tego czło
wieka i muszę powiedzieć, że nie
wzbudził we mnie zaufania. Ja tam
nie zaczynałbym z nim żadnych in
teresów. Jednak oni potrzebowali
pieniędzy. Pan Włodzimierz chwalił
się, że facet ma przy sobie grubszą
forsę i chyba dojdzie do transakcji.
Obcy po raz kolejny przyjechał do
Smołdzina 14 października. Sąsie-

olej opałowy Ekoterm Plus

gaz w butlach

oleje silnikowe i płyny chłodnicze

Zapraszamy: Rubonaft sp. z o.o.
Kołobrzeg, ul. Wylotowa 78, wjazd od ul. Rolnej
tel./fax (094) 35 17 470, 35 17 479

GM-5160p

KAUFMAN
www.kaufman.oferuje.com.pl

29.950 PLN

Ceno 265.140 zł
Oferujemy:
- montaż instalacji gazowych

do wszystkich typów
i samochodów
\ - naprawy gwarancyjne i
\ pogwarancyjne
\ - sprzedaż części i
\ akcesoriów
\ - naprawy powypadkowe
\ -samochodyzastępcze

Potrzebujesz gotówki?
Udzktlmmy potyczek gotówkowych
od 500 zł do 10 OOO zł na dowolno colo!

• do 6.000 zł bez poręczycieli
• do 3.000 zł bez zgody współmałżonka
• okres spłaty od 3 miesięcy do 3 lat
• niskie oprocentowanie i szybka
wypłata gotówki_______ GM-2740pb

Bikk KREDYT- Koszalin,
ul. Zwycięstwa 7-9, (094) 346 59 88
Słupsk.u\. Jedności Narodowej 4/5,
teł. (Q59) 84 00 003, 84 03 790

ni
• Koszalin-Kłos 41, tel. (D94) 318-67-33
• Kołobrzeg, ul Witkowice 6, tel. (094) 35-10-111
• Centrum Napraw Powypadkowych
• Koszalin, ul. Wąwozowa 9, tel. (094) 343-18-15

Głos Koszaliński
Głos Słupski

596 570

egz,

Druga
lokalna gazeta

- Nie rozumiem tego zamieszania z maturą: nowa, stara, a teraz jak ^
kto chce. Ib niepotrzebne nerwy dla uczniów i nauczycieli oraz mar
notrawstwo naszych pieniędzy. Pomysł SLD, by nową maturę
zdawali dopiero d uczniowie, którzy idą nowym tokiem naucza
nia, czyli gimnazjaliśd, był dobry. Dlaczego teraz się z tego wy
cofują? No i następna porażka: odsetki od oszczędności. Ib kpi
na! Ktoś całe życie ciuła, a teraz rząd mu zabierze część zysków.
Gdyby chociaż odsetki od oszczędności były wyższe. Teraz to już
nikt chyba nie będzie składał pieniędzy w banku. Jakieś dobre
decyzje? Ograniczenie ministerialnych stanowisk.

Michał Brzozowski, emeryt z Koszalina: - W najważniej
szych sprawach, czyli kwestii bezrobocia i pustego bu
dżetu, nic jeszcze nie zrobiono. Ib, co na razie postano
wili ministrowie, to drobnostki. Jak tu poważnie ko
mentować zamieszanie z maturą czy personalne
przestawiania? Jedna dobra decyzja to zmniejsze
nie liczby ministrów, zastępców, sekretarzy Biurokratów powin
no być jak najmniej. I tak poradzą sobie z pracą. Ib
tylko kwestia organizacji. Ibraz rząd powinien się
jeszcze zająć wyrzucaniem niepotrzebnych ludzi z
władz różnych państwowych przedsiębiorstw,
spółek, urzędów wojewódzkich.

Tferesa Bubienko, wicedyrektor Zespo
łu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Słup
sku: - Decyzję rządu w sprawie matur oce"niam jako jedno z gorszych posunięć. Praco
waliśmy, aby nasi uczniowie byli dobrze przygo•
towani do nowej matury. W ubiegłą sobotę młodzież
dowiedziała się, że będzie zdawała starą maturę. Po kilku dniach oka
zuje się, że każdy uczeń będzie miał wybór: stara albo nowa. Nie wie
my, kiedy będą egzaminy, gdzie i w jaki sposób w związku tym wybo
rem zostaną przeprowadzone, jak będą wyglądały świadectwa doj
rzałości. Poprzedni rząd chciał za wszelką cenę wszystko zmieniać.
Obecny - za wszelką cenę wszystko naprawiać. A szkole jest po
trzebny spokój, bezpieczeństwo i poczucie stabilizacji.
JOANNA BOROŃ i BOGUMIŁA RZECZKOWSKA
Fot. Kamil Jurkowski, Krzysztof Tomasik

PALIWA, OLEJE, SMARY

ON, PB95, U95

Przedsiębiorstwo Budowlane
„KUNCER” sp. z o.o.
tel. (094) 342-20-76 w. 536, 537

egz.H

oferuje produkty
PKN ORLEN SA

KUBO.

Garaż, strych, mały przydomowy ogródek,
przyjazna, spokojna okolica, dogodny dojazd

724 178

Marcin Mózgowiec, student koszalińskiej politechniki: * v

- Sąsiadkę w nocy ze
środy na czwartek obu
dził pies zięcia, który
nagle bardzo głośno i
dziwnie zaczął ujadać.
Mówiła, że musiało być
po północy, ponieważ za
oknami nie świeciły już
uliczne lampy, które
wyłączane są o godzinie
24. Ja wstałam o trze
W czwartek miejscowi strażacy ochotnicy
ciej nad ranem. Było ci
znaleźli na drodze ze Smołdzina do wsi Sie
cho, psy nie szczekały.
de zakrwawiony kamień. Przypuszczają, że
Wciąż się zastana
krew może należeć do Włodzimierza S., któ
wiam., jak ktoś mógł
rego od tygodnia poszukują w okolicznych la
zrobić im coś takiego.
sach, na polach i mokradłach. - Obok kamie
To byli przecież bardzo
nia jest plama krwi oraz widoczny ślad hamo
dobrzy i uczynni ludzie
wania. Po oponach widać, że mogą to być śla
- mówi Anna Kraw
dy
pozostawione przez „malucha". Oddaliśmy
czyk, sąsiadka zamor
kamień policjantom do zbadania - mówi Ma
dowanych.
rek Borkowski ze Smołdzina.
W czwartek około
szóstej nad ranem do
Smołdzina przyjechali piekarze,
-Jak teraz sobie poradzimy? Pani
Jadzia dawała nam jedzenie na kre
zaopatrujący sklep państwa B.
Gdy okazało się, że sklep jest za dyt, na zeszyt. Pieniądze oddawali
mknięty, podjechali pod dom wła śmy, gdy tylko otrzymywaliśmy za
ścicieli. Drzwi były zamknięte. Za siłki. I tak w kółko. Pomagała nam
częli trąbić. Obudzili syna i okolicz jak tylko mogła. Nie wierzę, żeby
nych sąsiadów. Pierwszy do domu morderstwa dokonał ktoś miejscowy.
wszedł syn. Zobaczył leżącą na wer Tu nie mieli wrogów - usłyszeliśmy
salce matkę. Zaczął krzyczeć i wy od wielu mieszkańców wsi.
cofał się na podwórze. Pod drzwia
ARTUR STENCEL
mi stała już sąsiadka. Razem we
szli do mieszkania. Pani Jadwiga
Fot. Bartosz Arszyński

il

(dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy)

nowego rządu?

Psy ujadały

te

Mówimy dużym GŁOS em
SPRZEDAŻ GAZET
W SIERPNIU 2001 r.

Jak oceniacie pierwsze decyzje

Ludzie są wstrząśnięci mordem.
a zaraz potem otworzyli sklep spo
żywczy. W tym roku dokupili drugą
część budynku. Zapożyczyli się.
- Bardzo dobrze się znaliśmy. Moż
na powiedzieć, że mieliśmy wspólne
podwórko. Żyłem z nimijak brat. Tb
byli wspaniali ludzie. Pracowali od
świtu do zmierzchu. Spali po trzy,
cztery godziny na dobę - mówi R.
Bajer, któryjako jeden z pierwszych
dowiedział się o bestialskim mor-

3

.

W zdecydowanej większości instytucji finansowych, aby uzyskać
potrzebne pieniądze na inwestycje mieszkaniowo-budowlane, musisz
wykazać kolosalne dochody własne i Twojej rodziny, mieć tzw. zdolności
kredytowe. Krótko mówiąc:
aby uzyskać pieniądze - musisz... Mieć pieniądze.
I tak naprawdę własny kąt pozostaje dalej w sferze nierealnych marzeń.
Od dziś już NIE!
Towarzystwo Finansowo Inwestycyjne stwarza Ci możliwość uzyskania
celowych środków finansowych bez wymaganych zdolności
kredytowych.
Proponujemy:
- kwoty od 10 do 250 tys. PLN
- stałe oprocentowanie poniżej 6% rocznie
- dogodne okresy spłat (od 5 do 20 lat)
- niskie raty (np. dla 100 tys. 750 zł m-nie)
- minimum formalności (bez żyrantów)
-swobodę dysponowania środkami finansowymi
(sam decydujesz kiedy i na co je wydasz)

Do Twojej dyspozycji pozostanie nasze biuro regionalne
i doradcy finansowi na terenie całego kraju
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Reszto zależy od Ciebie!
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INWESTYCYJNE

Koszalin, ul. Zwycięstwa 10
tel. 347-42-09, 348-91-16
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SCENY Z ŻYCIA

Głos Koszaliński/Głos Słupski

Pochodzi ze wsi Popowo w gminie Będzi
no. Tam gospodarstwo mieli jego rodzice.
Opuścił wieś, by na nią powrócić. Jeszcze
pół roku temu był hodowcą świń. Teraz jest
posłem, który zdobył najmniej głosów w
kraju. Kim naprawdę jest Jan Łączny z No
wych Bielic, poseł „Samoobrony”?

Portret
posh
»o wnętrzu
Poseł Łączny żartuje, że postawił
go po to, by straszyć dzieci, które
się tu zakradają. Obok ma stanąć
jeszcze sztuczny jeleń. Dom stoi na
czterohektarowym polu, które J.
Łączny kupił 15 lat temu. Dziś nie
którzy mówią, że zrobił niezły in
teres. Działki na skraju miasta są
drogie. J. Łączny twierdzi, że zie
mi nie kupił dla zarobku, ale po to,
by ją uprawiać.

Chłop pełną gębą
Mówią o nim „cień Leppera”.
Mieszka niemal na rogatkach
Koszalina, tuż za największą w
mieście dyskoteką. Szutrowa
droga prowadzi do niewykoń
czonego jeszcze domu. Za nim
kilka ciągników i pomieszcze
nia gospodarcze. Na podwór
ku gęsi, pies, koty i plastikowy
dzik, który pilnuje domu.
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Rok temu stuknęła mu pięćdzie
siątka. Ma już za sobą trzy podsta
wowe rzeczy, które powinien zrobić
mężczyzna: postawił dom (do poło
wy), ma syna, a z drzew rośnie po
woli mały las. Jest gospodarzem
pełną gębą, dziś - na 46 hektarach.
Gospodarstwem - podobnie jak u
Lepperów - zajmuje się żona. Spe
cjalizują się w uprawie zbóż. Pół
roku temu zrezygnowali z hodowli
świń, choć rocznie sprzedawali 400
tuczników. Dlaczego?
Wiedziałem, że „Samoobrona”
eisb-jni
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wejdzie do parlamentu i że zostanę
posłem. Stwierdziliśmy z żoną, że
ona sama ze wszystkim sobie nie
poradzi. Nie mam jak Andrzej Lep
per dorosłego syna, który przejąłby
gospodarstwo - mówi J. Łączny.
Syn posła ma 17 lat i uczy się w
Zespole Szkół Samochodowych w
Koszalinie. Córka będzie w tym
roku zdawać maturę. Ich ojciec też
skończył miejscowe szkoły (dwa
technika: w Zespole Szkół Mecha
nicznych w Koszalinie i w Zespole
Szkół Rolniczych w Boninie). W
młodości miał sukcesy sportowe. J.
Łączny biegał na 400 metrów i w
1968 roku był nawet wicemistrzem
województwa.
Zawsze w egzekutywie

Ma polityczne doświadczenie. W
PZPR działał od 1970 roku do cza
su rozwiązania partii. Nie był zwy
kłym, szeregowym członkiem. Na
leżał do egzekutywy w zakładowej
organizacji partyjnej. Dodajmy, że
do 1993 r. pracował w koszalińskim
„Bumarze”. - Zawsze mówiłem
.OOttlUüO
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prawdę i byłem niepokorny, i wie
lokrotnie mnie w partii zawieszano.
Stałem jednak po lewej stronie, bo
wierzyłem, że w partii są też ludzie,
którzy potrafią coś zrobić dla Pol
ski - wspomina J. Łączny. W roku
1981 nie rzucił jak wielu innych
legitymacji partyjnej. Był wierny
PZPR, bo w nią wierzył.
W 1993 roku zostawił mieszkanie
w Koszalinie i kupił ziemię w No
wych Bielicach. Zajął się gospoda
rowaniem i budowaniem domu,
który nie jest wykończony do dziś.
W tym samym roku wstąpił do „Sa
moobrony”. Znów uwierzył polity
kom, którzy - jak mówi - przeko
nali go do swojej wizji świata. Po
tem został szefem „Samoobrony” w
regionie. Uchodzi za prawą rękę A.
Leppera. - Powiem tylko, że An
drzej ma do mnie pełne zaufanie w
wielu sprawach - przytakuje.

Szkolił nas Lepper
O tym, że zostanie posłem, dowie
dział się podczas wieczoru wybor
czego, gdy stało się jasne, że „Sa
moobrona” odniosła sukces. Resz
tę przeczytał w gazetach. Łączny
mówi, że się tego spodziewał, choć
„nie miał prawie kampanii wybor
czej”. Nie korzystał nawet ze spe
cjalnych szkoleń dla kandydatów
na posłów, które mu proponowano.
- Nie stać mnie na takie rzeczy.
Wyjazd do Warszawy to koszt 200
złotych, a szkolenie 300-400 zło
tych. Ib za dużo dla rolnika - mówi
J. Łączny. Zapewnia, że na Wiej
skiej też się pod tym względem nie
zmieni. Musi co prawda kupić dwa
garnitury, bo tylko dwa posiada
(nie licząc ślubnego, w który się nie
mieści). Ubiera się w Koszalinie
Niespecjalnie przejmuje się modą
- Nie przewróci mi się w głowie
Wiele rzeczy nie robi na mnie takie
go wrażenia jak na wielu ludziach
Ostatnio nie pojechałem, na Major
kę, choć mogłem tam. być z racji
swej funkcji w KRUS - wyznaje J.
Łączny. I zapewnia, że nie po to
został posłem, by brać, ale po to,
aby pomagać innym.
Mimo to nie ukrywa lekkiej próż
ności. Ciężko się z nim umówić, bo
stale ma spotkania... z dziennika
rzami. -Tb mój obowiązek - wyja
śnia. - Przewodniczący l^epper w tej
i innych sprawach nas pouczył. Ka
zał nam się zachowywać porządnie
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i wyglądać schludnie. Mamy ubie
rać się w ciemne garnitury i nosić
nasze krawaty tylko w czasie specjal
nych okazji. Dodaje, że wytyczne od
nośnie do zachowania i stroju od
Leppera dostały też panie posłanki.
Przewodniczący „Samoobrony” wy
raźnie zasugerował im, że „mini nie
jest dobrze widziane”. Część pań
była podobno niezadowolona...

Posłem być...
Nie liczy na wysokie poselskie
dochody. 3/4 pensji (podobnie jak
inni posłowie „Samoobrony”)
przeznaczy na specjalny fundusz
charytatywny. Z diety poselskiej
wynoszącej nieco ponad dwa tysią
ce złotych niewiele mu zostanie.
Na jak długo „Samoobrona”
zmniejszy dochody swoich posłów?
Nie wiadomo. - Już niektórzy w
Sejmie śmieją się, że na herbatę
nam z diet nie starczy. Coś w tym
jest, bo restauracje na Wiejskiej są
bardzo drogie. Będę jadał w oko
licznych barach - zapowiada poseł
Łączny.
Nie przyznaje się do wielkich po
litycznych ambicji, choć skrycie
chyba takie ma. Mówił na przy
kład, że chciałby w Sejmie szefo
wać jednej z komisji i ma przyrze
czenie ze strony A. Leppera, że
taką funkcję otrzyma. Wyznał, że
chętnie przewodniczyłby komisji
europejskiej. Czyżby panu posłowi
chodziło jednak o wyjazdy zagra
niczne? - Może troszeczkę, ale tak
naprawdę to chcę poznawać wiel-
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Karolinka ma siedem lat. Pod biurkiem w jej pokoju zawsze leży
spakowany plecak. Nigdy nie wiadomo, kiedy będzie musiała
uciekać z domu. Przed ojcem, komornikiem, policjantami...

Przez pięć - nie dał dziadkom na
utrzymanie dziecka nawet złamane
go grosza, chociaż co miesiąc pobiera
jego rentę po jej zmarłej matce. Uzbie

Bogate wyposażenie i bezpłatny ABS
Dostępny także z silnikiem HDi.
Cena już od 40 230 zł + 22% VAT*

rało się tego blisko 30 tys. złotych. Nie
przysyła paczek ani świątecznych
życzeń. Gdy przyjeżdża, to zawsze z
komornikami i policją. Chce zabrać

Partner
PEUGEOT

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ.
•Liczba samochodów ograniczona. Szczegóły w salonie.

MUMS?
Andrzej KURZAK

autoryzowany dealer

i

ul. Lutosławskiego 22
76-200 Słupsk
teł. (059) 841-24-81
fax (059) 841-24-80

Taki to ojciec...

„Małoletnia jest uczuciowo
związana głównie z dziadkami.
Jest to więź ukształtowana pra
widłowo, zaspokajająca jej waż
ne potrzeby psychofizyczne.
Ogólny stan zdrowia i rozwoju
dziewczynki świadczy o tym, że
ma zapewnioną odpowiednią
opiekę. Ojca postrzega jako
osobę zagrażającą, ponieważ
obawia się, że może on ją za
brać do siebie, a więc do obce
go miejsca, od osób dla niej
ważnych i bliskich. To powodu
je zachwianie poczucia bezpie
czeństwa oraz sytuacyjne reak
cje lękowe.”

kiem do siebie. Przeżyła kilka miesię
cy - wspomina pani Teresa pokazu
jąc ostatnie fotografie Beaty z kilku
miesięczną Karoliną w objęciach. Tam opieki żadnej nie miała. Głód i
smród. Zaniedbali ją. Na cały dzień
miał jej wystarczyć kubek mleka i
mała parówka. Zupa raz w tygodniu.
Zmarnowali nam córkę...
Andrzej Szmurło potraktował swo

EDYTA HENDZEL
Fot. Kamil Jurkowski
m ***■
----------- --------się. Nie dostali Karolinki. Są
nam bardzo pomagają. Ludzie we
wsi są z nami. No, na policję też nie
możemy złego słowa powiedzieć...

Zofia Owierczuk-Radziwoniuk, sędzia rodzinny w Bielsku

Karolinkę do siebie, na podbiałostocką wieś. Dziewczynka i jej dziadko
wie żyją w ciągłym strachu. Jak i kie
dy zakończy się sprawa o pozbawie
nie ojca praw do dziecka - nie wiado
mo.

W Buchowie, niewielkiej popegeerowskiej osadzie pod Debrznem,
nikt nie ma wątpliwości przy kim
powinna być Karolina. Miejscowi
pytają tylko: - Gdzie jest sprawiedli
wość1?
- Córka wyszła za mąż i wyjechała
w białostockie. Urodziła Karolinkę.
Wtedy zaczęły się kłopoty. Zachorowa
ła. Kolano ją bolało. Okazało się, że
ma guza. Poszła do szpitala. Prze
szczep się nie przyjął. Odjęli jej nogę.
Później rak zrobiłprzerzuty na płuca.
Zanim zmarła, zabraliśmyją z dziec-

Wilk czy owca?
Czasem, gdy się zdenerwuje,
bywa za głośny, ale, jak sam mówi,
to potrzebna agresja, bo nie można
być politykiem, gdy nie jest się
agresywnym. Poseł zastrzega, że ta
agresja powinna „być na pozio
mie”. Uważa się za wrażliwego spo
łecznika. O swoim życiowym mot
to mówi: „być uczulonym na nie
sprawiedliwość i krzywdę innych”.
Poproszony o to, by w kilku sło
wach określił swoje najważniejsze
cechy, mówi po prostu: jestem do
brym człowiekiem. Nie uważa się
za politycznego prowokatora. Mnie immunitet nie jest potrzebny,
bo to, co robię, czynię dla innych.
Nie zakończymy naszej walki na
siedzeniu w Sejmie. Dajemy rządo
wi pół roku na poprawę stanu pań
stwa. Potem albo dojdzie do maso
wych protestów społecznych, na któ
rych czele, mimo że to niezręczne
dla posłów, będziemy musieli sta
nąć, albo doprowadzimy da samo
rozwiązania parlamentu - zapo
wiada J. Łączny.

Ja ciebie nie znam

Doi mi spokój, tato!
Andrzej Szmurło ma w ręku wyrok Sądu Rodzinnego w Bielsku
Podlaskim, który nakazuje Teresie i Edwardowi Rydzakom wyda
nie mu jego córki Karoliny. Przypomniał sobie o niej niedawno.
Przez kilka lat, od śmierci żony, nie widywał dziewczynki.

kich tego świata. Lubię się uczyć,
a takie kontakty rozwijają. Moją
pasją jest zresztą historia polityki
- mówi J. Łączny. Jak wiadomo
ostatecznie J. Łączny został człon
kiem komisji europejskiej (na któ
rej mu zależało) i wiceprzewodni
czącym komisji uwłaszczenia i
przekształceń własnościowych.

ich najbliższych jak przedmioty. Te
ściowie, zanim zabrali Beatę i Karo
linę do Buchowa, musieli podpisać
glejt, że nie będą żądali od niego pie
niędzy na ich utrzymanie. Podpisali.
Karolina miała osiem miesięcy Pani
Teresa wygrzebuje dokument ze ster
ty dokumentów, kładzie na ławie. Taki to człowiek - mówi z wyrzutem
w głosie.
- Karolinka nawet głowy nie podno
siła. Poszliśmy do lekarza. Witamin
dostała. Efekt był. Roku nie miała, jak
sama na nóżkach stanęła i poszła.
Zięć nie interesował się nimi. Kiedyś
przyjechał i wymeldował od nas w
gminie dziecko. Potem, sąd zdecydo
wał, że możeje zabrać, a przecież Ka
rolinka go nawet nie zna. On dla niej
obcy. Tu się wychowywała, tu ma
dom. Nie oddamy jej nikomu... - za
pewnia Edward Rydzak. - Córce na
łożu śmierci to obiecaliśmy. Jej też
tam źle było, ale się specjalnie nie skar
żyła. „Jeszcze zostanę. Będzie lepiej”powtarzała.

Dobrze jej
u mnie będzie
- Jestem jej ojcem i nie chcę żeby
dziadki ją wychowywali. Ma u mnie
przygotowany pokój. Dobrze jej bę
dzie. Jak kiedyś do niej pojechałem,

to oni nawet nie wiedzieli., gdzie Ka
rolina jest. I co to za opieka? - pyta
Andrzej Szmurło. - Na policję posze
dłem. Usłyszałem tylko, że dziecko ni
gdzie nie zginęło i nie ma co robić ra
banu.

Boję się, że ją porwą
- Boimy się w dzień i w noc, cały
czas. Jak tylko jakieś auto pod dom
zajeżdża, to już stoim przy oknie,
zerkamy zza firanek kto to, czy nie
trzeba uciekać. Rano Karolina jedzie
do szkoły w Strzeczonie, a ja razem
z nią. Siedzę i czekam aż dziecko lek
cje skończy. Razem wracamy. Boję
się, że mi ją porwą - skarży się pani
Teresa, zanosząc się płaczem.
- Uciekamy przed każdym poli
cyjnym radiowozem i samochoda
mi z obcymi rejestracjami. Nie wie
my, co robić, do kogo się zwrócić dodaje pan Edward. - To dziecko
nerwicy dostanie. Tak nie może
być. Co to za prawo!? Skąd sąd w
Bielsku wie, co się dzieje tu u nas...
Jak temu dziecku tu jest. Nikt nas
o nic nie pytał. Wieczorem, po Ka
rolinę komornik potrafił z policją
przyjechać. Trzeba było uciekać.
Innym, razem to aż dwóch komor
ników do drzwi zapukało. Udało

Podlaskim, tłumaczy, ie„wykonanie
władzy rodzicielskiej powierzono
ojcu, a orzeczenie o wydanie dziew
czynki jest prawomocne i wykonal
ne. ’’Dziadkowie twierdzą, że o spra
wie, która odbyła się w dalekim Biel
sku, nie wiedzieli, nikt ich nie powia
domił, nie prosił o wyjaśnienia.
Karolina zaczęła pisać kilka dni
temu list do ojca:,, Ja ciebie nie znam.
Daj mi spokój, tato.” Jeszcze go nie
wysłała. Chce dopisać, że będzie
miała komputer, że dziadek kupił jej
hulajnogę i grę telewizyjną...
- My chcemy, żeby się widywali.
On może tu przyjeżdżać kiedy chce.
Będzie miał gdzie spać i co zjeść.
Nie możemy mu zabronić kontak
tu z córką. Ale nie pozwolimy jej
wykraść. Tam w te lasy, gdzie tyl
ko wiatr hula... - tłumaczą zroz
paczeni Rydzakowie.
Gdy rozmawiamy, przeglądając
sądowe dokumenty i rodzinne fo
tografie, w pokoju za ścianą Karo
lina siedzi za swoim biurkiem i coś
z zapałem rysuje. Po kilkunastu
minutach przynosi obrazek. - Tb
jest dziadek, a to babcia Teresa...
- pokazuje palcem uśmiechające
się z kartki papieru postaci.
„Sądzimy, iż dziadkowie
dają gwarancję prawidłowego
sprawowania władzy rodzi
cielskiej, zwłaszcza że są oso
bami preferowanymi uczucio
wo przez małoletnią. Ojciec
nie uczestniczy faktycznie w
życiu córki, nie utrzymuje z
nią kontaktów, nie nawiązał
więzi uczuciowych.”

Tekst i fot.

GRZEGORZ JANOWCZYK
Na zdjęciu: Karolina z babcią
PS. Teksty w ramkach pochodzą
z opinii wydanej w tym roku przez
Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Bydgoszczy. Psy
cholog, pedagog i psychiatra opra
cowali ją na wniosek prokuratora
rejonowego w Człuchowie, który
wniósł o pozbawienie A. Szmurło
władzy rodzicielskiej nad Karoliną
oraz ustanowienie T. i E. Rydzaków
rodziną zastępczą dla wnuczki.

TEMAT TYGODNIA
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Jest drugą po chorobach układu krążenia przyczyną śmierci Polaków. Budzi grozę. Kojarzy się z cierpieniem i nieuchronnym wyrokiem. O raku mówi się:
przekleństwo ludzkości. Kończy się październik ogło-

szony miesiącem walki z chorobami no
wotworowymi. Kilka dni temu w Szczecinku i Białogardzie przedstawiciele
warszawskiej fundacji ,,Medigen” badali
osoby, które chcą być dawcami szpiku
kostnego. To wielka szansa dla chorych z białaczką,
Specjaliści z uporem twierdzą, że rak wcale nie musi
oznaczać wyroku. Postanowiliśmy spojrzeć na problem w taki właśnie sposób.

Ja żyję!
Marcin Bujniewicz ma 20 lat, mieszka w Białogardzie. Białaczkę stwier
dzono u niego, gdy miał 19 lat. Na jego leczenie zbierano pieniądze, orga
nizowano charytatywne imprezy. Bliscy Marcina przeżywali koszmar
poszukiwań dawcy szpiku. Udało się go znaleźć w Niemczech. Chłopak
żyje dzięki przeszczepowi. Jak mówią osoby, które go znają, choroba
bardzo go zmieniła. Z żyjącego chwilą nastolatka w ciągu kilkunastu mie
sięcy stał się dojrzałym mężczyzną. Obecnie wraz ze swoim przyjacie
lem Sebastianem Kicą szukają osób, które zgodziłyby się zostać dawca
mi szpiku. Poprosiliśmy Marcina, by opowiedział o swoich przeżyciach.

- Gdy dowiedziałem się, że mam
białaczkę, poczułem się tak, jakby
coś wyleciało mi z ręki. To uczucie
trwało bardzo krótko, tylko kilka
naście sekund. Potem pojawiły się
pytania: co będzie jutro? Nie wie
działem, czy się obudzę następnego
dnia. Co będzie z nauką ? Co z dziew
czyną1? Później pojawiła się chęć

walki z chorobą. Potraktowałem to
jak wyzwanie albo raczej jak prze
szkodę, którą muszę pokonać.
Strach był gdzieś we mnie, ale dale
ko, na drugim planie. Na początku
nawet go nie było, ale pojawił się
później. Gdy brałem chemię i wi
działem, jak wszyscy ci ludzie umie
rają... wtedy się bałem.

Bałem się nie tylko o siebie. Wie
rzę w przeznaczenie i uznałem, że
jeśli ktoś gdzieś chciał, żebym za
chorował, to tak się musiało stać.
Bałem się o moich bliskich, żeby
ich nie zostawić samych, żeby nie
zostawić mojej dziewczyny. Co za
pamiętałem szczególnie ? W tamtej
sytuacji, kiedy miałem świado
mość zagrożenia życia, natych
miast przestały być ważne codzien
ne sprawy, które wcześniej mnie
zaprzątały, na przykład to jak wy
glądam..
Miałem dwie chwile zwątpienia.
Pierwsza, jakieś 2-3 miesiące po
tym, gdy zachorowałem, i druga, 4
- 5 miesięcy później. Nie wiem,
czym to było spowodowane, ale to

Straciłem syna
Henryk Siegert mieszka w
Szczecinku, jest emerytowanym
nauczycielem. We wrześniu 1999
roku okazało się, że jego syn, Paweł,
cierpi na białaczkę szpikową. Wy
nik badań: nowotwór krwi zaatako
wał 97 procent szpiku kostnego
chłopca. Pawła początkowo leczono
przynoszącymi poprawę autoprzeszczepami szpiku (szpik jest
pobierany od chorego, następnie
oczyszczany z komórek nowotworo
wych i podawany z powrotem). Szu-

kano jednocześnie dawcy, którego
znaleziono za granicą. Choroba
ponownie zaatakowała w sierpniu
2000 roku. Zawiązał się komitet
ratowania życia Pawła, zbierający
pieniądze na bardzo kosztowną
operację przeszczepu. Jej termin
wyznaczono na połowę grudnia.
Niestety, Paweł zmarł 20 listopa
da 2000 roku, kilka tygodni przed
operacją. Miał 19 lat.
Henryk Siegert stara się teraz po
móc innym chorym, zachęcając do

wpisywania się na listę dawców
szpiku.
- Jak się dowiedzieliśmy o choro
bie Pawła, to było straszne. Infor
mację o tym, że jest to białaczka
szpikowa, przyjęliśmy z przeraże
niem. Co czuliśmy ? Bezradność to
najbardziej adekwatne określenie.
Gdy choroba powróciła, syn się za
łamał. Niestety, nie doczekał prze
szczepu, przyplątało się zapalenie
płuc i w ciągu jednego dnia odszedł
od nas.

był atak jakby złości, który trwał
kilka minut. Później już wszystko
było dobrze. To było tak, jakbym to
wszystko z siebie wyrzucił.
Najważniejsze jest to, żeby się nie
poddawać. To najgorsze, co można
zrobić. Trzeba żyć tak jak do tej pory,
nie myśleć o chorobie, ale oczywiście
nie zapominać o niej. Trzeba zająć
się codziennymi sprawami, tak aby
choroba nie zawładnęła twoim ży
ciem. To lis, który zachodzi od tyłu i
wali w plecy. Trzeba walczyć, cho
ciaż to bardzo trudna walka, bo nie
widać w niej przeciwnika, a czasa
mi nawet go nie czuć.
Bardzo ważne jest wsparcie bli
skich, nie można zostać w chorobie
samemu. Codzienne gesty, nawet tak
drobne jak ustąpienie przez kogoś
miejsca w kolejce do lekarza, mają
ogromne znaczenie. Choroba zmie
nia też podejście do ludzi. Gdy wie
działem już, że jestem chory, stara
łem się pogodzić z osobami, z który
mi byłem skłócony. Choroba zmie
nia, i to bardzo. Po takim doświad
czeniu jest się zupełnie inną osobą.
Ale najważniejsze to nie dać się „li
sowi”.

O jednej rzeczy się przez ten okres
przekonaliśmy: że w takich trudnych
momentach trzeba wierzyć w dru
giego człowieka. W bliskich, rodzi
nę, przyjaciół, ale też często zupełnie
obcych ludzi. W czasie choroby syna
spotkaliśmy się z ogromną pomocą.
To bardzo ważne, że w takiej trage
dii można liczyć na innych.
Teraz zachęcamy ludzi do zosta
wania dawcami szpiku. To forma
zwrotu długu, forma rewanżu. Stra
ta dziecka jest czymś najgorszym co
się może zdarzyć. Można reagować
różnie, można być rozżalonym,
można płakać i obrażać się na cały
świat, a można też robić coś, co spra
wi, że inni unikną tragedii. Mam
świadomość, że nasze dziecko żyło
by, gdyby dawców było więcej. To, co
się wtedy przeżywa, jest okrutne.
Chcielibyśmy, żeby nikogo to więcej
nie spotkało.
Spisał MARCIN CIANIA

Głos Koszaliński/Głos Słupski

Nowotwór złośliwy jest to nie
kontrolowany rozwój komórek pro
wadzący do ich nadmiernego roz
rostu, nad którym organizm nie jest
w stanie zapanować, a w konse
kwencji - do zniszczenia organi
zmu. Rak jest rodzajem nowotwo
ru złośliwego - obok gruczolakoraków, mięsaków, chłońiaków. Po
tocznie jednak tak zwykło się na
zywać wszystkie nowotwory złośli
we. W większości przypadków do
kładna przyczyna ich rozwoju nie
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jest znana. Znane są natomiast
czynniki będące główną przyczy
ną powstawania niektórych rodza
jów nowotworów. Na pewno istnie
je związek między paleniem papie
rosów a rakiem płuc, gardła, krta
ni, pęcherza moczowego. Około
10 proc. nowotworów ma tło gene
tyczne. Duże znaczenie przypisu
je się czynnikom cywilizacyjnym,
wśród których najczęściej wymie
niane są: szkodliwy wpływ środo
wiska, sposób odżywiania, stres.

Rak płuc: nietypowy kaszel, chrypka, nawracające zapalenia płuc,
bóle w klatce piersiowej, krwioplucie, duszność.
Rak piersi: zmiana kształtu piersi, zmiana koloru skóry, wyczuwal
ne guzki sprawiające ból lub bezbolesne, owrzodzenia brodawek sut
kowych i krwawienia.
Rak jelita grubego: zmiana dotychczasowego rytmu wypróżniania,
uporczywe zaparcia lub naprzemian biegunki i zaparcia, krew w stol
cu, dyskomfort w brzuchu.
Rak trzustki: ból, chudnięcie, żółtaczka
Rak prostaty: zaburzenia w oddawaniu moczu (częste oddawanie
moczu nocą, słaby, przerywany strumień), ból w miednicy.
Rak macicy: krwawienia, ból, upławy
Rak jajnika: dyskomfort w podbrzuszu, nieprawidłowe krwawienia,
powiększenie brzucha.
Czerniak: zmiany kształtu, koloru lub powiększenie znamion i bro
dawek na skórze, krwawienie.

Badanie cytologiczne pozwala na wykrycie obecności komórek no

wotworowych.
Badanie histopatologiczne, czyli specjalistyczne badanie wycinka
tkanki pobranej z nowotworu, pozwala dokładnie określić, czy zmia
na nowotworowa ma charakter złośliwy czy nie.
Biopsja gruboigłowa polega na pobraniu do badań histopatologicz
nych fragmentu chorej tkanki (np. z guza piersi).
Biopsja cienkoigłowa polega na pobraniu komórek do badań cyto
logicznych
Biopsja mammotomiczna to badanie polegające na wycięciu z pier
si całego guzka i poddaniu go ocenie histopatologicznej. Zabieg wy
konywany jest zamiast tradycyjnej operacji.

Od czterech lat w słupskim szpi
talu funkcjonuje samodzielny
oddział chirurgii onkologicznej.
Od początku kieruje nim dr n.
med. Zoran Stojcev. Oddział liczy
siedemnaście łóżek.
Pierwotnie kierownictwo szpi
tala zakładało, że rocznie będzie
w nim operowanych od 250 do
300 chorych. Jednak już w
pierwszym roku liczba operacji

wyniosła 360, w drugim - 450, w
trzecim - 490. W ciągu niecałych
10 miesięcy tego roku na oddzia
le przeprowadzono 470 zabie
gów.
- Te liczby świadczą nie tylko o
większej liczbie zachorowań na
raka, ale i o jego wcześniejszym
wykrywaniu, gdy nowotwór jest
jeszcze w tzw. stadium operacyj
nym - mówi dr Stojcev.

Tu szukajcie po
W Przychodni Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
przy ul. Orlej są poradnie specjalistyczne - m.in. urologiczna, chirur
giczna, ginekologiczna, onkologiczna ogólna, genetyczna, z którymi
w razie potrzeby można się skontaktować.
★ * ★
W Słupsku jest kilka poradni onkologicznych. W Wojewódzkiej Przy
chodni Specjalistycznej przy ul. Jana Pawła II mieszczą się: Woje
wódzka Poradnia Onkologiczna, Poradnia Chorób Sutka, Poradnia
Proktologiczna i Poradnia Chirurgii Onkologicznej.
Przy ul. Armii Krajowej 1/1 znajduje się Niepubliczny ZOZ „Sides”.
W słupskim szpitalu są oddziały chirurgii onkologicznej oraz che
mioterapii. Na radioterapię pacjenci są wysyłani do gdańskiej Akade
mii Medycznej.

Najgroźniejsze

Policzmy go
Liczba zachorowań na różnego ro
dzaju nowotwory ma w Polsce stałą
tendencję wzrostową - wynika ze sta
tystycznych sprawozdań. O ile jesz
cze w roku 1999 było ich w naszym
kraju około 100 tysięcy, to z prognoz i
dotychczas stwierdzonych przypad
ków w tym roku liczba zachorowań
na raka sięgnie 110 tysięcy.
W województwach Polski północ-

nej zachorowalność na raka jest wy
ższa niż w kraju i dużo wyższa niż w
województwach tzw. ściany wschod
niej. O ile w dawnym woj. koszaliń
skim i słupskim rocznie zapada na
nowotwory około 250 osób na 100
tysięcy mieszkańców, o tyle w woje
wództwach wschodnich - około 150
osób na 100 tys. ludzi. Niestety, nie
wiadomo dlaczego tak się dzieje.

■ Zachorowania na nowotwory złośliwe i zgony z ich powodu w by
łym woj. koszalińskim według danych zgromadzonych przez Przy
chodnię Onkologiczną w Koszalinie. Jest to około 60-70 procent fak
tycznej liczby zachorowań i zgonów zastrzegają nasi informatorzy.

1998 -

1019

534

1999 -

1275

629

2000 -

1120

710

600

brak danych

2001 (I półrocze)

PS Nie udało nam się zebrać analogicznych danych z regionu słup

skiego. W latach ubiegłych - co potwierdzają lekarze - były one bardzo
podobne do koszalińskich.

Postrach kobiet
Rak piersi od lat dominuje wśród
nowotworów złośliwych atakują
cych kobiety. Wiek nie ma znacze
nia, wśród ofiar choroby są zarów
no osoby starsze, jak i bardzo mło
de. W koszalińskiej Przychodni
Onkologicznej odnotowano w 1998
roku 148 zachorowań i 21 zgonów
z tego powodu. W 1999 zachoro
wały 174 osoby, 31 zmarło, w 2000
zaś zarejestrowano 157 zachoro
wań i 66 zgonów. W pierwszym
półroczu tego roku odnotowano już
75 nowych przypadków choroby.

Samokontrola piersi, regularne
badania mammograficzne i USG
pozwalają wykryć chorobę we
wczesnym stadium. W byłym Ko
szalińskiem badania mammogra
ficzne wykonywane są w Koszali
nie (m.in. w Przychodni Onkolo
gicznej i szpitalu), Kołobrzegu,
Szczecinku i Połczynie Zdroju.
Przychodnia Onkologiczna ma od
niedawna mammotom - nowocze
sne urządzenie służące do bezoperacyjnego wycinania z piersi
niewielkich guzków.

Największe żniwo zbiera w Pol
sce rak płuc. Jest na pierwszym
miejscu wśród nowotworów dotyka
jących mężczyzn. Choruje na nie
go także wiele kobiet. U panów sto
sunkowo często występują również
nowotwory układu pokarmowego jelita grubego, trzustki, u starszych zagrożeniem nr 1 jest rak gruczołu
krokowego. U kobiet najpowszech-

niejszy jest rak piersi. Na tej ponu
rej liście są też nowotwory narządu
rodnego (szyjki macicy, jajnika),
płuc. Dość często - podkreślają spe
cjaliści - obserwuje się ostatnio przy
padki raka płuc i jajnika u młodych
kobiet. Coraz więcej jest też zacho
rowań na czerniaka złośliwego. Ten
nowotwór dotyka zarówno osoby
młode, jak i starsze.

Numer jeden
- Tylko w naszym oddziale rozpo
znajemy co miesiąc 8-10 nowych
zachorowań na raka płuc. W wielu
przypadkach, niestety, choroba jest
już zaawansowana - mówi Wiesła
wa Zawadzka, ordynator oddziału
męskiego Specjalistycznego Ze
społu Gruźlicy i Chorób Płuc w
Koszalinie.
Rak płuc jest najczęstszą i jedną z
najbardziej podstępnych chorób no
wotworowych. Spośród czterech ro
dzajów nowotworów złośliwych ata
kujących ten narząd, jeden leczony
jest „chemią”, trzy pozostałe - opera
cyjnie. Z grupy pacjentów dotkniętych
tymi ostatnimi do zabiegu kwalifikuje
się zaledwie 20-30 procent.
- To zatrważające,
tym bardziej że 70 pro
cent wszystkich nowo- .
/
tworów złośliwych płuc
%
stanowi tak zwany rak
płaskonabłonkowy. Leczony ope
racyjnie daje długie okresy przeży
cia, nawet może być całkowicie wy
leczony. Mamy pacjentów, którzy
byli operowani 20-30 lat temu. Nie
stety, często wykrywany jest zbyt
późno - ubolewa doktor W. Za

wadzka.

Jak się chronić przed najgor
szym? Przede wszystkim - nie pa
lić papierosów, bo te przynajmniej
w 70 proc. przypadków przyczynia
ły się do zachorowań. I regularnie,
choć raz na dwa lata, robić sobie
zdjęcia RTG płuc. Zwracać ponad
to baczną uwagę na kaszel. Jeśli
pojawia się bez wyraźnego powo
du albo - w przypadku przewlekłej
choroby - zmienia się jego charak
ter - można podejrzewać, że coś
niedobrego dzieje się w oskrze
lach. To stosunkowo wczesny ob
jaw.

Zdobycze genetyki już się wyko
rzystuje, by określić wrodzone pre
dyspozycje do zachorowania na
raka. Ośrodek Nowotworów Dzie
dzicznych w Szczecinie w całym
regionie prowadzi badania pozwa
lające wyłowić osoby genetycznie
zagrożone rakiem piersi, jajnika,
jelita grubego, żołądka, prostaty i
innymi nowotworami. Wśród oko
ło 800 tysięcy osób przeprowadzo
no już ankiety dotyczące występo
wania chorób nowotworowych w
rodzinie. Około 2 proc. ankietowa

nych, czyli około 4300, osób zapro
szono do konsultacji genetycznej,
ponad połowie spośród nich (2300
osobom) postawiono diagnozę o
podwyższonym ryzyku zachoro
wania na chorobę nowotworową.
W takich przypadkach pacjentów
obejmuje się opieką profilaktycz
ną, zalecenia dotyczą m.in. częst
szych badań kontrolnych. W kosza
lińskiej Przychodni Onkologicznej
pod opieką szczecińskiego gene
tyka dr. Jacka Gronwalda jest oko
ło 500 osób.

To, że w Polsce zbyt dużo ludzi
z powodu raka umiera (więcej niż
w krajach zachodnich czy USA)
jest najczęściej skutkiem późne
go rozpoznania choroby. Wiele
nowotworów daje, niestety, bar
dzo późno objawy. Są jednak ta
kie nowotwory, których rozwojo
wi można zapobiec. W początko
wej fazie, dzięki badaniom cyto
logicznym, można wykryć raka
szyjki macicy, który w tym stadium
jest całkowicie wyleczalny (a u
nas wciąż zbiera śmiertelne żni
wo). Proste badanie pozwala na
wykrycie w porę zagrożenia ra
kiem prostaty, odbytnicy. Badania
profilaktyczne mogą uchronić
przed rozwojem nowotworów
złośliwych piersi, jelita grubego,

czerniaka. - Ludzie często ze stra
chu odwlekają wizytę u lekarza,
nawet jeśli zauważą u siebie coś
niepokojącego. Nie wolno się
bać. Strach jest złym doradcą -

przekonują lekarze.
Nie każda nieprawidłowość
musi być objawem choroby nowo
tworowej. Krwiomocz np. może
być spowodowany kamieniem w
układzie moczowym, ale może
też być objawem raka nerki albo
pęcherza. Podobnie nie każdy
guzek w piersi musi być nowo
tworem złośliwym.
Obserwujmy swoje ciało obrzęki, owrzodzenia, dziwne
wydzieliny, krwawienia i inne nie
prawidłowości w naszym organi
zmie powinny zaniepokoić.

Tfeksty: ILONA STEC, LEOKADIA LUBINIECKA,
MARCIN CIANIA
Fot. Kamil Jurkowski i archiwum
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Ta opowieść jest dopiero początkiem historycznego śledztwa. Czy zakończy się ono
sukcesem historyków - trudno przewidzieć. Wyzwanie zostało podjęte. Pierwsza zgłę
biona tajemnica już zrodziła kilka następnych - równie trudnych dziś do wyjaśnienia.
wierszy podkreśla współczesna,
poetycka wersja tłumaczenia za
proponowana przez Zdzisława
Machurę - ojca Warcisława:
Co znaczą groby wspaniałe
Pomniki nad każdą mogiłą
Gdy powierzone im ciało
W sen się wieczny wtuliło.
Przyjmij ją ziemio z miłością
I otul miękkim swym łonem,
Powierzam ci ludzkie kości
W tym grobie dzisiaj złożone.
Ty ziemio przykryj to ciało,
Lecz wiedz, że jego stworzyciel
Wezwie, by z martwych powstało
Przed swoje boskie oblicze.
Gdy przyjdzie ostatnia chwila
By ludzkość przed Bogiem stała,
Mogiła się każda rozchyli
I odda złożone tam ciała.
Dyskusja na forum interneto
wych tłumaczy sugeruje, że tekst
jest wieloznaczny i możliwa jest
także inna jego interpretacja.

Śledztwo w sprawie
zmarłej księżniczki
Zaczęło się od dwóch potężnych kamiennych tablic nagrob
nych wmurowanych w ścianę za ołtarzem kościoła św. Jacka w
Słupsku.
- Jestem przewodnikiem wycie
czek i zawsze, kiedy wprowadzałem
je do kościoła, denerwowały mnie te
tablice, bo nic o nich nie było wia
domo - mówi historyk Warcisław
Machura. - W rejestrach konser
watorskich zabytek figurował, ale
nikt nic o nim nie wiedział. Intry
gowało mnie, dlaczego tablice są
schowane za ołtarzem? Czy tam
była nekropolia jakieś słynnego
rodu? Przy kościele nigdy nie było
cmentarza, a w krypcie pod kościo
łem spoczywało niewielu zmarłych,
jest więc mało prawdopodobne, że
pod tablicami kryją się grobowce. A
jeżeli to nie są nagrobki, to co?
Intrygujące tablice zainspirowa
ły Warcisława Machurę i jego żonę
- Halinę do poszukiwań. Postano
wili poznać treść napisów. Mieli za
sobą wiele lat doświadczeń w roz
szyfrowywaniu zabytkowych tek
stów. - Najpierw jeździliśmy na
studenckie obozy epigraficzne. Na
sze zadanie polegało na odczytywa
niu napisów na zabytkach, w ko
ściołach, na starych przedmiotach,
płytach cmentarnych i nagrobkach.
Później inwentaryzowaliśmy cmen
tarze na zlecenie słupskiego konser

watora zabytków - dodaje Halina

Machura.
O ❖ ❖
Państwo Machurowie skopiowa
li łaciński tekst z dwóch tablic i
szukali pomocy łacinników. Dzięki
pomocy Zofii Sznigier udało się

ło się, że rozumiemy poszczególne
słowa, ale one nie dawały się złożyć
w żadną sensowną całość.
Warcisław Machura - zapalony
internauta, przedstawił tekst dysku
syjnemu klubowi internetowych tłu
maczy. Wokół słupskich tablic rozgo
rzała dyskusja. Wreszcie anonimo
wa pani profesor przedstawiła wła
sną wersję tłumaczenia łacińskiego
wiersza. I w ten sposób odkryta^zo-

Prywatny wymiar
sprawiedliwości?
Nasi Czytelnicy, których zapytaliśmy o opinię w tej sprawie,
sprawę osądzili bez kodeksu:
Gabriela Czapiewska, asystentka w Insty
tucie Geografii Pomorskiej Akademii Pedago
gicznej w Słupsku:
- Trudno opowiedzieć się po czyjeś stronie, bo
trzeba oskarżyć człowieka, który chcąc odzy
skać swoją własność, czyni ze złodzieja ofiarę.
Niestety, takie są realia. Ludzie stracili wiarę
w skuteczność prawa i działają na własną rękę.
Ja najpierw starałabym się odzyskać swoją
rzecz czy pieniądze z pomocą policji. Gdyby
jednak to nie odniosło skutku... to kto wie, jak
bym się zachowała.

Kazimierz Pyzik, inżynier budowlany:
- Dzisiaj to jedyny sposób na odebranie swo
jej własności. Teraz, gdy sądom doszły sprawy
po zlikwidowanych kolegiach, szanse na docze
kanie się sprawiedliwości stają się coraz mniej
realne. Natomiast coraz bardziej realne - umo
rzenie sprawy.

Konrad Wojnowski z Bytowa, uczeń wie
czorowej szkoły mechanicznej:
- W niektórych przypadkach Temida powin
na przymknąć oko. Zwłaszcza w sytuacji, gdy
egzekucja zostaje przeprowadzona bez użycia
przemocy. Ale jeśli uprzejme argumenty nie wy
starczają... Ja skorzystałbym z pomocy policji
albo założyłbym sprawę w sądzie.

JOLANTA
NITKOWSKA-WĘGLARZ
Na zdjęciach:

odczytać fragment epitafium. Część tekstu rozszyfrowaliśmy, ale
był taki fragment, który wprawiał
nas w kompletne zdumienie wspomina pani Halina. - Wydawa

stała pierwsza tajemnica kamien
nych płyt - poznano ich treść.
❖ ❖ O
Autor łacińskich strof musiał być
nie lada mistrzem. Urodę starych

★ Głos w sprawie reformy polskiej oświaty
★ Zapraszamy do dyskusji!

Moje liceum
Byłem tam rok temu. Chyba po
raz pierwszy po maturze. Zanieść
Wychowawczyni róże. Nic się nie
zmieniła. I ona, i szkoła. Ten sam
budynek, dwupiętrowy, nieco ko
szarowy, w kolorze ciemnej ochry,
zielona siatka, tylko drzewa nie
co podrosły. Drzwi zmienione, alu
miniowe, oszklone, portiernia, z
domofonem, żadnego szwendania
się poza dzwonkiem. Nauczyciele
też ci sami, kompetentni, pełni
uczucia, lecz zawsze zagonieni,
bez urlopów w Dalmacji, czasu
wolnego, życia z rodziną. I jakby
bardziej zestresowani.
Skarżyła mi się Wychowawczy
ni, po przygotowaniu całej pleja
dy profesorów uniwersyteckich, że
straciła prawo nauczania. Jakieś
zaświadczenie jest jej potrzebne,
nie bardzo zrozumiałem jakie. I
uczniowie też jakby inni, w czar
nych garniturach, koszulach, kra
watach. Biedne matki (pokojów

Dość wątłe są na razie poszlaki
sugerujące związek pięknego epita
fium ze szlachetnie zmarłymi, po
chowanymi w krypcie pod kościo
łem św. Jacka. - Jedyną przema
wiającą do mnie hipotezą jest połą
czenie tego epitafium z postacią
księżnej Katarzyny Urszuli, zmarłej
w Słupsku w 1611 r., bowiem taki
pomnik mogła wystawić swojej wychowanicy księżna Erdmuta - sądzi
W. Machura. Jego zdaniem tekst
powstał na początku XVII w. i nie
wolno go łączyć ze średniowieczny
mi księżniczkami, które pochowano
w Słupsku. Inne zdanie ma ojciec
historyka - Zdzisław Machura: Gdyby tak było rzeczywiście, epita
fium nie kryło by się za ołtarzem.
Tablice musiały tkwić w ścianie,
zanim Erdmuta postawiła tam na
początku XVII w. ołtarz! Jest zatem
możliwe, że adresatką tego piękne
go epitafium mogła być bogata i
wykształcona księżna Zofia - żona
Eryka II, która zmarła w Słupsku w
1497 r. i została pochowana w pod
ziemiach kościoła dominikańskiego.
Nie wykluczone jednak, że utytuło
wana zmarła to być może księżna
Maria Mazowiecka, żona Bogusła
wa IX, którą pochowano w 1454 r.
Inne hipotezy (np. zasugerowana
przez prof. Zdrenkę) wskazują na
możliwość połączenia epitafium z
zupełnie innymi postaciami, np. ze
słynnym pastorem Rubenowem kaznodzieją księżnej Erdmuty. Hi
storyczne śledztwo zostało rozpo
częte! Wszelkie ślady mogące przy
czynić się do wyjaśnienia zagadki
marmurowych tablic są przez hi
storyków mocno oczekiwane. Może
nasi Czytelnicy potrafią im pomóc?

W ostatnim wydaniu magazynowym pisaliśmy o człowie
ku, który postanowił odebrać złodziejowi swoje rzeczy. Po
telewizor i czajnik Zbigniew G., właściciel stawów hodow
lanych w podsłupskim Luleminie, wyprawił się z synem i
jego czterema kolegami. Mężczyźni odnaleźli Ireneusza S.,
byłego pracownika Zbigniewa G., w sąsiedniej wsi. Pod
czas „przesłuchania” właściciel położył na stole broń ga
zową i... w efekcie odzyskał swoje rzeczy. Jednak stanie
przed sądem za to, że „groźbami karalnymi zmusił Irene
usza S. do określonego zachowania”. Grozi mu do 3 lat wię
zienia. Jego syn jest podejrzany o pobicie, a wspólnie z
czwórką kolegów - o pozbawienie wolności człowieka. Za
to grozi do 5 lat.

ki?), które te koszule codziennie
prasują.

Liceum
Ogólnokształcące
Moje liceum było ogólnokształ
cące. I chyba tak nas kształciło.
Choć większość z mej klasy skoń
czyła politechnikę - bo było bez
pieczniej. Nie traciliśmy czasu na
filozofię, etykę, łacinę i grekę. W
czasach, gdy wojny światowe i zeszłowieczne nacjonalizmy były
walką klas, a średniowiecze skansenem zabobonu i ciemnoty,
tylko Newton i Einstein pozosta
wali przyjaciółmi ludu. Do dziś
fizyka i mate są mocną stroną róż
nych reżymów: Korei, Iranu i
Chin.
Ale po prawdzie, ta szkoła dawa
ła nam czas. To po szkole uczyłem
się języków i z pożółkłych książek
licealnych ojca czytałem Hozju-

sza, Morsztyna, Potockiego. Pla
tona, Pascala i Galbraitha kupo
wało się zaś w holu Filharmonii
Gdańskiej, po pół tomu. I już przy
pierwszym kuflu, u ogrodnika w
Holandii, lektury te uratowały mi
twarz. Może bardziej niż różnicz
kowe równania.

Liceum syna
Moi synowie skończyli liceum
nie w Polsce. Choć też niezłe: pię
cioletnie, prywatne, arcybiskupie,
półpłatne (sto złotych za miesiąc).
Stary nauczyciel, ksiądz od mate
matyki, niewiele ustępował mojej
Wychowawczyni. Na studia zda
wali wszyscy, języków w szkole
mój syn poznał aż pięć (prócz
dwóch ojczystych). Drugi, zawę
drował na zawody do Korei - z
matematyki. Żadnych korepety
cji, dokształtów, kursów i stresów
- to szkoła po lekcjach organizowa
ła tanio zajęcia.

1. Zagadkowe tablice z kościoła
św. Jacka
2. Jedyny materialny ślad po zma
rłej księżnej Katarzynie Urszuli - jej
skromny, cynowy sarkofag znajdu
jący się w Muzeum Pomorza Środ
kowego w Słupsku
Fot. Bartosz Arszyński

Szczególnie zazdroszczę synom
tego piątego roku. Brakowało mi
go, aby mozaika średniowieczne
go scjentyzmu, pracowitego ro
mantyzmu i utopijnego pozytywi
zmu ułożyła się w mój własny,
prywatny
światopogląd.
A
podławkowy antysowietyzm zo
stał zastąpiony umiłowaniem dla
melodii Puszkina i Lermontowa.
Ten piąty rok, nie dla fizyki i che
mii, ale dla sztuki i architektury,
który pozwoliłby mi odróżnić Rafaella od Michała Anioła przy
okazji wycieczki do Rzymu.

Nie moje gimnazjum
Słuchałem niedawno jednego
naszego ministra: „Reforma
oświatowa to szansa dla ludu”. A
tymczasem gazety publikują ja
kieś rankingi, szkoły ustalają po
przeczki, rodzice przerabiają pro
gram przed zapisaniem dziecka
do szkoły, no i wypisują czeki.
Gimnazjum „A” i gimnazjum „B”?
Pogoda dla bogaczy? Czy też pogo
da dla ministrów - wychowanków
totalitaryzmu? Bo demokracja to
ustawiczne mieszanie: głupiego z
mądrym, biednego z bogatym, ro
bola z profesorem. Faraday, ten od
prądnicy, był synem wieśniaka.
Kto dziś ciechanowskiemu chłopu
zapłaci za gimnazjum w Warsza
wie? Może królowa angielska.
Są gimnazja we Włoszech.
Wprowadzone dekretem Mussoli
niego w roku dwudziestym siód

Alicja Daniszewska, emerytka ze Słupska:
- Myślę, że takie sprawy powinien rozstrzy
gać sąd. Nie można samemu wymierzać spra
wiedliwości.
Spisała

BOGUMIŁA RZECZKOWSKA
Fot. Artur Stencel

mym zeszłego stulecia. Były pod
budową dwuletniego wówczas li
ceum. I pomogły zlikwidować
analfabetyzm na Sycylii. Trzy
razy próbowano ostatnio je za
mknąć jako szczebel kształcenia
bez jasnych celów, programów,
treści. I wprowadzić zintegrowa
ną, ośmioletnią szkołę podstawo
wą. Problem tylko, jak przeprowa
dzić taką reformę tanio, raz, a
dobrze i bezboleśnie zwolnić po
dwójnych dyrektorów, wizytato
rów i woźnych.
Naszym reformatorom pomie
szał się system. Są potrzebne eli
ty w narodzie! Ale to nie szkoła
wiejska w Pensylwanii czy Nebrasce tworzy klasę „A” narodu, lecz
wyższe uczelnie: Harvard, Oxford
i Massachussets. Zresztą uniwer
sytety też elitarne, wstrętnokapitalistyczne - gdzie ofert stypendiów
z przemysłu, fundacji i od darczyń
ców jest więcej niż studentów. I
dopiero na uczelniach potrzebny
jest bezwzględny ranking, ocena,
egzamin, zróżnicowanie. Kiepska
uczelnia to kiepski minister, niedo
stępne liceum to głupi naród!

Uratować liceum
Tak! Reforma Handkego, podob
nie jak dwie inne (za wyjątkiem
reformy emerytur) była najgorszą
z możliwych. I to nie wina żadnej
z „ekip”. Pisałem cztery lata temu
w „Głosie Koszalińskim”/”Głosie
Słupskim”: „Naród za reformami

jakby w amoku!” Ale, o ile o zli
kwidowaniu kas chorych zaczyna
się mówić, a powiaty obwinia się
zapaść finansową państwa, to
opory przed głupią reformą oświa
tową nadal są nikłe. Widocznie
nauczyciele uważają, że skoro
„mądrzy ludzie tak wymyślili, a
na Zachodzie tak jest - to widać
tak być musi”. Tak! We Włoszech
kasy chorych były - jeszcze w la
tach sześćdziesiątych, a powiaty
wymierają powoli do dziś.
Tb co należało bezwzględnie zro
bić, to małą reformę oświatową:
wprowadzić obowiązek szkolny (nie
przedszkolny czy „zerówkowy”) od
sześciu lat. Koszty i tak byłyby
duże. Polska pozostaje pewnie jedy
nym krajem, gdzie drzwi szkoły
przekracza się w wieku 7 lat.
Niestety, raz puszczone gimna
zja przeżyją co najmniej jedno po
kolenie i nie ma co Wisły zawra
cać. Uratować można tylko „moje”
czteroletnie liceum. W przeciw
nym razie obawiam się, że krawa
towi gogusie po trzyletnim gimna
zjum i pseudoliceum będą jedynie
w stanie żonglować (na obce zle
cenie) kolumnami cyfr na giełdzie,
a nie tworzyć nowoczesne, światłe
i europejskie społeczeństwo.

GRZEGORZ KARWASZ
Od redakcji: Prof. Grzegorz
Karwasz, absolwent liceum w
Gdyni, jest profesorem na Uni
wersytecie w Trydencie i Akade
mii Pedagogicznej w Słupsku.
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Głos Koszaliński/Głos Słupski

- Pamiętam kąt w domu dziecka, w którym piakafem...

Państwowe dzieci
Świat nie jest sprawiedliwy. Wymyślił domy dziecka. Każdy wie,
że miejsce dziecka jest w domu, ale tym prawdziwym, z mamą i
tatą „na własność”. Często jednak los drwi z najprostszych
prawd. Tak właśnie uczynił z nimi - dziećmi, które musiało wy
chować państwo. Koszaliński Dom Dziecka obchodził niedawno
czterdzieste urodziny. Na okolicznościowe spotkanie w Bałtyc
kim Teatrze Dramatycznym przyszli byli wychowankowie. Dziś
to dorośli ludzie. Jak potoczyły się ich losy? Czy żyją z piętnem
wychowanków bidula? Czy są szczęśliwi?

Na pamiątkowej fotografii uśmie
chają się do obiektywu. Każdy z
nich przeżywał inne radości, inne
smutki. Do rozmowy o życiu zapro
siliśmy dwoje z nich.

Teresa: jestem
wdzięczna losowi
Teresa Rybarska do domu
dziecka trafiła w 1966 roku. Sąd
zabrał jej mamie i ojcu prawa ro
dzicielskie. W domu zawsze był
alkohol. Tamtego dnia młodszy
brat jak zwykle bawił się na po
dwórku. Nagle wbiegł do domu, za
nim weszli milicjanci. Rodziców nie

Książeczkę mieszkaniową Tere
sy ufundowały Koszalińskie Fabry
ki Mebli. Do kompletu dorzuciły
segment. Klucze do własnego M
odebrała w 1976 roku. Czy się cie
szyła? Ba! Kawalerka ze ślepą
kuchnią (wychowankowie domów
dziecka dostawali wyłącznie kawa
lerki) była cenniejsza od złota.
Skończyła zasadniczą szkołę rol
niczą, technikum. Pracowała w
Gminnej Spółdzielni w Będzinie,
później w „Płytolenie”. Gdy zakład
upadł, znalazła posadę w Państwo
wej Inspekcji Pracy. Pracuje tu do
dziś, przy obsłudze komputera. Jestem szczęśliwa, że mam tak do

zawód spawacza kadłubów okręto
wych, był zatrudniony na Wydziale
K 3. Aż przyszedł rok 1970, pamięt
ne rozruchy. Zabłąkana kula trafiła
go w kolano, gdy stał na dworcu.
Chłopaki wynieśli go na rogatki.
Noga była w fatalnym stanie, leka
rze mówili, że nie będzie chodził.
Kto inny może by się poddał, ale nie
on. Dziś o dramatycznych wydarzeT
niach przypomina jedynie blizna.
Dostał książeczkę mieszkaniową.
Wkład był niepełny, uzupełnił go,
pracując w stoczni. Myślał, że za
mieszka w Gdyni, chciał zarejestro
wać tam swoją książeczkę. Był już
wtedy brygadzistą na K 3. W Gdyni
nie chcieli o tym słyszeć. W 1975
roku (na dożynki) Mirek wrócił do
Koszalina. Poszedł do pracy w wo
dociągach.
- Bardzo chciałem mieć rodzinę,
dom, alejedno wiedziałem na pewno,
bez mieszkania nie mam co szukać
kobiety - opowiada. Dostał upragnio
ną kawalerkę, przy ul. Kniewskiego.
Spotkał Elę, pobrali się. - Od ślubu
minęło 25 lat, a między nami nie było
żadnej poważnej kłótni - mówi z
dumą Mirosław. - Tyle dobra i serca
zaznałem od teściów. Wreszcie mia
łem kogoś, do kogo mogłem powie
dzieć: mamo, tato.
Czasem, gdy ktoś przy Mirku
narzeka na rodziców, że starsi lu
dzie potrafią być uciążliwi, niezno
śni, on nie może tego spokojnie słu
chać. - Cieszcie się rodzicami, póki
ich macie, szanujcie ich - mówi
zawsze przy takich okazjach.
Na prostą pomógł mu wyjść wy
jazd do pracy w Niemczech. Ciężko
harował, zarobił trochę grosza, po
powrocie założył warsztat samo
chodowy. Od czterech lat jest na
rencie. Przyplątało się nadciśnie-

W ciągu minionych czter
dziestu lat w Domu Dziec
ka w Koszalinie przebywa
ło 852 dziewcząt i chłop
ców. Do adopcji skierowa
no 76 dzieci, miejsca w ro
dzinach zastępczych znala
zło 95 dzieci. Dom dziecka
usamodzielnił 95 wycho
wanków. Dzieci te do czasu
osiągnięcia pełnoletności
nie znalazły miejsca w żad
nej rodzinie. 349 wychowan
ków wróciło do domów ro
dzinnych. 178 zostało skie
rowanych do innych placó
wek opiekuńczo-wycho
wawczych (głównie ze
względu na stan zdrowia).
Większość (niemal sto pro
cent) ukończyła minimum
szkołę zawodową.

szech, tam wyszła za mąż, ma dwie
córeczki - Klaudię i Alesię. Obie
dziewczynki mówią po polsku i po
włosku. Młodsza córka - Agniesz
ka jest jeszcze panną, właśnie wy
jechała do siostry, do Włoch. No i
najmłodszy - Andrzejek, który
urodził się dziewięć lat temu. - Pan
Bóg nam go zesłał - jest pewna pani
Ela. - Po śmierci rodziców w krót
kim czasie umarli dwaj moi bracia.
Załamałam się. Andrzejek przywró
cił mi wiarę w życie.
- My byliśmy państwowymi
dziećmi - kończy Mirosław Kobryń.
- Nieraz słyszałem: ten z domu
dziecka, to na pewno złodziej. Ludz
kie języki potrafią zdziałać wiele
złego. Ale państwo o nas dbało, uła
twiło start w dorosłe życie. Teraz o

Teresa z bratem (dzieci po prawej) otrzymali właśnie
książeczki mieszkaniowe. Był rok 1965.

- Wciąż czuję w ustach smak pierw
szego obiadu w domu dziecka zapewnia Teresa Rybarska.

było w domu. Do dziś Tbresa pamię
ta tamten strach. Mundury, obcy lu
dzie, którzy zabrali ich do bidula.
Wciąż czuje w ustach smak pierw
szego w domu dziecka obiadu. Zja
dła krupnik, na drugie - rybę z su
rówką z kapusty. Sprawdzili im
głowy. Były zawszone. Włosy wysy
pali lekarstwem, zaprowadzili do
kąpieli. - Bez przerwy płakaliśmy
- wspomina dziś Teresa. - Do tej
pory spaliśmy z bratem razem. W
domu dziecka położyli nas w osob
nych salach. Nie wiedziałam, co
dałej będzie...
A potem dzień płynął za dniem.
Dom dziecka stawał się ich domem.
Teresa szybko przywykła do czystej
pościeli, zabawek, smacznych posił
ków na czas. Tu nie było smrodu al
koholu. Tu nauczyła się smażyć ko
tlety, robić przetwory na zimę. - Przy
domu był duży ogród, sad - przypo
mina. - Mieliśmy swoje warzywa,
dużojabłek, z których robiło się kom
poty. W kuchni były dyżury i każdy
musiał pomagać przy posiłkach.
Musieliśmy sami sprzątać, przyszy
wać guziki. Pani Mila Bauer uczyła
nas nawet szydełkowania. Jak po
szłam na swoje, dużo umiałam.
Na swoje Tbresa poszła po skoń
czeniu 18 lat. Z domu dziecka dosta
ła kołdrę, dwie poduszki, dwie zmia
ny pościeli, trzy ręczniki i osobiste
rzeczy. Dostała też książeczkę
mieszkaniową. - Każdy z nas ją
wtedy dostawał - podkreśla. Wszystko dzięki naszej wspaniałej
pani dyrektor Danieli Dąbrow
skiej. Wyprosiła, wybłagała, wypła
kała, ale zawsze wszystko załatwiła.

I

brą pracę - podkreśla i dodaje, iż
jest wdzięczna losowi za to, co jej
dał. Gdyby w porę nie trafiła do
domu dziecka, kto wie, jak potoczy
łoby się jej życie. Czy skończyłaby
szkołę, założyła rodzinę, czy miała
by pracę, dom...
Swoich dzieci nie ma. Po przeby
tych chorobach nie mogła zajść w
ciążę. Ale jest matką chrzestną
syna koleżanki z domu dziecka. Jej
rodzona matka przyszła do bidula
raz czy dwa. Ojciec? Owszem, przy
szedł kilka razy w odwiedziny, na
wet miał z sobą lizaka... Dziś, z
perspektywy czasu wie, jak bardzo
brakowało jej matki i ojca.

Mirosław: żeby ktoś
mnie chciał
Mirosław Kobryń do domu
dziecka dostał się na własne, do
brze przemyślane życzenie. Był
wtedy w trzeciej klasie podsta
wówki. Wszedł do sklepu i ukradł
chleb. Chciał, żeby wreszcie ktoś go
zauważył. I udało się. Achleb ukra
dł nie dla kaprysu, lecz z głodu.
Rodzina Kobryniów przyjechała
na ziemie zachodnie z Nowego Dwo
ru Mazowieckiego. Zamieszkali w
Biesiekierzu. Ojciec dzielił ziemię
po reformie rolnej. Kiedyś napadli
na niego, na głowę założyli worek,
zaczęli topić. Ojca uratowano, ale
nigdy już do zdrowia nie wrócił. Gdy
zmarł, rodzina musiała jakoś sobie
radzić. - Po śm.ierci taty mama zmu
szona była zarabiać - wspomina
Mirosław. - Zajęliśmy się wypasa
niem cieląt. Mama dostała zapalenia
płuc. Zmarła.
Na ostatnią wizytę do szpitala,
gdzie leżała mama, Mirek szedł do
Koszalina pieszo. Nie chcieli go
wpuścić, przeskoczył przez płot.
Wtedy nie wiedział, że widzi mamę
po raz ostatni. Po jej śmierci został
sam. Starsze rodzeństwo poszło
swoją drogą. Jemu pomagali życz
liwi sąsiedzi, sam zarabiał na
życie. Aż kiedyś nie wytrzymał.
Wszedł do sklepu i ukradł boche
nek chleba. Był rok 1965...
- Pamiętam kąt w domu dziecka,
w którym płakałem - mówi dziś. Tak bardzo chciałem, żeby ktoś po
mnie przyszedł, przyjechał. Żeby ktoś
mnie chciał. Nikt się nie zjawił. Na
stoletni Mirek postanowił pojechać
do Gdyni. Tu, w Stoczni Komuny Pa
ryskiej, poszedł do szkoły, zaczął
pracować. Dobrze mu szło, zdobył

Młody Mirek trzyma do chrztu córkę kolegi z domu dziecka, Wojtka Dąbko

z lasu
Od tygodnia 65-letni Erwin H. koczował pod gołym niebem
w lesie pomiędzy cmentarzem a torami kolejowymi w Kępi
cach. Za posłanie służyły mu dwie przemoczone, brudne koł
dry. - Jeśli miałbym zamieszkać w schronisku dla bezdomnych,

wolę zostać w lesie!
Kiedyś miał żonę i troje dzieci, jął, bo ...„Jestem chory na nogi i za
daleko miałbym do Kępic”.
ale małżeństwo się rozpadło.
Korzystał z doraźnych, kilku
Trudno dziś dojść z jakiego powo
du. Dzieci mieszkają w okolicy nasto- czy kilkudziesięciozłotoWałcza i od wielu lat nie utrzymu wych zasiłków z opieki społecz
ją z ojcem kontaktów. Z wzajem nej. Dzięki pomocy pracowników
socjalnych uzyskał stały zasiłek
nością.
wyrównawczy. Od kilku miesięcy
Pan Erwin przez lata pracował
w kępickim geesie. Mieszkał w Erwin H. otrzymuje prawie 450
pozbawionym wygód, zagraconym
zł miesięcznie. Pracownice GOPS
pomieszczeniu na zapleczu re na podstawie doświadczenia kil
stauracji Diana, gdzie stróżował.
ku minionych lat twierdzą, że ich
Cztery lata temu nieruchomość v podopieczny jest wybuchowy,
kupił prywatny przedsiębiorca.
nerwowy i... roszczeniowy. - Kie
Tego lata sublokator stał się dy nie udało się załatwić czegoś po
uciążliwy. Właściciel obiektu Ra jego myśli, trzaskał drzwiami aż
dosław Janowicz twierdzi, że tynk spadał ze ścian i odchodził.
Erwin H. zapraszał do siebie Jest przekonany, że ,jemu się na
kompanów, co powodowało alko leży”, a ośrodek opieki jest powo
holowe burdy.
łany dla spełnienia wszystkich
- Wypić wypiliśmy czasem, ale jego żądań.
>H * *
wszystko było w porządku - opo
nuje H. Czyni to jednak bez więk
- Od dziś będzie pan spał pod
szego przekonania. Ludzie wokół dachem, bo jakieś lokum panu
mówią, że istotnie przebrał miar znajdziemy. Proszęjednak nie gry
kę. Szczególnie od czasu, gdy masić i przyjąć, co mamy do za
otrzymał stały, comiesięczny za oferowania - mówił burmistrz
siłek z opieki społecznej.
Grześkowiak, gdy Erwin H. pro
W październikowy czwartek sto z lasu trafił do burmistrzow
nocą komórka stanęła w ogniu.
skiego gabinetu. W urzędzie leży
Dzień wcześniej H. wyprowadził
ponad 70 pilnych podań o miesz
się stamtąd. Do lasu zabrał ze kania.
sobą dwie sfatygowane, brudne
Człowiek z lasu trafił w końcu
kołdry: jedną położył na ściółkę,
do lokum socjalnego, wyposażone
drugą się przykrywał. Zabrał jesz go w toaletę, umywalkę, meble,
cze tylko plastikowe butelki z
naczynia, nawet firanki i zasłon
napojami. - Spałem, już w lesie,
ki. Urządzały go pracownice
kiedy się paliło. Zostało tam jesz GOPS. Dostał też jednorazowy
cze trochę moich mebli i ubrań zasiłek, by mógł przeżyć do na
opowiada bez cienia emocji.
stępnej wypłaty. Tb, co zainkaso* * *
wał na początku miesiąca - roze
Odnaleźliśmy Erwina H. w środ szło się, ale także „rozpłynęło”.
ku kępickiego lasu, w barłogu ze
Erwin H. podkreśla, że najlepiej
starych, brudnych i przesiąknię jest mu w Kępicach, gdzie ma
tych jesienną wilgocią kołder.
znajomych. Odmówił zamieszka
Wygląda jak człowiek przez wie nia w ośrodku prowadzonym
le dni pozbawiony wody do mycia,
przez stowarzyszenie chrześci
śpiący w nie zmienianym ubra jańskie w pobliskiej wsi. Regula
niu. Żywił się kiełbasą, chlebem i min wymaga od pensjonariuszy
wodą. Dopóki starczyło pieniędzy całkowitej abstynencji, a w jego
z zasiłku.
przypadku byłby to trudne.
Burmistrz Stanisław Grześ
- Przede wszystkim powinien
kowiak kilka miesięcy temu pro pomóc sobie sam - słyszymy w
ponował mu kolejno dwa miesz opiece społecznej. Jeśli sam nie
kania socjalne. Zrezygnował z obu podejmie wyzwania, przyszłość
ofert. W jednym przypadku miał może znów zaprowadzić go do
by dzielić lokum z innym mężczy zimnego i mokrego lasu pod Kę
zną pozbawionym dachu nad gło picami. (zez)
wą, drugiego schronienia nie przy
Fot. Bartosz Arszyński

„Zjadliwe szatany?"

- Jednego w życiu bałem się najbardziej - żeby moje dzieci nie trafiły do
domu dziecka - wyznaje Mirosław Kobryń (na zdjęciu z żoną i synem).
nie, kłopoty z sercem. Dobrze jed
nak wie, że innym jest jeszcze trud
niej. Stara się pomagać ludziom,
bo sam kiedyś tak dużo dobrego
zaznał od innych. Jednego w życiu
bał się najbardziej. Tego, żeby jego
dzieci nie trafiły do domu dziecka.
Kobryniowie mają trójkę dzieci.
Najstarsza Ania mieszka we Wło-

dzieciach z domu dziecka mówi się
ładniej: nie państwowe, lecz nasze.
Jeśli tak, to powinny mieć lepiej od
innych. A jak mają? Domy dziecka
muszą o wszystko żebrać. To wstyd.
Spisała

ALINA KONIECZNA
Zdjęcia: autorka i domowe archi
wa bohaterów

»Po ukazaniu się listu pewnej
pani na łamach waszej gazety, któ
ra ma wątpliwości, czy „zjadliwe
szatany” są jadalne czy nie, posta
nowiłam chwycić za pióro. Bardzo
mnie poruszył ten list i to, że tak
dobry i smaczny grzyb, jakim jest
poddębiak, inaczej zwany sińcem,
został nazwany szatanem.
Jestem mieszkanką małej miej
scowości, właściwie mieszkamy w
lesie. Szczególnie jesienią w lasach
liściastych można spotkać sporo
tych smacznych siniaków. Poddębiaki młode, o twardych kapelu
szach, można marynować, te star
sze z powodzeniem można suszyć.
(...)Spożywa je cała moja rodzina i
jeszcze nikt nie narzekał. Moja
babcia bardzo sobie ceniła te grzy
by i dożyła 96 lat! Wszystkim po
lecam poddębiaki zwane sińcami,
są naprawdę smaczne i nie zawie
rają żadnej toksyny. (...)

Oto mój przepis na smaczne
danie z poddębiaków.
4 grzyby średniej wielkości o twar
dych kapeluszach
1 łyżka stołowa margaryny
6 łyżek wody
1 cała cebula
łyżeczka koperku zielonego
posolić do smaku.
Grzyby dokładnie opłukać (nie
gotować), pokroić drobno do garnka,
wlać wodę, dodać cebulę i całą łyż
kę margaryny i sól. Dusić na wol
nym ogniu 40 minut. Po upływie
tego czasu przygotować niewielką
ilość śmietany (pół małego kubka),
wbić całe jajko i łyżeczkę mąki roz
bić widelcem, wlać do grzybów. Za
gotować około 5 minut. Podać z chle
bem lub z ziemniakami jako dru
gie danie. Naprawdę warto spróbo
wać.«

Maria Siwek
Boleszkowice, gmina Grzmiąca

i
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Miało być zupełnie inaczej. Jechały jako opiekunki do dzieci.
Żadna służąca, coś w rodzaju starszej siostry. Miały szlifować
język i zobaczyć trochę świata. Przez trzy miesiące były
samotnymi matkami wychowującymi dzieci i wyręczającymi
gospodarzy w domowych pracach. Wróciły rozżalone i rozcza
rowane.

Cudzoziemka
do dziecka
Marcelina Starzonek i Maria Śliwińska są uczennicami V klasy koszalińskiej Ogólnokształcą
cej Szkoły Sztuk Pięknych. Ogłoszenie o wakacyjnym wyjeździe za granicę w charakterze opie
kunek do dzieci znalazły w szkole na plakacie.

Au pair - dziewczyna cu
dzoziemka, która wykonuje
prace
gospodarskie
w
domu, pilnuje dzieci albo
pomaga
im w nauce,
wszystko bezpłatnie, w za
mian za mieszkanie i utrzy
manie (według „Słownika
wyrazów obcych” Włady
sława Kopalińskiego).

Z wielu krajów wybrały Francję.
Uczą się francuskiego i chciały podszlifować język. Oferta wydawała
się bardzo atrakcyjna, zasady ja
sne: wyjazd ma być edukacyjny.
„Operce” nie wolno wykonywać wie
lu prac domowych, ma zająć się
dziećmi, nakarmić je, zadbać o po
rządek w swoim pokoju, swojej ła
zience i w pokoju dziecka. Posiłki
jada z rodziną, pomaga w ich przy
gotowaniu, ale nie gotuje dla
wszystkich. W weekendy nie pracu
je. W wolnym czasie robi co chce,
byleby gospodarze wiedzieli, gdzie
jest. Za dodatkowe godziny z dzieć
mi ma płacone „ekstra”.

Marcelina
... trafiła do rodziny mieszkającej
w odległości 30 km od miasta Pau
w Pirenejach, na pustkowiu. Do
najbliższej miejscowości było kilka
kilometrów. Drewniany dom usytu
owany był na górce, przy przeloto
wej drodze. Marcelina miała pod
opieką 15-miesięczną Sidoni.

Mała była bardzo grzeczna, „przy
lepna”. Każdemu można życzyć ta
kiego dziecka pod opieką. Ale nie
bez przerwy, przez cały dzień, od
rana do nocy. Gospodarze raz na
jakiś czas dowozili do domu jedze
nie. Ona, bywało, że przez cały ty
dzień nigdzie nie wychodziła. Ro
dzice Sidoni prowadzili restaurację
w pobliskiej miejscowości. Do pra
cy wychodzili o 9 rano, do domu
wracali po północy. O szlifowaniu
języka nie było mowy - całymi dnia
mi nie miała do kogo się odezwać.
Gospodarze nie żądali od Marce
liny, by sprzątała dom. Za to co
dziennie podrzucali jej do praso
wania sterty serwetek, obrusów i
fartuchów z restauracji. - W umo
wie jest napisane, że w przypadku
nieporozumień, każda ze stron
może skontaktować się z biurem po
średniczącym w zatrudnianiu „operek” i poprosić o zmianę rodziny lub
opiekunki. Próbowałam, ale to nie
takie proste. A moja gospodyni po
stawiła taki warunek: albo wy
jeżdżam natychmiast, albo zostaję
do końca. Zostałam - mówi Marce
lina.
Rodzice Sidoni dziwili się, że
Marcelinie było tak ciężko. - Na
tym pustkowiu obarczona od rana
do nocy małym dzieckiem napraw
dę nie miałam możliwości z kogo
kolwiek spotkać, pogadać. Czasem
dostawałam szału od tej samotno
ści - wspomina Marcelina. Na po
żegnanie gospodarze odwieźli ją o
dziesiątej wieczorem do miastecz
ka i zostawili samą na przystanku
autobusowym. Rzucili „ciao”, po

wiedzieli, że im przykro, że tak
wyszło i odjechali. Pięć godzin sie
działa na ławce z bagażami, bo
autobus był dopiero o trzeciej nad
ranem. Nawet butelki wody mine
ralnej na drogę nie dostała.

Maria
... pojechała do Francji na począt
ku czerwca. Zamieszkała nad oce

Maria. -Mojagospodyni wychodzi
ła z domu rano, wracała w nocy. W
ciągu dnia przychodziła tylko na
obiad, który ja ugotowałam, i na
poobiednią sjestę. Traktowała mnie
jak służącą. Kiedyś zapytała mnie,
czemu się nie uśmiecham, a ja by
łam tak zmęczona, że nie miałam
nawet siły się uśmiechnąć. Zdawa
łam sobie sprawę, że nie przyjecha
łam na wakacje, lecz do pracy, ale

Program Au Pair
...obejmuje edukacyjne wyjazdy za granicę, połączone z
pracą. Adresowany jest do ludzi młodych (od 18 do 26 lat),
którzy chcą doskonalić znajomość języka obcego. Wyjeżdża
ją na 10 miesięcy do roku, chodzą na kursy językowe, miesz
kają przy rodzinach i w zamian za utrzymanie oraz kieszon
kowe pomagają im w pracach domowych, zajmują się dzieć
mi. W takim charakterze można pojechać do Belgii, Francji,
Włoch, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, krajów
skandynawskich, a nawet do USA, RPA i Australii. W ramach
Programu Au Pair organizowane są również trzymiesięczne
wyjazdy wakacyjne. Nie obejmują one jednak odrębnego kur
su języka obcego.

anem, 20 km od hiszpańskiej gra
nicy w pięknym kurorcie Hossegor.
- Na początku było bardzo dobrze.
Miałam pod opieką trzyipółletniego
Enzo, bardzo rozpieszczonego, ale
jakoś sobie z tym radziłam. Oprócz
tego przygotowywałam jedzenie,
odkurzałam cały dom, szorowałam
taras, dwie łazienki, kuchnię. Naj
pierw to sprzątanie wypadało raz w
tygodniu, potem gospodyni wciąż
dokładała obowiązków - opowiada

to była prawdziwa harówka - koń
czy opowieść Maria. Tak jak Mar
celinę, gospodarze odwieźli ją wie
czorem na przystanek i zostawili
samą. Kilka godzin czekała na noc
ny autobus.
Czy Marcelina i Maria kiedyś
jeszcze zdecydują się na podobny
wyjazd? Nie twierdzą, że na pewno
nie pojadą. Wiedzą teraz, że trze
ba uważniej przyjrzeć się warun
kom umowy. Obie mają świado

PROMOCJA PILAREK!
Cenie kazaliśmy spadać...
Jui od

Szczegóły u dealerów

Marcelina: - Czasem dostawałam szału od tej samot
ności

Agata

Mówi Włodzimierz Berdychowski, prezes Ogólnopol
skiego Stowarzyszenia Biur
AU PAIR w Poznaniu:
- Dziewczyny miały pecha.

Odmienne wrażenia przywiozła z
Francji Agata Błaszczyk z IV LO
w Koszalinie. Wakacyjną „operką”
była przez ponad dwa miesiące.
Mieszkała na przedmieściach Bor
deaux. Ładny dom, sympatyczni,
serdeczni gospodarze, fantastycz
ne dzieciaki. Pod opieką miała
trzech małych chłopców. - Okazali
się cudowni. Nie sprawiali żadnych
problemów. Może dlatego, że byli już
przyzwyczajeni do takiej opieki. By
łam trzecią „operką” w tym domu.
Gdy widzieli, że jestem zmęczona,
kazali mi się położyć, a sami oglą
dali telewizję - wspomina Agata.
Gospodarze mieli restaurację, wy
chodzili rano, przychodzili 16-17.
O godz. 18-19 znów szli do pracy i
wracali w nocy. Agata pomagała w
pracach domowych - odkurzyła,
umyła podłogę, czasem ugotowała
coś dzieciom, choć nie musiała. Zaraz jak przyjechałam rodzice
chłopców podpowiedzieli mi, co war
to zobaczyć. Otwarci, ciepli, trakto
wali mnie jak koleżankę. Zabierali

Około 20-25 procent osób
wyjeżdżających za granicę
w ramach programu Au Pair
wraca niezadowolonych z
różnych powodów. Najwię
cej jest problemów z waka
cyjnymi wyjazdami. Nie
mówię akurat o tych dziew
czętach, ale czasem spoty
kamy się z takim podej
ściem, że a u pair to fanta
styczne i tanie wakacje za
granicą; płaci się kilkaset
złotych, wyjeżdża na trzy
miesiące i jeszcze dostaje
za to kilkaset marek mie
sięcznie kieszonkowego.
Zawsze staramy się uświa
damiać dziewczynom, że to
nie są wyjazdy na wakacje,
ale do pracy. I często jest to
ciężka praca. Oczywiście,
obie strony muszą przestrze
gać pewnych zasad, dlatego
zawsze należy przed wyjaz
dem umówić się co do zakre
su tych obowiązków.

na wycieczki, zjeździliśmy całą oko

mość, że to loteria, na jakich gospo
darzy się trafi. One widocznie mia
ły pecha, bo nie wszyscy wracają
niezadowoleni.

licę. Wyprawili mi osiemnaste uro
dziny. Dzieci razem z rodzicami do
późna w nocy czekały, by odprowa
dzić mnie na autobus. To była wspa
niała przygoda, dużo zobaczyłam,
sporo się nauczyłam, szczególnie ta
kiego potocznego języka, jakiego w
szkole na zajęciach nie mamy. W
następne wakacje chciałabym poje
chać znowu - deklaruje Agata.
Teksty ILONA STEC
Fot. Kamil Jurkowski

Każdy dystans do pokonania

Zapraszamy
DNI OTWARTE
26-28 października 2001 r.

3 I .490 zł*

piątek 10-18
sobota-niedziela

10-14

/J NOWOCZESNY

Przebojowa nowa Honda Civic
szybko znajdzie miejsce
w Twoim sercu

(fi)
HONDA |
WWW.HONDA.pl

Tl NIEZAWODNY
Teraz Peugeot 206 dostępny
już od 31.490 zł!*
PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ.

/ BEZPIECZNY
PEUGEOT

♦Liczba samochodów ograniczona. Szczegóły w salonie

STIHL

organizuje dla kandydatów na studia artystyczne
kurs przygotowawczy

Białogard - Zamojskiego 5, tel. 312 00 47; Bobolice - Ogrodowa 2/3,
tel. 318 71 28; Chojnice - Składowa 9, tel. 39 729 76,
Plac Niepodległości 3, tel. 39 77 920; Choszczno - Bohaterów Warszawy
16, tel. 765 30 60; Darłowo - Wieniawskiego 18m, tel. 314 67 54;
Dobra k/Nowogardu - Słowackiego 9, tel. 39 14 132; Drawsko Pom. Sikorskiego 23, tel. 36 34 697; Kołobrzeg - Mazowiecka 5,
tel. 352 24 18; Konarzyny k/Chojnic - Sklep AGD; Koszalin Marii Ludwiki 9, tel. 342 31 27, Górskiego 8, tel. 34 57 294,
Szczecińska 70, tel. 346 76 83, Zwycięstwa 267, tel. 340 29 30. Miastko Dworcowa 22B, tel. 0603 443 578; Nowogard - 15 Lutego 3,
tel. 0502 550 871, 39 20 553; Okonek - 1 Maja 11/5, tel. 266 94 99;
Połczyn Zdrój - 15 Grudnia 12, tel. 36 64 027; Sławno Chełmońskiego 12, tel. 810 46 49; Słupsk - Grottgera 17d, tel. 84 32 893,
Lotha 21, tel. 842 80 60, Poznańska 98, tel. 84 14 014; Szczecinek Wyszyńskiego 73, tel. 372 24 65, Mickiewicza 20/1, tel. 374 29 95;
Wałcz - Dworcowa 18/4, tel. 25 83 530.

Koszalin - Stare Bielice, tel./fax 346-86-38
Kołobrzeg - Zieleniewo, tel./fax 354-58-03

sprzedaż: • kasy pancerne
• kasety kasjerskie
|>
• testery banknotów li/

• sejfy gabinetowe, ścienne
Salon sprzedaży: Koszalin, PI. Kilińskiego 9/35, tel. 341 65 98
http://www.espar.koszalin.pl e-mail:espar@espar.koszalin.pl

ANDREAS STIHL, ul. Poznańska 16, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne, www.stihl.pl

Sprzedaż oraz obsługę serwisową prowadzą wyłącznie
autoryzowani dealerzy firmy STIHL.

AUTORYZOWANY DEALER
..ANDRZEJCZUK” sp. z o.o.

BB-375pb

KOSZALIN - Stare Bieliie 127, teL {094) 34 77 362, 34 77 363
0608 668 624, 0608 668 609, fax (094) 346 52 54

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WZORNICTWA
przy POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ

Nr 1 na świecie!

Odwiedź nas na Targach Motoryzacji 26-28.I0.200I r.

PH AUTO MOJSIUK

0

AUTORYZOWANY DIALER HONDA POLAND

KB-117px

z rysunku, malarstwa oraz z prac projektowych.
Kurs trwa od 5.11.2001 do 10.12.2001. Zgłoszenia do dnia
31.10.2001 w sekretariacie wzornictwa.

Bliższych informacji o warunkach udziela się pod telefonem 3478-333
lub bezpośrednio w sekretariacie bud. M. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy.________________________________________ KB-1572

„WODOCIĄGI USTKA” spółka z 0 0 w

Ustce

zaprasza uprawnione podmioty do składania
ofert na badanie sprawozdania finansowego
sporządzonego za 2001 rok.
Pisemne oferty z podaniem ceny badania prosimy składać w termi
nie do 10.11.2001 r. na adres:

„Wodociągi Listka” spółka z o. o., ul. Ogrodowa 14, 76-270 Listka.
GM-5280

A TO CIEKAWE
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komorę - to była dziesiątka. Trafi
łem dwie dziesiątki i ósemkę.

Główne uroczystości diecezjalne, związane ze świętem Huberta, pa
trona myśliwych, odbędą się 27 października w Bukowie (gm. Pola

- Powiedzmy, że zwierz jest tra
fiony w komorę. Tfczeba go teraz
wypatroszyć, obedrzeć ze skóry.
Poradzi sobie ksiądz z tym?

nów). Z kolei 4 listopada w Bobolicach myśliwi z tamtejszego Koła
Łowieckiego „Ponowa” będą uroczyście obchodzić 40-lecie jego ist
nienia. Z tej okazji koło otrzyma sztandar, który wyszyły siostry za

-Już sobie radziłem. Szczerze jed
nak powiem, że gdy tylko idę na
polowanie z moim kolegą, to wolę,
żeby on to robił. W tej dziedzinie ma
większe doświadczenie.

konne ze Słupska...

Lubię polować
z ambony

-Ale specjalny nóż ksiądz ma?
- Oczywiście, nawet dwa.

- Dzik zastrzelony i wypatro
szony. Czas coś upitrasić.

Rozmowa z księdzem proboszczem parafii w Bobolicach
Ryszardem Baranem, myśliwym z tamtejszego
Koła Łowieckiego „Ponowa”
- Rozglądam się z ciekawością
po plebanii, ale trofeów myśliw
skich nie widzę. Gdzie ksiądz
proboszcz je pochował?
- Nie pochowałem, są w innym
pokoju. Za dużo tego nie mam...

- O, jakie piękne poroże!
- To nie moje trofeum. Otrzyma
łem je w prezencie.

- Te imponujące kły dzika to
też podarunek?
- Nie, oręż jest mój i dzik też. Uda
ło mi się go upolować w miejscowo
ści, gdzie mieszkają moi rodzice.
Ważył ponad sto kilogramów! Jak
na razie jest to moje największe tro
feum. I lisek, którego futerko widzi
my, też jest mój.

- Skąd takie hobby?
- Tb, że zostałem myśliwym, jest
dziełem przypadku. Jeden z moich
kolegów zaproponował mi uczest
nictwo w kursie dla kandydatów na
myśliwych, no i zgodziłem się. On
tego kursu nie ukończył. Aj a, dzię
ki Bogu, dotrwałem do końca i po
zytywnie zaliczyłem wszystkie eg
zaminy, łącznie ze strzeleckim. My
ślistwo stało się moją pasją. W ogó
le przyroda zawsze mnie fascyno
wała, bardzo ją lubię fotografować
(to druga pasja księdza proboszcza
- dop. red.). Bardzo lubię las. Idę
tam^że^ odpocząć od pracy.

-1 od parafian?
- Od parafian czasami też.

- Przepraszam, ale muszę za
dać to pytanie. Miejmy już to,
proszę księdza proboszcza, z
głowy. Jak się mają krwawe
polowania do piątego przykaza
nia: nie zabijaj?!
- Spodziewałem się tego pytania.
Uważam, że jest w nim sporo hipo
kryzji. Wystarczy pójść pod pierwszą
lepszą rzeźnię i porównać. Okaże się,
że z polowaniami nie jest tak źle, jak
to niektórzy sobie wyobrażają. Nie
mam żadnych pretensji do osób, dla
których szpinak jest główną dietą i
szanuję ich za to. Niech jednak po
trafią zrozumieć, że są też inni, któ
rzy - oprócz szpinaku - jedzą także
mięso, na przykład dziczyznę. Na
polowaniu zwierzyna ma większe
szanse niż w rzeźni, myśliwy musi
ją przechytrzyć. Polowanie to tylko
jeden z elementów łowiectwa. Myśli
wi, oprócz polowań, jeszcze o tę zwie
rzynę się troszczą: dokarmiają ją,
liczą jej pogłowie, uprawiają pola.
Prowadzą normalną gospodarkę ło
wiecką. Poza tym, jesteśmy selekcjo
nerami, pomagąjącymi zachować ład
w przyrodzie, dbać o dobrą kondycję
zwierzyny.

- Jest takie pojęcie jak selek
cja naturalna.
ys
> m
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- Tak, gdyby nie było ingerencji
człowieka w przyrodę. Podam
przykład: obecnie jest za dużo li
sów. To jeden z głównych powo
dów, że nie ma zwierzyny drobnej.
Trudno dzisiaj spotkać zająca czy
kuropatwę.

- Czy lisów jest za dużo, bo
panie przestały chodzić w natu
ralnych futrach?
- Bardzo możliwe. Chociaż wiem,
że takie futerka były bardzo lekkie
i ciepłe.

- Święty Hubert, patron myśli
wych, też polował.
- Kiedyś spotkał w lesie jelenia
z krzyżem między tykami (tyki poroże jelenia w gwarze myśliw
skiej - dop. red.) i od tego momen
tu nawrócił się i jest naszym pa
tronem.

- Ksiądz proboszcz jeszcze nie
spotkał takiego jelenia?
- (Śmiech) Nie, takiego jeszcze nie
spotkałem, chociaż rozumiem, że
ciągle trzeba się nawracać.

- Z jakiej broni ksiądz strzela?
- Mam fiński sztucer i włoskiego
boćka.

- Korzysta ksiądz z pomocy
myśliwskiego pieska, na przy
kład dzikarza?
- Nie, na razie nie mam psa. Mia
łem kiedyś kota, ale kot jest samot

nym myśliwym. I dodatkowo szkod
nikiem łowieckim.

- Radzę sobie z przyrządzaniem
potraw. Nawet lubię od czasu do
czasu coś ugotować. Wikariusze
potrafią to zjeść i najważniejsze,
nigdy im nie zaszkodziło; mówią
nawet, że im smakuje. Mam nadzie
ję, że to nie tylko kurtuazja. Moją
specjalnością z dziczyzny jest gulasz
myśliwski z papryką.

- Taki przypadek potrafię zrozu
mieć. I tak bardzo nie potępiam...

- Zdarza się księdzu spotkać
na polowaniu kłusownika?

- Dziękuję za rozmowę. I darz
bór!

- Jak dotąd, nie natknąłem się na
kłusownika. Ale to problem złożony.
Czasami do kłusownictwa zmusza

Rozmawiał
MARIAN DZIADUL
Fot. autor

- Domyślam się, że ksiądz naj
lepiej lubi polować z ambony,
wszak to jakby naturalne dla
księży miejsce. Jak zwierzyna
nie niepokoi, można na przy
kład przemyśleć niedzielne ka
zanie.
- Bez wątpienia. Bardzo lubię
przebywać na ambonie. Ale lubię
też, dla zdrowia, pochodzić sobie po
lesie.

- Jest takie powiedzonko, chy
ba wojskowe, a może myśliw
skie, że ktoś strzela panu Bogu
w okno. A jak u księdza z celno
ścią?
- Powiem szczerze, że nie najgo
rzej. Każdego roku mamy obowiąz
kowe przestrzeliwanie broni my
śliwskiej na strzelnicy w Manowie.
Na takim ostatnim strzelaniu bar
dzo dobrze mi poszło. Tarcza przed
stawiała sarnę rogacza. Na niej były
narysowane koła, środkowe - wy
znaczało komorę serca. Strzał na

Opłata za centralne ogrzewanie mieszkania stanowi zwykle 50% czyn
szu. To dużo, zważywszy że płacimy za to przez okrągły rok, podczas
gdy sezon grzewczy trwa około siedmiu miesięcy. Obecnie termin od
kręcenia kurków w kotłowni zależy wyłącznie od odbiorców, oni też przynajmniej w spółdzielniach - decydują, jaką temperaturę chcą mieć
w swoich mieszkaniach. Wystarczy pokręcić gałką termostatu na kalo
ryferze w prawo lub w lewo, a przy odczycie podzielniki ciepła pokażą,
Ile kosztowała ta decyzja. Obrazują to dane zamieszczone w tabelce.
Choć nie brakuje tu przysłowiowych „kominów”, to dotyczą one zwy
kle nie więcej niż 4-5% lokatorów, gdyż pozostali bardzo oszczędzają.

- Już piąty sezon grzewczy zaliczka w
Drawsku wynosi 2,30, a w Kaliszu - 2,46
złotego, choć energetyka co roku pod
nosi ceny - mówi prezes spółdzielni
„Świt’ ’, Stanisław Ługowski. - Co roku
lokatorzy dostają mniejsze zwroty. Tak
to się jakoś dzieje, te im bardziej oszczę
dzamy, tym bardziej ceny rosną.
Ile konkretnie płacą mieszkańcy Draw
ska i Kalisza - nie dowiedzieliśmy się, bo
każdy budynek, a w konsekwencji także
lokator rozliczany jest indywidualnie. In
dywidualne zaliczki obowiązują też w
słupskiej spółdzielni „Dom Nad Słupią”
i (od 1 lipca) w koszalińskim „Naszym
Domu”. To bodaj jedyna spółdzielnia w
regionie, która zainstalowała elektronicz
ne podzielniki ciepła.
* * *
- Dostajemy oferty na wyższej klasy
podzielniki, pozwalające na odczyty zu
życia ciepła i wody drogą radiową, bez
konieczności odwiedzania mieszkań mówi prezes Miasteckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej E. Czomko. - Chcieli
byśmy skorzystać z takiej możliwości, bo
kiedy przychodzi czas odczytów, czasa
mi przez 14 dni warujemy pod drzwia
mi lokatora, którego trudno zastać w
domu. Zanim jednak zdecydujemy się na
tę nowinkę techniczną, musimy skończyć
ocieplanie budynków.
* * *
W miasteckiej spółdzielni (energetyka
podnosi ceny w listopadzie) obowiązują
jednakowe zaliczki - 2,50 zł, choć w ubie
głym sezonie średnio ogrzanie 1 m kw.
kosztowało 1,56 złotego. W Kępicach
(energetyka podniosła ceny w sierpniu i
zapowiada ponowną zwyżkę) członko
wie tej spółdzielni płacą nadal po 2,35 zł,
a średnia wyniosła tam 1,69 zł. Natomiast
w Koczale zaliczka jest najwyższa - 2,80
zł, podobnie zresztą jak średnia -1,72 zł.
- Tylko na indywidualne prośby lokato
rów zarząd MSM obniżył zaliczki - infor
muje prezes E.Czomko.
- Asekuracyjnie bierzemy od wszyst
kich jednakowo po 2,80 złotego, bo po
co dopłacać po rozliczeniu, jeśli można
dostać zwrot - uważa prezes Świdwińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Adam
Krajewski. - To taki psychologiczny
chwyt. Lokatorzy bardzo się cieszą, gdy

Simplus Mega zapłacisz 69 zł netto, zyskując bogatsze menu (ułatwiony dostęp do serwisów informacyjno-rozrywkowych)
Słupsk - Czyn
Kobylnica, Jezierzyce

Simplus w sieci Plus sm.

Sławno

oraz

www.plusgsm.pl

dostają pieniądze. Na zero nie da się wykałkulowaćprzedpłat. A teraz, gdy ceny
ciepła podskoczyły o 30%, nie musieli
śmy podnosić zaliczek.
* >1« #
Po 2,60 zł płacą członkowie „Przyle
sia”, największej spółdzielni w Kosza
linie. Achoć 1 września Miejska Ener
getyka Cieplna podniosła ceny o 5,6%,
zarząd utrzymał zaliczki na dotychcza
sowym poziomie. Jedynie lokatorzy,
którzy nie zgodzili się na założenie po
dzielników, zapłacą za ogrzanie I mkw.
o 15 groszy więcej, czyli 2,90 zł. W ta
kim przypadku w Sławnie stawka wy
nosi aż 4,99 zł! Takie same zaliczki pła
cą też spółdzielcy w Szczecinku - 2,12
zł, Sławnie - 2,03 zł i wielu innych miej
scowościach.
/
- My za wszystko od razu płacimy, a
lokatorzy na raty oddają należności tłumaczy konieczność wyższych zali
czek (1,70 - 2.45 zł) prezes Bytowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej Lech Rybarczyk. - Jakby była ostra zima, to le
żymy. Obawiam się tego, bo już 10 wrze
śnia zaczęliśmy sezon. Przez ostatnie 3
lata aura była dla nas łaskawa. Jaka
będzie teraz? Nikt nie przewidzi. A od
stycznia sprywatyzowana energetyka
zapowiada podwyżkę. Na razie pozytyw
nie oceniam ich działania, bo moderni
zują kotłownie i wciąż się starają, żeby
gigadżul kosztował ich jak najmniej.
Prezes L. Rybarczyk zastanawia się,
jak zdobyć pieniądze na ocieplenie 21
spośród 45 budynków. A przecież od
tego zależy zużycie ciepła (np. jeden po
trzebuje 0,4, inny 0,8 gigadżula na 1 m
kw.). Może lokatorzy zgodzą się na
zrzutkę? Tak zrobili już w jednym
domu, gdzie zgodzili się płacić zaliczki
za c.o. po 2,45 zł, by 75 groszy zostało
na ocieplenie. Zbieranie pieniędzy po
trwa 3-4 lata, bo ocieplenie budynku
kosztuje około 150 tys. złotych.
- Spółdzielnie, które są największymi
odbiorcami ciepła, umieszczono w naj
droższej taryfie - konkluduje prezes
słupskiego „Czynu” Zenobiusz Wójtowicz. - W dodatku musimy też płacić za
sieci i węzły, które kiedyś przekazaliśmy
energetyce.
WANDA KONARSKA

Zapłacili za c.o. (zł/m kw.) |

dodatkowe możliwości kontroli kosztów. Rusz głową, policz ...i dzwoń! Sprawdź szczegóły w punktach sprzedaży Plus gsm!
Internet: www.simplus.pt

- Otrzymałby od księdza roz
grzeszenie?

Ile za ciepło?

i większą książkę adresową (250 pozycji). Swobodny wybór taryfy, wg której będą rozliczane Twoje połączenia i SMS-y da Ci

Informacja Handlowa: 0 801100 60i*

Na uprawianie myślistwa księ
ża muszą otrzymać zgodę od
przełożonego biskupa (ten wy
móg nie wynika jednak z prawa •
kanonicznego, ale ze statutu
diecezjalnego). W koszalińsko-kołobrzeskiej diecezji poluje
ośmiu księży. Diecezjalnym ka
pelanem myśliwych i leśników
jest ksiądz prałat Franciszek
Pacholski z Mielna.

- Za zbiorowymi polowaniami nie
przepadam. Najczęściej chodzę do
lasu z moim kolegą, jeśli tylko
mamy czas.

możliwości. Oba zestawy zawierają 30 zł na połączenia i SMS*y. Mini Zestaw Simplus kosztuje tylko 55 zł netto. Za Mini Zestaw

MUMCK ULGOWY
‘Całkowity koszt połączenia jak za jeden impuls wg taryfy TP S.A. za rozmowy lokalne.

bieda. Powiedzmy sobie otwarcie,
sytuacja mieszkańców popegeerowskich wsi jest nie do pozazdroszcze
nia. Może więc się zdarzyć, że ojciec
gromadki zabiedzonych dzieci coś
tam dla nich nielegalnie upoluje.

- A ksiądz proboszcz woli po
lować samotnie czy w towarzy
stwie?

Mini Zestawy Simplus pozwolą Twojemu nie używanemu telefonowi komórkowemu powrócić do życia. Tobie zaś, zapewnią nowe

Spi^edn? wysyłkowa: o 800 601 603

i

Miastko
Koczała

Zaliczki (zł/m kw.)

no^f
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GLOS w salonie

Dyskretna
elegancja
W starożytnym Rzymie żadna kobieta arbitrem elegancji
na pewno by nie została. Dziś pań - autorytetów w dzie
dzinie smaku i manier jest zapewne nawet więcej niż pa
nów. Znalazło to wyraz podczas trzeciej edycji konkur
su o tytuł Arbiter Elegantiarum Pomeraniae. Jego lau
reatką została Danuta Adamska-Czepczyńska, przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kołobrzegu.

W

- Czekając na werdykt, siedzia
łam spokojnie w fotelu, bo sądzi
łam, że jeślibym miała wygrać, to
ktoś z kapituły by mnie o tym uprze
dził. Nie wyobrażałam sobie, że są
jeszcze gremia, które potrafią docho
wać tajemnicy - dziękowała zasko
czona laureatka, odbierając mo
siężną statuetkę ,Anatola”. Zaraz
też z wdziękiem i przytomnością
umysłu pocieszyła swych konku
rentów, żeby nie czuli się przegra
ni, bo jak dotąd rozkwitały kariery
osób, które nominowano do tytułu,
ale go nie zdobyły.
zeczywiście Zbigniew Zy
chowicz, nominat sprzed
dwóch lat, został senatorem.
Spośród zeszłorocznych finalistów
Elżbietę Marszałek mianowano
rektorem jednej z prywatnych
uczelni w Szczecinie, Bogdan
Błaszczyk, prezydent Kołobrzegu,
zdobył mandat we wrześniowych
wyborach do Sejmu,'natomiast wi-

R

tany oklaskami Stanisław Wziątek pojawił się na gali jako woje
woda zachodniopomorski. Przypo
mnijmy, że dotychczas triumfowa
li kolejno Marek Tałasiewicz i
Krzysztof Piotrowski, prezesi
Stoczni Szczecińskiej. Na nich jed
nak dynastia stoczniowa wygasła.
Pomysłodawcą imprezy jest

Punkt widzenia
Niektórzy z krytyków zarzucali
odtwórcy głównej roli męskiej Valowi Kilmerowi - zbyt sztywne
aktorstwo. I choć talent tego akto
ra bywa przedmiotem sporów, trud
no zaprzeczyć, że właśnie w „Doty
ku miłości” Kilmer włożył sporo
pracy w to, by uwiarygodnić kre
owaną przez siebie postać. Wszak
że Adamson, po odzyskaniu wzro
ku, znalazł się w zupełnie nowej dla
siebie rzeczywistości. Musiał nie
tylko nauczyć się czytać i pisać, ale
także przecież nauczyć się widzieć.
To zrozumiałe, że w tej sytuacji
mógł odczuwać frustrację, niepew
ność i zagubienie. Owa „sztywność”
zdaje się więc być zamierzonym,
warsztatowym pomysłem. Kilmer
nie poprzestał zresztą tylko na
tym. Kreowany przezeń bohater
zmienia stopniowo całą swoją oso
bowość. Z wrażliwego i łagodnego
ilm ukazuje dzieje miłości człowieka przeistacza się w zner
Virgila Adamsona (Val Kil wicowanego raptusa 1 to jest w wy
mer), niewidomego masaży konaniu aktora wiarygodne. Cieka
sty, i dobrze prosperującej pani wą
arkreację stworzyła również part
chitekt, Amy Benic (Mira Sorvino).
nerująca Kilmerowi Mira Sorvino
Początkowo romans rozwija się po oraz Kelly McGillis w drugoplano
myślnie i nic nie wskazuje na to, by wej roli siostry Adamsona.
idyllę tę cokolwiek mogło zakłócić.
Mimo całej powagi poruszanego
Pewnego dnia zdarza się „cud”. Vir problemu, obraz Irvina Winklera
gil - po przeprowadzonej pomyślnie zachowuje - charakterystyczną dla
operacji - odzyskuje wzrok. Wów tego reżysera - lekkość. Przesłanie
czas, oprócz oczekiwanej radości, po filmu - będące próbą wyrazistego
jawiają się także kłopoty. Okazuje pokazania prawdy o autonomii
się bowiem, że wbrew obiegowym psychicznej kondycji człowieka, o
wyobrażeniom, nagłe odzyskanie której nie przesądza do końca
wzroku może być dla człowieka nie sprawność fizyczna - zostało poda
mniejszym problemem niźli jego ne w sposób subtelny, bez epatowa
utrata. Autentyczność tej historii nia widza poprawnościowymi ste
pozwoliła twórcom - i to wydaje się reotypami.
być wielkim atutem obrazu - do
KATARZYNA KUKAWSKA
trzeć do lekarskich dokumentacji i
DOTYK MIŁOŚCI („At First
fachowych opisów sposobu postrze
gania rzeczywistości przez niewido Sight”)
Reżyseria: Irvin Winkler
mego, który oglądanie świata rozpo
Scenariusz: Oliver Sacks, Ste
czyna w wieku dojrzałym. Dzięki tej
wiedzy można było wiarygodnie roz ve Levitt
Zdjęcia: John Seale
budować warstwę psychologiczną
Wykonawcy: Val Kilmer, Mira
zachowań bohatera filmowego, a
przy okazji obraz Winklera mógł Sorvino, Kelly McGillis
Produkcja: USA 1999
wybiec nieco poza schemat obycza
Czas: 128 min
jowego melodramatu.

Niesłabnącym, a ostatnio jak
by zwielokrotnionym, powo
dzeniem cieszą się filmy odwo
łujące się do zdarzeń faktycz
nych. W założeniu obrazy takie
mają być prawdziwsze i bliższe
życia. Wielu twórców, niestety,
poprzestaje na posiłkowaniu
się realizmem. Scenariusz fil
mu Irvina Winklera „Dotyk miłości”(1999) też opisuje histo
rię, która zdarzyła się napraw
dę. I nie miałoby to - jak zwy
kle - specjalnego znaczenia dla
prawdy filmowej, gdyby nie
spektakularny charakter opisy
wanych wydarzeń i specyficzne
ambicje reżysera.

F

poniedziałek ponad stu
Laureatka pochodzi z Poznania, pewnymi względami się bardzo
osobowy tłum wystrojo gdzie nasiąkła solidnością. Do pa zmieniła. Gdy podjęła działalność
nych wieczorowo gości za sji doprowadzają ją niesłowność, publiczną (państwo Czepczyńscy
pełnił luksusowe sale szczecińskie
niepunktualność, niekonsekwen są z zawodu lekarzami,) i weszła w
go hotelu Radisson. W porównaniu
cja. Dbałość o ubiór i piękno otocze politykę, nabrała pewności siebie.
z rokiem ubiegłym więcej pań wy nia towarzyszy jej na co dzień. Nosi Przedtem często bywała stremowa
brało garsonki i kostiumy niż suk zwykle jasne kostiumy. Ostatnio na. Radziła się co i jak powiedzieć.
nie. Panowie zadawali szyku prze jednak przełamuje niechęć do wy Teraz ja uczę się od niej opanowa
ważnie w ciemnych garniturach, do razistych kolorów i coraz częściej
nia, zgrabnych wypowiedzi i celnych
których wielu zamiast krawatów sprawia sobie garderobę w jaskra sformułowań. Imponują mi te jej
zawiązało muchy. Zgromadzenie wych barwach. Lubi srebrną biżu nowe cechy i umiejętności.
bardziej jednak przypominało spo terię, szczególnie duże artystycznie
Fakt, było to podczas gali widać.
tkanie biznesowe (brakował tylko wykonane wzory. Ważna jest dla
Słowa i postawa mistrzyni elegan
aktówek) niż balowe. W atmosferę niej nastrojowa sceneria. Skończy cji świadczyły o swobodzie i obyciu.
wytwornego świata wprowadził ła konserwatorium i choć już nie
Ze szczecińskich salonów
gości koncert kwartetu smyczkowe grywa na ulubionym pianinie, chęt
ROBERT WAŁĘGA
go. Po ogłoszeniu werdyktu towa nie słucha klasycznych symfonii i
Fot. autor
rzystwo ruszyło ku stołom. Bufet oper. Dom za
zastawiały tace zapełnione drobny wsze przystra
mi przekąskami. Z dymiących ko ja kwiatami.
ciołków kusiły kurze podudzia w Jada i pije z
sosie. Potrawa ta spożywana na porcelanowych
stojąco wymagała ostrożnej mani naczyń.
Po
domu też cho
pulacji. Odnotować trzeba, że
menu rewolucyjnie zmieniono - w dzi starannie
zeszłym roku serwowano wyłącznie odziana, nigdy
w dżinsach czy
ciasteczka i owoce.
Przegryzając, towarzystwo na dresach. Od
miętnie dyskutowało. Eleganckich wiedzające ją
i wzniosłych tematów nasz nasłuch
dzieci zżyma
raczej nie ujawnił. Podobnie jak ją się na ten
błahych i plotkarskich. W nasze widok i namaucho wpadały najczęściej strzępki wiąją, na razie
rozmów o interesach. Po nich łatwo bezskutecz
nie, na zmianę
było rozszyfrować grupki zawodowe.
Mówią o stopach procentowych i stylu. Znako
skomplikowanych wskaźnikach fi micie za to pod
nansowych? To na pewno bankow- tym względem
dobrała się z
| } ohaterka wieczoru była mężem Mi
chałem. Pan
rzecz jasna oblegana. UdaJL-ß ło nam się jednak odciągnąć Czepczyński
nad swetry i
ją na chwilkę rozmowy.
- Elegancja to na pewno nie za bluzy przed
wartość szafy. To raczej adekwatne kłada garni
do sytuacji zachowanie. Zauważa tur. Z galante
rią
zawsze
nie innych ludzi i traktowanie ich
podaje - żonie
tak, jakbyśmy sami chcieli, by się do
płaszcz i przynich odnoszono. Przede wszystkim z
szacunkiem i bez agresji - formułu trzymuje
je swą definicję elegancji Danuta drzwi.
- Upodoba
Adamska-Czepczyńska. - Niestety,
gdy dzisiaj ktoś przyzwoicie się za nia żona ma
chowuje, to raczej jesteśmy zdzi raczej stałe.
Jednak pod
Na zdjćc,u: laureatka z autorem tekstu
wieni, niż spodziewamy się tego.

Centrum Kongresowe Szczecin
Expo. Powołana przez nie kapitu
ła wybiera spośród pięciu nomina
łów. W tegorocznej edycji byli to poza
Danuta Adamską-Czepczyńską,
Stanisław Krzywicki, dyrektor
Książnicy Pomorskiej w Szczecinie,
Eugeniusz Kus, dyrektor Zamku
Książąt Pomorskich w Szczecinie,
Bogusław Liberadzki, poseł na
Sejm, oraz Bogumił Rogowski, dy
rektor firmy Essve Poland.

* - Szkoda czasu
Można obejrzeć
- Obejrzyjcie koniecznie

Procesor miłości***
Gdzieś przeczytałam, czy może usłyszałam, że film „AJ. Sztucz
na inteligencja” można albo pokochać, albo znienawidzić, ale nie
można pozostać wobec niego obojętnym. Bezsprzecznie podzie
lam ową opinię. Potwierdzają ją bowiem emocje, które targały
mną podczas oglądania filmu. I które tak właściwie wciąż jesz
cze się we mnie kłębią.

,A-I.” dzieje się w dalekiej, mrocz
nej przyszłości, kiedy to na ziemi
razem z ludźmi mieszkają roboty,
zwane Mechami. Każdy z nich speł
nia określoną funkcję: są więc Mecha-ogrodnicy, Mecha-opiekunki do
dzieci, Mecha-kelnerzy. Wszyscy
zostali stworzeni przez ludzi po to,
by im służyć. I chociaż fizycznie są
podobni do swoich stwórców, to jed
nak pozostają tylko kukłami zapro
gramowanymi na wykonywanie
określonych czynności. Nie odczu
wają bólu, nie znają uczuć, nie mają
świadomości. Dlatego, jeśli coś się
w nich zepsuje, łatwo je wyrzucić i
zastąpić nowszym modelem.
Nie można tego zrobić tylko z
Davidem (Haley Joel Osment),
prototypem dziecka-robota, który
został zaprogramowany tak, by ko
chać i samodzielnie myśleć. Kiedy
jego przybrana matka Monica
(Frances O’Connor) wypowiada
siedem słów kodu, w Davidzie ak
tywuje się nowy program kompute
rowy, którego nie można już cofnąć

albo zmienić. Od tego momentu w
oczach chłopca pojawia się blask
życia, a w jego obwodach zaczyna Opowiada o poszukiwaniach wła
pulsować miłość. Miłość do matki, snego miejsca w świecie, o ogromnej,
nieskończona aż po koniec wszech niepojętej sile marzeń, o wierze i
świata. Niestety, uczucie Moniki nadziei. Mówi o potrzebie bycia je
nie było równie silne i kiedy jej ro dynym, niepowtarzalnym, najważ
dzony syn, Martin, zostaje uzdro niejszym - dla osoby, którą się ko
wiony, David okazuje się niepo cha. Dla mnie ten film jest przede
trzebny. Odtrącony, nie potrafi jed wszystkim smutny. Przedstawia
nak przestać kochać. Dzięki sztucz bowiem świat, w którym roboty są
nej inteligencji zdaje sobie sprawę, bardziej ludzkie niż sami ludzie.
że Monika nie darzy go miłością, Naprawdę kochać i realizować swo
ponieważ nie jest prawdziwym je marzenia potrafi tylko sztuczny
dzieckiem. Odtąd David ma tylko chłopiec. Okazać wdzięczność i bez
jeden cel: stać się chłopcem z krwi i interesownie pomagać umie tylko
kości i odzyskać uczucie mamy. By mechaniczny żigolo.Aludzie? Moni
to osiągnąć, musi znaleźć Błękitną ca zostawia Davida na pastwę losu,
Wróżkę, która kiedyś pomogła Pi- dając mu dla uspokojenia własne
nokiowi stać się prawdziwym czło go sumienia parę groszy na drogę.
wiekiem. W poszukiwaniach towa Konstruktor chłopca-robota po
rzyszą mu dwaj przyjaciele: sek strzega swoje dzieło tylko w kate
sowny robot Gigolo Joe (Jude Law) goriach nauki, zapominając o odpo
wiedzialności moralnej. Tłumy lu
i mądry mechaniczny miś Teddy.
***
dzi zbierają się na specjalnych jar
„A I” to piękny, poruszający film o markach, aby - niczym starożytni
wielu warstwach znaczeniowych. Rzymianie w Koloseum - przyglą-

dać się wymyślnym sposobom nisz
czenia Mechów. Na czym więc pole
ga prawdziwe człowieczeństwo?
***
„Sztuczną inteligencję” ogląda
się wyjątkowo dobrze. Od razu wi
dać tu rękę mistrza, a raczej mi
strzów. Film wyreżyserował bo
wiem Steven Spielberg według
własnego scenariusza opartego na
pomyśle Stanleya Kubricka. Dlate
go znaleźć tu można i ciepły opty
mizm tego pierwszego, i chronicz
ny sceptycyzm drugiego, sceny prze
pełnione emocjami, uczuciami oraz
takie, w których roi się od wizual
nych metafor. Jednakże największe
brawa należą się Haley’owi
Osmentowi, który dał się poznać
jako znakomity aktor w m.in. „Szó
stym zmyśle” czy „Podaj dalej”.
Tutaj, w „A.I.”, jest jeszcze bardziej
hipnotyzujący niż kiedykolwiek. To
dzięki jego grze dajemy się porwać
w dziwaczny świat sztucznych lu
dzi o prawdziwych uczuciach.

ADA NOWAKÓWNA
W dzieciństwie miałam wiele za
bawek, które lubiłam, ale kiedy mi
się znudziły, bez żalu oddawałam je
innym dzieciom. Tylko czarnowłosej
lalki i pluszowego pieska nie odda
łabym za nic w świecie. Kochałam je
bowiem nad wyraz i - co ważniejsze byłam święcie przekonana, że i one
darzą mnie uczuciem. Najzabaw
niejsze w tym wszystkim jest to, że
gdzieś, na samym dnie duszy, zacho
wałam w sobie tę wiarę. Podobnie
zresztą jak lalkę i pieska - do dziś
siedzą sobie razem na szafie i patrzą
na mnie tymi swoimi niezmiennymi,
pełnymi ciepła oczami.

UROKI ŻYCIA
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Głos Koszaliński/Glos Słupski
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Nie ma reguły, ile wilgoci kwiaty
potrzebują i jak często trzeba je podlewać

Zimowe
podlewanie

jak czerń!
Jest taki kolor, który nigdy nie
wychodzi z mody. To niezawodna
czerń. Nawet, jeśli projektanci na
parę sezonów o niej zapomną, to
szybko znów po nią sięgają. Dlacze
go? Bo bez czerni trudno wyobrazić
sobie współczesne wzornictwo.
Taki właśnie triumfalny powrót
czarnego koloru obserwujemy obec
nie. Po okresie dominacji barw
ostrych, zdecydowanych, twórcy
mody znów sięgnęli po wypróbowa
ną czerń. A jeszcze niedawno prze
strzegali kobiety: dość czarnych,
ponurych odcieni. Pora na ożywcze
kolory, pora na powiew świeżości!

Powiało więc kolorami i... minęło.
Nie majak czerń - stwierdzili wiel
cy krawcy i zaczęli ją lansować z
wielkim upodobaniem. Modne ko
biety tej jesieni i zimy najpiękniej
będą wyglądały w jednej gamie
kolorystycznej. Jeśli więc czerń, to
od stóp do głów. Czarne buty, takie
same torebki, rękawiczki, rajstopy.
Jeśli obawiacie się, by nie wyglą
dać zbyt ponuro, mile widziane
będą barwne akcenty. Czerń moż
na łączyć z różnymi odcieniami brązü, szarości, a także z bardziej in
tensywnymi fioletami czy zielenią.
Matowa czerń pięknie będzie wy

glądała zestawiona z tkaninami
błyszczącymi. Co powiecie na połą
czenie wełnianej krepy z połyskli
wym atłasem? Ze nie wypada? Otóż
nic z tych rzeczy! Takie połączenia
są bardzo modne.
Czerń to wprost wymarzony ko
lor na wieczór. Czarne balowe suk
nie, czarne eleganckie garnitury
(marynarkę najlepiej zestawiać z
seksownym gorsetem), typowe
małe czarne, które mimo upływa
jącego czasu nigdy nie odeszły do
lamusa. Do kompletu awangardo
wy makijaż - ciemne brwi, powie
ki, nawet usta... Cieszmy się zatem

znów czernią, która po raz nie wia
domo który znalazła się na samym
szczycie. A jeśli mamy czerni dość,
śmiało sięgnijmy po barwy szaro
bure albo jaskrawe. Też są modne!
Nasycone zielenie, stonowane beże,
odcienie bordowe, śliwkowe - to wy
marzone kolory jesienno-zimowych
kreacji. Pamiętajmy o tym, decydu
jąc się na zakup okryć wierzchnich,
kostiumów czy swetrów. Najmod
niejsze w tym sezonie tkaniny to
wełniane dzianiny, tweedy, skóry,
aksamity, koronki.

ALA
Fot. PAP
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- mocna rzecz
tak sobie

Niedawno jedna z wielkich firm
kosmetycznych w Polsce zleci
ła badania ankietowe na temat
określonych upodobań Polek.
Ankieterzy zapytali młode Polki,
co naprawdę ma wpływ na ich
dobre samopoczucie. Co trze
cia odpowiedziała, że towarzy
skie spotkanie ze znajomymi.
Prawie tyle samo powiedziało,
że czuje się znakomicie, kiedy
może poświęcić czas na pielę
gnację urody i ciała. Młode ko
biety natomiast nie lubią goto
wać. Tylko co dwudziesta (5,3
proc.) oceniła, że czuje się świet
nie „szykując obiad dla swoje
go mężczyzny”.

SYSTEM OF A DOWN
„Toxicity” (gwiazdki od
góry do dołu!)
Amerykanie jeszcze długo
będą z trwogą patrzeć na
przelatujące nad ich głowa
mi samoloty. Nic więc dziw
nego, że prezydent George
Bush wysłał nad Afganistan
„Tomahawki”, które z prawie
chirurgiczną dokładnością
eliminują bazy talibów.
Śmierć i narastający chaos
oglądamy w telewizji. Może
my współczuć pokrzywdzo
nym i bezradnie przyglądać
się słabnącej kondycji ludz
kości. O co chodzi? Daron

Malakian, Serj Tankian, Shavo
Odadjian i John Dolmayan to
Ormianie tworzący w USA. Nie
wiem dlaczego, ale muzyka, teksty
+ pochodzenie członków SYSTEM
OF A DOWN w przedziwny sposób
pasują mi jako komentarz najnow
szej historii i obraz ostatnich wy
darzeń. W twórczości grupy jest coś
niepokojącego, szalonego. Są jak
zranione zwierzę, po którym nie
wiadomo czego można się spodzie
wać. Muzyka doskonale podsyca
silny przekaz wokalisty Serj’a, któ
ry dysponuje jednym z najbardziej
oryginalnych głosów w historii roc
ka. Hard core, punk, elementy folk
loru ormiańskiego tworzą najnow
sze dzieło „Systemów”. Siłą kapeli
są znane z poprzedniej płyty kon
trasty (szybko - wolno, ciężko -

lekko, melodyjnie - ostro) i cała
masa wariackich, ale odkrywczych
aranżacji. Wsłuchajcie się w Apo
kalipsę wg SYSTEM OF A DOWN.
Różni się ona od biblijnej tym, że
nie obfituje w profetyczne przepo
wiednie. Kiedyś „Systemy” byli na
festiwalu „Metalmania” w Polsce.
Wtedy ich wygwizdano i obrzucano
kanapkami. Mam nadzieję, że gdy
by udało się sprowadzić muzyków
nad Wisłę jeszcze raz to tzw. fani
innych zespołów wykazaliby więcej
tolerancji. Temat ten z resztą cią
gle przewija się w tekstach Tankiana.

RADOSŁAW CZERWIŃSKI
Za udostępnione nagrania dzięku
ję właścicielowi sklepu „Gandalf”
mieszczącego się przy ul. Kaszub
skiej w Koszalinie.

Palte Utai-------

Powidła z dyni
Sezon na przetwory domowe
wprawdzie już mija, ale jeszcze to
i owo da się zrobić. Nie za dużo, bo
przecież aż tyle wolnego czasu nie
ma, by godzinami stać w kuchni.
Jednak na kilka słoiczków czegoś
smakowitego na jesienne wieczo
ry zawsze znajdzie się czas. Byle
to nie było coś pospolitego, co jest
do kupienia w pobliskim samie. Ale
coś pysznego, o czym się mówi
„niebo w gębie”. Dziś proponuje
my powidła z dyni z ananasem.
Poleca je Julia Frank w książce
„Przetwory domowe”.
Powidła są łatwe do zrobienia.

fm

Aj ak chciałyby wyglądać młode, ak
tywne zawodowo kobiety? Ponad dwie
trzecie (69 proc. ankietowanych miesz
kanek dużych miast) pragnęłyby, by ich
skóra była ,jak jedwab” - wynika z
sondażu. Co czwarta (25 proc.) najchęt
niej porównałabyją z „pupcią niemow
lęcia”.
Aktywne zawodowo kobiety zapyta
no też, co zmieniłyby, gdyby miały taką
możliwość. I tu preferencje okazały się
interesujące. Ponad 59 proc. wybrało
odpowiedź, że chciałoby mieć piękną
cerę i skórę. Co piąta badana chciała
by mieć więcej ciuchów. Co dziewiąta
wolałaby mieć paznokcie ,jak migda
ły”. A co dziesiąta - „inny kolor oczu”.
Co robią panie, by poprawić swą uro
dę? 69 proc. odpowiada, że używa do
brego kremu nawilżającego lub balsa
mu. 11 proc. twierdzi, że regularnie

Składniki: 1 kg dyni, 1 puszka ana
nasa, 1 dl soku cytrynowego, 1 kg
cukru, 2 łyżki żelatyny.
Z obranej dyni wyjmujemy środek
z pestkami. Miąższ drobno kroimy,
wkładamy do garnka i dodajemy
drobno posiekane ananasy wraz z
sokiem. Dolewamy sok cytrynowy i
gotujemy na małym ogniu, aż dynia
staje się szklista. Dosypujemy cu
kier i nieustannie mieszając gotu
jemy do całkowitego rozpuszczenia
cukru i zagęszczenia powideł. Że
latynę rozpuszczamy w 0,5 dl wody
i na małym ogniu, mieszając, pod
grzewamy, następnie wlewamy do
powideł. Starannie mieszamy i po
kilkuminutowym gotowaniu wlewa
my do przygotowanych słoików, (e)
Fot. Kamil Jurkowski

odwiedza kosmetyczkę, co czterdziesta
pytana goli skórę maszynką do gole
nia. Tylko jedna piąta ankietowanych
nie robi w tym względzie nic szczegól
nego - „żyje zgodnie z naturą”. Przypo
mnijmy, że badania nie były ogólnopol
skie, nie objęły wsi i małych miaste
czek. Sondaż przeprowadzono w du
żych miastach, wśród czynnych zawo
dowo kobiet. Stąd zapewne takie, a nie
inne wyniki. Ale czy tylko? (ewa)

Zimą rośliny wchodzą w okres
spoczynku i nie rosną, a w pomiesz
czeniu zwykle jest umiarkowana
temperatura. Woda z liści paruje
wtedy dużo wolniej niż w czasie
upałów, dlatego korzenie pobiera
ją jej niewiele. Powinniśmy więc
znacznie ograniczyć podlewanie radzi w najnowszym wydaniu mie
sięcznik „Kwietnik”. Gdy zdarzy
się, że liście zaczynają żółknąć lub
opadać, mając świeżo w pamięci,
jak to latem roślina „żłopała”
wodę, za przyczynę błędnie przyj
mujemy brak wilgoci. Roślinę sowi
cie podlewamy, co jeszcze bardziej
utrudnia jej żywot. W mokrej zie
mi korzenie zamierają z braku tle
nu, na skutek czego liście więdną.
Mokre podłoże sprzyja też rozwojo
wi chorób grzybowych. Widząc zwisające liście lub ich bardzo po
marszczoną skórkę utwierdzamy
się w przekonaniu, że ziemia jest
za sucha i coraz bardziej zalewamy
korzenie. W końcu nasz kwiat ginie.
Oczywiście, roślinom musimy do
starczać nieco wody, bo bez tego
nieodwracalnie zaschną. Niestety,
nie ma reguły, ile wilgoci kwiaty
potrzebują i jak często trzeba je
podlewać. Zależy to od wielu czyn
ników: ich genetycznej natury (choć
by kaktusy zimą muszą mieć zupeł
nie sucho, a cibory - bardzo mokro),
liczby liści, wielkości doniczki i ro
dzaju podłoża (najszybciej wilgoć
ulatuje z małych doniczek wype
łnionych samym torfem) oraz wa

runków panujących w pomieszcze
niu.

Ogólnie należy przyjąć, że
zimą rośliny podlewamy dopie
ro wówczas, gdy powierzchnia
podłoża lekko przeschnie. Jeśli
liście więdną, choć ziemia jest
wilgotna, to znak, że korzenie
zostały zalane. Wówczas należy
ograniczyć podlewanie, a jeśli
podłoże ma kwaśny zapach,
okaz trzeba przesadzić do świe
żej ziemi. Obejrzyjmy przy tym ko
rzenie. Te, które są zgniłe, powinno
się usunąć. Pomimo tych zabiegów
rośliny często odchorowują „mocze
nie nóg” i niektóre ich liście żółkną
lub stopniowo zasychają. Jednak
prawidłowo pielęgnowane po pew
nym czasie mogą wrócić do sił i wio
sną zaczną dobrze rosnąć.

Sucho czy mokro? Aby rośliny
nie zalać i nie zasuszyć, trzeba
regularnie co dwa, trzy dni ba
dać wilgotność podłoża, bo
wiem w zależności od warun
ków (temperatury pomieszcze
nia i wilgotności powietrza) cza
sem szybciej, a czasem wolniej
traci wodę. Wilgotność ziemi
najłatwiej określimy, dotykając ją
palcem. Głębsze warstwy można
zbadać przy pomocy patyczka, któ
ry zagłębiamy w ziemi, a potem
sprawdzamy, czy jest wilgotny.
Wygodne w użyciu są także różne
go rodzaju wskaźniki wilgotności
umieszczane na stałe w doniczce.
(opr. ewa)

□ZIEC.

GDZIE

tk
I /

JEST

Potrzebujesz szybko informacji o usługach tam, gdzie akurat jesteś? Skorzystaj z
dostępnych przez WAP w sieci Era. W podanym przez Ciebie promieniu wskażemy Ci bam
me
hotele, wystawy, koncerty, kim i teatry, i jeszcze [Kidamy lokalni} prognozę pogody. Sko,
do końca roku niższe opłaty za tę usłggę, Mz^ko!wiek jesteś, Era wskaże Ci d
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Rosja przeciw łalibom

Libia
popiera
Amerykę
Oskarżany niegdyś przez Sta
ny Zjednoczone o wspieranie ter
roryzmu libijski przywódca, pu
łkownik Muammar Kadafi po
wiedział, że Ameryka miała pra
wo do kontruderzenia po wrze
śniowych zamachach na Nowy
Jork i Waszyngton. Zaraz jednak
dodał, że jeśli Stany Zjednoczo
ne chcą naprawdę zwalczać ter
roryzm, to powinny zbombardo
wać... Londyn. Libijski przywód
ca właśnie to miasto uznał za
„stolicę terrorystów”. Muammar
Kadafi powiedział, że naloty
przeprowadzane na Afganistan
są przerażające i niszczące. Za
apelował o zwołanie międzynaro
dowej konferencji poświęconej
zwalczaniu terroryzmu.
Warto dodać, że Libia od lat
znajduje się na amerykańskiej li
ście państw wspierających terro
ryzm. W 1986 roku USA zbom
bardowały libijską stolicę po za
machu terrorystycznym w Niem
czech, za który winą obarczono
właśnie ten kraj. Libijscy agenci
służb specjalnych zostali też ska
zani za podłożenie bomby na
pokładzie amerykańskiego sa
molotu, który w 1987 roku eks
plodował w powietrzu nad mia
stem Lockerbie w Szkocji, (ho)

Publikacje
naukowe
Polska nauka nie liczy się dziś w
świecie i najzdolniejsi naukowcy
muszą szukać dla siebie miejsca w
ińnych krajach. Przyczyną takiego
stanu są zbyt niskie nakłady na na
ukę, co wyraża się m.in. liczbą publi
kacji. Niżej, liczba publikacji nauko
wych w przeliczeniu na milion miesz
kańców w krajach Unii Europejskiej
i kandydujących do tej organizacji.
Szwecja
- 1647
Dania
- 1457
Finlandia
- 1397
Holandia
- 1189
- 1177
W. Brytania
Belgia
- 933
Austria
- 841
Francja
- 783
Niemcy
- 776
Irlandia
- 726
Słowenia
- 714
Hiszpania
- 527
Włochy
- 516
Grecja
- 436
Czechy
- 378
Węgry
- 370
Estonia
- 359
Słowacja
- 329
Portugalia
- 297
Luksemburg
- 239
Polska
- 233

Po spotkaniu w Duszanbe z pre
zydentem Tadżykistanu Emomali
Rachmonowem i prezydentem
Afganistanu na uchodźstwie Burhanuddinem Rabbanim prezy
dent Władimir Putin powiedział,
że Rosja zwiększy dostawy broni dla
Sojuszu Północnego, czyli afgańskiej antytalibańskiej opozycji. Uważamy, że ruch talibów skompro
mitował się współpracą z międzyna
rodowymi terrorystami. Naszym
zdaniem stanowisko legalnie uzna
wanego przez świat islamskiego
państwa Afganistan, według które
go talibowie nie powinni być repre
zentowani w przyszłym rządzie jest
uzasadnione. Celem rosyjskiej poli
tyki jest stworzenie takiej sytuacji,
by Afgańczycy mogli samodzielnie

decydować o swoim losie i zbudowa
li państwo przyjazne wobec sąsia
dów, w tym Federacji Rosyjskiej powiedział Władimir Putin. Rosyj
ski prezydent uznał amerykańską
akcję w Afganistanie za wyważoną
i usprawiedliwioną.
Trzej prezydenci wydali wspólne
oświadczenie, w którym podkreśli
li, że nieodzownym warunkiem
przejścia do rozwiązania problemu
Afganistanu jest bezwarunkowe
spełnienie żądań koalicji antyterro
rystycznej. Zdaniem prezydentów,
konieczne jest wydanie inspirato
rów i organizatorów ataku terrory
stycznego na Nowy Jork oraz Wa
szyngton oraz rozwiązanie i rozbro
jenie ugrupowań terrorystycznych
na terytorium kontrolowanym

W opublikowanym w Watykanie
orędziu na Światowy Dzień Emigran
tów i Uchodźców Politycznych papież
Jan Paweł II wyraził nadzieję, że
pokojowe współistnienie różnych religii będzie miało miejsce także w
krajach, gdzie większość wyznaje
inną wiarę, ale gdzie żyją liczni chrze
ścijanie, którzy nie zawsze cieszą się
wolnością sumienia i wyznania. Choć
papież nie wskazał żadnego państwa,
to dał wyraźne odniesienie do niektó
rych krajów muzułmańskich, takich
jak Arabia Saudyjska, Algieria,
Egipt, Iran, Jemen, Sudan, Pakistan,
Indonezja czy Nigeria.

W Arabii Saudyjskiej chrześcija
nie stanowią dziś około czterech
procent ludności, ale nie mogą bu
dować kościołów i kaplic. Zakazane
jest nawet noszenie krzyżyków, a
policja religijna kontroluje w do
mach, czy nakazy te są przestrzega
ne. W Indonezji, na archipelagu
Molukków, jeszcze 40 lat temu
chrześcijanie stanowili zdecydowa
ną większość. Teraz po kilku pogro
mach - zaledwie jedną czwartą. Nie
łatwe jest także życie chrześcijan w
innych krajach muzułmańskich, a
w niektórych wyznawanie innej
wiary niż islam jest zakazane, (ho)

Mniej Białorusinów
Liczba mieszkańców Białorusi od
Białoruskie władze zaniepokojo
10 lat systematycznie się zmniejsza.
ne spadkiem liczby mieszkańców
Jak wynika z badań demograficz republiki planują przyjęcie ustawy
nych, od 1990 roku liczba urodzeń
o bezpieczeństwie demograficz
zmalała aż o jedną trzecią i wynosi nym. Niezależni ekonomiści twier
obecnie 9,1 na tysiąc osób. Natomiast dzą natomiast, że najlepszym spo
śmiertelność wzrosła o jedną czwar sobem na zwiększenie przyrostu
tą i wynosi 14,2 ną tysiąc osób. W naturalnego byłaby poprawa sytuefekcie liczba riiieszkańców zmniej | acji gospodarczej kraju. Ich zda
szyła się o trzy procent (o 300 tysię niem, ludzie nie mają dziś pienię
cy) i spadła poniżej 1Ó milionów. Gdy dzy na odpowiednie wyżywienie,
by taka tendencja się utrzymała, to
ubranie, leczenie. W efekcie wzra
za pół wieku Białorusinów byłoby o
sta liczba zachorowań i skraca się
dwa miliony mniej. Białoruscy komu długość życia. Podobna sytuacja
niści twierdzą, że takie następstwa utrzymuje się w Rosji i na Ukra
przyniosły rozpad Związku Radziec inie, gdzie liczba ludności także
kiego i wolny rynek.
systematycznie się zmniejsza, (ho)

W obawie przed bombardowaniami większość mieszkańców Kabulu opu
ściła swoje domy. Stolica Afganistanu w niczym nie przypomina dziś swo
jej dawnej świetności. Miasto zostało zniszczone w wyniku kilkunastolet
niej wojny domowej, jeszcze przed amerykańskimi atakami.
Na zdjęciu: obozowisko na przedmieściach Kabulu

Niemczech trwają od wie dla wzmocnienia bezpieczeństwa
lu lat zacięte dyskusje i kraju i jego mieszkańców. Na uli
spory o to czy niemieckie cach miast i miasteczek, na dro
siły zbrojne - Bundeswehra
gach,- więcej jest obecnie patroli
mogą i powinny interweniować w policyjnych, o wiele dokładniejsza
rozmaitych konfliktach poza tere jest kontrola na lotniskach i na
nem własnego kraju. Sprawa na niektórych przejściach granicz
brała nowego wymiaru po terrory nych, dodatkową ochroną objęto
stycznym ataku islamskich ekstre około pięciuset różnych obiektów,
mistów na USA.
szereg ambasad i instytucji mię
Kanclerz Schroeder wezwał w dzynarodowych.
związku z tym do „podjęcia przez
Podjęto także różne kroki w dzie
Niemcy nowej odpowiedzialności”
włącznie z ich udziałem militar
nym „w obronie wolności i praw
człowieka” i stwierdził, że RFN
gotowa jest udzielić Stanom Zjed
noczonym pomocy wojskowej w dzinie prawa i przepisów admini
walce z terroryzmem. To stanowi stracyjnych (m.in. wprowadzono
sko szefa rządu spotkało się z apro stosowną poprawkę do kodeksu
batą 65 procent Niemców, czyli karnego), co ma umożliwić skutecz
większą niż spotykana kiedykol niejsze ściganie i karanie osób po
wiek dotąd w pokrewnych sytu pierających działalność organizacji
acjach. Poparły go również inne
przestępczych, istniejących poza
partie polityczne (Zieloni z pewny granicami Niemiec, zaostrzono
mi wahaniami), poza postkomuni przepisy wizowe. Planuje się dal
styczną PDS.
sze posunięcia w tym zakresie.
Jak dotąd niemieccy żołnierze nie M.in. mają być rozszerzone kompe
biorą udziału w działaniach w tencje Urzędu Ochrony Konstytu
Afganistanie, ale prasa nądreńska cji (tamtejszy UOP), „prześwietli
przewiduje, że może się to stać w
się” pod względem praworządności
niedalekiej przyszłości i to zarów hp. pracó^mkMÓwtfowń^ądro
no jeśli chodzi o jednostki lądowe,
wych i elektrociepłowni, banków,
lotnictwa czy marynarki wojennej.
szpitali, firm farmaceutycznych,
Tymczasem w samych Niemczech telekomunikacji i innych służb
podjęto różnorodne środki dla za ważnych dla funkcjonowania pań
bezpieczenia się przed ewentual stwa. Zamierza się też opracować
nymi atakami terrorystycznymi i nowe wzory paszportów i dowodów

W

osobistych, by lepiej zabezpieczyć
je przed sfałszowaniem czy możli
wością posługiwania się nimi przez
podstawione osoby.
Te i inne podejmowane obecnie i
w przyszłości przedsięwzięcia
mogą zwiększyć uciążliwości życia
codziennego czy stanowić pewne
ograniczenie demokratycznych
praw obywatelskich. W istniejącej
sytuacji przyjmowane są jednak na
ogół ze zrozumieniem, bowiem za
grożenia atakami terrorystyczny
mi nie uwTaża się w tym kraju za
bezpodstawnie wydumane czy też
przesadnie wyolbrzymiane. Nie
mieckie służby specjalne oceniają,
że RFN jest jedną ze swoistych „po
czekalni” dla arabskich terrory
stów, których - jak się przypuszcza
- około stu oczekuje tu „w uśpie
niu” na odpowiednie rozkazy do
działania. Ustalono przecież, że
kilku sprawców ataku na nowojor
skie wieżowce i Pentagon przez
dłuższy czas mieszkało i studiowa
ło w Hamburgu. Kontrwywiad nie
miecki ocenia, że w Niemczech ist
nieje około 30 ukrytych „gniazd”
islamskich ugrupowań terrory
stycznych.
W RFN mieszk^^^mremoło 3,1'
min muzułmanów. Policzono, że
ponad 30 tysięcy z nich należy do
różnych organizacji islamskich, a
około 3 tys. ich członków - jak uwa
żają służby specjalne - to „poten
cjalni ekstremiści”. (ABC)

Kradzież „na euro"
Przestępcy w Portugalii znaleźli nowy sposób kradzieży, związany z
wprowadzeniem w tym kraju od 1 stycznia przyszłego roku waluty Unii
Europejskiej - euro. Odnotowano wiele przypadków, gdy oszuści, poda
jąc się za urzędników finansowych, odwiedzali domy, przekonując zwłasz
cza starszych ludzi, że nadeszła pora wymiany escudo na euro. Po otrzy
maniu pieniędzy uciekali lub wręczali fałszywe nowe banknoty unijne.
Ostatnio w walkę z plagą oszustów włączył się bardzo wpływowy w
Portugalii Kościół katolicki. Księża, szczególnie w wiejskich regionach
kraju, podjęli akcję edukacyjną, by uchronić przed grabieżą naiwnych
mieszkańców, (ho)

Na własny użytek
W Kazachstanie policja areszto
wała 54-letniego mężczyznę za po
siadanie marihuany. Wiadomość
ta zapewne nie wzbudziłaby więk
szego zainteresowania, gdyż takich
przypadków jest tu wiele, gdyby
Geradi Atazanow nie utrzymy
wał, że narkotyk przeznaczony był
do prywatnego użytku. A miał w

Likwidacja
„psich ustępów"

swoim domu... półtorej tony mari
huany! Mężczyzna poskarżył się
dziennikarzom, że policjanci nie
uwierzyli jego wyjaśnieniom.
Zdaniem kazachskiej policji, nar
kotyk został przemycony z sąsied
niego Afganistanu i był przezna
czony dla odbiorców w Europie
Zachodniej, (ho)

^^■TpOLITICUS-509
Sachalin, rosyjska wyspa na Morzu
Ochockim, została zaludniona przez
osadników dopiero w połowie XIX
wieku. I to nie dobrowolnie. Zsyłano
tu bowiem katorżników z całego car
skiego imperium. Byli wśród nich
Rosjanie, Ukraińcy, Polacy, Niemcy,
Gruzini, Żydzi, Tatarzy... Trudnili się
eksploatacją surowców mineralnych,
wyrębem tajgi, myślistwem, rybołów
stwem, a życie koncentrowało się na
północnych i południowych wybrze
żach wyspy. Po przegranej przez
Rosjan wojnie w 1905 roku południo
wą część Sachalinu zajęli Japończy
cy. Po kapitulacji Japonii w 1945 roku
cała wyspa została przyłączona do
Związku Radzieckiego. Do dziś, po
kryzysie gospodarczym ostatnich lat,
pozostały z tego okresu zrujnowane
fabryki, opuszczone kopalnie i zanie
dbane osiedla, których mieszkańcy,
w większości bezrobotni, prowadzą
nędzną egzystencję.
Na zdjęciach: przybrzeżny połów
ryb i fragment sachalińskiej osady
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Do diagramu należy wpisać odgadnięte hasta. Litery z oznaczo
nych cyframi kratek w kolejności od 1 do 6 utworzą rozwiąza
nie.
A. Miasto nad Szprewą
B. Następca Buzka
C. Imię poprzednika kanclerza Schroedera

D. Państwo w Europie środkowej
E. Historyczne określenie naszego zachodniego sąsiada
F. Najwyższy tytuł monarchy, wywodzący się z czasów rzymskich
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Wicemer Paryża z ugrupowania
Zielonych postanowił obciążyć wła
ścicieli psów obowiązkiem syste
matycznego sprzątania z ulic od
chodów ich czworonożnych przyja
ciół. Psie odchody na ulicach Pary
ża, gdzie żyje ich około 200 tysię
cy, to prawdziwa plaga. Każdego
dnia z ulic francuskiej stolicy
sprząta się 16 ton takich odchodów
i jak się szacuje, są one przyczyną
650 wypadków rocznie, których
skutki finansowe sięgają prawie 10
min euro.
Nowe władze miejskie postanowi
ły zrezygnować z dotychczasowych
metod, które przynoszą marne re
zultaty, i likwidują „psie ustępy”,
czyli miejsca wyznaczone do wypro
wadzania psów. Na ulicach instalo
wane są natomiast dystrybutory
woreczków plastikowych, do któ
rych właściciele będą zobowiązani
zbierać to, co ich piesek pozostawił
na chodniku. Oporni będą karani
grzywną. Policja otrzymała już sto
sowne uprawnienia, (ho)

przez talibów. Afgański prezydent
Burhanuddin Rabbani opuścił Ka
bul, gdy w 1996 roku zdobyli go ta
libowie. Putin zapewnił Rabbaniego, że Rosja nadal traktuje go jako
prawowitego przywódcę Afganista
nu. Sojusz Północny kontroluje oko
ło 10 procent terytorium Afganista
nu. Główną rolę odgrywają w nim
Tadżycy i Uzbecy. Waszyngton oba
wia się, że z powodu braku popar
cia Sojuszu przez największe afgańskie plemię Pasztunów, po pokona
niu talibów mogłoby dojść do kolej
nej wojny domowej w Kabulu. Jed
nak amerykańskie lotnictwo podję
ło pierwszą akcję, której celem było
wsparcie ofensywy Sojuszu Północ
nego. Wojska Sojusz zbliżają się już
do Kabulu, (ho)

Prześladowanie chrześcijan Zabezpieczanie przed terroryzmem

(ho)

Stronę przygotował
HENRYK OSTROWSKI
zdjęcia PAP

SOBOTA - NIEDZIELA, 27-28.10.2001 r.
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Nagrodę książkową za prawidłowe rozwiązanie Politicusa 507 (Nobel)
wylosowała Maria Petlicka z Koszalina. Gratulujemy.

SOBOTA - NIEDZIELA, 27-28.10.2001 r.

GŁOSY I ODGŁOSY

Partyjni koledzy nazywają ją księżną SLD. Wiąże się to z mocną pozycją w Sojuszu.

Głos Koszaliński/Głos Słupski

Z TEKI DARIUSZA PIETRZAKA

Księżna i minister
Na Krystynę Łybacką w okrę
gu poznańskim głosował co czwar
ty wyborca. Dostała niemal 90 ty
sięcy głosów, ponad trzy razy wię
cej niż następny kandydat na li
ście. To świetny wynik. Już przed
wyborami mówiło się, że jest mu
rowanym kandydatem na ministra
edukacji. To ona w minionej kaden
cji najczęściej pojawiała się w pro
gramach telewizyjnych jako eks
pert od problemów szkolnictwa.
Tferaz dostała ministerialną tekę i
brązową teczkę od prezydenta

Aleksandra Kwaśniewskiego.

Krystyna Łybacka (55 lat) od
urodzenia związana jest z
Wielkopolską. W1968 r. ukoń
czyła studia na Wydziale Ma
tematycznym UAM w Pozna
niu. Osiem lat później, już jako
pracownik naukowy Instytutu
Matematyki Politechniki Po
znańskiej obroniła pracę dok
torską nt. „Losowy podział
kwadratu”. Na politechnice
wykłada do dziś - statystykę i
teorię prawdopodobieństwa
procesów losowych.
W Sejmie należy do grupy
posłów o najdłuższym stażu,
zasiada tam nieprzerwanie od
1991 r. Od grudnia 1999 roku
jest wiceprzewodnicząca SLD.

Nowa minister dotrzymała
przedwyborczego słowa. Obiecywa
ła, że nie dopuści do wprowadzenia
nowej matury i tak się stało. Nie
będzie też obowiązkowej matema
tyki na egzaminie. Co ciekawe,
przeciw matematyce występuje ab
solwentka... wydziału matema
tycznego. Jak wyjawiła „Życiu”
chciała być fizykiem jądrowym, ale
rodzice się nie zgodzili na ten kie
runek. Poszła więc na matematy
kę. -Pierwsze dwa lata bardzo ża
łowałam, bo wybrałam ten wydział
na złość polonistce, z którą byłam
w ciągłym konflikcie. Myślałam
nawet o zmianie kierunku studiów,
potem zapisałam się na semina
rium do cudownego profesora, któ
ry o matematyce mówiłjak o poezji.
Minister Łybacką dziennikarze
pytają często o to, jaką była uczen
nicą. Okazuje się, że nie ma czego się
wstydzić. Dobrą. W dziesiątej klasie
dyrektorka szkoły poprosiła ją o za
stąpienie chorej nauczycielki i przez
dwa miesiące uczyła chemii i mate
matyki w liceum wieczorowym.

Wojewoda łódzki, 31-letni Krzysztof Makowski /P/, jest najmłodszym
wśród 16 wojewodów powołanych przez premiera. Na zdjęciu: spotkanie
ustępującego wojewody Michała Kasińskiego /!_/ z nowym wojewodą K.
Makowskim PAP/ANDRZEJ ZBRANIECKI

'M?SALOM

no lepszym ekonomistą od Lesz
ka Balcerowicza, ale jest pozba

Zdaniem eksperta

Balcerowicz bis,
Balcerowicz tertio •••

Włodzimierz Cimoszewicz,
nowym minister spraw zagra
nicznych, zanim jeszcze objął
swój urząd, już został poddany
ostrej ocenie ekspertów. - Nie je
stem pewien, czy to najlepsza
kandydatura - powiedział „Życiu
Warszawy” prof. Antoni Kamiń
ski, szef zakładu bezpieczeństwa
międzynarodowego i studiów
strategicznych przy Polskiej
Akademii Nauk. - Cimoszewicz
ma dosyć specyficzną osobowość,
nietypową
dla
dyplomaty.
Wprawdzie dzięki temu, że był
premierem, jest obyty w świecie,
ale nie jestem pewien, czy to mu
wystarczy. Ale to inteligentny i
zdolny polityk, więc jest spora
szansa, że sobie poradzi.

wiony mocnego charakteru, będzie
ulegał w wielu sprawach.

Prezydent Aleksander Kwa
śniewski, który był gościem Ra
dia Zet, wyraził swoją opinię na
temat finansów państwa: „To jest
trochę taka tajemna wiedza,
gdzie na poziomie konkretów, na
poziomie prawdziwych informa
cji mało kto rozmawia - takich
ludzi jest w Polsce kilkunastu i w
sumie może kilku dziennikarzy natomiast cała reszta to są stereo
typy', etykiety, które się przykleja:
liberał, nieliberał, socjalista, rynkowiec i tak dalej, Balcerowicz
bis, Balcerowicz tertio. No tak nie
można(..J To nie jest problem
ministra finansów, że brakuje 88
miliardów, żeby budżet był zbi
lansowany - to jest problem każ
dego obywatela”.

Jak podała niedawno „Rzeczpo
spolita”, partyjni koledzy nazywa
ją ją „księżną SLD”. Prawdopodob
nie wiąże się to z jej silną pozycją
w Sojuszu, wyparła inne kobiece
gwiazdy w kierownictwie SLD.
Jest teraz jednocześnie księżną i
ministrem. W kwestiach edukacji
ma najważniejszy głos w Sojuszu.
Jej nominację dobrze przyjął Zwią
zek Nauczycielstwa Polskiego. Sła
womir Broniarz, prezes ZNP,
uważa, że ma ona zdecydowane po
glądy, a to przyda się w pracy w
Radzie Ministrów. - Będziemy ją
popierać - zadeklarował - ale pod,
warunkiem, że nie pozwoli na za
mrożenie płac nauczycielskich.

MICHAŁ KLE
IBER (minister
nauki): Liczenie,
że w najbliższym
czasie w istotny
sposób wzrosną
w Polsce budżeto
we nakłady na
naukę
jest
mrzonką. Ale to
nie powód, by za
łamywać ręce.
Prof. TOMASZ NAŁĘCZ (poseł,
wiceprzewodniczący Unii Pracy):
Zamierzamy mieć własny klub,
gdyż jesteśmy samodzielną i suwe
renną partią. Przy okazji obalimy
wszystkie plotki o naszej wasalizacji przez SLD.
JADWIGA STA
NISZKIS (socjo
log): Generalnie
to jest rząd, który
mimo swojej koalicyjności może
się
poszczycić
pewną wspólnotą
programową. Oce
niłabym go na trzy i pół.
MACIEJ PŁAŻYŃSKI (poseł PO
nt. ekonomicznych propozycji prof.
M. Belki): Używając języka SLDowskiego, przedstawił jadłospis,
ale nie powiedział, co konkretnie
będziemy jedli.
KRZYSZTOF JANIK (minister
spraw wewnętrznych i administra
cji): Marzę o tym, żeby to był naj
nudniejszy rząd III Rzeczpospolitej.
STANISŁAW LEM (pisarz): Sytu
acja nasza przypomina mi film o

Nowa minister edukacji zapy
tana przez miesięcznik „Suk
ces”, czy bycie kobietą ułatwia
karierę polityczną, odparła, że
owszem, czasami, w codziennych
relacjach z kolegami. - Kobieta
ma bowiem taką naturalną broń,
jak uśmiech, wdzięk, łagodzący
sposób bycia. Dzięki temu wymu
sza pewną galanterię ze strony
panów i ich ataki są mniej ostre.
Natomiast w pracy musi udo
wodnić, że jest po prostu od męż
czyzny lepsza, aby być akcepto
waną. (oprać, ewa)
Fot. PAP Przemek

Wierzchowski

King Kongu. King Kongiem jest
oczywiście Lepper; bohater filmu
był o tyle łagodniejszy, że zakochał
się w pięknej kobiecie, a u nas na
razie żadnej piękności na widoku
nie ma.
WIESŁAW
KACZMAREK
(minister skarbu):
Większość polity
ków to raptusy.
Miller potrafi cze
kać.
MAREK BELKA
(wicepremier i mi
nister finansów): Ograniczenie wy
datków polega na cięciach. Cię
ciach marzeń.
RYSZARD JARZEMBOWSKI (se
nator SLD nt. likwidacji Senatu ):
Musimy całą sprawę na nowo prze
myśleć z tego względu, że wyborcy
uzbroili SLD w taką siłę w Senacie,
że nie możemy udawać, że nic się
nie stało. Mówienie o likwidacji na
inauguracji byłoby falstartem. (...)
To jest jak dążenie do horyzontu,
którego się nigdy nie osiągnie.
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI
(prezydent RP): Ufam, że Andrzej
Lepper będzie jednym z najbar
dziej zdecydowanych, bo to wynika
z jego temperamentu, obrońców
prawa w Polsce, regulaminu Sejmu.
LESZEK MILLER (premier, od
powiadając na pytanie czy mógłby
się więcej uśmiechać): Wiele osób
mówi, że uśmiecham się cynicznie,
więc na wszelki wypadek wolę się
w ogóle nie uśmiechać, ale będę
ćwiczył, (wyb. ewa)

Eliksir
dla Millera!
Premier Leszek Miller gotów
byłby zrezygnować z polityki! Gdy
by tylko zaproponowano mu w za
mian (jako warunek) eliksir zapew
niający nieśmiertelność. W obliczu
takiej cudownej możliwości nie za
wahałby się zawieść nawet wybor
ców - przyznał się „Vivie”. - Ponie
waż i tak się przecież kiedyś muszę
wycofać z polityki, nie mogę tego
robić dó końca świata. Najwyżej
bym przyspieszył ten moment. Z
ciekawości, co będzie za 100 czy za
200 lat. (NewPress)

Biskup połowy WP Sławoj Leszek Głodź (z prawej) wręcza Multiplatynową Płytę dyrektorowi reprezantacyjnego Zespołu Artystycznego WP, płk
Józefowi Trzcińskiemu. Nagroda została przyznana za sprzedaż ponad
70 tys. egz. płyt CD pt. „Do Ciebie Polsko”.
PAP Andrzej Rybczyński

jemne zrozumienie i zaufanie. Po
trafi być opiekuńczy i cierpliwy.
Zawsze zwraca uwagę na zacho
wanie i kulturę bycia innych. Nie
znosi wręcz chamstwa i brutalno
ści. Nie lubi też (a kto lubi?), gdy
o nim plotkują.
Przywiązuje się do utartych
obyczajów i tradycji.
Astrologowie twierdzą, że karierę
zawodową robi po 30. roku życia.
Wtedy też, dzięki doświadczeniu i
pewności siebie, cieszy się uznaniem
podwładnych bądź przełożonych.
Szczęśliwym
dniem jest dla
niego poniedzia
łek, liczbą dwa, kolorem zieleń, kamie
niem talizma
nem - szma
ragd. Już sam
kolor tego ka
mienia - zielony
zamyka w sobie
niezgłębioną ta
jemnicę spokoju.
Działa kojąco,
sprzyja skupie
niu, pracy, także
odprężeniu.
Warto dodać, że sen o szmaragdach
jest zwiastunem radosnego wyda
rzenia w życiu.
Kalendarzowe lato już za nami,
ale mamy piękną jesień, warto,
aby burmistrz wybrał się na spa
cer do lasu, ukoił skołatane nerwy.
Na pewno nie wykorzystał urlopu
do końca. Zatem czas na relaks,
panie burmistrzu, (dis)
Fot. Radosław Brzostek

Ludzie, ale świr!

Wiqzanka dla paaa
prezesa
Co za czasy ?! Rolnictwo wspiera
materialnie aktorów. Nie, chłopi nie
zaczęli nałogowo chodzić do teatru,
zaniedbując wieczorny udój. Tak
źle jeszcze nie jest. Aktorów wspie
ra prezes krajowy Agencji Własno
ści Rolnej Skarbu Państwa Adam
Tański. Na początek dał dobrze za
robić aktorowi Zdzisławowi War-

dejnowi.

Na trzy i pół
W mediach aż roi się od różnych
opinii, sądów dotyczących nowej
koalicji. Zabrała głos i prof. Ja
dwiga Staniszkis, socjolog, któ
ra w „Rzeczpospolitej” dywaguje
na temat, jaki będzie ten rząd
Leszka Millera. - Zaletą będzie
to, że znajdą się w rządzie osoby,
które już działały w administra
cji. (...) Nie powinna podejmować
się obowiązków ministerialnych
Barbara Piwnik, póki nie za
kończy procesu FOZZ. To może
być interpretowane jako rzucanie
liny ratunkowej oskarżonym w
sprawie funduszu i obciąży konto
Leszka Millera. Belka jest na pew

Ma wielki dar spostrzegawczy.
Subtelny i zmysłowy. Nie boi się
występować publicznie, potrafi, je
żeli tylko zechce, fascynować tłumy.
W ten oto sposób astrologowie okre
ślają Wojciecha Ludwikowskie
go, burmistrza Sławna, zodiakalne
go Raka, który swoje urodziny świę
tuje 23 czerwca.
Jaki jest? Uwagę zwraca na siebie
poprzez swoją pracę. Wolny czas chęt
nie poświęca na rzecz innych. Jest
człowiekiem o silnym charakterze.
Nigdy nie odstępuje od swych zasad,
dlatego też zawsze
można na niego li
czyć.
Wywiera
szczególnie pozy
tywny wpływ na
innych, choć sam
od czasu do czasu
pesymistycznie na
stawiony jest do
świata. I zupełnie
niepotrzebnie. Pro
blemy były, są i
będą
wszędzie.
Trzeba cieszyć się
tym, co jest. A bur
mistrz, jak mało
kto, nie ma szcze
gólnych powodów
do zmartwień, bo potrafi zręcznie wy
brnąć z każdej opresji. Jest dobrym dy
plomatą. Nigdy nie przechodzi nad
nowymi pomysłami do porządku
dziennego, zawsze starannie je rozwa
ża.
U innych nie akceptuje porywczo
ści i agresywnych zachowań, szorst
kości, obłudy i kłamstwa. Unika
takich osób jak diabeł święconej
wody.
Ponad wszystko przedkłada wza

Wardejn wcielił się w kwiaciarza.
Elegancki prezes Tański - co poka
zała telewizja - przybywa do niego,
celem nabycia wiązanki. Ale kwiat
ki to tylko pretekst. Pan prezes przy
chodzi agitować chłopa Wardejna
do Unii Europejskiej. Na pierwszy
rzut oka widać, że Adam Tański to
już Europejczyk pełną gębą: niena
ganne maniery, takowyż ubiór. Po
nadto, doskonale zorientowany w
unijnych przepisach. A Zdzisław
Wardejn? Cóż, kiep nad kiepami.
Ignorant, któremu tylko instynkt
samozachowawczy pozwala żyć.
Ziemi ma tyle, co kot napłakał, po
parę arów w kilku kawałkach. Pol
ski prymityw i tyle. Z takim do Unii
Europejskiej? Kto go tam przyjmie!
Ale jest jeszcze trochę czasu. Jak
Wardejn zmądrzeje, ma jakieś
szanse. Przede wszystkim powinien
z uwagą wysłuchać pana prezesa.

On go wyprowadzi na europej
skich ludzi.
Tański dość długo świdruje War
dejna przymrużonymi oczami,
następnie przebiegle zachęca go do
powiększenia areału, scalenia
gruntów. Nawet kosztem sąsiadów
ze wsi. Po prostu, trzeba ich pod
kupić. Po kilkuminutowej agitacji
twarz Wardejna rozjaśnia się. Wy
raźnie widać, że doznał oświece
nia. Jest niezmiernie wdzięczny
prezesowi Tańskiemu, dziękuje mu
stokrotnie, kłania się nisko w pas.
Co ważne, nie chce od cwanego
Tańskiego pieniędzy za wiązankę
tulipanów. Ten specjalnie nie na
lega. I nam też początkowo udzie
la się nastrój radości. Któż nie lubi
happy endu? Ale po chwili... Hola,
panie prezesie, już pal licho tę wy
łudzoną wiązankę tulipanów. War
dejn to sobie tysiąckrotnie odbił,
kasując za reklamę. Ale pan na
mawia chłopów za państwowe pie
niądze, kiedy jeszcze nie wiadomo,
jakie to rolnictwo w Polsce ma być.
Negocjacje trwają. Ponadto, pięć
dziesiąt hektarów tulipanów War
dejn ma posadzić? Wroga sobie
zrobimy z Holandii!
mgr Manio Dodo

ESCORT 1,8 diesel (1993) tanio.
0601-92-65-99.

PASSAT 1,9 TDI
0602-192-074.

ESCORT 1.3 CLX (1 992).
345-25-29, 0502-509-815.

PEUGEOT 205 XL (1990) silnik 1.1
(1996), 4.500. 3187-460._________

FIAT 125, tel. 0600-251-781.

PEUGEOT 306 (1998) 25.500.
(059)84-39-194.________________

FIAT 12691 1995. 503-41-06-98.
FIAT seicento 2000 srebrny. (094)
342-42-22.
FIAT tipo (1992), 0-603-213-620.
FIESTA 91; sierra 92 tanio.
0608-171-289.

SPRZEDAŻ AUTA

0602-222-709
Auta powypadkowa, uszkodzone,
spalono - kupię (gotówka)!

601 -62-41 -84

FORD curier 1,8 D
0609-966-285.

(92).

FORD escort combi 1,6 16V (1996).
3180-579.
FORDescort(1993) 1,3,12.500, (0-59)
81-11-708, 0-503-026-784.

skorodowane •kupię

FORD escort 1,1 1981. 346-33-39,
0603-309-912.
FORD escort 1,6 (1997) pełne wypo
sażenie. (059)857-59-73 po 20.00;
0502-464-267.

CLASSIC KOMBI, 1999
cena 28.000 PLN

wersja comfort + klima
ceno 54.000 PLN

•EL-©- DOWBUSZ
Koszalin, ul. Morska 4la
tel. (094) 341-51-20

SAMOCHÓD DEMONSTRACYJNY

OPEL
OMEGA

POLONEZ (1994). 3180-456.

ABELARD’ Nieruchomości. Koszalin, 341-02-51 Zwycięstwa 155.

POLONEZ caro 1.4 rover (1996),
340-30-01.

„ANKAM Nieruchomości" Grunwaldz
ka 6, (094)342-26-19, 342-38-39.
Nowy dom jednorodzinny z moż
liwością wynajmowania pokoi
Dąbki 220.000; 3-pokojowe 47 m
kw. II piętro Żeromskiego 72.000;
uzbrojona działka budowlana
1175 m kw. Nowe Bielice 35.000.

SEAT cordoba (1994), tanio, (0-59)
814-91-65.
SEAT cordoba 1 ,4 (1 994).
0602-192-074.
SEAT ibiza 1,9 TD (1 994).
0601-92-65-92.

SEICENTO (2000). 345-65-74 po 16.

FORD escort tanio. (059)84-13-635.

SEICENTO 1999. 35-163-27,
0603-428-209.

FORD fiesta (1996) nowy model zamiana. 0601-99-86-42.

SEICENTO
900
0502-481-783.

FORD fiesta 1.1 (XII 1990) 8.000.
31-65-748.

SIMSON enduro.Tel. 0604-307-714.

FORD sierra 2000 DOHC (92)
stan idealny. 0606-751-281,
(094) 345-07-64.______________
GOLF 11,5D 1980, stan dobry, cena
do uzgodnienia. 34-54-331.______

(1 999).

SKRZYNIA biegów 126p. (0-94)
343-19-52._____________________
SPRZEDAM Stara 28 2.600; rozdrabniacz do gałęzi średnica 12 cm.
(094)374-10-85, 0607-867-292.
SPRZEDAM VW golfa 16 GTI (1991
rok) składak cena 8.000 - do uzgod
nienia. Tel. 503-371-505.

OPEL-0- KAUFMAN

GOLF II 1,8i 1 990 9.500 zł.
342-22-52.

SUBARU legacy 2,0 1997 kom
bi, okazja! (094)34-13-349,
0608-834-399.

„AUTOKOMIS • Banaś" Koszalin,
(094)342-56-57.________________

GOLF II TD 1 990, 1 0.700.
0601-447-502.

(1991) stan
0607-1 31 -447.

GOLF IV 1,4 (2000). 0602-192-074.

126p<

bdb.

126p (1998), bis (1990). (059)
844-25-04.
126p 1987 tanio. 0503-099-823.

HONDA
civic ’96
0605-363-394.

1-POKOJOWE 37 m III p. Koszalin
0602-289-598.
1-POKOJOWE 37 m Koszalin,
0609-66-24-50.

10 ARÓW - pełne uzbrojenie,

2,2 DTH, rok produkcji 2001
pełna gwarancja

GOLF II 1.6 (1991) lub zamienię na
126p. Koszalin, 345-77-90._______

1- POKOJOWE 28,5 m Gałczyń
skiego 49.500. (094)34-07-129,
0503-003-428.

SKODA felicia kombi van 1,9D.
0502-481-783.

STAR 200 izoterma. Szczecinek,
0606-966-462.

u

„NORD" 347-12-30 atrakcyjny dom
szeregowy 270.000._____________

1- POKOJOWE 37,5 m. (094)
340-45-31.____________________

GOLF I 1.1, stan bdb., 2.300.
0608-013-085.

Koszalin, 318-67-33
Kołobrzeg, 35-10-111

„GADOMSKA- NIERUCHOMOŚCI"
0- 600-248-093, 347-41-84. Zacisze
- pół bliźniaka, atrakcyjna cena.

SKODA felicia GLXi (96). 374-72-94.

SKODĘ 105L (1981). 34-17-501,
340-50-50.

SUPEROFERTA! Cordoba GTI
2,0 (1994), corsa 1,2 (1993), Vec
tra 1,6 16V (1998/99). 8400-973,
0603-075-745.

i»r ,

i i „NIERUCHOMOŚCI Wysokiński"
Rokosowo dom z lokalem użytko
wym, wysoki standard 300 m kw. działka 505 m kw. 380.000. 342-36-44.

POLONEZ caro (1992), garażowany
- 3.000 zł, 3189-828. __________

RENAULT 19 (1989) cena 6.500 zł.
(094)345-33-93, 0608-652-042.

Infolinia: 0-801 666 999, Internet: «vww.seat.pl

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

i i „NORD" 347-12-30 Szczeglino
2-pokojowe 50 m 40.000; Piłsudskiego 2-pokojowe 36 m 54.000.

FORD escort kombi (1999) kupiony
w salonie. (059)843-06-07._______

FORD scorpio 2,5 turbo diesel
combi (1994) sprowadzony z Nie
miec. Darłowo (0-94)314-25-52,
0608-373-260.

VW transporter 1.6 TD (1984).
0608-463-774, 343-52-50.

POLONEZ 1992. 34-13-327,
0601-635-935.

SEAT toledo 1993 - 15.500 zł, toledo 1996 - 20.000 zł. 094/3161-593.

FORD scorpio 2,5D (1986). (059)
84-12-844.

SUPEROKAZJA

POLO /1986/ tanio. 0607-473-515.

FORD escort 1,8D 1993. (094)
316-54-33.

FORD mondeo 1,6i (1993). (094)
36-54-029.

125 KM, przebieg 24 tys. km
wersja comfort + klima

(1 999).

Szczecińska - za „Hondą".
(094) 345-79-71.______________
2- POKOJOWE (48) parter „Północ".
(0-94)345-70-88.________________
2-POKOJOWE /37 m/. 312-68-78,
312-75-79.
2-POKOJOWE 46 m. 3462-394,
0692-244-165.
2-POKOJOWE 53 m I piętro centrum.
346-46-22.

00
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Rzetelny wybór!
Zobacz, Ile skorzystasz, decydując się teraz na wybör SEAT-a. Przy zakupie
Toledo w cenie samochodu dostaniesz pakiet ubezpieczeń o wartości ok. 3800 zł,
komplet opon zimowych warty 1300 zł I dodatkowo rabat - 3000 zł.
Otrzymasz samochód wyposażony w ABS o wartości 2500 zł,
2 poduszki powietrzne za 1500 zł i klimatyzację wartą aż 4900 zł.
Po podliczeniu przekonasz się, że Twoje korzyści to w sumie 17000 zł.
Możesz też wybrać dla siebie inne korzyści:
Ibiza... 8600 zł, Cordoba... 9600 zł, Cordoba Vario... 10800 zł,
Leon... 10700 zł, Alhambra... 21700 zł.
Jeżeli interesują Cię konkrety, po prostu wstąp do SEAT-a.

DOM wolno stojący 180 m: 6
pokoi, 3 łazienki, 2 kuchnie, ta
ras, balkon, garaż na dwa samo
chody, budynek gospodarczy,
działka 453 m, cena 230.000 (do
negocjacji) Koszalin Rokosowo.
0600-73-50-75 po 16.

DOMEK Kosynierów lub zamienię
na
3-pokojowe z dopłatą.
(094)343-48-35, 0502-428-174.
DUŻY dom na obrzeżach Koszalina,
tel. 0-607-271-213.
DWUPOKOJOWE. 0602-437-094.

DZIAŁKA budowlana - 2120 m. Ko
szalin, tel. 3405742.
_________

DZIAŁKA budowlana 358 m Ustka Kwiatowe - bliźniak z rozpoczętą bu
dową i kompletem dokumentów.
0608-630-189.__________________

HONDA civic 1,5 1993 16.000.
(094)374-11-50._________________
1 987.

126p 700 zł. (0-94)316-58-87.

HONDA civic 16V
0604-097-490.

DZIAŁKA budowlana Kretomino.
0604-201-433.

ALFA romeo 155 (1994), tanio, (0-59)
814-91-65.

HYUNDAI pony (1 993), tel.
0608332097.

DZIAŁKA budowlana 24-arowa w
Starych Bielicach 8,50 zł/m. (0-94)
31-63-503.

ASTRA 1,4 (1995) bogate wyposa
żenie, stan idealny, 19.000 do negocjacji. (059)857-57-25.___________

KUPIĘ - VW transportera w rozlicze
niu toyota carina E 16 V (1993) stan
b. dobry. 0602-758-404.__________

ASTRA II (listopad 98), z salonu.
0-605-836-455.

LANOS 1,5 (1998). 0502-481-783.

126p 1992. 0608-380-324._______

AUDI 80 1991
346-92-54.

1 ,6B 13.000.

AUDI A4 1.8 (1996) zadbane, boga
te wyposażenie. (0-94)31-85-186,
0602-46-93-99.
AUTA z Niemiec. Astra (1996),
vento (1996), volvo (1994), inne.
0607-824-759._________________
AWIA 31 1991; 440 x 210 x 180
kontener, tanio. Schody z drewna
sosna, buk, dąb krótkie terminy! Tel.
810-53-40.

LANOS 1,6Sx, przebieg 36.000 km.
Pilnie! 0609-444-631.
LAWETA /1 996/ 1 800 kg.
094-31 2-61 43 po 20.

MAZDA 626 1987. (094)345-82-33.
MERCEDES 123 2,4D. (094)
372-16-20.

CARINA II 1991 10.500. 31-65-538.
CHCESZ zarabiać. Samochód
ciężarowy, blaszak. Koszt 1 km -18
gr, ład. 1500 kg, 7.000 zł. Słupsk,
842-13-48.

MERCEDES sprinter 412 maxi
1998 70.000. (094)340-38-69,
0605-090-430.

CINQUECENTO
343-66-82.

CINQUECENTO 703 /1993/, stan
bdb. 094-311-7927.______________
CINQUECENTO 900 (1994), ga
rażowany, zadbany, czerwony.
0606-248-444._________________
CLIO 1997 11.800 - plus 7.500 raty.
0503-93-48-07.
DAF z naczepą. 0608-022-577.
DO geometrii kół PKO-1.
0601-88-71-25.
ESCORT /1992/. Fiesta /1993/ diesle, oclone. 0608-476-012._______
ESCORT 1,61 (1988) Bobolice.
605-409-731.

TICO (1996) 8.500. 3181-795,
0606-476-204.

3-POKOJOWE 64 m (Staszica).
604-758-423, (0-94)345-29-50.

TICO 1997. 094/341-20-13.

3-POKOJOWE Barwice. (094)
373-63-71.

DZIAŁKĘ wraz z zabudowaniami
gospodarczymi, Paproty 21 (gm. Ma
lechowo), 3184564._____________

3-POKOJOWE, własnościowe, I piętro (Bosmańska). (0-94)343-20-78.

DZIAŁKI 5-10 arów niedrogo Darłówek, 0608-647-741.____________

ATRAKCYJNY dom 270 m, dwa
garaże wraz z dochodową dzia
łalnością z powodu wyjazdu.
0603-058-577._________________

DZIAŁKI budowlane - „Zielony
Pagórek”, atrakcyjna lokalizacja.
0601-055-808.

TOLEDO 93. (094)318-45-54.

MERCEDES 190D /1984/ tel.
0604-433-252.
^

CINQUECENTO 700 (1997), 900
(1998). Kontener do lublina,
0608-110-194.

3-POKOJOWE
0602-152-988.

ŁADA niwa 4x4 (2000). Koszalin,
0605-78-79-90.

MERCEDES
124 2.0D
16.500. 0607-523-231.

(1996).

TARPAN + gaz. Kawasaki choper.
0603-809-175.

TICO zielone (1998). 0502-481-783.

BMW 316i (1995), compact 27.500 lub zamienię na tańszy,
(0-59) 81-49-165._____________

700

3-POKOJOWE (67 m) własnościo
we. (0-94)345-34-07.____________

LAWETA 1991. 0601-88-71-25.

MATIZ (XI 1999) pełne wyposaże
nie. 0606-82-92-66.

/1987/

TOYOTA

1,8D (1990) stan
(1996). (059)84711-19, 847-11-21, 0600-92-36-85.
corolla

bdb.; Cinquecento

TOYOTA corolla 1,8 D (1991). Koszalin, Obotrytów 41.____________
TOYOTA yaris (2001). 0502481-783.

Białogard,

ATRAKCYJNY nowy domek wol
no stojący (180m). Kołobrzeg,
0600-347-133._________________

UNO 1,1 (1991) stan bardzo dobry
(059) 810-86-16.________________

BIAŁOGARD 3-pokojowe 44 m
sprzedam - osiedle Chopina, tel.
Szczecin 4643190 wieczorem.

VECTRA B (1998) 2.0 ciemny, zie
lony metalik, pełne wyposażenie
(oprócz skóry). 0608-63-43-22.

BIAŁOGARD kawalerka /29,60 m/,
telefon, kablówka, Wyspiańskiego
Tel. 0602-779-258.

NISSAN almera (1996) 1.4.
0602-709-694.

VECTRA kombi 2,0 TD 1997;
mercedes 115 2,4 D 1.300.
0503-94-86-91.

BIAŁOGARD mieszkanie 48 m +
garaż. 312-54-56._______________

OKAZJA! Polonez sprawny 1.350.
8427-333.

VECTRA 1.7D /1 994/ 094312-61-35.

OPEL ascona 1,6 1988 - 4.200 stan
bdb. 094/342-73-79.

VOLKSWAGEN polo 1,6 1995
17.200. 094/35-237-91.________

OPEL astra 1,6 (1992) - tanio,
(0-59)81-44-333._____________

VOLKSWAGEN T-4 1.9 TD (1997),
wspomaganie, hak, immobilizer, ra
dio RDS code, sprowadzony w ca
łości, pełna dokumentacja, furgon 3osobowy, 124.000 km, faktura VAT,
36.000 brutto, 0-602-122-636.

OPEL astra 1,7D (1993), Słupsk
84-261-64, 0-602-79-81-87.
OPEL corsa 1,4 i (1996) 5-drzwiowy.
3180-229.

VW carawella 1991. 094/31-66-279.

OPEL kadett (1991) 1,4 - 7.700 zł.
0502-907-705.

VW golf 1,6D 1990. Tel. 35-125-39.

OPEL kadett 1,6 frisco 1991 8.500.
0604-410-593.

VW golf 1,8 składak 1994 9.200.
358-10-10 po 16.00._____________

OPEL Vectra (1992) 0601 -92-65-92.

VW passat 1,8 (1992) kombi, 13.500.
0609-184-222.

OPEL Vectra 2,0 (1991). (059)
857-30-77.

DZIAŁKA ogrodniczo - budowlana
Duninowo (059) 81-41-306.

SUZUKI swift (1998) 16.000, (094)
3165-538.

(72).

VW polo 1,4D (1993). 0602-192-074.

BIAŁOGARD usługowo - budowla
ną sprzedam lub zamienię na samochód. 31-65-538.________________

1

ca; pr ęzą -y-

BM-793pb

DZIAŁKA budowlana - Niekłonice.
(094)316-16-44._________________

taniol

-------

SALON SPRZEDAŻY Koszalin, ul. Zwycięstwa 227, tel. (094) 340-25-56
pn.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-16.00
ASO SEAT Burdziej Koszalin, ul. Topolowa 17, tel. (094) 340-25-49
czynne pn.-pt. 8.00-17.00, sob. 8.00-14.00

DZIAŁKA budowlana 1,60 ha pro
jekt + zezwolenie w Podamirowie
nad jeziorem Jamno. 0604-899-385,
094/316-51-83.

34-331-60.

korzyści

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE

2-POKOJOWE (46) parter „Przyle
sie" 66.000. 345-36-84.

3- POKOJOWE (54) ul. E. Plater.

Konkretne

BARBARA i IGOR BURDZIEJ

DZIAŁKA 34-arowa; ziemia 1,83 ha.
341-26-86.

3 PLACE garażowe. 0501-062-374.

.

<0°

2-POKOJOWE pow. 32 m, Ustka, Pil
nie. 8145-221.

2- POKOJOWE. (0-94)340-85-84.

»'*

DZIAŁKĘ
budowlaną, uzbrojoną
(2.500 m) - Kobylnica, 0-503-449-116.
DZIAŁKĘ budowlaną uzbrojoną N.
Bielice. 605-368-617.____________

DZIAŁKI
budowlane
Mścice. 31-65-185.

uzbrojone

DZIAŁKI budowlane, mieszkanie 40
m. Koszalin, 345-12-35.
DZIAŁKI budowlane Stare Bielice.
31-63-525.
DZIAŁKI w Koszalinie tanio.
0503-099-823.________________
GARAŻ (Kwiatkowskiego - obok
myjni). 345-31-89.
GARAŻ - tanio. 0501-062-374.

KIOSK, 0609-215-121.
LOKAL/67 m/ Białogard, 312-80-29.
ŁADNĄ kawalerkę 32 m. 094/
345-07-04.
M-3 (72 m) w Dygowie, ogrzewanie

gazowe. 094/35-84-278 po 15.00,
0606-993-105.
M-4 62,5 m parter. 34-133-47.
MAŁY, przenośny pawilon gastrono
miczny (20) - rożen, sprzedam, wy
dzierżawię, (0-59)842-42-68, (0-59)
814-19-39.
MIESZKANIE (42 m) 2-pokojowe.
345-61-33.

MIESZKANIE 57 m tanio. 345-15-65,
0607-192-305.__________________
MIESZKANIE 73 m z ogrodem, bezczynszowe, własnościowe w Koszalinie, 0604-323-319._____________
MIESZKANIE trzypokojowe, garaż
pod mieszkaniem. Słupsk 0-60,6-.
459-281 po 16.
i
» j
NAD morzem - Rowy, pawilon han
dlowy - restauracja (150), sprzedam,
wydzierżawię, (0-59)842-42-68,
(0-59) 814-19-39._______________
NOWY dom. (094)346-87-94,
PENSJONAT w Darłówku 70 miejsc
- 150 m od morza, 0602-485-987.
PIĘKNIE położoną działkę bu
dowlaną 1600 m. Rokosowo,
wszystkie media, sprzedam -120
tys. 346-06-59.________________
PILNIE 2 mieszkania po 90 m - cen
trum Słupska - (okolice manhatanu),
(0-59)84-238-68.________________
PILNIE lokal (20 m) Kaszubska lub
zamiana (mieszkanie, samochód).
(0-94)345-32-88, 0604-361-412.
POMORSKA Giełda Nierucho
mości organizuje przetarg na
sprzedaż lokalu użytkowego po
łożonego w ścisłym centrum
Szczecinka przy ul. Boh. Warsza
wy 24 o pow. użytkowe] 79,49 m
kw. Przetarg odbędzie się
30.10.2001 godz. 14.30 w siedzi
bie firmy przy ul. Kościuszki 21.
Cena wywoławcza 138.000. In
formacje: (094) 37-476-48.

PRZEDWOJENNA willa /240/ centrum Białogardu. 0604-090-076.
SPRZEDAM domek w Białogardzie.
(094)311-93-26._________________
SPRZEDAM dwupokojowe w Kołobrzegu, tel. 35-45-555,0504-70-82-57.
SPRZEDAM działkę. 094/3422-003
po 19.00._______________________

GARAŻ Bosmańska, (094)3418668.

SZEREGOWIEC 250 m kw. 094/
604-489-662.

BIAŁOGARD - 3-pokojowe /44 m/
tel. 312-85-19 po 20.00.__________

GARAŻ nowy ul. Kolejowa, cena
do uzgodnienia. 0604-139-981,
342-03-22.____________________

TANIO lokal użytkowy (80), cen
trum Koszalina. 0601-14-98-95.

CENTRUM Białogardu czteropokojowe /57 m/. 312-68-25,0608-058-481.

GARAŻ, Koszalin, Lechicka 27 (róg
Łużyckiej). (059)8411-362._______

TANIO sprzedam dwa pokoje,
312-83-35.____________________

DOM 350 m kw. z częścią usługową
- Pokerów 19, (094)3425681.

JAMNO - działki (1000 m), blisko
gaz, woda, światło, kanalizacja.
0608-621-449.__________________

WIELKA promocja! Tylko do końca
roku sprzedaż garaży w budynku
wielopoziomowym ul. Łopuskiego
27 w Kołobrzegu z 33% bonifikatą.
0602-304-987.

DOM piętrowy po kapitalnym remon
cie 170 m kw. Do zamieszkania, 20
km od Koszalina. Cena 135 tys. Tel.
0609-043-779.

KAMIENICĘ do remontu oraz lokal
40 m sprzedam, zamienię na mieszkania. (0-94)34-516-44.__________

DOM jednorodzinny 10-letni Bobo
lice, tel. 3187-478.
________

KAWALERKA 30,8 m. 34-35-984,
34-53-382.

DOM Koszalin. 0608-856-512.

KAWALERKA w
0605-351-353.

DOM wolno stojący, budynki gospo
darskie, 3 ha ziemi, 3 km od jeziora.
Gmina Miastko, (0-59)858-39-12.

Poznaniu.

KIOSK z lokalizacją na Północy - pilnie. 345-44-64 po 16.00._________

SPRZĘT-MASZYWY
CIĄGNIK niemiecki magirus tanio.
0607-473-515.
CIĄGNIKI: Ursus C-360, Fort

schritt 323, pług pięcioskibowy,
(0-608) 87-90-44.______________

INTERNATIONAL 844 - traktor sprze
dam 81 kM 11.500. 094/346-59-10,
0603-52-70-79.
KOMBAJN zbożowy Class 105, cią
gnik MTZ 1025, chłodnia do mleka
Alfa 1600 I. (0-94)3185-923 po 19.
SPRZEDAM
3111683.

ciągnik C-330 tel.

TANIO maszyny i urządzenia szwalnicze. (0-94)346-58-53.__________
URSUS C-385 sprzedam 10.500.
094/346-59-10, 0603-52-70-79.
WÓZEK widłowy RAK udźwig 1200
kg, diesel 3.500. 0603-52-70-79.

SIATKA PVC, ogrodzenia, kute, bramy automatyczne. (094)3163-492.

ZŁOMOWANIE - kasacja pojazdów,
3454109, 0606-393-840.

SIATKI PCV, ocynkowane, Rabitza, słupki, drut kolczasty wiązałkowy. Transport bezpłatny.
(059)847-13-44._______________

AUTOKUPNO

0602
-506-359
Auta powypadkowa, (osobowo,

\ ciężarowa), na części, do remontu

1604
-520-669
Autm powypadkowa,

SUKNIĘ ślubną rozmiar 36/38 sprzedam. (094)345-13-99.

do remontu, spalono. Gotówka! ||

SUKNIĘ ślubną rozmiar 36. 094/
341-86-69.

0-603-767-991 ROZBITE!________
0-604-99-74-22 POWYPADKOWE,
SPALONE!

SUKNIĘ ślubną z gorsetem, rozmiar
38. 0603-651-249.

ZETOR 80-11 ciągnik rolniczy, im
port - Szwecja cena 10.500. 094/
346-59-10, 0603-527-079.

TAPCZANIKI, wersalki producent.
0601-84-39-86.

SPRZEDAŻ RÓŻNE

TELESKOP astronomiczny lustro 15
cm - tanio. 3453-227.____________

! ODZIEŻ skórzana, kożuchy. Duży
wybór. Koszalin, Morska 53a.

WYPOSAŻENIE warsztatu samochodowego. 0605-426-435.______

! RADIOODTWARZACZE samocho
dowe, telefony komórkowe - sprze
daż, skup, serwis, sim-lock. Kosza
lin, Laskonogiego 1, (obok katedry),
(094)347-12-76.

YAMAHA PSR-730.
34-11-784.

„ANDRA” - producent kołder
zaprasza na zakupy. Koszalin
Mieszka I 24, 34-10-500.

|

SŁUPKI ogrodzeniowe, konstrukcja
wiaty stalowej 50x12 m. 0605-269482.

Mercedesy Klasy C: limuzyna, kombi, sportcoupe.

POWYPADKOWE, GOTÓWKA
0-602-189-334._______________
0-601-784-002 POWYPADKOWE
natychmiast!____________________
0604-412-810 rozbite, zniszczone.
POWYPADKOWE,
0604-228-214.

(094)

spalone.

ROZBITE KUPIĘ 0-602-599-678.

ZBIORNIK na olej 1000 I. (0-94)
316-58-87.

SAMOCHODY po wypadku, uszko
dzone kupię. 0603-788-117.

ZBIORNIK na olej opałowy - 1000 I.
(094)3416-284.

POWYPADKOWE

ZIEMIA ogrodowa 3 zł/t. Karlino,
0600-644-361, 311-69-29.

Wybrane modele również
i homologacją aut ciężarowych.

0-602-50-63-59 ROZBITE, WYSO
KIE CENY!

„ELEKTRONARZĘDZIA” - sklep,
największy wybór, najlepsze firmy.
Koszalin, ul. Zalesie 20, 340-45-74.

0-604-997-442 POWYPADKOWE!
POWYPADKOWE 0-603-76-79-91.
ROZBITE, zniszczone. 0602-157399.

produce!*!,

SMG

KUPNO
0-601-624-184 ROZBITE, SPALO
NE!

rok
założenia 1988

5-LETNIA klacz 1,5, roczny ogier.
094/318-58-27.
ADIDAS kurtki, dresy tanio.
0604-677-529.
BERNARDYNY. Tel. (061) 813-64-00,
0604-505-689.
BETONIARKĘ, 0-605-122-143.
BOKSERY sprzedam. (094)
345-13-99.
COÓKER
Spaniel 3-mi'esłęczna suczka, biało-czar
na. 0601-70-40-75.
DREWNO kominkowe tanio.
069-216-94-34.

BMG Autoryzowany Dealer

SPRZEDAŻ RATALNA * LEASING FIRMOWY * SERWIS * SPRZEDAŻ ORYGINALNYCH CZĘŚCI

2-3 ha ziemi ornej. 609-742-703,
609-662-490.

1

Mercedes-Benz

Salon: tidiriflk. ul. Waty ftaitawtlti* 1, tel1. (0S8? 307 46 94/S, 307 44 36, fax (0S8) 301 m 4S {.Moniak**
Säten I serwis; Gdynie Redtowo, ul, Łużycka 9, tel. (058) 622 02 72, 622 62 33. fax (058) 622 21 11
Słupsk, ul. Piłsudskiego 47, tel, (0*9) »43 36 03, fax (059) »43 35 74

0-602-728-393 POWYPADKOWE!

OKNA NA MIARĘ TWOICH MARZEN
I MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH
CZAPLINEK, ul. Pławieńska 9 B, tel./fax (.94) 375-5M2

*****

[O MistiX|
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KREDYT w 24 godziny. 312-60-31.

AGD naprawa pralek, chłodziarek.
346-44-64.

AUTORYZOWANY KONCESJONER

KREDYT
z
dojazdem.
0504-038-615,
KREDYTY
dla wszystkich.
0502-173-738._______________
KREDYTY gotówkowe, hipotecz
ne, samochodowe. Sienkiewicza
4/2 (0-59) 842-80-95.__________

RENAULT

AGREGATY, urządzenia chłodnicze,
klimatyzacja. Koszalin, 0602-524-247,

Franciszek Dubnicki

ANTENY telewizyjne, satelitarne
montaż, naprawa, (094)342-05-77.

zaprasza
do odwiedzenia

BALUSTRADY, OGRODZENIA,
BRAMY; 0503-530-053.

KREDYTY inwestycyjne powyżej
100 tys. zł. (094)35-12-173.

CHŁODZI AR KOZ AMR AŻ AR KI,
pralki. 341-56-20, 0503-623-101.

.™ stoiska na VI 02238282

KREDYTY. (094)314-20-80.
NOWO otwarte biuro w Koszalinie
prowadzi komputerowo książki przy
chodów i rozchodów, deki. VAT, ZUS.
Tel. 0604-121-195.

CYKLINOWANIE,
346-58-99.

w hali Gwardii w dniach 26-28 października

CYKLINOWANIE. 343-69-20.
CZYSZCZENIE dywanów. (094)
34-311-44, 0601-75-13-08.

DZIAŁKA warzywna. 346-88-81.
FORMY do produkcji kostki bruko
wej. 358-10-10 po 16.00.

Przyjdź, zobacz kunszt francuskiej motoryzacji
Dla uczestników konkursu atrakcyjne nagrody

MOTORYZACJA
0-604-52-06-69 POWYPADKOWE!

GLAZURA, TERAKOTA - HUR
TOWNIA. NAJNIŻSZE CENY.
ARTYKUŁY SANITARNE. BIA
ŁOGARD - NAPRZECIW URZĘ
DU SKARBOWEGO; (094)
312-00-47. TRANSPORT.
KRZEWY ozdobne, produkcja wła
sna Kołomąt k. Czaplinka. (094)
37-556-61 lub 0602-643-596.

I! TŁUMIKI. Zbigniew Czekaj, Koszalin, Szczecińska 70, (094)34-67-664.
! TŁUMIKI. Promocja, Zwycięstwa
232, (0-94)34-20-597.___________
„AUTO-AS” Amortyzatory, tłumiki bezpłatna wymiana.

LIGUSTER żywopłotowy 65 groszy
sztuka. Koszalin 340-22-72.______

„AUTO-AS” Bezpłatna wymiana
płynów eksploatacyjnych, oleju + filtr
gratis (jesienna promocja). Koszalin,
Szczecińska 50, tel. 34-74-221.

MIOTŁY brzozowe - 1,5 zł, drew
no opałowe kominkowe, obornik,
0-603-355-795.________________

„AUTO-AS” Naprawa układów ha
mulcowych i zawieszenia - bezpłatny przegląd.____________________

MULTICAR, (094)318-58-27.

„AUTO-DOMASZ” tłumiki, amorty
zatory, hamulce, zawieszenia, części
eksploatacyjne. Bolesławice. (059)
841-53-53.

NAGŁOŚNIENIE. 0605-738-246.
OBIERACZKA do ziemniaków,
stan bdb. tanio, silniki elektryczne. 0600-105-752,_____________
OBORNIK Karlino 31168-43.
OPONY zimowe na felgach 14 do
opla tel. 606558101.
OWCZARKI niemieckie. (094)
374-50-46.____________________
PARNIK elektryczny 100-litrowy nie
używany, dojarkę „Alfa Lawel", dmu
chawę do siana, przewracałkę do
siana „Pająk", obornik. Jamno,
(094)34-14-029.________________
PASZTECIARKĘ. 0602-488-863.
PINCZERKI miniaturowe. (052)
39-74-879, (052)39-74-992.
PLAYSTATION-2, 0501-242-152.
PUDELKI miniaturowe. (094)
373-63-71.
RAMĘ do napraw pojazdów, sprężarkę. 0602-799-124.
ROTTWEILERY. /094/312-54-11.
SADZONKĘ
czarnej
0502-620-093.

porzeczki.

AUTO na gaz. Montaż, serwis, raty.
Połczyńska 73. (094)342-59-50,
0602-294-167.
AUTO-GAZ. 0504-025-573.
AUTO-handel „MIX-CAR” - sprzedaż
bez opłaty skarbowej. Najniższe kre
dyty, pakiet ubezpieczeń. Gnieźnieńska 43. (094)34-11-540.__________
AUTOCZĘŚCI amerykańskie. (0-94)
3415-625, 0602-557-917,________

DETEKTYWISTYCZNE, SŁUPSK,
0-603-276-871 (17.00 - 19.00).

Serdecznie zapraszamy |

ANTYKI: meble, zegary mogą być
do remontu. Przedmioty ze srebra,
plateru, porcelany. Moździerze,
lampy naftowe, bibeloty itp. (0-59)
843-38-34.
ATRAKCYJNE
działki nad
morzem zdecydowanie kupię.
0049-421 - 89-50-98,
0049-173-440-79-75.
BLISKO morza kupię działkę okoli
ce Słupska, Kołobrzegu. (052)38970-44.
BOX Manhatan, parter, lub mieszka
nie na parterze, centrum Słupska.
0601-348-770.__________________
KONTENER przenośny do 60 m
z przeznaczeniem na sklep.
346-92-68, 600-749-024.
KUPIĘ działkę nad morzem. Andrzej
Matwijewicz, os. Sikorskiego 1/28,
77-300 Człuchów._______________
KUPIĘ gokarda, kabinę podnoszo
ną do jelcza ciągnik, 0603-994-314.

GLAZURA, terakota, panele.
343-31-30.

AUTOALARMY
(znakowanie pojazdu GRATIS)

RADIOODTWARZACZE
| (nowe z gwarancją - montaż GRATIS) f
Tel. 34-35-883. tel. kom. 0602 134-796
KOSZALIN, ul. Orląt Lwowskich 26 A (;
TERENY PODOŻYNKOWE (obok giełdy)

£

LOTY

pasażerskie,
widokowe
0652
na ogrzane powietrze

Kontakt tel.
(094) 346 90 55, 0606 834 174
!!!!!!!! NAPRAWA telewizorów,
magnetowidów, satelit. Bezpłatny
dojazd, 342-75-91.

AMORTYZATORY, tłumiki - najta
niej. Sprawdzanie, montaż, gwa
rancja. Części karoseryjne, me
chaniczne. „Auto-Blach" Koszalin,
Połczyńska 39. Tel. 346-90-86,
0602-816-069.
______________

KUPIĘ mieszkanie na Zatorzu. 059/
843-25-71, 0607-56-84-49.

!!!!!!!! NAPRAWA telewizorów.
Gwarancja, bezpłatny dojazd.
345-74-61.

MIESZKANIE
1-pokojowe,
0603-322-060.________________

\ \ \ \ NAPRAWA telewizorów.
342-15-40 (Unimor, Elemis, inne).

MIESZKANIE do 30.000 złotych.
3161-530.

FORDTransit. Serwis, części, napra
wa, dowóz do Koszalina. Oborniki
Wlkp. (061)296-15-64.

MIGOMAT spawalniczy, (0-59)
842-91-42.

! ! ! ! NAPRAWA telewizorów. Do
jazd bezpłatny, gwarancja, tanio.
341-45-25, 341-50-57._________

HAKI HOLOWNICZE, SŁUPSK
(0-59)841-44-14, 841-44-13.
KREDYT samochodowy. Koszalin,
341-44-08.
POLEROWANIE samochodów.
0601-433-502.

NOKIA
3310 oraz
0609-584-168.

6210.

POWYPADKOWE, zniszczone.
0604-228-214.__________________
STARE meble, obrazy, zegary,
żyrandole, porcelanę, srebro,
(0-59) 810-41-26._____________

! NAPRAWA wszystkich telewizorów,
przestrajanie,
montaż
anten,
3426382._______________________
! OKNA PCV, ceny producenta, sprzedaż, montaż. Koszalin, 346-00-16.
„BUDOPLAST" tanio meble na wy
miar, kuchenne, wnęki, szafy, duże
rabaty! (094)343-05-60.__________

SADZONKI leszczyny wielkoowo
cowej w doniczkach. Tel. 3412976,
3471980.

WSPOMAGANIE kierownicy, pom
py, przekładnie. (094)312-31-51,
0606-99-85-91.________________

ZDECYDOWANIE tico powypadko
we. 0502-570-806.

„BUDOPLAST" żaluzje, rolety, verticale, okna, bramy, prace ogólnobudowlane, raty! (094)343-05-60.

SCHŁADZARKAdo mleka 400,750
I. 340-57-95.

WYPOŻYCZALNIA samochodów
312-83-42.

ZIEMNIAKI skupujemy. (094)
345-10-40.

„ELEKTRONIK". Naprawy: monitory,
magnetowidy, komputery (sprzedaż!).
Koszalin, 34-14-575, Fałata 15.

T

t

GLAZURA, gładzie, remonty. (094)
31-55-108.
GLAZURA, panele, hydraulika tel.
35-819-74

USŁUGI
[

układanie.

NAGROBKI granit. Solidnie, tanio.
Chreptowicz,
Wąwozowa
9a,
(094)345-11-35,_________________
OGÓLNOBUDOWLANE, stany su
rowe, wykończeniówka. 84-214-17,
0501-477-461.
OGRODZENIA betonowe. Produ
cent - pierwszy na Pomorzu. Ma
rek Michalczyszyn.
Tel./fax
(091)39-71-751, (091)39-71-316,
0605-404-885.
OKNA PCV do 25% rabatu. Raty,
montaż „Fenster" Wańkowicza 36
Koszalin, 346-41-18._____________
OKNA PCV najniższe ceny. Szyby k1,1, mikrowentylacja, parapet we
wnętrzny - gratis! „New-Bud".
(094)345-72-29._________________
OKNA PCV producent. Ozdobna li
stwa przyszybowa, mikrowentyla
cja gratis. Raty! „Optima" Koszalin,
341-12-90, 346-05-85, Szczecinek
37-480-92, Świdwin 36-562-94.
OKNA PCV, rolety, żaluzje, zabudowa tarasów - Lechicka 4 - 341 -83-22.

GLAZURNIK. 603-512-177.

OKNA PCV. Rolety zewnętrzne. Koszalin, 0-94/342-07-47.__________

GŁADZIE, glazura, panele, tapeto
wanie, remonty. VAT. 340-39-12,
0600-61-33-44

OPRAWY obrazów i luster. Kosza
lin, Franciszkańska 12/1, (094)
346-45-51; 0502-379-150.

GŁADZIE, glazura, tynki. 3408-736,
0604-388-805.__________________

PARKIETY sprzedaż, montaż. Po
sadzki obiektowe, przemysłowe.
0503-933-330, Koszalin 348-91-01.

GŁADZIE, malowanie, tapetowanie.
Remonty - kompleksowo. Tanio! Solidnie. 0503-136-649.____________

POLBRUK
profesjonalnie.
0608-395-918.

GŁADZIE, malowanie, tapetowanie.
341-32-92.

POLBRUK, bruk - układanie.
604-137-377._________________

HYDRAULICZNE,
0602-694-157.

gaz,

PRACOWNIA oprawy obrazów ul.
Morelowa 3, Koszalin, 340-44-81.

HYDRAULICZNE, gwarancja.
34-14-845.

PRALKI automatyczne - napra
wa. Koszalin, (094) 34-22-158,
0503-994-346.

c o.

HYDRAULIK - awarie, przeróbki.
(094)34-65-174; 0605-451-963.
JUBILERSKIE naprawy. Koszalin,
Mariańska 27.
JUNKERSY naprawa, tanio, gwa
rancja. 340-25-25.
KOMPLET - rolety, malowanie natry
skowe (tapetowanie), metaloplasty
ka zadaszenia z poliwęglanu. 609771-266, 346-42-74._____________
MEBLE kuchenne, łazienkowe przecena do 50%; lustra. Produkcja
- sprzedaż. „KRYSTOM". Koszalin,
Wąwozowa 15A, (094)3410-354.
MEBLE na wymiar, kuchenne,
biurowe, w zabudowie. Raty.
0504-038-664._____________ __

PRALKONAPRAWA. Koszalin,
34-34-535.____________________
PRZEPROWADZKI
transport
międzynarodowy
„Adamix".
094/345-18-82.________________
REMONTIX. Docieplanie budynków 62
zł/m kw. z materiałem. 0605-522-235.
REMONTY. Glazura, hydraulika, regipsy, panele. 342-55-29.________
SCHODY. 0602-18-50-29.________
SPRZEDAŻ, transport kruszywa, kopanie stawów. Tel. 0502-241-595.
ŚCIANKI G-4, gładzie, docieplenia.
Faktury VAT. 0600-895-198.
ŚCINKA drzew, redukcja koron. 094/
346-26-06, 0609-493-973.

METALE - nierdzewka. Toczenie,
frezowanie, szlifowanie, wytaczanie,
gilotyna, spawanie, ślusarstwo.
0602-633-534.__________________

TAPETY natryskowe, remonty.
(094)375-79-14,_________________

MINIKOPARKA. (094)345-82-70,
0501-634-436.

TRANSPORT do
064-55-33-03.

MYCIE i porządkowanie grobów.
0600-290-343.

VIDEO FILMOWANI A Koszalin
340-60-06.

x

1,5 tony.

' 'V s ^
Głos Koszaliński/Głos Słupski

27-28.10.2001 r.

PAWILON przenośny w Koszalinie 60
m kw. Możliwość rozliczenia samochodu. Koszalin, 340-60-50 po 17.

KAWALERKĘ IV piętro na 2- lub 3pokojowe, może być zadłużone.
3410-370, 0504-508-771._________

POKOJE do wynajęcia, 340-39-59,
0503-003-506.__________________

KAWALERKĘ własnościową Słupsk, na kwaterunkowe - Koszalin.
0602-417-790.

POKOJE studentom, 3460-873.
POKOJE. 340-30-05.____________
POKOJE. 346 42-74._________ ___
POKÓJ 2-osobowy studentom, osobne wejście. 340-33-63.___________
VIDEOFILMOWANIA. (0-94)
342-06-49.____________________
ŻALUZJE, „ALKO” - miniroletki w ka
secie. Nowe wykonanie rolet tkanino
wych. Słupsk, 84-20-600.
ŻALUZJE, markizy, moskitiery, ro
lety, verticale. (094)345-75-97;
0602-733-517.
ŻALUZJE, verticale, rolety zewnętrz' ne. (094)345-47-75, 343-20-67.

wmm

POKÓJ 2-osobowy do wynajęcia.
346-39-47._____________________
POKÓJ 2-osobowy, blisko Racławickiej. 342-34-92._________________
POKÓJ 2-osobowy. (094)340-57-74.
POKÓJ do wynajęcia. 34-52-669.
POKÓJ do wynajęcia. Koszalin, Tuwima 2212. ____________________
POKÓJ do wynajęcia. 342-79-71.

NAUKA JAZDY
„AUTO NAUKA” Tkaczyk. 094/
347-11-77._____________________
„WIRAŻ” (094)342-04-69, 0502-532405.
ESKAR - Rozpoczęcie zajęć:
29.10 - 17.00. Kredytowanie,
oferta specjalna. Kosynierów 47
A. 094/341-34-60.
KURSY - wszystkie kategorie. Roz
poczęcie - 5.11.01, godz. 15.30,
SKTS Słupsk, ul. Paderewskiego 5,
tel. 84-14-520.

NAUKA

TELEFON BEZPŁATNY

ANGIELSKI - korepetycje, Słupsk
0-607-10-28-28.

2-3-osobowe mieszkania studentom.
0503-93-48-07.

ANGIELSKI - korepetycje. (0-59)
814-75-07.

2-POKOJE centrum do wynajęcia.
607-592-600.

ANGIELSKI. 340-23-03.

3-POKOJOWE do wynajęcia. (0-94)
3412-344.

SPÓŁKA z o. o. poszukuje osoby do
pracy w Darłowie na stanowisko
głównego księgowego. Wymagania:
doświadczenie na stanowisku, księ
gowość komputerowa, bardzo dobra
znajomość przepisów podatkowych.
0601-78-18-92._________________
TWÓRCÓW serwisów interneto
wych, grafików komputerowych za
trudnię na etat lub zlecenie, office@infocity.pl_____________________

ZATRUDNIMY fakturzystkę (znajo
mość obsługi komputera i języka obcego). Koszalin, 342-40-18._______
ZATRUDNIMY osobę ze Słupska do
precyzyjnego lutowania płytek (cha
łupnictwo), (0-59)842-82-28.______
ZATRUDNIMY pracownicę do biura.
Zapewniamy zakwaterowanie. Hotel
„Eden” s.c. 05-090 Janki k. Warsza
wy ul. Mszczonowska 43. Tel. 0605949-115._______________________
ZATRUDNIMY pracowników: tokarzy,
ślusarzy, mających uprawnienia spa
walnicze. (094)347-11-58, 347-1160, 0602-705-518.

ZDROWIE

FIZYKA. 343-37-81.
FRANCUSKI - tłumaczenia, korepetycje, matura, 0600-198-689.______

„MELISSA” oferuje 30% zniżkę dla
emerytów i rencistów na badanie irydologiczne - określenie stanu zdro
wia na podstawie tęczówki oka. Po
lecamy zabiegi: akupunktury, rezo
nansu magnetycznego, kwantoterapii, masażu. Koszalin, Moniuszki 2,
340-35-97._____________________

POKÓJ dwuosobowy umeblowa
ny, kuchnia, łazienka w domku.
340-40-26.____________________

KOREPETYCJI z chemii potrzebuję,
(0-59)843-90-80.________________

POKÓJ
dwuosobowy. 094/
340-40-32.___________________

MATEMATYKA, (094)345-24-00.

DO wynajęcia 150 m, I piętro, do
bra lokalizacja na biura, produk
cję, drukarnię, (0-59)840-34-97,
0-501-090-579.

POKÓJ studentom. 345-19-28,
3415-022._____________________

MATEMATYKA. 345 29-41.

DO wynajęcia 2-pokojowe umeblowane. 343-04-79.________________

POKÓJ wynajmę. 3416-261.

ALKOHOLIZM. Odtruwanie. Leczenie. Białogard, 0602-765-116.

POKÓJ z kuchnią niepalącym. Mielno, Sosnowa 9, 0503-815-149.

ALKOHOLOWE odtruwanie, terapia.
Ustka 81-47-232, 0-602-46-86-31.

4 studentki, stancja, (094)3457-918.
DARŁOWO własnościowe, parter,
centrum 57 m, zamienię na kawalerkę w Koszalinie. 345-04-86._______

DO wynajęcia 2-pokojowe, centrum
Kołobrzegu. Tel. 312-74-66.
DO wynajęcia 2-pokojowe, centrum.
Koszalin, 34-34-000._____________

POKÓJ w domku. 340-27-82.

POKÓJ, centrum Koszalina.
0605-267-141.________________
POKÓJ, osobne wejście. 340-30-34.

DO wynajęcia dwupokojowe miesz
kanie w Koszalinie ul. Reymonta.
0606-956-114.

PRZYJMĘ na pokój 2 studentki - centrum Koszalina. 0692-248-324.

DO wynajęcia garaż Koszalin, Zwycięstwa 172. 0605-78-79-90.______

SKLEP spożywczy Szczecinek wydzierżawię. 0602-531-107.________

DO wynajęcia garaż (Partyzantów).
0602-437-094.

STANCJA dla studenta. (094)
340-59-08.

MATEMATYKA, (0-59)843-25-71.
MATEMATYKA. /094/312-29-75.
PRACE kontrolne. 34-225-17.

„AGAT” hurtownia zatrudni przedsta
wiciela handlowego. Koszalin, Prze
mysłowa 6.
100% system
0504-699-613.

multilotka.

PRZEDSIĘBIORSTWO
PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
WSŁUPSKU
re-200StUPSK UI..PIŁSU0SK*€GO74 TEL: 058/ 843 9$ 67*9

Informujemy PT Podróżnych
o funkcjonowaniu komunikacji autobusowej
w dniu 2 listopada 2001r. na terenie powiatów:
słupskiego, slawieósklego, lęborskiego
W dniu 2 listopada (piątek) - komunikacja funkcjonuje jak .
w dni robocze bez obsługi kursów szkolnych..
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerami telefonów:
Słupsk 842 42 56; Lębork 862 19 72; Sławno 810 36 50. bb-844P

na promocjach oraz jako fotomodel
ki, tel. 0609-167-898, Internet;
www.erica.com.pl._______________
zostań konsultantką.
343-87-79, 0602-521-236.
AVON

CIEŚLI, zbrojarzy, murarzy, (0609)

896-073, Chałubińskiego 18.______
DO wydzierżawienia stanowisko fry

zjerskie. 340-25-85, 0604-55-10-16.
dobrypersonel.pl_______________

DO wynajęcia kawalerka Białogard,
312-66-80.____________________

STANCJA do wynajęcia Białogard,
312-48-46.
_______________

DO wynajęcia lokal handlowo - usłu
gowy - centrum Słupska (Piekiełko),
0-602-15-31-40._________________

STANCJA studentom, 340-50-84,

DO wynajęcia na działalność handlo
wą 350 m kw., Koszalin, Bohaterów
Warszawy 2, 345-26-45.
DO wynajęcia pawilon w Koszalinie.
0606-82-92-44._________________
DO wynajęcia pomieszczenia magazynowe. 094/342-36-47.__________
DO wynajęcia pomieszczenie skle
powe 110 m Mielno, 318-95-78.
DO wynajęcia stancja w domku,
(094)3408-991._______________ __
DWUPOKOJOWE do wynajęcia.
094/340-59-54.________________ _
FIRMA poszukuje do wynajęcia po
mieszczenia (300 m) na magazyn,
hurtownię. 347-19-73(74).________
HUSP „GRACJA” Koszalin, ul. Boha
terów Warszawy 4A, 343-00-07 wy
najmie pomieszczenia magazynowe,
biurowe, plac utwardzony, wagę sa
mochodową. Obiekt dozorowany.

STANCJA, (094)3405-084._______
STANCJA. (094)345-72-93.
STANCJA. 094/342-22-84._______
WYDZIERŻAWIĘ lokal handlowy na
deptaku w Połczynie, 0603-994-314.
WYNAJMĘ kawalerkę w Drawsku
Pom. z wygodami. Tel. 0602-67-991_3.____________________________
WYNAJMĘ kawalerkę w centrum
Białogardu w nowym budownictwie
najchętniej firmie. 312-34-14.

MIELNO bar i smażalnia do wynajęcia. 0606-11-20-74.___________ ___

łowie osoby na stanowisko asy
stentki sekretarki. Wymagania: wy
kształcenie wyższe mile widziane,
bardzo dobra obsługa komputera,
znajomość języka angielskiego.
0601-78-18-92._________________
HURTOWNIA poszukuje przedstawi

KIEROWCA Kat. „B” i „C” za nieduże

ZAMIANY

MAGAZYN, działkę lub domek z
większą działką w Koszalinie kupię.
(094)340-38-69, 0605-090-430.

FIRMA poszukuje do pracy w Dar

ZAMIENIĘ lub sprzedam 4-pokojowe
(83) - stare budownictwo - centrum,
blisko dworca - Słupsk na 2-pokojo
we - Ustka - nowe budownictwo - Cen
trum, (0-59)842-35-05 po 20.

KAWALERKA - płatne z góry.
0503-93-48-07.
___________

LOKAL nowy 18 m na biuro, gabinet,
sklep wynajmę. 0692-22-22-98.

umieszczając reklamę na Twoim sa
mochodzie. Gwarantujemy umowy płaci za rok z góry! Reklama na domu,
działce. Firma „Global” Korfantego
81,40-163 Katowice. Załącz znaczki
na list polecony.______________ _

cieli handlowych, umowa - zlecenie.
341-66-79._____________________

JEDNOPOKOJOWE sprzedam lub
wynajmę. 094/345-13-49._________

LOKAL do wynajęcia, centrum
Szczecinka (22 m). (0-94)374-81-76.

FIRMA płaci 1200 miesięcznie

WYNAJMĘ pół hali /150 m/
0607-473-515._______________

ZETO Koszalin sp. z o.o. w Ko
szalinie, ul. 4 Marca 38, prze
każe w najem pomieszczenia
biurowe 100 m kw. w całości
bądź w uzgodnionych czę
ściach przy ul. Gnieźnieńskiej
19a. (094)347-38-49.

2-POKOJOWE spółdzielcze na więk
sze z dopłatą Koszalin 340-35-10.

pieniądze. Tel. (094) 35-12-071.
KIEROWCĘ międzynarodowego

min. 15-letnie doświadczenie, język
obcy, zatrudnię. (094)34-77-456,
0607-667-307._______________ __
KUCHARKĘ (do 30 lat) bądź przy-

uczę. Koszalin, 347-14-98 (10-12).
LUBIANA przez dzieci z przygotowa
niem pedagogicznym zaopiekuje się
dzieckiem. 340-34-81. _________
PAKOWANIE ziół, 0-501-687-232.
PLATFORMY - 6.500 DM.
0604-850-636._______________

POSIADAM samochód osobowy,
2- POKOJOWE własnościowe na
dyspozycyjność
w weekendy - propowiększe komunalne. 343-00-37.
zycje. 0501-407-514._____________
3- POKOJOWE 100 m stare bu
PRACOWAŁEŚ - Niemcy, Europa
downictwo, ogrzewanie gazowe
na 2-pokojowe do 50 m z dopła- Zachodnia. Odzyskujemy podatek.
tą. 346-01-76._________________
(0-71)385-20-18.________________

3-POKOJOWE spółdzielcze na 2
mniejsze. 3458-617, 0608-062-329.

NOCLEGI studentom. 345-40-38.

3-POKOJOWE zadłużone na mniejsze. 343-59-24._________________

PRZEDSTAWICIELI handlowych
na terenie Pomorza w branży
komputerowej. Infocity sp. z o.o.
(059) 8400-379.
____________

PARZE, studentce, mieszkanie ze
studentami. 340-51-77.

BIAŁOGARD 73 m, III p. sprzedam,
zamienię. 0608-862-032._________

PRZYJMĘ do pracy emerytów i ren
cistów. Szczecinek, 37-211-74.

NOCLEGI studentkom zaocznym.
(094)345-79-18._____________

ALKOHOLIZM - profesjonalne odtru
wanie, leczenie, lek. med. Mirosław
Borkowski. 0604-105-861.

ALKOHOLOWE odtrucia, esperal.
Leczenie. Lek. med. Marek Jaroszyk.
0602-77-37-62.

ROLMONT
ROLETY zabezp.
Bobrowiczki 22b, k. Sławna
DRZWI wew.
telefax (059) 8I0 38 54
SIATKI p. owad.
ROLETKI z mat. Koszalin, ul. Piłsudskiego 64, tel. 347-43-16

ATRAKCYJNA praca dla dziewcząt

STOMATOLOG - Koszalin Matejki
19/3 347-14-75 0608-36-60-38 przyjęcia codziennie.________________
STOMATOLOG - leczenie - pro
tetyka - raty. Modrzejewskiej 13/
2. (0-94)346-58-30. Pn. - Pt.
15.00 - 19.00._________________
www.grypa.wizytowka.pl
www.krupinski.urologia.prv.pl

ZATRUDNIĘ emerytów i rencistów.
0609-215-143.__________________

ANGIELSKI. 347 11-91.

330 METRÓW KWADRATO
WYCH CENTRUM SŁUPSKA, I
PIĘTRO. 84-28-128.

RENTGEN. USG. Pantomografia.
Koszalin, Kościuszki 7. 342-62-57.

APTEKA Ratuszowa Słupsk, Tuwi
ma 4 zaprasza na bezpłatny elektro
niczny pomiar ciśnienia krwi codzien
nie w godz. 8.00-19.00 soboty 8.0013.00. _________________________
CENTRUM Dentystyczno - Aneste
zjologiczne sobota i niedziela 8.00 22.00, Koszalin, Świętego Wojciecha
24. (0-94)340-39-17._____________
CENTRUM
Laserowe. Chirurgia
Ogólna, Estetyczna, USG, dr nauk
medycznych Sławomir Błaszczyk.
(094)340-31-50; 0605-284-307. Pa
jączki, naczyniaki, brodawki, trądzik,
zmarszczki twarzy, korekcja odstają
cych uszu, liposukcja. Nerwobóle,
bóle stawowe. Laseroakupunktura.
Leczenie żylaków: operacyjne, nieoperacyjne.___________________ _
CHIRURGIA plastyczna - Koszalin.
0602-45-67-03.
■
■

Z
J
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Kasyno Wojskowe
przy CSOPL w Koszalinie

■
"

■
"

śniadania, obiady,
kolacje organizuje
imprezy
okolicznościowe na
życzenie klienta.

■
J
■
■

■

Tel. 345-66-38, 343-78-21.

■

■

Z

GABINET Neurologiczny Stani
sław Piekarewicz - kasa chorych!
Pn.-wt. (16-18). Koszalin, Wesoła
5; 0605-284-364._______________
GINEKOLOG
zabiegi.
0605-389-680.____________
GINEKOLOGIA, konizacje, wypa
lanki, antykoncepcja awaryjna.
0604-257-285._________________
ŁUSZCZYCA: rewelacyjne leki!
(0-32) 27-670-27,______________
OPTYK zatrudni okulistę do gabinetu w Koszalinie. 0605-78-79-90.
POTENCJA. 0600-745-824.

!!! „AMAZONKA Club” yaccuzi, sau
na, masaż, show erotyczny, pokazy i...
Najtaniej wyjazdy. (094)340-45-28.
Zatrudnimy panie._______________
!!! ATRAKCYJNE dziewczyny. Duży
wybór. Tanie wyjazdy. Night Club „Las
Vegas” Koszalin, Wrześniowa 10,
(094)3403-495._________________

! ! ! EXCLUSIVE Night Club „Ha
des” - całodobowo. Koszalin,
(094) 341-58-27._______________

PAZNOKCIE akrylowe cena 55 zł
0608445248.

! ! WERONIKA. 0607-813-682.

SOLARIUM, sauna, masaż, tipsy że
lowe, akrylowe. (094)342-36-33.

! ABIGAJ zaprasza! Nowe dziewczy
ny, duży wybór w WENUS-ABIGAJ.
Koszalin, Zwycięstwa 327,3405-917!

0KNA*ŹALU2JE

PROMOCJA

CL

0
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! ZATRUDNIMY panie 100 zł/h dla
Ciebie. 0600-71-26-92.

„GORĄCE Dziewczyny" - najtańsze
wyjazdy, (094)801-02-43.
„KRÓLOWA Nocy” - najtańsze wyjazdy, (094)340-58-99.
_________

KOSZALIN 3471277 bffit

„VILLA Rose” Koszalin, (094)
340-44-92.

ul. Dzieci Wrzesińskich 25

20-LATEK. 0608-195-422.

fachowa obsługa, dobra cena

ADAM. 0609-955-250.
AGATA. 0608-756-104.__________

TURYSTYCZNE
!!! „TRANS-LUX”. Autokary, mikrobu
sy - wynajem. Koncesja. Kraj, zagranigą. (094)346-52-51; 0602-398-892.
AUTOKARY turystyczne z koncesją
na kraj i zagranicę - „ODYS”.
(094)346-53-31, 346-27-64.
BUS. 0601-886-779.

AGENCJA Night Club w Pile z tra
dycjami zatrudni Panie z zakwatero
waniem. Przyjazna atmosfera, wspa
niali goście i wielkie możliwości. Tel.
0600-94-24-10, (067) 213-38-05.
ALICJA. 0606-198-525 (Niespo
dzianka^_______________________
ANIA, Ela, Ola - czekamy!
(0-94)340-44-87.___________

BUSY 0607-484-370.

ATRAKCYJNE
0607-813-682.

BUSY kraj. (094)31-64-038,
0604-228-746.

BARDZO tanio niespodzianka.
0503-615-771.

TANIO! Wycieczki szkolne - „ODYS”.
(094)342-43-93, 346-27-64,

DOMINA. 0601-55-27-55.

WYCIECZKI, wczasy - kraj i zagrani
ca LAST MINUTE - „ODYS”.
(094)342-43-93, 346-27-64.

JULIA. Koszalin, 0504-85-21-35.

ZAWIOZĘ wszędzie - bus,
0-502-404-457.

KĄPIELE yacuzzi, sauna, siłownia,
solarium. 0602-538-712.

„ADHARA” Sarbinowo - bankiety,
wesela, imprezy okolicznościowe.
094/347-03-02, 0603-96-22-02 od
8.00 do 15.30.________
-

propozycje.

ELIZA 0608-712-445.
KASIA. 0692-151-971.

KINGA. 0604-349-741.
LAURA. 0609-666-029.
LILA. 0503-532-098.
MAGDA, Ewa 0609-252-886.

wyjazdy.

Dnia 1 LISTOPADA 2001 r.
ODPŁATNY PARKING
(obok CMENTARZA) dla samochodów osobowych na terenie
Firmy PB i HMB „BAN-BUD”Koszalin, ul. Strażacka 1
GA-5288

DOM Weselny „U Dany” tanio,
3423-068, 0600597163.________

MARLENA. 0608-119-261._______

DOM weselny. 347-11-77.

NIEZAPOMNIANE chwile, wyjazdy.
0608-130-796.__________________

ORKIESTRA jednoosobowa - Sylwester. 0608-422-380.___________

NATALIA. 0600-331-930._________

PAN Paniom. 0602-827-342.

ORKIESTRA. 0502-909-493.

PAN paniom. 0604-256-946.______

WILLA Milenium Mielno - spotkania
firmowe, wesela. Sylwester. Zespół
muzyczny zatrudnię, 0602-485-987.

PARA. 0504-850-801.____________

ZESPÓŁ „Da Capo”. Andrzejki.
Sylwester. 0603-550-763; (094)
343-65-48.____________________

PIĄTECZKA. 0607-76-30-25.
PRACA 130 zł/h dla Ciebie.
0602-298-131.________________
ROMA Kołobrzeg (094)35-226-10.
Zatrudnię.______________________

ZESPÓŁ muzyczny, solistka, (0-59)
814-87-17, 0-607-10-20-14.

STRIPTIZER. 0608-195-422.

ZESPÓL muzyczny, wesela,
dancingi, zabawy. 340-74-05,
0502-867-704.________________

SYLWIA. 0504-777-251.

ZESPÓŁ. /094/312-98-87.

SUPERCENA. 0504-990-133.

ZADZWOŃ
PRZYJADĘ.
0603-567-162.
ZUZIA. 0600-162-981.___________

LOMBARDY

GA-5230p ■

DENTUS STOMATOLOGIA M. Wojewska, J. Kozłowska Koszalin, Zwy
cięstwa 177a tel.3-471-381. Pełen
zakres usług, raty. Lubimy dzieci.

!! ! !! ATRAKCJA Night Club Studio
2000 yacuzi, sauna, drink bar, apar
tamenty, cadilac Kołobrzeg - Grzybowo. (094)35-814-48._____________

MAKIJAŻ. Porady. Na życzenie do
jazd do domu. Tanio! 0602-713-878.

ROZRYWKA

ANOREKSJA, bulimia, jąkanie Koszalin 340-60-06.
_____

TOWARZYSKIE

! „LOMBARD” Połczyńska 58
(przeniesiony z Młyńskiej).
(094)34-24-069._______________
„LOMBARD" Komis (audio - wideo,
komputery, podzespoły). Koszalin,
Dzieci Wrzesińskich 25"B”, (094)34602-77._________________________
NATYCHMIASTOWE pożyczki
pod zastaw. Koszalin, Gierczak 7,
340-89-83. Kołobrzeg, Strzelec
ka 1. 35-421-51.

44-LATEK pozna Panią do 40 lat.
345-31-79.
PANI lat 54 szuka przyjaciela,
0609-868-266.________________

PSYCHOTERAPIA. 094/3454-727.

PO 40-tce korpulentna pozna pana.
Oferty pisemne BO B1/5990.______

PZF Cefarm Szczecin S.A. wy
najmie zainteresowanym na do
godnych warunkach lokal ap
teczny w Koszalinie, Kaszubska
12. (091)428-27-24, 480-22-76.

POZNAM przyjaciela (Pana),
0603-182-584.________________
ROZWIEDZIONA lat 55 pozna pana.
(0-94)3462-924.

ŻANETA (Kołobrzeg prywatnie).
0503-78-30-26._________________
ŻANETA. 0600-775-265.
różne:

! ! SUPER promocja wędzisk firmy
Jaxon rabaty 20-50%. Sklep Wędkarski, Koszalin, Połtawska 6.________
CASTING 3.11.01! Firma ABB Film
prowadzi jedyną w Polsce „Galerię
Twarzy”, ogłasza nabór do filmu, re
klamy, mody dzieci, młodzieży, osób
dorosłych. Klub Śtudencki „Kwa
drans” Koszalin, Orląt Lwowskich 28,
0607-256-657, 0607-592-609.
CHRYZANTEMY, znicze. Hurt, detal.
„Roślinarium” Koszalin, Połczyńska 18.
Pon. - pt. 9-18; sobota, niedziela 9-15.
KRAWIECTWO - szycie, naprawy.
316-58-87._____________________
PRZEPISYWANIE prac. 343-26-79.
PSS „Pionier” w Koszalinie zawiada
mia, że 9 listopada o godz. 11.00 w
naszej siedzibie przy Szczecińskiej
32 odbędzie się Nadzwyczajne Zgro
madzenie Przedstawicieli Spółdziel
ni. Tematem będzie zmiana statutu
oraz zbycie nieruchomości.

Premier
w maratonie

Wymiana modeli

Nowa Vectra na wiosnę
Wiosną przyszłego roku, w trak
cie salonu samochodowego w Gene
wie zadebiutuje nowa generacja
opla vectry. Producent ujawnił już
garść informacji o nowej wersji jed
nego z najpopularniejszych w Eu
ropie aut klasy średniej.
Nowa Vectra charakteryzuje się
opływową karoserią, przypomina
jącą nadwozie opla astry coupe.
Wnętrze rodzinnego opla jest ob
szerne. Nie zabraknie nowocze
snych rozwiązań konstrukcyjnych.
Vectra będzie produkowana w kil
ku wersjach silnikowych. Jednost
ki benzynowe dysponować będą
mocą od 124 do 147 KM, diesle 100 do 125 KM. Nowością ma być
zastosowanie
sekwencyjnych
skrzyń biegów. Nie zabraknie oczy
wiście tradycyjnych pięciostopnio

wych skrzyń manualnych, będą też
pięciostopniowe automaty.
Nowa Vectra dostępna będzie
początkowo w wersjach liftback i
sedan. Opel przewiduje jednak po
szerzenie oferty o inne wersje nadwoziowe. Z pewnością nie zabrak
nie kombi, a być może w ofercie
znajdzie się coupe.
Nowa generacja opla vectry tra
fi do produkcji już w styczniu 2002
roku. Wytwarzać ją będzie nowo
czesna fabryka w Russelsheim.
Następnie, od kwietnia 2002 r. roz
pocznie się produkcja w zakładach
Vauxhalla w Wielkiej Brytanii (na
tamtejszym rynku wszystkie ople
dostępne są właśnie pod marką
Vauxalla). Koszt inwestycji zwią
zanej z nową vectrą wyniósł 800
min euro.

Medialny golf
Chcąc zachęcić młodych ludzi do zakupu volkswagena golfa, producent tego auta wprowadził na rynek
wersję eGeneration wyposażoną w urządzenia umoż
liwiające dostęp do Internetu. Najważniejszym ele
mentem wyposażenia golfa eGeneration jest zamon
towany na środkowej konsoli tzw. osobisty asystent
cyfrowy (PjDA - Personal Digital Assistant) HP Jornad 548, podłączony do telefonu komórkowego Nokia
6210; Zestaw ten pozwala z łatwością korzystać z
wyposażonego w zestaw głośno mówiący telefonu, ale

Kolejnym efektem ścisłej współ
pracy firm Renault i Nissan będzie
sprzedaż dwóch lekkich samocho
dów dostawczych francuskiej firmy
pod marką Nissan. Mowa o renault
kangoo i masterze. Od przyszłego
roku zastąpią one w ofercie Nissa
na modele vanette i trade. Na po
dobny zabieg zdecyduje się naj
prawdopodobniej także Renault.
Dotyczyć on będzie segmentu sa
mochodów terenowych, w którym
Renault nie należy, w przeciwień
stwie do Nissana, do liderów. Pod
marką Renault będzie sprzedawa
ne nowe auto rekreacyjne nissan
X-Trail. Samochód ten ma stano
wić konkurencję wobec m.in. Land
Rovera Freelandera.

Premier Słowacji Mikulas Dzurinda pobiegnie w nowojorskim

Zdobywca bramki dla reprezentacji Iranu Ali Daei (C) opuszcza boisko wraz
z arbitrami meczu z Bahrajnem w otoczeniu policji na stadionie w Manama.
Wczoraj w ramach eliminacji do piłkarskich mistrzostw świata 2002 roku gru
py A strefy Azjatyckiej drużyna narodowa Bahrajnu pokonała Iran 3:1.
Fot. PAP

Mogą się ••• zapalić

Obawa przed atakami

Ford po raz kolejny wzywa posia
daczy aut tej marki do autoryzowa
nych serwisów. Tym razem rzecz
dotyczy właścicieli 1,1 min samo
chodów ford windstar (minivan),
coupe mercury cougar, limuzyny
ford contour i mercury mystique.
Samochody te w pewnych warun
kach mogą się... zapalić.
Przyczyny nietypowej awarii są
różne w różnych modelach. W jed
nych pożar może spowodować wa
dliwa instalacja ogrzewania tyl
nych siedzeń, w innych (windstar)
silniki wycieraczek. Powodem pro
blemów w minivanach są niewiel
kie dziury, przez które do silnika
dostawać się mogą łatwopalne za
nieczyszczenia.

także połączyć się z serwisami informującymi o pogo
dzie, ruchu na drogach, notowaniach giełdowych oraz
wieloma innymi usługami. Ponadto można odbierać i
wysyłać e-maile, a także w pewnym zakresie przeglą
dać strony www. Miłośnicy muzyki mogą skorzystać
z odtwarzacza plików MP3.
Wersja golfa eGeneration napędzana jest dwulitro
wym silnikiem benzynowym o mocy 115 KM lub turbodieslem 1,91 (130 KM). Auto jest dobrze wyposażo
ne, m.in. w automatyczną klimatyzację, radio ,,beta”,
elektrycznie regulowane szyby z przodu i z tyłu, cen
tralny zamek i 15-calowe obręcze kół z metali lekkich
z oponami 195/65.

Norwescy biegacze narciarscy
rozważają możliwość wycofania się
ze startu w zimowych igrzyskach
olimpijskich w Salt Lake City, któ
re rozpoczną się 8 lutego przyszłe
go roku.
Według wychodzącej w Trondhe
im gazety „Andresseawizen”, nor
wescy sportowcy nie chcą pojechać
do USA z obawy przed atakami
terrorystycznymi i prowadzoną
przez ten kraj akcją militarną prze
ciwko Afganistanowi.
- Obecnie podróże do USA nie są
najbezpieczniejsze. Myślę, że nie jest
dobrze, gdy kraj, który prowadzi
wojnę, organizuje jednocześnie
igrzyska olimpijskie - mówiła na
łamach dziennika narciarka Hilde
Brazylijczyk Edson Arantes Do Nascimento, znany jako Pele /C/, prze
cina wstęgę podczas ceremonii otwar
cia Uniwersytetu Futbolu w meksykań
skim Pachuca. W tle widać olbrzymie
zdjęcie legendarnego piłkarza.
Fot. PAP

Praktyczne C5
Citroen ma za sobą kolejną tego
roczną gorącą premierę. Nie tak
dawno w salonach sprzedaży zapre
zentowana została praktyczna wer
sja kombi modelu C5, czyli zgodnie
z nazewnictwem obowiązującym we
francuskiej firmie C5 break.
Elementem, na który zwraca się
zwykle największą uwagę w przy
padku kombi, jest bagażnik. C5 bre
ak oferuje tu pojemność 563 litrów,
którą po złożeniu tylnych siedzeń
można powiększyć do 1.658 litrów.
Regularne i płaskie kształty bagaż
nika pozwalają na maksymalne
wykorzystanie jego przestrzeni.
Załadunek cięższych przedmiotów
umożliwia nisko położona krawędź
(564 mm), którą można dodatkowo
obniżyć do 493 mm.
Citroen C5 break dostępny będzie
w dwóch wersjach wyposażenia X i
SX oraz czterech odmianach silni
kowych - l,8i 16V, 2,0i 16V, 2,0 HDi
i 2,2 HDi. Podobnie jak w limuzy
nie C5, tak i w kombi zastosowano
zawieszenie hydroaktywne trzeciej
generacji. Cena wersji kombi waha
się między 72.700 a 111.200 złotych.

Nowy trend
Jaguara
Firma Jaguar zaprezentowała
podczas salonu samochodowego we
Frankfurcie nad Menem studyjny,
czteromiejscowy model o nńzwie
Jaguar R coupe. Samochód ten nie
trafi do seryjnej produkcji, jednak
jest on zapowiedzią trendów styli
stycznych, które będą obowiązywać
w jaguarach w niedalekiej przyszło
ści.
Jaguar R coupe łączy klasyczną
sylwetkę brytyjskiej marki z nowo
czesną formą. Wnętrze zaprojekto
wano z myślą o uwypukleniu ciepła
i bogactwa naturalnych materia
łów, tak aby sprawiało wrażenie
przytulnego i nowoczesnego. W tym
celu użyto m.in. wykładziny z drew
na hebanowego i jasnej skóry do
obicia foteli. Z kolei skóra w kolorze
ciemnobrązowym użyta została do
wykończenia zdobienia w kabinie.

Była piłkarska gwiazda Milanu i
reprezentacji Holandii, Marco van
Basten, podczas turnieju golfa Dunhill Links Championship w St.
Andrews, w którym biorą udział
amatorzy i zawodowcy.
Fot. PAP

Bezszelestna targa
W trakcie niedawnego Między
narodowego Salonu Samochodowe
go we Frankfurcie nad Menem IAA 2001, swoją światową premie
rę miał nowy model firmy Porsche.
Porsche 911 targa, bo o nim mowa,
rozszerzył ofertę rodziny 911.
Charakterystycznym elementem
targi jest szklany dach nowej gene
racji, który niemal bezszelestnie
otwiera się i zamyka przy pomocy
dwóch elektrycznych silników. Ko
lejną innowacją jest otwierana tyl
na szyba, dzięki której łatwiejszy
stał się załadunek bagaży. Przy zło
żonym oparciu tylnej kanapy, pod
różujący nowym porsche 911 targa
mają do dyspozycji bagażnik o po
jemności 230 1. Jak na sportowe

auto, to całkiem sporo. Na posiada
czach zwykłych aut taki bagażnik
nie zrobi jednak wrażenia. Podob
ne gabaryty mają przedziały ła
dunkowe małych aut (klasy volkswagena polo). Z większymi targa
nie może się równać.
Nowe porsche wyposażone zosta
ło w sześciocylindrowy silnik, natu
ralnie typu bokser o pojemności 3,6
1 i mocy 320 KM. Ta jednostka na
pędowa pozwala na rozpędzenie
samochodu do prędkości 285 km/
godz. Mimo że targa waży o 70 kg
więcej niż carrera coupe, na przy
spieszenie do 100 km/godz. potrze
buje tyle samo czasu, tj. 5,2 s. Na
rynku niemieckim nowy model Po
rsche wyceniono na 70,1 tys. euro.

maratonie, który odbędzie się 4 li
stopada. - Chciałbym w ten sposób
zamanifestować solidarność z
mieszkańcami tego miasta - po
wiedział 46-letni Dzurinda.
Rekord życiowy premiera Słowa
cji ustanowiony przed siedmiu
laty na trasie w Koszycach, gdzie
startuje regularnie, wynosi
2:57.00.
Startując w Pradze w 1999 roku,
premier Dzurinda wraz z innym
uczestnikiem zawodów wskutek
wadliwie oznaczonej trasy prze
biegł 18 zamiast 9 kilometrów.

Pedersen.

Kozia ofiara
Norweski klub TIL Tromsoe za
mierza przed najbliższym meczem
na swoim stadionie złożyć ofiarę z
kozy, aby zakończyć serię przegra
nych meczów i uniknąć degradacji
z pierwszej ligi.
- Seria porażek i remisów mogą
ca doprowadzić Tromsoe do spad
ku z pierwszej ligi, może być skut
kiem klątwy rzuconej przez kibica,
który stracił swe stale miejsce na
trybunie, po przebudowie stadionu
Alfheim w ubiegłym roku. Kibic ten
jest Lapończykiem i znanym w oko
licy szamanem - powiedział rolnik
Jarle Johansen, również Lapoń
czyk, który zaoferował swoją kozę
jako dar ofiarny na stadionie.
- Dla publiczności będzie to budu
jący widok. Koza złożona w ofierze
będzie symbolizować zwycięstwo i
bardzo dobrą przyszłość dla klubu.
Nie jest ważne, kto rzucił klątwę,
trzeba ją jednak odwrócić - powie
dział Johansen.
Norweski związek piłki nożnej
NFF przyznał, że znalazł się w kło
pocie. Kierownik wydziału reguła-

Premier obiecał
Premier Szwecji Eran Person
obiecał nagrodzić szkoleniowca re
prezentacji Anglii Svena Gorana
Erikssona, jeśli jego podopieczni
wygrają przyszłoroczne mistrzo
stwa świata w Japonii i Korei Po
łudniowej.
Jeśli Anglicy będą triumfować w
przyszłorocznym turnieju finało
wym, Eriksson otrzyma z rąk
szwedzkiego premiera jedno z naj
bardziej prestiżowych odznaczeń w
tym kraju - „Illis Quorum”. Jest

Z Kolei Kristen Sjeldahl stwier
dził, że będzie się „długo zastana
wiał”, czy wziąć udział w ceremo
nii otwarcia igrzysk, gdyż tego ro
dzaju imprezy mogą przyciągnąć
uwagę terrorystów.
Zdaniem norweskich narciarzy
obecna sytuacja, w której sport
miesza się z polityką, jest dla
wszystkich bardzo trudna, nie
mniej żaden z nich nie chce bojko
tować igrzysk, jak stało się to w
1980 roku przed letnią olimpiadą
w Moskwie.
- Nie należy mieszać politycznej
demonstracji z dzisiejszymi wyda
rzeniami - twierdzą Norwegowie.
- Ale nikt nie może zabronić które
muś z nas zrezygnować z występu
w Salt Lake City.

ono przyznawane osobom, które
włożyły szczególny wkład w rozwój
kultury, sztuki i działalności spo
łecznej w Szwecji.
Odznaczenie, które zostało usta
nowione w 1785 roku, ma cztery
klasy, różniące się wymiarami i
kruszcem. „Illis Quorum” może być
wręczane zarówno obywatelom
szwedzkim, jak i cudzoziemcom. W
przeszłości medal ten otrzymały
m.in. Greta Garbo i Astrid Lindgren.

minów Tor Groennerud powie
dział: ,,Naprawdę nie wiemy, co
zrobić ponieważ nasze przepisy nie
mówią nic o składaniu ofiar ze
zwierząt na stadionach. NFF nie
będzie raczej ingerować w sprawy
wewnętrzne klubu i wydarzenia na
stadionie, jeżeli nie zakłócą one
przebiegu samego meczu”.

Zdyskwalifikowany
peleton
Peleton liczący 86 kolarzy został
zdyskwalifikowany kilkanaście ki
lometrów za półmetkiem wyścigu
Dookoła Piemontu, rozgrywanego
na trasie Novare-Domodossola. Tę
decyzję, bez precedensu w historii
kolarstwa, podjął dyrektor zawo
dów Carmine Castellano.
- Zastosowałem punkt regulaminu
pozwalający zdyskwalifikować każde
go zawodnika, który przekroczył limit
czasu 15 minut. Peleton, w którym nie
widać było żadnej reakcji na ucieczkę,
tracił do uciekających kolarzy prawie
18 minut - powiedział Castellano.
Dyrektor wyścigu dodał, że ist
niała pilna konieczność otwarcia
dróg, zablokowanych przez policję
z powodu wyścigu.

Przeciwko przemocy
Włoski senat zaaprobował osta
tecznie propozycje zmian prawnych,
mających pomóc zwalczyć przemoc
na stadionach piłkarskich w tym
kraju. Projekt nowelizacji przepisów
stworzyli eksperci rządowi. Pierwot
nie siły porządkowe obecne na me
czach ligi włoskiej miały możliwość
aresztowania kibiców podejrzanych
o stadionowe przestępstwa nawet 48
godzin po zakończeniu meczu.

Zaostrzają prawo
Rząd japoński przygotował pro
jekt nowelizacji prawa, umożliwia
jącego siłom porządkowym walkę z
piłkarskimi chuliganami. Zmiany
te są wprowadzane ze względu na
przyszłoroczne mistrzostwa świata
w piłce nożnej, których Japonia
będzie współorganizatorem.
- Będziemy starali się zapobiec
wszelkim przypadkom wandali
zmu i karać wszystkich, którzy będą
zakłócać spokój na stadionach, w
budynkach użyteczności publicznej
i ulicach - mówił jeden z doradców
ministra sprawiedliwości rządu
japońskiego. Zapewnił jednocze
śnie, że Japończycy położą kres
wszelkim chuligańskim wybry
kom, które wynikną w czasie trwa
nia mistrzostw.

Po meczu żużlowym Apatora Toruń reszta polskiej ligi żużlowej na tor
wyjechali zawodnicy startujący w qudach. Była to zapowiedź przyszłorocz
nej ligi tych czterokołowych motocykli. W zawodach starowało 7 zespołów
reprezentujących poszczególne kluby żużlowe. Imprezę wygrał zespół star
tujący w barwach Unii Leszno.
Fot. PAP

Z DALEKA I Z BLISKA

Głos Koszaliński/Głos Słupski

- mówił. - I niebezpieczny. Bad
Blondes to „gorące wampiry, dzikie
zwierzęta i delikatne kobiety.”
***
Prezentacji było dużo więcej. Mi
strzowie chwalili się swoimi umie
jętnościami przed konkursowymi
komisjami (rywalizowali w różnych
kategoriach, m.in. strzyżenia wło
sów krótkich, fryzjerstwa męskie
go czy układania koka) oraz festi
walową publicznością. Na fryzjer
skich fotelach zasiadały modelki i
osoby zwiedzające targi. W parę
minut mistrz potrafił wyczarować
nową fryzurę. Zanim jednak fryzjer
zrobił swoje, komputer badał stan
skóry głowy. - Oj, niedobrze, po
trzebny peeling - brzmiała najczę
ściej diagnoza. - Skóra głowy, po
dobnie jak cera, potrzebuje odświe
żenia, zluszczenia martwego na
skórka. Faktycznie nasza skóra na
ekranie monitora wygląda okrop
nie. - Tb przez duże powiększenie
- uspokajała sympatyczna blon
dynka. - Nie jest aż tak źle. Ale po
lecam specjalny peeling. Ceny pro
mocyjne.
***

Fryzjerski festiwal w Poznaniu,
czyli...

&

%?

Wariacje
na głowie
Co można zrobić z włosami? Cóż za banalne pytanie! Można je ob
ciąć, wymodelować, fantazyjnie upiąć, ufarbować... Okazuje się, że na
głowie da się zrobić dużo więcej. Przekonywali o tym mistrzowie grze
bienia podczas IX Międzynarodowego Festiwalu Mody Fryzjerskiej i Ko
smetycznej, który odbył się w Poznaniu. Byliśmy tam i my.

Na dwa dni w poznańskiej hali
Arena zapachniało markowymi
kosmetykami i wielkim fryzjer-

skim światem. Na największą w
kraju imprezę zjechały setki fryzjerów, kosmetyczek, wizażystów. Je

den z gości festiwalu, stylista

Klaus Peter Ochs, zaliczony
przez amerykański magazyn „Stu
dio US Hair Fashion” do światowej
czołówki fryzjerów, pokazał swoją
wizję na rok 2002. Jego blond anioł,
blond demon wzbudził niekłamany
zachwyt. Mistrz kreuje mieszankę
przeciwieństw. - Blond jest piękny

W stoiskach ustawionych wokół
można było kupić wszystko co z
urodą związane - od foteli fryzjer
skich poczynając, na najróżniej
szych preparatach i grzebieniach
kończąc. Najbardziej oblegane
były punkty oferujące fryzjerską
galanterię - najróżniejsze pasem
ka, grzebyczki, dopinki, warkoczy
ki.
- Bo nagłowie nie może być nud
no - sugestywnie przekonywała
fryzjerka o ogniście rudych wło
sach, przetykanych gdzie niegdzie
różnobarwnymi pasemkami. Bo
daj największy hit festiwalu to
przedłużanie i zagęszczanie wło
sów. Wystarczy bagatela trzy ty
siące włosów, by w krótkim czasie
z krótkowłosej brunetki stać się
blondynką o puszystych włosach
do pasa. - Dobieramy włosy ideal
nie do koloru klienta lub całkowi
cie zmieniamy fryzurę - zachwala
ła specjalistka ze studia Alexan
der. - Oferujemy naturalne włosy
europejskie (są lżejsze niż azjatyc
kie).
Za pięć złotych (za sztukę) moż
na było doczepić sobie pasemka z

SOBOTA - NIEDZIELA, 27-28.10.2001 r.
tworzywa sztucznego, w wybra
nym kolorze. Młode dziewczęta
wybierały pasemka zielone, różo
we, niebieskie. - Ale bajer - cie
szyły się, oglądając swoje odbicia
w lustrze.
^
Podczas gdy na scenie trwały po
kazy, obok odbywał się Festiwal
Malowania Ciała. W konkursowe
szranki stanęło 20 uczniów szkół
charakteryzacji, wizażystów. Ich

mogą wykorzystywać elementy
makijażu ciała, na przykład na syl
westrowych balach.
Gwoli dziennikarskiej ścisłości
odnotujmy, że w obecnym sezonie
modne są „fryzury czesane wia
trem i palcami, z dodatkiem wo
sków oraz żeli.” Odpowiednio za
stosowane delikatne balejaże (dla
niewtajemniczonych to pasemka
włosów farbowane na różne odcie
nie) dają efekt naturalnego roz-

Malowanie ciała, to sztuka dla sztuki
zadanie polegało na symbolicznym
przedstawieniu dobra i zła. - Oce
niamy technikę wykonania, zgod
ność z tematem, stopień trudności,
ogólny wizerunek - powiedziała
nam Anna Wolska, prezes Pol
skiego Stowarzyszenia Kosmety
czek. - Takie malowanie ciała to
sztuka dla sztuki, jednak panie

świetlenia. Kolorystyka jest opar
ta na odcieniach barw wschodu. Na
wieczór styliści polecają piękne,
niekonwencjonalne koki, które
muszą harmonizować z dobrym
makijażem, ubiorem i typem uro
dy.
ALINA KONIECZNA
Fot. autorka

antywojennej histerii Niemców z
Okazja!!! superceny
czasów konfliktu w Zatoce Per
skiej. Choć okoliczności są inne,
w Dobrzycy
prawdopodobieństwo takiej reakcji
Centrum Ogrodnicze
jest duże. „German angst” („nie
miecki strach”) nie jest zjawiskiem,
Wyprzedaż krzewów iglastych od 7 do 1 5 zł
które może bagatelizować. Okre
Liguster
0,20 - 0,80
ślenie to wymyślili Brytyjczycy po
Grab, buk
1,00-1,20
masowych protestach zachodnich
Róże rabatowe
2,50 - 2,80
Niemców przeciw zbrojeniom ato
Drzewa owocowe
8,00 - “15,00
mowym, jako synonim ich „patolo
Wyprzedaż kwiatów domowych w markecie
gicznego zachowania” w sytuacji
Ogród i Galeria, tel. (094) 318-13-18 od 8 do 18, w niedziele 10-17
zagrożenia. Jednak „German
angst” nie jest patologią, lecz wy
nikiem bolesnej wiwisekcji prze
szłości. Po rozrachunku z okresem
Specjalnie dla „GK” i „GS” z Berlina pisze Piotr CYWIŃSKI
narodowego socjalizmu, którego
najlepszym wyrazem był głośny
„Boże! Nie pozwól, by ginęło więcej ludzi!”, „Boimy się!”, pisali Niem jednak tylko z pomocą książeczki
cy po zamachu na World Trade Center, na kartkach składanych pod am
czekowej; na cele tej wojny niemiec tytuł wydawniczy „Hitler w nas”,
oraz analizie wcześniejszych, rów
basadą USA w Berlinie. Dwa tygodnie później ich współ-czucie przero
cy podatnicy wyłożyli 17,5 mld ma
nie dramatycznych rozdziałów hi
dziło się w protesty: „Rozumu zamiast wojny!”, „Nie - nowej wojnie
rek. Wyasygnowanie tej sumy przy
storii,
Niemcy przeżyli lewicowy
Busha!” skandowały wielotysięczne tłumy. Rząd RFN przyrzekł USA
pozjednoczeniowych trudnościach
terroryzm RAF, a już po zjednocze
„bezgraniczną pomoc”, ale przeciętni obywatele chcą przede wszyst
nie było łatwe, ale o wiele łatwiej
niu falę tysięcy neonazistowskich
kim spokoju.
sze niż danina krwi.
ekscesów. W RFN zdanie: „Jestem
Przy odmowie wojskowego dumny, że jestem Niemcem” wciąż
nterwencja Amerykanów w przelewania cudzej krwi i gotowi wsparcia Kohl mógł się zasłonić
Afganistanie nie jest przyjęta byliby natychmiast wysłać żołnie konstytucją RFN, sformułowaną wywołuje złe reminiscencje. Obec
przez Niemców z pełną aproba rzy do Afganistanu... Na szczęście notabene pod kontrolą aliantów. Z nie Niemcy jak żaden inny naród
tą. W sondażu instytutu Dimapistnieje nad nimi władza cywilna i uwagi na niesławną przeszłość troszczą się o swój spokojny byt. O
sile ich obaw o utratę stabilizacji
brutto
tylko 59 proc. obywateli uważa nie od wojskowych zależy kształto Niemiec, wpisano w nią zakaz
świadczy fakt, że kościoły świecą
naloty za „działanie właściwe”. W wanie polityki międzynarodowej.
udziału Bundeswehry w akcjach
64*300
74,100
nowych landach różnice zdań mię Ofiara krwi i życia to ostatnie, cze poza granicami. Odstępstwa są ce przed 11 września pustkami
dzy politykami i wyborcami są jesz go można wymagać od własnego możliwe tylko po rozpatrzeniu znów pełne są modlących się, a
przyjaźń i miłość stawiana jest w
cze wyraźniejsze: bombardowanie
narodu. Po tragediach z historii
przez parlament. Po nowojorskiej
akceptuje zaledwie 39 proc. miesz Niemcy potrafili wyciągnąć wnio tragedii kanclerz Schröder oświad sondażach przed bogactwem i ka
rierą zawodową.
kańców, a 47 proc. jest mu prze ski, a ich postawa bynajmniej nie
czył, że zgodę można wydać post
omijając skrajnie prawicowy
ciwna. W parlamencie opinię tę świadczy o politycznej ślepocie czy
factum, gdyż przy tak szybkim roz
margines, Niemcy widzą
głoszą wyłącznie postkomuniści z tchórzostwie, lecz raczej o dalekodziś siebie w polityce świa
Partii Demokratycznego Socjali wzroczności i rozwadze, które w woju wydarzeń debata posłów jest
„technicznie nie do zrealizowania”.
towej najchętniej w roli mediatora.
zmu (PDS). Jak przekonuje poseł
Polsce wciąż wydają się towarami Uprzedził też, że rozluźnienie kon
Szef MSZ Joschka Fischer wła
Gregor Gysi: „atak powoduje deficytowymi.
brutto
stytucyjnego gorsetu w dyspono śnie wrócił z Bliskiego i Dalekiego
następne nieszczęścia, szerzy
rzez zjednoczone Niemcy waniu wojskiem będzie nieodzow
Wschodu, teraz jedzie tam kanc
nienawiść i szeregi muzułmanów
86.900
pierwsza fala antywojen ne. Pomijając kwestięAfganistanu, lerz Schröder. O takich sąsiadach
gotowych do zabijania zamiast
nych protestów przelała się istniejące ograniczenia kolidują z
Polacy mogli wcześniej tylko poma
maleć - rosną!”. Postawę PDS
K 2700
już na początku lat dziewięćdzie
zabiegami kanclerza o dostawienie rzyć... I komu to przeszkadza, że
potępiły wszystkie ugrupowania
siątych, gdy na ulicach Bonn pod krzesła dla Niemiec w Radzie Bez
niemieckie społeczeństwo „voll ca
w Bundestagu, a kanclerz wyklu
transparentami „Żadnej krwi za
pieczeństwa, z ideą powołania eu sco” nie rwie się do broni? Zarów
czył tę partię z konsultacji o dzia
ropę!” i „Amis do domu!” demonstro ropejskich sił szybkiego reagowa
łaniach w Afganistanie. Jej lide
no z punktu widzenia USA, Euro
rzy uznali to za „skandal w dzie wało ćwierć miliona ludzi. Ta pacy nia i chęcią zwiększenia znaczenia py, jak i z perspektywy polskiej
jach demokracji parlamentarnej” fistyczna histeria przeciw interwen RFN na arenie międzynarodowej.
chaty wciąganie Niemiec w wojnę
i zwołali wiec „Przeciw terrorowi cji zbrojnej USA w Iraku postawiła Ale na drodze do nowelizacji Usta jest niebezpieczne nie tylko dla
netto
netto
i wojnie”. Uczestniczyło w nim kanclerza Helmuta Kohla w nie wy Zasadniczej stoją dziś co naj nich samych. Waszyngton zdaje
kilka tysięcy ludzi. Jednak koja zręcznej sytuacji; to przecież „Arnis” mniej dwie przeszkody: zależności sobie z tego sprawę, kontroluje też,
47*900
40*900
rzenie sprzeciwu społeczeństwa po drugiej wojnie światowej uda partyjne i społeczna „neuroza” po by w Europie nie nastąpiło zbyt
wobec nalotów USA tylko z tą remnili Rosjanom plan podporząd doświadczeniach z dwóch przegra duże przesunięcie sił. USA nie
Zapraszamy na Koszalińskie Targi
opcją polityczną byłoby wielkim kowania sobie całych Niemiec, to nych wojen.
spieszy się z poparciem starań
amerykańscy lotnicy zrzucali żyw
uproszczeniem.
Motoryzacji hala „Gwardii” 26-28.10 br.
o prawda rządowi partnerzy RFN o włączenie do Rady Bezpie
Antywojenne demonstracje Niem ność dla mieszkańców Berlina pod
SPD z Sojuszu’90/Zielonych czeństwa, ani ze skorzystaniem z
ców ściągnęły na nich zarzuty o bra czas radzieckiej blokady, to oni za
poparli uderzenie USA w wojskowej oferty Berlina. Byłoby
ku poczucia solidarności, wygodnic gwarantowali demokratyczny roz
dobrze, gdybyśmy i my oparli się
talibów, lecz nie wyrzekli się swych
anusz Popławski
twie, wręcz tchórzostwie. Co zadzi wój RFN pod parasolem NATO, pacyfistycznych ideałów. Na ich na własnych doświadczeniach i cu
wiające, dezaprobata dla ich posta wreszcie, to Waszyngton - mimo zgodę na zmiany w konstytucji dzej mądrości, zamiast wymachi
I GWARANCJI
Koszalin, ul. Morska 37a
wy wybrzmiewała przede wszyst sprzeciwu Londynu i wahań Pary kanclerz nie ma co liczyć, a konflikt wać a to krzyżem, a to drewnianą
tel./fax
94/340
87
71
kim z polskich komentarzy. W prze ża - opowiedział się za połączeniem oznaczałby upadek różowo-zieloneszabelką. Wiara i odwaga to wr ka
ciwieństwie do Niemców, niektórzy z NRD. Wprawdzie kanclerz po go gabinetu. Schröder nie ma też tegoriach politycznych doprawdy
Do Państwa dyspozycji SALON i SERWIS
fj
parł naloty USA na Irak, wyraził to
polscy generałowie aż rwą się do
pewności, że nie nąstąpi powtórka
niewiele.

Niemiecki
strach"
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Będzie gorąco!
Niedzielny mecz koszykarski, w
którym zmierzą się Brok/Czarni
Słupsk i Prokom Trefl Sopot, elek
tryzuje sportowy Słupsk. Trener
Aleksander Krutikow ma kłopo
ty kadrowe. Na domiar złego groź
nej kontuzji doznał podstawowy
gracz na pozycji numer jeden Andriej Krivonos i co najmniej do
marca nie będzie trenował. Takich
zmartwień nie ma trener sopocian
Eugeniusz Kijewski. Każdy gracz
pierwszego zespołu Prokomu ma
swojego dublera, i to bardzo silne
go, a takie nazwiska jak Joe
McNaull, Dragan Markovic i Josip Vrankovic same mówią za sie
bie. Ponadto w kadrze Kijewskiego znajdują się silni Polacy - Szybilski, Jankowski, Wilczek. Kadro
wo Prokom Tref ma zdecydowaną
przewagę nad słupską drużyną. Co
prawda pierwsza piątka Czarnych
budzi szacunek, gdyż w końcu Juszkin, Vaskys, Korzeniec, Bajdakow,
Medstak czy też dochodzący do
zdrowia Stokłosa doskonale znają
koszykarskie rzemiosło. Obie dru
żyny składami niczym nie przypo
minają ubiegłego sezonu. W Czar
nych dokonano zmian prawie w stu
procentach. Natomiast w Proko
mie starych znajomych też nie ma
wielu. Atutem Czarnych jest ich
własna hala i entuzjazm miejsco
wych kibiców. Niejednokrotnie po
tężny tumult w obiekcie dodawał

Z Kotwicą bez Kuźniarza
Z Kobylnicy
do Szczecinka
W podsłupskiej Kobylnicy w
obiektach sportowych Ośrodka
Sportu i Rekreacji „Berela” odbył
się międzynarodowy turniej darta
o puchar wójta kobylnickiej gminy.
Wśród dartowców nie zabrakło
wielbicieli tej gry z Niemiec i
Włoch. W sumie wystartowało w
turnieju 46 zawodników z Gdyni,
Koszalina, Szczecinka, Słupska,
Redy, Lęborka, Miastka i Kobylni
cy. Kobylnicki turniej zaliczany jest
do polskiego rankingu darta „RaDaR”. Organizatorami zawodów w
„Bereli”były - „Fire-Dart”, „Belwe
der Sport”, OSiR „Berela”.
Pierwsze miejsce i puchar wójta
Kobylnicy zdobył Piotr Michniewicz (Kaczor Śzczecinek). 2. Da
riusz Powrożnik (Atlanta Gdynia),
3. Marek Kopacz, 4. Tomasz Śzwaczyna (obaj Graud Malibu Kosza
lin), 5. Robert Firkowski (Słupsk) i
Krzysztof Maroszek (Gdynia).

(mar)

Bartosz Kuźniarz nie będzie
występował w pierwszoligowym ze
spole koszykówki mężczyzn Mirpol
Instal Białystok. Przypomnijmy, że
z tym zespołem spotka się w nie
dzielę Daikin Kotwica Kołobrzeg.
22-letni skrzydłowy przez kilkana
ście dni trenował z zespołem pro
wadzonym przez Jerzego Karpiu

ka.
B. Kuźniarz kilka lat temu był
uznawany za jeden z największych
talentów w polskiej koszykówce. W
sezonie 1999/2000 trafił na wypo
życzenie do Białegostoku ze Ślą
ska Wrocław. Później jednak nie

y

Głos Koszaliński/Głos Słupski

skrzydeł słupskim graczom. Tym
razem też będzie gorąco. Zachodzi
jednak obawa, czy podopiecznym
trenera Krutikowa wystarczy sił.
Dotychczas oba zespoły grały ze
sobą czterokrotnie. Trzy raz górą był
zespół ze Słupska. Wygrali kolejno
71:67 w listopadzie 1999 roku i
dwukrotnie w 2000 roku. W marcu
61:57 i w październiku 81:68. Na
tomiast przegrali w bieżącym roku
w marcu różnicą zaledwie trzech
punktów 74:77. Należy się spodzie
wać, że z Trójmiasta za Prokomem
Treflem do Słupska przyjedzie spo
ra grupa kibiców, którzy bardzo
wierzą w sukces swojej drużyny.
Trudno wyrokować, kto wygra, ale
faktem jest, że sopocki team chy
ba nie był tak silny jak obecnie.
Jeszcze niedawno, gdy mówiono o
najlepszej drużynie w kraju, naj
częściej wymieniano Zepter Śląsk,
obecnie Ideę Śląsk. Teraz pierwsze
skrzypce odgrywa sopocka drużyna
i chyba coś w tym musi być. Mecz
rozpocznie się w niedzielę o godz. 17
w hali Gryfia przy ul. Szczecińskiej.
Bezpośrednią transmisję z meczu
przeprowadzi Radio Koszalin Słupsk. W pozostałych meczach
zmierzą się: Polonia Warbud War
szawą - Anwil Włocławek (sobota),
Idea Śląsk Wrocław - Stal Ostrów
Wielkopolski, Spójnia Stargard
Szczeciński - Blachy Pruszyński
Pruszków, Pogoń Ruda Śląska Noteć Inowrocław, Unia Tarnów Legia Warszawa, (mar)
Na zdjęciu: J. Vrankovic (z pra
wej) atakuje kosz BC BW Brno w
trakcie środowego meczu Pucharu
Koraca
Fot. PAP

Za 10 milionów

wrócił do Wrocławia, ale
zdecydował się na studia ^ _
w Białymstoku. Będąc przez cały
czas związany umową ze Ślą
skiem, Kuźniarz porzucił treningi
i w poprzednim sezonie nie wystę
pował w żadnym klubie. Wydawa
ło się, że wróci do basketu w trwa
jących właśnie rozgrywkach. Po
kilkunastu treningach z Mirpolem
postanowił jednak nie angażować
się w występy w nowym klubie,
gdyż - jak twierdzi - mogłoby to
przeszkodzić mu w odzyskaniu
zaległych pieniędzy od wrocław
skiego klubu, (jak)

Wyprawa piłkarskiej reprezenta
cji Polski na mistrzostwa świata
będzie kosztować około 10 milionów
złotych. Przypomnijmy, że zawodni
cy mają obiecane premie od związ
ku w wysokości 2 min dolarów do po
działu, a tymczasem deficyt w tego
rocznym budżecie związku wyniesie
około 700 tys. złotych. Jak zapew
niają jednak działacze, nie będzie
żadnego problemu z wypłaceniem
pieniędzy, bowiem ostatnio podpisa
no umowę z firmą UFA, która opie
wa na 17 min dolarów. Pęnadto za
sam awans do finałów MŚ związek
otrzyma 2-3 min dolarów, (wok)

Coleman
wrócił do Sixers
Derrick Coleman
Znany koszykarz

będzie w

sezonie 2001/2002 występował w drużynie NBA
Philadelphia 76ers. Przez ostatnie czteiy sezony za
wodnik występował w Charlotte Hornets. Przej
ście Colemana do Filadelfii jest wynikiem porozumienia
zawartego przez trzy kluby NBA (obok Hornets i Sixers,
także Golden State Warriors). Na mocy porozumienia do
Charlotte trafili George Lynch, Robert Traylor i Jero
me Mouiso(z Sixers) oraz Chris Porter(z Golden State).

W miejsce Portera do Golden State przeszedł Cedric Hen
derson. D. Coleman grał już w zespole ż Filadelfii przez
trzy sezony. Stamtąd właśnie trafił (w 1998 roku) do Char
lotte. Z „Szerszeniami” podpisał wówczas pięcioletni kon
trakt na sumę 40 min dolarów. W ostatnim sezonie miał
jednak spore kłopoty zdrowotne (arytmia serca), w wyniku
których stracił znaczną część sezonu. W rozegranych me
czach (w sumie 34) zdobywał średnio po 8,1 pkt i 5,4 zbiór
ki. Wcześniej zaliczał średnio 17,9 pkt na mecz. (jak)

Młodzieżówka na Włochy
Trener Lesław Ćmikiewicz powołał kadrę na mecze z
Włochami w półfinałach Młodzie
żowych Mistrzostw Europy. Znala
zło się w niej 18 piłkarzy, w tym
trzech z klubów zagranicznych.
Pierwsze spotkanie z Włochami
zostanie rozegrane 10 listopada w
Warszawie, rewanż cztery dni póź
niej w Reggio di Calabria.
Skład młodzieżowej reprezentacji
Polski: bramkarze -Andrzej Szyszko
(Orlen Płock), Maciej Mielcarz (Arni
ca Wronki); obrońcy - Arkadiusz Gło
wacki (Wisła Kraków), Jarosław Bieniuk (Arnica Wronki), Piotr Dziewicki

(Polonia Warszawa), Kamil Kuzera
(Wisła Kraków), Marcin Wasilewski
(Śląsk Wrocław), Mirosław Sznaucner
(GKS Katowice); pomocnicy - Krzysz
tof Kowalczyk (Stomil Olsztyn), Ma
riusz Lewandowski (Szachtar Do
nieck), Mateusz Bartczak (Polonia
Warszawa), Marcin Nowak (Fameg
Radomsko), Radosław Wróblewski
(Legia Warszawa), Bartosz Ława (Po
goń Szczecin); napastnicy - Damian
Gorawski (Ruch Chorzów), Tbmasz
Mazurkiewicz (AGFAarhus), Grzegorz
Rasiak (Groclin Dyskobolia), Euze
biusz Smolarek (Feyenoord Rotter
dam). (jak)

Iran bliżej finałów
Piłkarze Iranu pokonali w Tehe
ranie Zjednoczone Emiraty Arab
skie 1:0 (1:0) w pierwszym meczu
barażowym strefy azjatyckiej w
ramach eliminacji piłkarskich Mi
strzostw Świata. Jedyne trafienie
uzyskał Karim Bagheri (45). Za
wodnik gospodarzy uzyskał gola
strzałem z 30 metrów. Gospodarze
zachęcani dopingiem 50-tysięcznej
widowni przeważali przez więk

*f

szość spotkania, jednak nie potrafili wyko
rzystać dogodnych sytu- ^WAjAtwv
acji do podwyższenia
wyniku.
Spotkanie rewanżowe rozegrane
zostanie 31 bm. w Abu Żabi. Zwy
cięzca dwumeczu zmierzy się w
kolejnych barażach o awans do fi
nałów przyszłorocznych MŚ z Irlan
dią. (jak)

Bułgarzy zmieniają
Trener piłkarskiej reprezentacji Bułgarii, Stojczo Mladenow, został
zwolniony z zajmowanego stanowiska. Jego los podzielił także Dimitar
Ałeksiew, szkoleniowiec młodzieżowej reprezentacji tego kraju. Powo
dem zwolnienia szkoleniowców były słabe wyniki prowadzonych przez nich
drużyn. Przypomnijmy, że na początku października reprezentacja Buł
garii przegrała z Czechami aż 0:6 w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw
Świata. Jeszcze gorzej wypadła młodzieżówka (do lat 21), która w elimi
nacjach MME została rozbita przez rówieśników z Czech 0:8. Nazwiska
następców zwolnionych szkoleniowców zostaną podane w ciągu dwóch
tygodni, (jak)

Wygrali z Kanadą
Reprezentacja Polski w hokeju na był remis. Później przeważali Polałodzie pokonała w towarzyskim me- cy. Grając w przewadze, strzelili
czu rozegranym w Opolu Kanadę 7:6 bramkę, a następnie w tej samej 12.
(3:2,2:1,2:3). Bramki dla Polski zdo- min podwyższyli wynik. Kanadyjbyli: Piotr Sarnik (1 minuta), Ma- czycy próbowali nawiązać walkę z
riusz Wojciechowski (12),Artur Ślu- Polakami, ale bramki zdobywane
sarczyk-3(12,55,59) i Leszek Łasz- przez nasz zespół w przewadze likiewicz - 2 (24, 27). Dla Kanady: czebnej i dobra gra w obronie pozwoBrad Bensmiller (5), Derek Schutz liły na odniesienie zawsze cennego
(15,21), Jeff Rosner (44), Scott Wo- - bez względu na skład gości - zwy- :
uters (53) i Morgan Mann (59).
, cięstwą. (jak,)
Polacy rozpoczęli od szybko zdo
bytej bramki przez Sarnika. Po jej
stracie goście poderwali się do
walki i w 5. min

Zmiany w Stali i Pogoni

Ali
NARYBEK karpia (Mallek Gerard).

AUDI 80 (1991). 343-24-63.
DACHY - naprawy, papy zgrzewal-

ne, 0692-222-116.______________
DOM Jamno 44. 094/34-691-51.

(059) 810-21-37.________________
405 gaz 4.200.
0603-042-880.________________
PEUGEOT

SPRZEDAM części ford escort 1.6D
ESCORT 1,8 D combi (1992/93).

0608-469-456.__________________
KASETĘ handlową przy megasa-

mie sprzedam. 0504-038-782.

/1986/ fel. 0602-787-819.________
SPRZEDAM zakład fryzjerski ul.

Robotnicza 341-50-41, 34-60-607.
SPRZEDAŻ chryzantem Koszalin,

LADĘ chłodniczą 380V, bujak

św. Wojciecha 41,_______________

zarobkowy podwójny, szlaban
elektryczny.
094/3403-036,

ZAGĘSZCZARKĘ do polbruku ku-

0602-535-229.________________
NARYBEK i kroczek amura sprze

dam. 0602-394-688, 316-73-40.

pię, 0607-682-246.______________
ZARABIAJ z Oriflame, bezpłatne
wpisowe, prezent, (0-59) 857-79-12,
(0-91)419-10-94, 0-604-189-118.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 25 października 2001 roku
po ciężkich cierpieniach zmarł w wieku 80 lat mój Kochany
Mąż, nasz Tatuś, Dziadek i Pradziadek

śp. płk w st. spocz.

WACŁAW ROSIK
Pogrążona
w smutku rodzina
15 n

dzielnym meczu z Notecią Inowro
cław zadebiutuje Lewis Lofton
(29 lat, 191 cm). Amerykanin tre
nował z Pogonią od blisko miesią
ca, jednak ze względu na problemy
ze ściągnięciem jego karty zawod
niczej z Korei Południowej (gdzie
poprzednio występował) nie mógł
grać w PLK. Lofton może grać na
pozycjach 2 lub 3. Będzie on trze
cim - obok Litwinów Svajunasa

Airosiusai Pauliusa Staskunasa
- obcokrajowcem w Pogoni, (jak)

Puchar dla Wejherowa
W Słupsku odbyły się mistrzostwa Delegatury Oddziału Wojewódzkiego
Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego „Sprawni-Razem” w pi
łce nożnej. Wyniki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Wejhero
wo - SOSW Damnica 7:0 (4:0), SOSW Słupsk - SOSW Lębork 6:0 (3:0),
Słupsk - Damnica 5:0 (1:0), Wejherowo - Lębork 6:0 (3:0), Lębork - Dam
nica 4:1 (3:0), Wejherowo - Słupsk 3:0 (1:0). Pierwsze miejsce w turnieju
zajęła drużyna z Wejherowa za co w nagrodę otrzymała puchar ufundo
wany przez naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miej
skiego w Słupsku. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Wojciech
Ciesielski (ŚOSW Słupsk), królem strzelców Andrzej Cwirko, a naj
lepszym bramkarzem turnieju Rafał Klanczkowski (obaj z SOSW w
Wejherowie), (mar)

TESLE

Pogrzeb odbędzie się 29.10.2001 r. o godz. 12.30
na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.
GA-5310

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 25 października 2001 roku
odszedł od nas Ukochany Mąż, Ojciec i Dziadek
śp.

W składach dwóch klubów koszy
karskiej ekstraklasy, Degusta Malfarb Ostrów Wlkp. i Pogoni Ruda
Śląska - doszło do kadrowych
zmian. Do „Stalówki” wrócił rozgry
wający Chuck Evans. Ponadto
klub ten zgłosił do rozgrywek jego
dwóch rodaków: rzucającego obroń
cę Williama Sandersa(29 lat, 196
cm) i rozgrywającegoKevina Mor
risa (24 lata, 183 cm). Z Ostrowem
pożegnał się Marcus Williams.
Z kolei w barwach Pogoni w nie

TAXI
KOSZALIN
BlwWlhiśFmma®SB'S

0800
-22-22-25
Bezołatne

QM-4327P

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

STANISŁAW KROMP

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 29 października w kościele
św. Rodziny o godz. 8.00. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się
29 października, wystawienie w kaplicy na Starym Cmentarzu o godz. 13,
wyprowadzenie o godz. 13.40 na Nowy Cmentarz w Słupsku.

Rodzina
GB-5312

W dniach 4-11 listopada w turec
kiej Antalyi odbędą się Mistrzo
stwa Świata w podnoszeniu cięża
rów. Trenerzy polskich reprezen
tacji (kobiet i mężczyzn) podali
skład na tę Imprezę. Do Turcji po
jadą cztery zawodniczki I sześciu
zawodników.

W kadrze na MŚ znaleźli się srebr
ni medaliści igrzysk olimpijskich w
Sydney - Agata Wróbel i Szymon
Kołecki. Pierwsza z wymienionych
po blisko rocznej przerwie spowodo
wanej chorobą startowała na począt
ku września w Mistrzostwach Euro
py juniorek, w których zdobyła złoty
medal. Kołecki, który leczył przez 5
miesięcy kontuzję, ma za sobą start
w zawodach ligi drużynowej. Nasz
najlepszy sztangista wznowił tre
ningi na początku września. W zawo-

Bermuda Bowl

0002-413-413
Dołączenie

W dziesiątkę na MS

Ceremonia
rozpocznie się w sobotę 27 października br.
9 gędz.ROO w Koszalinie w Domu Pogrzebowym "WROTNIEWSCY"
w budynku nr 4 przy ul. Różanej 8 (wjazd z ul. Morskiej - przy CPN-ie)

RODZINA
Autobus z Domu Pogrzebowego podjedzie na cmentarz bezpośrednio pod wejście "B " »

W czwartkowych meczach rozgrywa
nych w Paryżu Drużynowych Mi
strzostw Świata Bermuda Bowl w bry
dżu Polska przegrała 14:16 z Indone
zją i 12:18 z Argentyną oraz pokonała
USA II 16:14. Po 12 rundach klasyfi
kację generalną otwierała broniąca ty
tułu pierwsza reprezentacja Stanów
Zjednoczonych z dorobkiem 221 pkt. Na
kolejnych miejscach plasowały się USA
II (220 pkt) i Polska (218 pkt). Osiem
czołowych drużyn po rundzie zasadni
czej awansuje do ćwierćfinału. Nasz ze
spół ma już praktycznie zapewniony
awans do dalszych gier. Mistrzostwa
zakończą się 3 listopada, (jak)

dach ligowych uzyskiwał obiecujące
wyniki, szczególnie w podrzucie (220
kg). Warto dodać, że powrócił on do
swej pierwotnej kategorii wagowej
do 94 kg.
Skład reprezentacji na MŚ: kobiety
- kategoria do 58 kg - Aleksandra
Klejnowska (WLKS Siedlce) i Marieta Gotfryd (MKS Oława), 63 kg - Do
minika Misterska (ŁKS Łódź), +75 kg
- Agata Wróbel (Góral Żywiec); męż
czyźni - 77 kg - Andrzej Kozłowski
(Budowlani Opole), 85 kg - Mariusz
Rytkowski (Mazovia Ciechanów), 94
kg - Szymon Kołecki (Budowlani Opo
le), 105 kg - Marcin Dołęga i Robert
Dołęga (obaj WLKS Siedlce), +105 kg
- Paweł Najdek (Legia Warszawa).
Trenerami są: kobiety - Danuta i Ry
szard Soćkowie, mężczyźni - Ryszard
Szewczyk i Ivan Grikurovi. (jak)

Tylko Pogoń
* *
W sobotę zostanie roze
grana piąta seria spotkań w I lidze
tenisa stołowego. Awansem odbył
się mecz Tęczy z Nowej Wsi Lębor
skiej, która we własnych obiektach
pokonała Odrę Głoskę II Księginice 6:4. Po tym zwycięstwie druży
na Tęczy awansowała na trzecie
miejsce w tabeli.
Wyjazdowe spotkanie czeka Po
goń Lębork, która w Międzyzdro
jach zmierzy się z tamtejszym
Chrobrym i wszystko wskazuje, że
podopieczni trenera Wojciecha
Potrykusa powinni ten mecz wy
grać wysoko, (mar)
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Stalińska w „Żmii"
##

Już w poniedziałek słupszczanie
będą mieli okazję zobaczyć Doro
tę Stalińską w jej autorskim spek
taklu „Żmija”. Monodram jest ada
ptacją noweli Aleksego Tołstoja.
Aktorka sama go wyreżyserowała
i w nim zagrała. 22 lata temu otrzy
mała za niego Główną Nagrodę
Ogólnopolskiego Festiwalu Te
atrów Jednego Aktora w Toruniu.
„Żmiję” zaprezentowała już 2.500
razy. W Słupsku - 20 lat temu.
- Jest to sztuka o miłości, niena
wiści i desperacji. A także o destruk
cji niesionej przez wojnę i piętnie
psychicznym, jakie wyciska w psy-

chice człowieka pozbawionego moż
liwości wyboru. Jest to opowieść o
człowieku, który czuje się samotny
wśród ludzi. Warto - za pośrednic
twem aktorki - zmierzyć się z tym
problemem - zachęca Joanna Ku
backa, szefowa Impresariatu.
W poniedziałek artystka wystą
pi na scenie Teatru Impresaryjne
go o godz. 19. Bilety w cenie 30 zł
normalne i 25 zł ulgowe można ku
pić w Impresariacie Artystycznym
teatru lub zarezerwować telefo
nicznie - 842-38-39, 842-49-60
w. 302,303.

(mag)

Wschód słońca 7:43 - Zachód słońca 17:27
strony ul. Witosa) w Słupsku odbędzie
się mecz siatkówki kadetek, w którym
się zmierzą drużyny AZS Słupsk i Mo
reny Miastko, (mar)

Róża karmiona CO

DYŻURY APTEK

„Wspomnienia”
Musical w Rondzie
Koszykówka
Ekstraklasa.
Brok/Czarni
Słupsk - Prokom Trefl Sopot. Nie
dziela godz. 17 - hala „Gryfia” przy
ul. Szczecińskiej w Słupsku.
H* *ł® 4» •!»

SŁUPSKA AMATORSKA LIGA
KOSZYKÓWKI pod patronatem
„Głosu Słupskiego”. Niedziela:
Lekarz Domowy - Ósemka (13.30),
Abimet - Tanix (14.40), Laminopol
- Big Star (15.50), Terlox - Almot
(17), Piast Team - Błękitni (18.10),
Scania - LO-Dry Master (19.10).
Wszystkie mecze odbywać się będą
w hali sportowej przy ul. Orzeszko
wej w Słupsku.

Piłka nożna
IV liga „POMORZE”. Brok/Intermarche/Pogoń Lębork - Stołem
Gniewino. Niedziela godz. 12 - sta
dion przy ul. Sportowej w Lęborku.
Gryf 95 Słupsk - Lechia/Polonia II
Gdańsk. Sobota godz. 13 - stadion
przy ul. Zielonej w Słupsku. Cartusia Kartuzy - Jantar/Norlax Ustka
(s. 14).

Liga okręgowa SŁUPSK: Unia
Korzybie - Chrobry Charbrowo
(12), Polonez Bobrowniki - Start
Miastko (12), Jantaria Pobłocie MKS Debrzno (13), Karol/Orzeł Pępłino - Słupia Kobylnica (11), Czar
ni Czarne - Orkan Gostkowo (14),
Kaszubią Studzienice - Bytovia
Bytów (14), Sparta Sycewice - Wy
brzeże Objazda (11), Piast Novena
Człuchów - Prime Food Brda Prze
chlewo (14). Wszystkie mecze odbę
dą się w niedzielę.
****

W sobotę o godz. 19.15 w słupskim
teatrze „Rondo” odbędzie się premiera
spektaklu pt. „Das Vegfremdunkseffekt” wg songów Bertolta Brechta w
wykonaniu Grupy Terapeutycznej „MA
MI”. Scenariusz i realizacja to dzieło
Daniela Mikołaja Kluska i Marka
Zdzicha Huczyka, muzyka - Bartka
Cysewskiego i Czaszy. A wszystko
pod opieką artystyczną Stanisława
Miedziewskiego. Bilety w cenie 10 zł
normalne i 7 zł ulgowe można kupić tuż
przed spektaklem.

Morze moja miłość
W niedzielę w godz. 11-16 czynna
będzie Galeria w kaplicy św. Jerzego na
placu bł. Bronisława Kostkowskiego.
Podziwiać można tam wystawę malar
stwa „Morze moja miłość” przygotowa
ną przez artystów zrzeszonych w Klu
bie Plastyka Amatora im. Stefana Mo
rawskiego przy Słupskim Ośrodku
Kultury oraz modele pływające pana
Janusza Liszki. Wystawa czynna bę
dzie w każdą niedzielę, (mag)

Grają młodziczki
W niedzielę o godz. 11 w hali sporto
wej Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 3 przy ul. Zaborowskiej (wejście od

Autobusem na cmentarz
Już od soboty autobus linii nr 6
jeździć będzie według specjalnie
opracowanego rozkładu jazdy, któ
ry zostanie umieszczony na słup
kach przystankowych. 1 listopada

W sobotę o godz. 18 w usteckim
Domu Kultury przy ul. Kosynierów
odbędzie się wernisaż wystawy nie
żyjących plastyków: Aldony Żak,
Barbary Czerniawskiej, Wandy Dys,
Kazimiery Olechnowicz, Eugeniusza
Michalskiego, Władysława Swata,
Sylwestra Gawlaka. Wystawę pn.
„Wspomnienia” przygotowały kluby
Plastyka Amatora i Haftu Artystycz
nego. (LL)

Słupsk: sobota - „Sanus” ul. Wła
dysława IV 7, tel. 843-13-34; niedziela
- „Staromiejska" ul. Stary Rynek 5, tel.
842-49-32
Ustka: sobota - „NFOZ" ul. Żerom
skiego 5, tel. 814-98-17,niedziela- „Pa
naceum 013" ul. Kopernika 18, tel.
814-43-67
Bytów: „Rodzinna” ul. Lęborska 13,
tel. 822-72-02
Człuchów: sobota - „Oberland” ul.
Długosza 29, tel. 834-17-52, niedziela
- „Zamkowa” ul. Królewska 2, tel.
834-20-22
Lębork: sobota - „Pod Lwem" pl. Po
koju 4, tel. 862-11-52, niedziela - „Pod
Wagą” ul. Tczewska 6a, tel. 862-28-04
Miastko: „Centralna" ul. Armii Krajo
wej 22, tel. 857-90-01

Strzelanie z ligą
W sobotę o godz. 13 na strzelnicy
sportowej Ligi Obrony Kraju w Wierzchowie Człuchowskim rozpocznie
się powiatowa spartakiada sprawnościowo-obronna. Dominować będą
konkurencje strzeleckie: z karabinka
sportowego, pistoletu pneumatyczne
go i do sylwetki biegnącego dzika. W
programie imprezy zaplanowano tak
że wiele zabaw, gier oraz konkursów
dla dzieci i młodzieży. Organizatora
mi spartakiady są lokalne LOK, LZS,
PCK i OSP. (JG)

Jesienny koncert
W niedzielę w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Kępicach odbę
dzie się „Jesienny koncert”, który za
inauguruje gminny rok kulturalny. Po
czątek o godz. 16.30. (ang)

również na liniach 2, 8 i 9 będą
obowiązywały specjalne rozkłady.
Autobusy będą odjeżdżały średnio
co 15 minut. Na pozostałych li
niach będą obowiązywały sobotnie
rozkłady jazdy.

(mag)

Byłam ofiarowana

W słupskiej Baszcie Czarownic
czynna jest wystawa instalacji
Marka Targońskiego „Obrazy
pochodne”. - Są róże karmione
CO2, a na wideo prezentowany
sztuczny zachód słońca. Artysta
pokazuje laboratoryjnie spreparo
waną rzeczywistość. Używając pro
stych sprzętów odzwierciedla stosu
nek do cywilizacji. Artyści już od lat

60. zajmują się ekologią. Takie
działania są potrzebne do rozwija
nia wiedzy o rzeczywistości - mówi
Władysław Kaźmierczak, dyrek
tor Bałtyckiej Galerii Sztuki w
Słupsku. Artysta odniósł już wie
le sukcesów w kraju i za granicą.
W Słupsku swoje dzieła wystawia
po raz drugi, (mag)
Fot. Krzysztof Tomasik

Zebranie

Konferencja

.. W,piędzię)ę ą godz. 15r. w hali
Sportowej przy ul. Orzeszkowej w
Słupsku odbędzie się zebranie ka
pitanów (opiekunów) drużyn, któ
re mają zamiar wystartować w roz
grywkach ligi żeńskiej. Będzie to
ostatnia szansa przystąpienia do
rozgrywek, które mają się rozpo
cząć 4 listopada.

(mar)

trzecia konferencja nt. „Świadomie
walczymy z rakiem piersi”. Organiza
torzy zapraszają do udziału w spotka
niu mieszkanki miasta i powiatu. Kon
ferencję zakończy koncert muzyki roz
rywkowej Słupskiej Orkiestry Kame
ralnej. Po godz. 16 będzie można sko
rzystać z porad lekarzy specjalistów i
nauczyć się samobadania piersi. (LL)

Ustecka Halowa Liga Piłki
Nożnej pod patronatem „Głosu
Słupskiego”. Uroczyste otwarcie
w sobotę o godz. 14 - hala sporto
wa Liceum Ogólnokształcącego
przy ul. Bursztynowej w Ustce. O
godz. 14.30 mecz, w którym zmie
rzą się zespoły Administracji Pań
stwowej z Usteckim Biznesem. Od
godz. 15 spotkania inauguracyjne
rozgrywek rozpoczną się meczem
Jabel - Klombers, a później zagra
ją kolejno: Czarni - SC Karol
(15.35), Łosoś - Szuwaks FC
(16.10), Debeściaki - SC Pik
(16.45), ADP Słupsk - TUKAN
(17.20), Miralex/Norlax - Siedem
Pięć (17.55), Twierdza - Oldboye
Ustka (18.30), Golden Boys - Przeciwlotnik (19.05), Centrum - Dywi
zjon (19.40), Gino Rossi (pauza).
Niedziela: Klombers - Debeściaki
(10), Oldboye Ustka - Golden Boys
(10.35), Dywizjon - Twierdza
(11.10), SC Karol - Gino Rossi
(11.45), Siedem Pięć - Łosoś
(12.20), Przeciwlotnik - Jabel
(12.55), Szuwaks FC - Centrum
(13.30), ADP - S.C Pik (14.05), Tu
kan - Czarni, (mar)

Ö Weekend z nami
ka”. O godz. 17.30 „RADAR”, czyli radiowa audycja sa
tyryczna. O godz. 18 rozpocznie się dwugodzinny „Sportowy
weekend”.

TOraz też z Immńrfcl:
ID-BOB 02-9B-25:0 607 27-17-17

Imprezą towarzyszącą krajowej
konferencji pod hasłem „Edukacja
sztuki - tradycja i współczesność”,
która odbywała się w Pomorskiej
Akademii Pedagogicznej w Słup
sku, był „Koncert na zamku”. W
Sali Rycerskiej zgromadzili się
sami melomani. Na początku za
brzmiał Chór Akademicki „Iuventus Cantans” Romana I. Drozda.
-Już wtedy byłam oczarowana,
ale później było jeszcze cudowniej wrażeniami po koncercie dzieliła
się jedna ze słuchaczek.

Po pieśniach chóru „Wariacje
dmoll op. 54” Mendelssohna-Bartholdyego na fortepianie wykonał Taras
Wąsko, a potem dołączyła do niego
solistka Katarzyna Chacińska,
która zaśpiewała „Latawicę” Niewia
domskiego i „Skrzypka na dachu” (Ib
świt, to zmrok) Bocka. Koncert zakoń
czyła Fantasia „Carmen” Bome’a i
Bizeta oraz „Mgły Buenos Aires”
Pujola w wykonaniu Sylwii Matulewskiej (flet) i Dariusza Domań
skiego (gitara), (mag)
Fot. Krzysztof Tomasik

lada o bochenku Chleba” godz. 11

WYSTAWY
BYTÓW: Muzeum Zachodnio-Kaszubskie (czynne wt.-piąt. w godz.

10-16, sob.-niedz. w godz. 10-15)
Wystawy stale - „Kultura materialna
Kaszubów bytowskich", „Broń i uzbro
jenia”, „Portrety Książąt Pomorskich
Gryfitów”, wystawy czasowe: Dawne lu
dowe instrumenty muzyczne, Współcze
sna sztuka ludowa Kaszub, „W kręgu
kultury ukraińsko - łemkowskiej"
CZŁUCHÓW: Muzeum Regionalne

Sobota. O godz. 15.15 - Lista Przebojów „Złota 30-

TAXI

Słupsk - „Milenium" - „Quo vadis"
godz. 15, „Planeta małp” godz. 18 i
20.30
„Rejs” - nieczynne
Ustka - „Delfin” - „Sztuczna inteli
gencja" godz. 17 i 19.30
Bytów - „Albatros” - „Obłędny ry
cerz” godz. 18
Człuchów - „Uciecha” - ,,Shrek”
godz.18
Lębork - „Fregata” - brak repertuaru
Miastko - „Grażyna” - „Dziennik
Bridget Jones" godz. 16.30 i 19

ir W<;sobqtę. Q sod«, JL3 w .słupskim Te*
atrzeJropresaryjnym rozpocznie się

Klasa A SŁUPSK - Grupa I.
Barton Barcino - Garbarnia Kępi
ce (13), Szansa Siemianice - Sokół
Kuleszewo (12.40), Diament Trze
bielino - Gryf 95 II Słupsk (14),
Skotawia Dębnica Kaszubska Echo Biesowice (13), Błękitni/Salus
Bierkowo - Ikar Redzikowo (11),
Dąb Kusowo - Granit Kończewo
(11.15). Grupa II. Rowokół Smo
łdzino - Błękitni Główczyce (11), So
kół/Jantar Szczypkowice - Piast
Wrzeście (13), Leśnik Cewice Ostoja Mikorowo (12), Orkan /Seeger Cecenowo - Pomorze Potęgowo
(boisko w Szczenurzu 11.30), Start
Łeba - Zenit Redkowice (11), Stal
Jezierzyce - ZS Damnica (11). Gru
pa III. Stegna Parchowo - Myśli
wiec Tuchomie (13), Błękitni Motarzyno - Sokół Wyczechy (12.30),
Drzewiarz Rzeczenica - Kurier/
Grom Nakla (12), GKS Kołczygłowy
- Koral Dębica (13), Granit Kocza
ła - Iskra Dretyń (13), Skotawa
Budowo - Inter Swierzenko (12).
Wszystkie mecze odbędą się w nie
dzielę.

Słupsk: Pogotowie Ratunkowe •
999, Straż Pożarna - 998, Policja - 997,
Pogotowie Wodociągowe - 994, Po
gotowie Ciepłownicze - 993, Pogoto
wie Gazowe - 992, Pogotowie Energe
tyczne - 991, Straż Miejska - 986,
843-32-17, Pogotowie weterynaryjne:
Słupsk - ul. Armii Krajowej 29 842-26-31, Pogotowie Drogowe- 981,
Biuro Numerów - 913, Telefon Zaufa
nia - 988,842-42-78, Poradnia dla uza
leżnionych - 842-30-33 wew. 42, Infor
macje o AIDS - 958, Pomoc Drogowa
(całodobowa naprawa pojazdów) 842-79-40, Informacja PKP - 94-36, in
formacja PKS - 842-42-56, Informacja
LOT - 952, Informacja paszportowa 25
Informacja turystyczna 842-07-91, Stowarzyszenie Bezpiecz
ny Słupsk - 842-74-97, Przychodnia
Lekarska Specjalistyczna: Słopsk - ul.
Jana Pawia II 1, tel. 842-60-12, Pogo
towie Stomatologiczne (prywatne) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot
nej „Medicus” - Słupsk - ul. Piłsudskie
go 16 b, tel. 845-62-22, Przedsiębior
stwo Pogrzebowe „Atena” - Koszalin,
ul. Szczecińska 22, tel. (0-94)
340-36-36.

Niedziela. O godz. 17.05 zapra
szamy na bezpośrednią relację z
meczu ekstraklasy koszykówki
Brok Czarni Słupsk - Prokom Trefl
Sopot.
(bos)

(czynne poniedziałek - piątek w godz.
10-16)
Wystawy stale - „Kultura materialna
ziemi człuchowskiej”, archeologiczna „Pradzieje ziemi człuchowskiej”, „Rze
miosło artystyczne XV-XX wieku"; wy
stawa czasowa - „Brat krokodyl, siostra
ryba”
KLUKI: Skansen Słowiński (czynny
pon.-niedz. w godz. 9-15)
Wystawa stała - „Stowińcy - ludzie i
zwyczaje", wystawa czasowa - „Stroje
ludowe"
SMOŁDZINO: Muzeum Przyrodni
cze Słowińskiego Parku Narodowego

(czynne codziennie w godz. 9-17)
Wystawa staia - „Ochrona przyrody w
Polsce”
LĘBORK: Muzeum (czynne wt.-czw.
w godz. 10-16, piąt.-sob. 10-15 i niedz.
9-14)
Wystawy stale - „Lębork w zabytkach
i dokumentach", archeologiczna „Pra
dzieje ziemi stupskiej"
Wystawa czasowa - „Wieś kaszub
ska” - Jan Wantoch - Rekowski, „Chwa
ta kobiecie"

AUTOSŁUPIA
Autoryzowany Dealer
^ dział handlowy
^ dział serwisu
dział części zamiennych
zaprasza na

DNI OTWARTE
27-28 (sobota-niedziela). 10.2001 r.
w godz. 9.00-17.00

Bolesławice k. Słupska
ul. Sezamkowa 7
tel. (059) 848-59-00

SŁUPSK: Muzeum Pomorza Środ
kowego (pon. 10-16, wt-niedz. w godz.

9,30-17)
Zamek Książąt Pomorskich: wysta
wy stale - „Skarby książąt pomorskich”,
„Sztuka dawna Pomorza XIV-XVIII w.,
„Sztuka XIX i XX wieku"; wystawa cza
sowa - Średniowieczne narzędzia tortur
Młyn Zamkowy: wystawa stała „Dawna i współczesna sztuka ludowa
na Pomorzu Środkowym”; wystawa cza
sowa - „Znad Wilii i Niemna”, „Istoty
anielskie - istoty diabelskie"
Herbaciarnia w Spichlerzu - Polska
Szkoła Plakatu IV - Wiesław Walkuski,
„Wybitni instruktorzy i działacze harcer
scy z lat 1911-1939"
Galeria Kameralna (czynna pon.- pt.
w godz. 8-16 w sob. i niedz. nieczynna)
- „sexofficesex - wystrój wnętrz” Domi
nika Lejmana
Baszta Czarownic - „Obiekty po
chodne" Marek Targoński
Mała Galeria w Słupskim Ośrodku
Kultury (czynna w godz. 11-17) - „Ma

larstwo" Juliana Tomaszkiewicza
Galeria w Kaplicy św. Jerzego -

„Morze moja miłość", Pokaz modeli pły
wających pana Janusza Liszki
USTKA: Bałtycka Galeria Sztuki

KOSZALIN, pl. Gwiaździsty 1
tal. (094) 341-19-00

(czynna wt.-niedz. w godz. 10-18) „7
grafików krakowskich"
Muzeum Ziemi Ustecklej - (czynne
wt.-niedz. w godz. 10-15)- „Malarstwo"
- wystawa autorska Anny i Andrzeja
Mazurów

