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Kiedyś 20 tysięcy kur
czaków, czyli jeden wy
chów, to były dwa fiaty
126p albo pół domu. Dziś
właściciele ferm i ubojni
dokładają do interesu.
Niektórzy już go dawno
zwinęli. A obcej kurzyny
na naszych stołach co
raz więcej...

Trwa testowanie ner
wów słupskich kierow
ców - Strefa Płatnego
Parkowania jest kolejny
raz ulepszana. Zaraz po
wprowadzeniu strefy rad
ni przyznali sobie prawo
bezpłatnego parkowania
przed ratuszem, a słupszczanie zaczęli się zasta
nawiać o co chodzi i czy
czasami ktoś kogoś nie
robi w balona. str. 4
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Kilka lat temu w regio
nie słupskim pojawiły
się pierwsze zagranicz
ne firmy oraz obcokra
jowcy, którzy postano
wili zainwestować w na
szym kraju. Powstały
nowe zakłady. Do pracy
w Polsce przyjechali
Holendrzy, Duńczycy,
Finowie... Jak im się u
nas żyje i pracuje?
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Głos Słupski
DZIENNIK POMORZA SRO

Masz pytanie lub problem?

IzCjł o

Napisz, zadzwoń do nas!

Pierwszy dzień naboru

SŁUPSK centrala!

Tłumy rachmistrzów

W redakcji dyżuruje |
9.00-13.00
BOGDAN STECH

W piątek rozpoczął się nabór na rach
mistrzów, którzy w maju i czerwcu prze
prowadzą Narodowy Spis Powszechny.
Zainteresowanie pracą, za którą wyna
grodzenie wyniesie 1.000 zł brutto, jest
ogromne. W Słupsku jednego dnia wyda
no aż trzy tysiące wniosków!
Chodzi oczywiście o pieniądze...

Od rana w słupskim ratuszu przed
Gminnym Biurem Spisowym ustawiła się
kolejka kandydatów. Wszyscy, z którymi
rozmawialiśmy, argumentowali podobnie
chęć bycia rachmistrzem. - Do zarobienia
jest całkiem, niezły grosz, czemu więc nie sko
rzystać? Tym bardziej że praca nie jest taka
ciężka - mówili kandydaci.
W Słupsku w pierwszym dniu naboru
wydano około trzech tysięcy wniosków, a
dwieście osób od ręki wypełniło kwestio
nariusze i zarejestrowało się. - Zgłosiło
się mnóstwo chętnych nie tylko z miasta,
ałe także z okołicznych gmin, między in
nymi z Główczyc i Potęgowa. Ponad 90
procent zainteresowanych to kobiety. Spo

ro jest łudzi młodych, w tym studentów informuje Anna Koziorowicz, zastępca
komisarza spisowego w Słupsku.
Duże, choć nie tak wielkie jak w Słup
sku, zainteresowanie pracą rachmistrza
jest także w innych miastach regionu. W
Ustce zgłosiło się już około 200 kandyda
tów, podczas gdy rachmistrzów potrzeba
będzie 74. Podobnie jest w Człuchowie. Zgłosiło się do nas 185 osób. Pierwszych
chętnych zapisywaliśmy w styczniu - mówi
Irena Konkolewska, zastępca komisa
rza spisowego w Człuchowie. - Ta liczba
już znacznie przekracza potrzeby, bo za
trudnienie znajdzie tylko 57 osób.
Aby zostać rachmistrzem, trzeba być
osobą pełnoletnią, posiadać co najmniej
średnie wykształcenie i być godnym za
ufania. Nabór potrwa do 29 marca. Z kan
dydatów komisarze spisowi wybiorą tych,
którzy w kwietniu przejdą pięciodniowe
szkolenie zakończone egzaminem, (sta)
Na zdjęciu: pobieranie kwestionariu
szy w słupskim ratuszu
Fot. BartoszArszyński

Szpitala nie damy! Minorowe nastroje Czarnych

Miasteccy radni uważają, że w po
wiecie bytowskim rację bytu mają
dwa szpitale - w Miastku i Bytowie.
To stanowisko - skierowane do Rady
Powiatu Bytowskiego - przyjęto wczo
raj podczas specjalnej sesji samorzą
du. To reakcja na pojawiające się pro
pozycje połączenia placówek lub likwi
dacji jednej z nich. Radni nie chcą tak
że przekształcenia szpitala w placów
kę niepubliczną. Przypomnijmy, że
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Miastku jest zadłużony
aż na 9 milionów złotych i utracił płyn
ność finansową. Dyrekcja placówki za
taki stan obarcza przede wszystkim
kasy chorych, które płacą zbyt mało za
leczenie. A że długi rodzą kolejne dłu
gi - rocznie 1,2 min zł kosztuje obsłu
ga zadłużenia - szpitalowi grozi upa
dek. Radni w przyjętym na sesji sta
nowisku zadeklarowali pomoc, ale bez
konkretów, (ang)

NOWA OFERTA
CYFR A +
DYSTRYBUTORZY - KOSZALIN
„KROS”, ul. Żebrowskiego 28, tel. 343 60 47
„LANGSAT”, ul. Jana z Kolna 30, tel. 341 06 44
„MARCUS”, ul. Ks. Domina 11, tel. 341 33 87
(pasaż „MILENIUM”)
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DYSTRYBUTORA GWARANTUJĄ i
umowy u Stacjonarnego
PEŁEN SERWIS
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go nie wróży przed ważnymi me
czami - powiedział nam zmar
twiony prezes klubu Andrzej
Twardowski.
Podobna sytuacja była w ubie
głym sezonie przed decydującym
meczem o czołowe miejsce w li
dze z Anwilem Włocławek. Wte
dy gry odmówiło trzech podsta
wowych graczy: John Taylor,
God Shammgod i Gordan Zadravec. - O nastrojach w zespo
le przed tak ważnymi spotkania
mi nie chciałbym rozmawiać. Ale
jest faktem, że wiele sponsorskich
ofert skończyło się na obietni
cach. My musimy grać. Obiecuje
my walkę. Na domiar złego mar
twi ntnie kontuzja Augeniusa
Vciskysa - powiedział trener ze
społu Aleksander Krutikow.
(mar)

Koszykarze Czarnych Słupsk
na rozpoczynającą się II rundę
rozgrywek wyjechali na południe
kraju. Tam stoczą dwa pojedyn
ki - w sobotę z Unią Tarnów, a w
niedzielę z Pogonią Ruda Śląska.
Tymczasem klub znajduje się w
tarapatach finansowych.
Stawką rozgrywek jest awans
do pierwszej ósemki zespołów,
które w fazie play-off będą wal
czyć o mistrzostwo Polski. Tym
czasem w słupskiej drużynie pa
nują minorowe nastroje. Powód
jest jeden - klub należy do naj
biedniejszych w Polskiej Lidze
Koszykówki. - Niestety, wielu
sponsorów, którzy deklarowali
drużynie pomoc, nie wywiązuje się
z obietnic. Marny zaległości finan
sowe wobec graczy, a to nic dobre
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Stacja paliw
w Kobylnicy
ul. prof. Poznańskiego la

Kołobrzeg, ul. Wylotowa 78 (wjazd od ui. Rolnej)
tel ./fax (094) 35 17 470, 35 17 479

UWAGA! Mieszkańcy Barwk i okolic!
Rubonaft zaprasza na
n

ON - 2,38 zł
TIR - 2,36 zl

na stacji paliw
6
w Barwicach przy ul. Moniuszki

tel. 8415477
www .mzk.slupsk.pl
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842-54-18
Losy jeszcze
się ważą
Jak informowaliśmy, zarząd
usteckiej spółki „Centroustka”,
powstałej na bazie likwidowanej
stoczni, powiadomił Powiatowy
Urząd Pracy w Słupsku o zamiarze
zwolnienia 1 maja wszystkich 130
pracowników.
Wczoraj Tadeusz Żytyński, pre
zes „Centroustki”, powiedział nam,
że pojawiła się ostatnia szansa
uratowania spółki - inwestor za
graniczny z zamówieniami i kapi
tałem. Czy wejdzie do Ustki? Oka
że się za tydzień. - W związku z
tym. na razie nie składam wniosku
o upadłość - mówi prezes. - Nato
miast urząd pracy m usiałem powia
domić, gdyż przy zwolnieniach zbio
rowych trzeba zachować ustawowe
terminy, a dziś nie mam pewności,
czy uda się uratować „Centroustkę”.
Natomiast od przedstawicieli
załogi wiemy, że sytuacja w zakła
dzie jest dramatyczna. Nie ma ani
pracy, ani pieniędzy. Ludzie przeby
wają albo na urlopach, albo na po
stojowym. Od wczoraj załoga mia
ła przejąć ochronę przedsiębior
stwa, ale Edmund Trzebiatow
ski, prezes Firmy ochroniarskiej
„Jantar”, powiedział nam, że na
prośbę prezesa „Centroustki” jesz
cze przez kilka dni będzie ochra
niał zakład „na słowo honoru”. (LL)

Spadnie śnieg

„Komórki” do odzyskania
Policja zatrzymała sześciu nieletnich słupszczan w wieku od 15 do 17
lat. Przez trzy miesiące ukradli co najmniej kilkadziesiąt telefonów ko
mórkowych. -Kradli na tzw. wyrwę. Podbiegali i wyszarpywali„komór
kę”. Napadali zazwyczaj czwórkami. Głównie na kobiety i na swoich ró
wieśników. Zdarzało się jednak, że atakowali dorosłych mężczyzn - mówi
Emilia Adamiec, rzecznik słupskiej policji.
Zatrzymani w wieku 16 lat i młodsi odpowiadać będą przed Sądem
Rodzinnym. Najstarszy - 17-letni członek grupy - odpowie za swoje czy
ny jak dorosły. Funkcjonariusze zatrzymali też dwóch słupszczan podej
rzanych o paserstwo. Jeden z nich jest właścicielem lombardu, gdzie zna
leziono prawie 70 kradzionych „komórek”. Najprawdopodobniej to oni
kupowali od nieletnich telefony.
Osoby, które w ostatnich miesiącach utraciły w Słupsku „komórki”, pro
szone są o zgłoszenie się z dokumentami telefonu w Sekcji Kryminalnej
KMP przy al. 3 Maja. Można też dzwonić pod numer tel. 848-05-08. (bos)
Fot. Krzysztof Tomasik
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PKO BANK POLSKI
PKO Bank Polski SA I Oddział w Koszalinie
uprzejmie informuje P T. klientów,
że od dnia 1.03.2002 r. we wszystkich

W nocy z soboty na niedzielę mete
orolodzy spodziewają się intensyw
nych opadów śniegu. -Będziepadało
krótko - około czterech godzin, ale bar
dzo intensywnie. Jednakjuż w niedzie
lę znów pogodnie i bez opadów. Nieste
ty, wiać będzie dość silny i nieprzyjem
ny wiatr - mówi Krzysztof Scibor,
meteorolog w Biurze Prognoz Pogody
„Calvus” w Słupsku. Jest jednak i do
bra wiadomość: -Odponiedziałku bę
dzie zdecydowanie cieplej i wiosennie.
Temperatura osiągnie 7-8 stopni Cel
sjusza, a od środy jeszcze wzrośnie zapowiada K. Scibor. (mag)
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Rabaty na wakacje 2002 nawet do 1200 zł od pary
Koszalin, Pasaż Millenium, tel./fax 94 346 52 93; www.ving.pl

Agencjach PKO BP SA
OBNIŻONA
KOŁOBRZEG

ZOSTAJE PROMOCYJNIE PROWIZJA
od wpłat gotówkowych na wszystkie standardowe
rachunki bankowe, która wynosić będzie

1% kwoty wpłaty nie mniej niż 3,50
Zapraszamy do korzystania z usług Agencji PKO BP SA
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PIOTRUŚ PAN PLUS AGD/RTV
ul. Łopuskiego 23
tel. 094 354 71 44
PIOTRUŚ PAN PLUS AGD
ul. Sienkiewicza 19
tel. 094 351 76 34
PIOTRUŚ PAN PLUS AGD/RTV
ul. VI Dywizji Piechoty 28
tel. 094 354 06 02
«Miii

KOSZALIN

TORG ZIELONY AGD/RTV
ul. Połtawska 8
tel. 094 341 02 96
AVANS AGD/RTV
ul. Zwycięstwa 94-96
tel. 094 341 13 74

PALIO WEEKEND

ustąpi?

Marek Belka kontra Leszek Balcerowicz

Rada

Sejm skierował do dalszych
prac w komisji projekt uchwały,
wzywający Radę Polityki Pienięż
nej do współpracy z rządem.
Wnioskodawcy projektu uchwały,
posłowie SLD, PSL I Unii Pracy
chcą, by Sejm skrytykował ostat
nią decyzję Rady o nieobniżanlu
stóp procentowych.

Indie:

Walki religijne
Według policji, już 251 osób zgi
nęło w trwających od środy rozru
chach religijnych w indyjskim sta
nie Gudżarat. W piątek władze wy
prowadziły wojsko na ulice.
Hindusi od dwóch dni mszczą się
na muzułmanach, którzy zaatako
wali pociąg wiozący wyznawców
hinduizmu, zamierzających zbudo
wać własną świątynię na miejscu
zburzonego 9 lat temu zabytkowe
go meczetu. Zginęło wtedy 58 hinduistów.
To najgwałtowniejszy wybuch
nienawiści religijnej w Indiach od
wielu lat. W najstraszniejszym z
nich gromada 300 hinduistów spa
liła żywcem 52 muzułmanów,
mieszkańców dzielnicy nędzy w
Ahmedabadzie, największym mie
ście Gudżaratu.
Stanowy sekretarz spraw we
wnętrznych Gudżaratu K. Nity-

anandan polecił policji strzelać
bez ostrzeżenia do napastników i
podpalaczy i zakomunikował, że
ulice Ahmedabadu, liczącego 3,5
miliona mieszkańców, patroluje
900 żołnierzy. Aresztowano już
1200 osób. Jednak policja nie daje
sobie rady, bo liczne bandy fanaty
ków blokują ulice, przeszukują sa
mochody, podpalają sklepy i domy
i walczą między sobą.
Próbując rozładować sytuację,
premier Atal Behari Vajpayee
zaapelował o mediację w rozwiąza
niu sporu o świątynię. Jednak re
ligijni radykałowie hinduistyczni
stanowczo twierdzą, że zbudują
swoją świątynię na miejscu mecze
tu. (cza)
Na zdjęciu: hinduiści wymachu
ją szablami w czasie piątkowych
walk na ulicach Ahmedabadu
(PAP/EPA)

Na Litwie o Białorusi
Przebywający na Litwie marsza
łek Senatu Longin Pastusiak
spotkał się w piątek z prezydentem
Litwy Valdasem Adamkusem i
ministrem spraw zagranicznych
tego kraju Antanasem Valioniserm.
Tematem rozmów polityków,
oprócz spraw międzynarodowych,
były stosunki dwustronne. Strona
litewska jest zainteresowana budo
wą autostrady do Warszawy lub
poprawą stanu dróg już istnieją
cych. Marszałek Senatu poruszał
też problemy Polaków mieszkają-

cych na Litwie. Po spotkaniu Pa
stusiak poinformował, że Polska i
Litwa rozważa możliwość wspól
nego wystąpienia do Rady Europy
o udzielenie im specjalnego man
datu do podjęcia rozmów z prezy
dentem Białorusi Aleksandrem
Łukaszenką. - Mamy dylemat,
czy izolować Białoruś z uwagi na
nasze zastrzeżenia co do sposobu
uprawiania demokracji przez Łu
kaszenkę, czy też angażować Bia
łoruś w dialog i w ten sposób od
działywać na nią - mówił marsza
łek Senatu, (cza)

Arafat apeluje

średni

zmiana

3,6410

+0,0149

AMERYKAŃSKI
średni

zmiana

4,2046

+0,01

UTTJv:

PrzywódcaAutonomii Palestyń
skiej Jaser Arafat zaapelował do
Stanów Zjednoczonych i Unii Eu
ropejskiej o wywarcie nacisku na
Izrael, by powstrzymał inwazję
na terytoria palestyńskie. Jego
zdaniem, działania Izraela mogą
doprowadzić do chaosu na Bli
skim Wschodzie. Dodał, że ostat
nie najazdy izraelskie na teryto
ria Autonomii to kolejna zbrodnia
dokonywana na narodzie pale
styńskim. Od czwartku trwa in
wazja oddziałów izraelskich na
palestyńskie obozy dla uchodźców
Bałatę pod Nablusem i w Dżeninie. W czasie tych akcji zginęło 18
Palestyńczyków, a ponad 100 zo
stało rannych, (cza)

Posłowie domagają się od Rady
Polityki Pieniężnej zmiany dotych
czasowej polityki, która - zdaniem
wnioskodawców - wywiera nega
tywny wpływ na dynamikę wzrostu
gospodarczego i utrudnia walkę z
bezrobociem.
W trakcie debaty prezes RPP Le
szek Balcerowicz zapowiedział,
że Rada nie ulegnie politycznym
naciskom. Próbował tłumaczyć po
słom, że obniżka stóp procento
wych, której domaga się rząd, nie
jest jedynym warunkiem wyjścia
polskiej gospodarki z recesji. Przy
pomniał także, że z mocy zapisów
Konstytucji kierowany przez niego

Narodowy Bank Polski ma wyłącz
ne prawo emisji pieniądza oraz
ustalania i realizowania polityki
pieniężnej. Stwierdził, że konstytu
cja stanowi, iż NBP odpowiada za
wartość polskiego pieniądza. Za
pewnił także, że polityczne naciski
nie były i nie będą traktowane
przez NBP jako argumenty przy
podejmowaniu decyzji o polityce
pieniężnej. - Inne postępowanie
oznaczałoby sprzeniewierzenie się
konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
- podkreślił szef NBP.
Tymczasem wicepremier i mini
ster finansów Marek Belka uwa
ża, że obniżenie stóp przez Radę
Polityki Pieniężnej jest nie tylko
możliwe, ale konieczne. Wicepre
mier argumentował, że obniżenie
podstawowych stóp procentowych
ożywi gospodarkę, która znajduje
się w stagnacji. Dodał, że koniecz
na jest lepsza, skoordynowana
współpraca NBP z resortem finan
sów i z całym rządem.
W Sejmie doszło również do ostrej

Z badań przeprowadzonych w lu
tym przez Demoskop wynika, że
rząd po raz pierwszy od momentu
powstania odnotował wzrost pozy
tywnych ocen za swoją działalność.
Nadal jednak zdecydowanie przy
bywa przeciwników gabinetu
Leszka Millera.
Na zahamowanie spadku pozy
tywnych ocen działalności rządu
miało w dużym stopniu ogłoszenie
założeń programu gospodarczego.
Jakkolwiek bowiem program go
spodarczy rządu znajduje nieco
więcej przeciwników (31 procent)
niż zwolenników (26 procent), to
jednak wśród osób pozytywnie oce
niających pracę rządu odsetek zwo
lenników programu gospodarczego
jest wyraźnie większy. Wynosi bo
wiem 68 procent, (cza)
■ W AMERYKAŃSKIM obozie
w Guantanamo na Kubie wybuchł
protest więźniów. 100 spośród 300
talibów i członków al-Qaidy nie
chce przyjmować posiłków. Bunt,
który na razie nie przejawia się
żadnym agresywnym zachowa
niem wobec strażników, rozpoczął
się w wyniku pojedynczego incy
dentu. (cza)

Oskarżony za drób
Prokuratura Okręgowa w War
szawie skierowała do sądu akt
oskarżenia przeciwko byłemu
Głównemu Lekarzowi Weterynarii
Andrzejowi K. W 1998 roku, gdy
pełnił on funkcję dyrektora depar
tamentu weterynarii w Minister
stwie Rolnictwa, wydał 88 zezwo
leń na przywóz do Polski 87 tysię
cy ton odkostnionego mięsa drobio
wego. Zdaniem prokuratury, było
to działanie na szkodę interesu
publicznego i spowodowało zagro
żenie zdrowia konsumentów, (cza)

Demonstranci z portretami byłego prezydenta Argentyny Carlosa Menema (w centrum) i szefa władz miejskich Buenos Aires Anibala Ibarry (z pra
wej) oprawionymi w deski klozetowe przed debatującym na temat budżetu
Kongresem Narodowym w Buenos Aires. (PAP/EPA)

3, 6, 7, 20, 21,22, 25, 26, 34, 37,
43,45,50, 51,53,55, 59,62,64,79

Rząd podczas wczorajszego posie
dzenia rozpatrywał kompromisowe
propozycje w sprawie sprzedaży
ziemi cudzoziemcom. Porozumie
nie takie osiągnięto po rozmowach
z komisarzem do spraw poszerze
nia Unii Europejskiej Guenterem
Verheugenem. Wszystkie ugru
powania koalicyjne uznały, że jest
to wariant znacznie korzystniejszy
od pierwotnych propozycji Brukseli
w tej sprawie.
Rząd zgodził się przyjąć stanowi-

sko Unii i zaliczyć wszystkie okre
sy dzierżawy ziemi przez rolników
indywidualnych, bez względu na
to kiedy zostały zawarte. Dotyczyć
to będzie również dzierżawy ziemi
przez cudzoziemców zawartej
przed naszym przystąpieniem do
Wspólnoty. W województwach za
chodnich i północnych cudzoziem
cy będą mogli kupować ziemię po

■ PRZED olsztyńskim sądem
rozpoczął się w piątek proces Bog
dana G., słynnego informatora
Andrzeja Leppera. Prokurator
postawił Bogdanowi G. pięć zarzu
tów. Jest on oskarżony o wyłudze
nie pieniędzy, nielegalną sprzedaż
krów i koni, fałszowanie dokumen
tów oraz grożenie pracownikom
gospodarstwa w Klewkach. Firma
Inter-Commerce twierdzi, że przez
oskarżonego straciła prawie 500
tysięcy złotych, (cza)

W jednym ze słowackich hoteli
zatrzymano byłego posła AWS Mar
ka Kolasiński ego. Był on poszuki
wany międzynarodowym listem
gończym za oszustwa finansowe.
Kolasiński wyjechał za granicę 17
października ub. roku. Posługując
się paszportem dyplomatycznym,
przejechał przez polsko-czeską gra
nicę. Kiedy katowicka prokuratura
wydała nakaz jego zatrzymania, nie
było go już w kraju. Policjanci z ka
towickiego wydziału Centralnego

Pobili I straszyli
Na stacji paliwowej Shell w Słup
sku dwaj mężczyźni pobili pracowni
ka Bartosza P. i grozili mu pozba
wieniem życia. Policjanci zatrzyma
li do wytrzeźwienia i wyjaśnienia po
dejrzanych Macieja S. i Radosła
wa S.

TWÓJ SZCZĘŚLIWY NUMEREK
Losowanie 1:15, 22, 32, 35
Losowanie II: 14
Wygrane z czwartku 28.02

TWÓJ SZCZĘŚLIWY NUMEREK
I stopnia - brak, II - 4.707,30 zf, III
- 1.046,00 zł, IV-70,70 zł, V - 8,40
zł. (ho)
Groźnie było wczoraj na trasach wyjazdowych z Kołobrzegu. Dwa samo
chody dachowały na trasie Ząbrowo-Kołobrzeg, do kolizji doszło także w
okolicy Grzybowa, Podczela i na szczecineckiej „szóstce”. Na szczęście
nikomu nic się nie stało. Przyczyną licznych kolizji było niedostosowanie
prędkości jazdy do panujących na drodze warunków, (abu)
Fot. Karol Skiba

OBROTY

136,5 min zł

Redaktor naczelny - Mirosław Marek Kromer
I zastępca redaktora naczelnego - Przemysław Stefanowski
zastępca redaktora naczelnego - Przemysław Lipski
Sekretarze redakcji: Krystyna Juszkiewicz, Przemysław
Niechciał, Jerzy Szych

Dyrektor naczelny wydawnictwa • Waldemar Ćwięka
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Wydawca: Dziennikarska Oficyna Wydawnicza ,.Rondo”
sp. z 0.0., 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./fax 340-35-98

Państwowa Komisja Wyborcza
odrzuciła rozliczenie z kampanii
wyborczej komitetu wyborczego
PSL. Według niej, komitet PSL
gromadził pieniądze na koncie
komitetu wyborczego, a nie fun
duszu wyborczego, czego wyma
ga ordynacja wyborcza. Szef klu
bu parlamentarnego PSL Zbi
gniew Kuźmiuk poinformował,
że komitet wyborczy Stronnictwa
odwoła się od decyzji PKW.

Volkswageny do naprawy
Około trzech tysięcy właścicie
li volkswagenów w Polsce otrzy
ma w najbliższych dniach we
zwanie do naprawy swoich aut
w specjalistycznych warsztatach.
Dotyczy to modeli golf, bora i new
beetle wyprodukowanych od
marca do września 2001 roku.
Powodem jest wykryty defekt w
automatycznym układzie hamul
cowym. (cza)

Sąd Rejonowy w Łodzi wydał w
piątek nakaz tymczasowego aresz
towania na trzy miesiące Tomasza
S., przewodniczącego Krajowego
Związku Zawodowego Pracowni
ków Ratownictwa Medycznego.
Areszt zastosowano z uwagi na
obawę matactwa podczas trwające
go śledztwa. Aresztowany był star
szym dyspozytorem w łódzkim po
gotowiu. Zarzuca mu się narusze
nie tajemnicy lekarskiej oraz przy
jęcie co najmniej 60 tysięcy złotych
od zakładów pogrzebowych w za
mian za przekazanie informacji o
zgonach pacjentów. Grozi mu do 10
lat pozbawienia wolności, (cza)

Kompromis w sprawie ziemi

Złodzieje w akcji
Niemal w samo piątkowe połud
nie Tadeuszowi K. skradziono z
parkingu przy al. Sienkiewicza sa
mochód Audi 100. Właściciel wyce
nił stratę na 24 tys. złotych. Nato
miast w nocy z zaparkowanego przy
ul. Zamenhofa w Słupsku volkswagena skradziono sześć kloszy i 48
żyrandoli o wartości 800 złotych.

„GŁOS KOSZALIŃSKI”
75-503 Koszalin, ul. Sportowa 14, centrala, tel. 340-72-16, fax 343-55-93
Internet e-mail gloskosz@rondo.com.pl
BIURO OGŁOSZEŃ:75-503 Koszalin, ul. Sportowa 14, telefax 340-73-44.

Ah.

im

Internet B.O. e-mall pankowskl@rondo.com.pl, www.gloskoszallnskl.com.pl
Oddziały redakcji i Biura Ogłoszeń:
w Drawsku Pomorskim: ul. Zamkowa 18, tel. 36-332-82; Biuro Ogłoszeń: pl, Kon
stytucji 1, tel. 36-342-04; w Białogardzie: ul. 1 Maja 15, tel. (312) 66-65; w Koło
brzegu: ul. Katedralna 12 (hotel Centrum, pok. 111), tel. 36-450-80, 35-271-49; w
Szczecinku: pl. Wolności 8 (I piętro, p. 10), tel./fax 37-423-89

„GŁOS SŁUPSKI”
76-200 Slupak, ul. Filmowa 2, tel. 842-71-12,842-54-18, 842-88-07, fax 842-98-57
glosslup@blcom.slupsk.pl, www.glostlupskl.com.pl
BIURO OGŁOSZEŃ: 76-200 Stupsk, ul. Filmowa 2, tel./tax 842-88-57

Oddziały redakcji i Biura Ógloszeń;
w Człuchowie: ul, Królewska Ib, tel. 8342-668; w Miastku: ul. Dworcowa 29, tel. 857-52-82,

siedmiu latach, a na pozostałym
obszarze Polski - po trzech latach
dzierżawy. Obecnie ziemię w Pol
sce dzierżawi 195 podmiotów z
krajów Unii Europejskiej. W naj
bliższym czasie, jak uspokaja
Bruksela, nie należy spodziewać
się masowego zainteresowania
kupnem ziemi w Polsce przez za
chodnich farmerów, (ho)

Kolasiński zatrzymany

KRONIKA POLICYJNA

MULTILOTEK

Rozliczenie PSL odrzucone

Szef związku
aresztowany

<L*sa

15.411,50 +0,86%

wymiany zdań między liderem Sa
moobrony Andrzejem Lepperem
a marszałkiem Markiem Borow
skim. Lepper zarzucał prezesowi
NBP oraz prezydentowi Aleksan
drowi Kwaśniewskiemu udział
w aferze FOZZ, a jednemu z człon
ków RPP chorobę psychiczną. Mar
szałek Sejmu przypomniał prze
wodniczącemu Samoobrony, że de
bata dotyczy polityki pieniężnej.
Posłowie przyjęli także sprawo
zdanie z pierwszego roku działal
ności Instytutu Pamięci Narodo
wej. Jego odrzucenia, jako jedyny
klub parlamentarny, domagała się
Liga Polskich Rodzin. LPR ma za
strzeżenia do działań IPN i jego
prezesa Leona Kieresa w sprawie
zbrodni w Jedwabnem.
Parlamentarzyści wysłuchali
także informacji rządu o negocja
cjach Polski z Unią Europejską w
sprawie funduszy, które mają być
przekazywane naszemu krajowi
przez Unię w latach 2004-2006.
(cza)

Pozytywniej
o rządzie

Losowanie z piątku 1.03

GIEŁDOWE
WIG

Specjalne renty
Premier Leszek Miller przeka
zał renty specjalne rodzinom 10
górników, którzy 6 lutego zginęli
w katastrofie w kopalni ,,JasMos" w Jastrzębiu Zdroju. Każ
dy członek ich rodziny otrzyma
600 zł brutto miesięcznie.

Nietrzeiwi na drodze
Na trasie Siecie-Stojcino (gm.
Smołdzino) policjanci zatrzymali
fiata 126p. Kierowca, 23-letni
Marcin R., miał 0,54 promila al
koholu w wydychanym powietrzu.
Natomiast u kierowcy poloneza, za
trzymanego na ul. Poniatowskiego
w Słupsku, alkometr wskazał 1,72
promila, (her)
Czołowe zderzenie
Między Wołczą Małą a Miłocicami (gm. Miastko) kierujący samo
chodem Renault laguna wpadł na
łuku drogi w poślizg i zjeżdżając na
nie swój pas ruchu czołowo zderzył
się z fiatem ducato. Kierowca re
nault ma złamaną nogę, a kierują-

Biura Śledczego stworzyli specjalną
grupę pościgową. Ustalili kilka ad
resów na Słowacji, gdzie poszukiwa
ny mógł się ukrywać, i przekazali je
tamtejszej policji. Właśnie w jed
nym ze wskazanych miejsc zatrzy
mano byłego posła AWS. Prokura
tura zarzuca byłemu posłowi oszu
stwa bankowe, wyłudzanie zwrotu
podatku VAT i uchylanie się od spła
ty długów. Kolasiński czeka na eks
tradycję. Grozi mu kara do 10 lat
więzienia, (cza)
cy fiatem doznał ogólnych potłu
czeń. Obaj trafili do miasteckiego
szpitala, (ang)
Również głośniki
Z volkswagena polo, zaparkowa
nego przy ul. Wańkowicza w Kosza
linie, zniknął radioodtwarzacz i
półka z dwoma głośnikami. Zło
dziej dostał się do samochodu, wy
łamując trójkątną szybę w oknie.
Straty - 500 złotych.
Kosztowna drabina
Nieznani sprawcy włamali się do
pomieszczenia gospodarczego w
podwórzu domu nr 33 na ul. Armii
Polskiej w Sianowie. Zabrali trzy
częściową drabinę aluminiową.
Właściciel - Telekomunikacja Pol
ska SA - wycenił straty na 1500
złotych, (ab)

Z głębokim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

JANUSZA
CHMIELECKIEGO
byłego dyrektora koszalińskiego browaru BROK S.A.
Wyrazy najgłębszego
żalu i współczucia Rodzinie

składają
przyjaciele z Drukarni „Rondo”
w Koszalinie

BB-650
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SOBOTA- NIEDZIELA, 2-3.03.2002 r.

Głos Koszaliński/Głos Słupski

Byle nas dobrze leczyli...

Dla firmy Rhön Klini
kum budowa nowocze
snej specjalistycznej pla
cówki w Koszalinie była
by kolejną tego typu in
westycją w Europie. Po
dobne pracują od lat na
terenie Niemiec. Przyno
szą zyski dzięki temu, że
proponują krótki okres le
czenia, większą niż po
dobne placówki liczbę
zabiegów i szeroki zakres
usług. W lutym Rhön Kli
nikum otworzyła swoją
placówkę w Republice
I Południowej Afryki.

Perspektywa wybudowania przez niemieckie konsorcjum szpitala w
Koszalinie wywołuje duże emocje. Nadzieja na leczenie w przyzwo
itych warunkach przeplata się z niepokojem, czy nie będzie to placów
ka wyłącznie dla bogaczy. Zapytaliśmy naszych Czytelników z Kosza
lina, czy to dobrze, że taką inwestycją zajmie się zagraniczna firma?
- Wszystko, co się buduje, jest dobre. Skoro nas nie stać
na budowę własnego szpitala, nie ma znaczenia, kto go
posta wi. Tylu jest ludzi wymagających leczenia, że po
winni oni mieć możliwość dochodzenia do zdrowia w
godnych warunkach - mówi Benedykt Chodziński.
- Trudno mi powiedzieć, ponieważ
nie znam wszystkich okoliczności
tego pomysłu. Należnej mi opieki
oczekuję od państwa, samorządu,
miasta, a dodatkowe świadczenia, jeśli będzie mnie na
nie stać, mogłabym uzyskać właśnie w takiej zagranicz
nej placówce. W takiej sytuacji obojętne jest, ktoją zbu
duje, Niemcy czy Włosi, czy ktoś inny. Można się spo
dziewać, że nawet ze względu na nowe budynki standard
leczenia będzie lepszy - uważa Małgorzata Lubelska.
- Nie znani okoliczności, które sprawiły, że ktoś z za
granicy chce u nas budować szpital. Najważniejsze jest
to, żebym była dobrze leczona. To właśnie kwestia jako
ści opieki i leczenia. A kto na tym zarobi, to już inna
sprawa - twierdzi Danuta Szewczyk.

Klinika dobrej nadziei?
Do Koszalina przyjechała w czwartek delegacja Niemców. Wycze
kiwani od miesięcy goście potwierdzili, że wciąż gotowi są sfinan
sować budowę nowoczesnej kliniki - konkurencyjnej w stosunku
do akademii medycznych w kraju i Europie. Obejrzeli tereny, na któ
rych mogłaby stanąć placówka. Nie podpisali żadnych zobowiązań.
Narzucili natomiast stronie polskiej konkretne, niełatwe do spełnie
nia, warunki. Od tego, czy im sprostamy, uzależniają rozpoczęcie
inwestycji, która ma szanse ruszyć pod koniec roku. W 2005 roku w
- zgodnie z założeniami - w nowoczesnej klinice mogliby się już
leczyć pacjenci z liczącego ok. 700 tysięcy mieszkańców regionu i
z całego kraju. Niewykluczone, że także z Niemiec.
Szybciej, taniej, nowocześniejszej tak ma leczyć wybudowana przez
Niemców klinika. Zostanie do niej
przeniesiona aparatura medyczna
obecnego Szpitala Wojewódzkiego w
Koszalinie. Znajdzie w niej zatrud
nienie dotychczasowy personel szpi
tala. Czy cały? Nie wiadomo. Niemcy
nie wiedzą bowiem do dziś, ile łóżek
szpitalnych opłaci im się utrzymywać,
w rozwój jakich oddziałów specjali
stycznych warto zainwestować, które
z nich dają szansę na duże zyski. Po
tencjalni inwestorzy liczą, że wyczy
tają te dane z planu zabezpieczenia
usług zdrowotnych na terenie woj. za
chodniopomorskiego
na
lata
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2002-2006. Za przygotowanie doku
mentu odpowiada Józef Faliński,
marszałek woj. zachodniopomorskie
go. Dokument musi dawać Niemcom
gwarancję, że inwestycja za kilka lat
się zwróci. Z publicznych wypowiedzi
marszałka Falińskiego wynika, że
mogą liczyć na preferencje...
- Pian, o którym mowa, musi za
wierać informację o rołi i planowa
nym zakresie działalności pozosta
łych szpitali w regionie - mówi mar
szałek. - Te placówki będą sprowa
dzane do szpitali czterooddziałowych, zapewniających chorym pod
stawową opiekę. Taki los czeka mię
dzy innymi szpital w Sławnie, Ko
łobrzegu i Białogardzie. Na przy
kład ten ostatni ma stać się placów
ką nastawioną na rehabilitację.
O nowej koszalińskiej klinice J.
Faliński powiedział: - Ma to być
klinika o najwyższych referencjach,
najwyższym poziomie leczenia spe
cjalistycznego. Niemcy chcą, by była
konkurencyjna względem akademii
medycznych w kraju i Europie, by
spełniała wymogi Unii Europej
skiej. Rozmawiamy o sposobie doj
ścia do takiego poziomu...
Zapytaliśmy marszałka wprost,
czy zakładana degradacja pozosta
łych szpitali ma zagwarantować w
przyszłości koszalińskiej placówce
wyłączność na specjalistyczne za
biegi? Czy w ten sposób marszałek
chce dać Niemcom gwarancję opła
calności inwestycji?

- Nie używałbym słowa degrada
cja - odpowiedział J. Faliński.
Przyznał jednak, że takie rozwią
zanie zwiększa nadzieję na zwró
cenie kosztów inwestycji. - Powsta
ną dwa prężne ośrodki medyczne w
województwie: w Szczecinie i w Ko
szalinie - dodał marszałek.

Rozmowy z niemieckimi inwesto
rami na temat budowy w Koszali
nie nowego szpitala trwają od po
łowy 2000 roku. Wstępnie firma
Rhön Klinikum zadeklarowała, że
obejmie 75 procent udziałów w spół
ce założonej z samorządem woj.
zachodniopomorskiego (20 procent
udziałów) i miastem Koszalin (5
procent udziałów).
We wrześniu 2001 strony podpi
sały listy intencyjne w sprawie bu
dowy kliniki. Wstępnie oszacowa
no, że będzie ona kosztować 260
min marek, czyli ok. 500 min zło
tych. Ma mieścić się w niej od 450
do 580 łóżek.
Niemcy chcą wyłożyć 200 miliońów
marek, zaś strona polska około 60
milionów marek - głównie w formie
aportu (ziemia, budynki, sprzęt me
dyczny koszalińskiego szpitala).

Staruszek znów atrakcyjny?

Liczenie i odliczanie

Prawie przed rokiem, 29 marca
dokładnie, pisaliśmy, że Niemcy nie
są zainteresowani kontynuacją cią
gnącej się od lat i niszczejącej bu
dowy szpitala przy ul. Leśnej w
Koszalinie i wolą wybrać albo plac
za ul. Władysława IV (w kierunku

W ciągu trzech miesięcy Niemcy
zamierzają przedstawić biznesplan i poznać przygotowywaną
przez marszałka strategię ochrony
zdrowia w regionie. - W ciągu sze
ściu miesięcy chcą otrzymać na pi
śmie gwarancję, że zebraliśmy nasz
wkład w inwestycję - mówi marsza
łek J. Faliński. - Ti'zeba wycenić
wartość majątku obecnego szpitala,
głównie dobrejjakości sprzętu, m.oże
też i... dyrektora - żartuje.
Niemiecki inwestor - Rhön Kli
nikum deklaruje, że wybuduje
nową placówkę w ciągu 26-28 mie
sięcy. Chce sprawnie i szybko prze
nieść sprzęt, pacjentów, nie przecią
gać otwarcia placówki w czasie.
Niemcy narzucają warunki, termi
ny ich realizacji, przyspieszają
tempo negocjacji. Od dyrektora ko
szalińskiego szpitala oczekują, że
jak najszybciej rozpocznie szkole
nie personelu medycznego. - Polscy
lekarze i pielęgniarki mają się uczyć
w Niemczech języka i systemu pra
cy, który będzie obowiązywał w kli
nice - tłumaczy marszałek. Niewy
kluczone, że placówka będzie dora
biać na leczeniu pacjentów z Nie
miec. Ceny usług medycznych w
Polsce są bowiem o wiele niższe niż
na Zachodzie.
- Za szkolenia zapłaci szpital w
Koszalinie. Kasa chorych nie ma
takich możliwości - mówi Jacek
Czayka, przewodniczący Rady Za
chodniopomorskiej Regionalnej
Kasy Chorych w Szczecinie.

Mówi Mirosław Mikietyński, dyrek
tor szpitala w Koszalinie, o wizycie
przedstawicieli Rhön Klinikum:
- Z uznaniem mówili o naszej szpi
talnej aparaturze i organizacji pra
cy. Stwierdzili, że po przeniesieniu
sprzętu i personelu do nowoczesnej
kliniki, zmianie organizacji pracy
rozszerzeniu oferty usług, będzie
można pracować jeszcże efektyw
niej. Wizytę Niemców i rozmowy z
nimi odbieram bardzo pozytywnie.
Mogę powiedzieć, że kontakty wy
raźnie bardzo się ociepliły.
Jamna), albo plac podożynkowy.
Taką informację przekazał nam
wówczas wiceprezydent Koszalina,
Mieczysław Załuski.
Tymczasem w miniony czwartek
Henryk Sobolewski, prezydent
Koszalina, nieoczekiwanie stwier
dził, że ,,stojąca” od lat budowa
przy ul. Leśnej wydaje się Niemcom
najbardziej kusząca.
/
- Jeśli wykończą postawione już
budynki, a resztę terenu zrównają
buldożerami, zaoszczędzą na wy
datkach około 20 procent - wtóro
wał prezydentowi marszałek.
Jak wiadomo, w grę wchodzą tak
że dwie inne lokalizacje. Władzom
Koszalina i marszałkowi opłaca
się przekonać inwestorów do do
kończenia budowy przy ul. Leśnej.
Stojące na niej obiekty zwiększają
bowiem wartość aportu, jaki lokal
ne władze muszą wnieść do spółki
z Niemcami.

- Moja żona od 12 łat pracuje w
szpitalu w Koszalinie, i uważam., że
to bardzo zły pomysł. Powinno się
rozbudować i dokończyć dotychczaso
wą budowę. Jestem bardzo zły jak słyszę, że coś się obco
krajowcom. sprzedaje, a czasem i. oddaje za darmo. Oni,
rozpoczynając inwestowanie w Polsce, mają zapewnio
ne rozmaite ulgi i ułatwienia. Polacy w takiej sytuacji od
razu na starcie są straceni - mówi Andrzej Byrwa.
Spisał MARCIN CIANIA Fot. Radosław Brzostek

Mieliśmy wrażenie, że szukali pre
tekstu, by zrezygnować z budowy.
Odpowiadaliśmy jednak na wszyst
kie pisma. Nie chcieliśmy dać im.
podstaw do wycofania się.
J. Czayka zdradza, że Niemcy oba
wiają się niepewnego systemu opie
ki zdrowotnej w Polsce, planowanej
likwidacji kas chorych i zastąpienia
ich funduszem ochrony zdrowia.
Marszałek. J. Faliński dorzuca, że
inwestorów przeraża także polska
biurokracja, długie terminy wydawa
nia zezwoleń na budowę itp.
Wiążące umowy co do lokalizacji
kliniki w Koszalinie obie strony
muszą podpisać do czerwca. - W
czerwcu zaczniemy planować budżet
województwa. Muszę wiedzieć, czy
mam zapewnić w nim pieniądze na
rozbudowę szpitala w Koszalinie mówi marszałek.
Przedstawiciele Rhön Klinikum
mają pojawić się po raz kolejny w
Koszalinie na początku kwietnia,
przedstawić swoje propozycje i za
poznać się z planami gospodarzy
miasta i województwa.
MARTA UJMA
Na zdjęciu: Budowa szpitala wo
jewódzkiego przy ul. Leśnej ma już
wieloletnią historię. To tutaj mogła
by stanąć klinika.
Fot. Kamil Jurkowski

Nie zrezygnuj«!
biednych, przerabiając masę na
zysk. Co do strategii sygnalizowanej
przez marszałka... wolałbym, by na
temat służby zdrowia wypowiadali,
się ludzie znający się na niej. Na
pewno nie zrezygnuję z prowadzenia
oddziału internistyczno-kardiologicznego, urologicznego, noworodko
wego, ortopedycznego.
Szpital w Białogardzie ma dziś
siedem oddziałów, obok podstawo
wych także: oddział reumatologii,
rehabilitacji narządów ruchu, in
tensywnej opieki medycznej. - Nie
pan marszałek będzie decydował o
strukturze i wielkościjednostek, któ
re mu nie podlegają. To chore ukła
dy - mówi oburzony Tomasz Wa
lasek, dyrektor szpitala w Biało
gardzie. - Zamierzam utworzyć od
dział psychiatryczny. OIOM u mnie
zostanie, po pierwsze dlatego, że ma
najdłuższą tradycję w wojewódz
twie, po drugie dlatego, że nie prze
staniemy mieć u siebie wypadków
samochodowych i innych. I będę sta
rał się też o inwestowanie w wysoką
specjalistykę u siebie, (mau)

Jeśli w Koszalinie powstanie
wysokospecjalistyczna klinika,
może zagrozić interesom szpita
li w regionie.
Dyrektorzy tych placówek z dużym
niepokojem przyjmują założenia
tworzonej na polecenie ministra
strategii ochrony zdrowia w woje
wództwie zachodniopomorskim.
Zakłada ona pozostawianie w szpi
talach tylko podstawowych oddzia
łów: wewnętrznego, chirurgicznego,
dziecięcego i ginekologiczno-położ
niczego.
Przemysław Leyko, dyrektor
szpitala w Szczecinku: - Budowa
dużej kliniki w Koszalinie zagraża
interesom wszystkich szpitali w re
gionie. To normalne w świecie kon
kurencji. Ale z drugiej strony inwe
stycja stymuluje pozostałe placów
ki do jeszcze skuteczniejszego zabie
gania o pacjenta. Moim zdaniem,
duża klinika wcale nie oznacza „do
bra”. Pacjentjest w niej zawsze trak
towany przedmiotowo, ginie w po
śpiechu, tłumie. Na całym świecie w
dużych szpitalach leczy się ludzi

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWłCItl

Plus
GSM

Wątpliwości
Przez ostatnie siedem miesięcy
inwestorzy z Rhön Klinikum nie
przejawiali chęci rozmów na temat
inwestycji. - Zasypywali nas pi
smami, sprawdzali wiarygodność
koszalińskich firm budowlanych,
ceny usług, towarów. Kalkulowali mówi prezydent H. Sobolewski. -
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Glos Koszaliński/Głos Słupski

WIELKIE EMOCJE
ubiegłego roku było ich już 50
procent, a w szczytowym okre
sie, w grudniu - prawie 70 pro
cent!
- Miasto popełniło błędy, bo nie
egzekwowało, nie wymusiło na kie
rowcach przestrzegania przepisów,
które zabraniają parkowania w
podwórkach - przyznaje Andrzej
Obecny, wiceprezydent Słupska.
Jego zdaniem, problemy z wprowa
dzeniem strefy były w całej Polsce
i nie mogły ominąć Słupska. Ale...
- Miasto ma ewidentne zyski, bo
54 procent wpływów ze strefy trafia
do naszej kasy - mówi A. Obecny.
Owszem „miasto popełniło błędy i
wyciąga z nich wnioski” - stwier
dza wiceprezydent, ale konsekwen
cji wobec odpowiedzialnych za to
urzędników - co staje się już złą
tradycją Urzędu Miejskiego w
Słupsku - nie będzie.
Strefa w założeniu miała przy
nieść przede wszystkim pieniądze
na remonty ulic i dróg, a także spo
wodować większą rotację samocho
dów w mieście. Najbardziej uderzy
ła w ludzi pracujących w centrum.
Kilka zakładów utworzyło dla pra
cowników parkingi na swoim tere
nie. Niestety, nie pomyślano też o
stworzeniu miejsc postojowych na
obrzeżach strefy - tak, by można
było tam pozostawić auto, a resztę
drogi do centrum pokonać pieszo.
Podobno taki pomysł jest w pla
nach.
Ponieważ miasto nie może sprze
dać terenu przy ul. Tuwima, wice
prezydent Obecny ma taki pomysł:
- Postawię wniosek na zarządzie,
by utwardzić tam nawierzchnię i
teren przeznaczyć pod parkowanie,
płatne oczywiście, ale za mniejsze
pieniądze.

Likwidacji nie będzie

Trwa testowanie systemu nerwowego słupskich kierowców Strefa Płatnego Parkowania jest kolejny raz ulepszana. Miejmy
nadzieję, że po raz ostatni.
Zaraz po wprowadzeniu strefy
słupscy radni przyznali sobie pra
wo bezpłatnego parkowania przed
ratuszem, a słupszczanie zaczęli
się zastanawiać o co chodzi i czy
czasami ktoś kogoś nie robi w balona. Zwłaszcza ci, którzy pracują
w centrum i dojeżdżają do pracy, bo
nagle okazało się, że muszą płacić
150 zł za abonament miesięczny,
który uprawnia do pozostawienia
samochodu w granicach strefy.
- Na początku płaciłem, ale potem
poszedłem, po rozum do głowy, prze
cież to jest połowa mojego czynszu
za mieszkanie - mówi Rafał Po
tulski, pracownik TP SA. - Więc
teraz nie płacę. Gdzie stawiam sa
mochód? Mam swoje sposoby.

Błędy, błędy, błędy
Już po kilku dniach od wprowa
dzenia strefy, telefony w naszej re
dakcji rozgrzały się do czerwoności.
Ludzie klęli i złorzeczyli pod adre
sem pomysłodawców i organizato

rów „całego tego płatnego parko
wania”. Przed biurem strefy usta
wiły się długie kolejki ludzi,’ którzy
chcieli wykupić abomment. Pro
blemów było wiele: parkometry nie
wydawały reszty z wrzuconych
monet, instrukcja ich obsługi była
w języku niemieckim. Identyfika
tor uprawniający mieszkańca uli
cy położonej w strefie do bezpłatne
go parkowania kosztował 20 zł i
miał obowiązywać rok, ale biuro
strefy wydawało go do końca bieżą
cego roku, więc tak naprawdę waż
ny był tylko kilka miesięcy. Miesz
kaniec strefy nie mógł uzyskać
identyfikatora, jeżeli miał samo
chód kupiony na podstawie umowy
leasingowej. Zapomniano, że na
niektórych ulicach nie ma miejsc
do stawiania samochodów, ich
mieszkańcy zostali pozostawieni
sami sobie.
Poza tym pojawiły się inne pro
blemy - czy pracownicy strefy
mogą fotografować samochody, któ
rych właściciele nie zapłacili za

postój? Wielu słupszczan skarżyło
się na niską jakość usług pracow
ników strefy. W przewodniku po
strefie kilka ulic miało błędy w
nazwach - nowego nie wydrukowa
no do,dziś.-

No to... nie płacimy!
Wszystko co wyżej sprawiło, że
słupszczanie zaczęli strefę ignoro
wać. Sposobów na to było sporo.
Urzędnik ratusza stwierdził na
przykład, że można parkować na
olbrzymim placu przy ul. Tuwima,
zresztą w ogóle nie przystosowa
nym do tego celu. I kilkaset osób
dziennie pozostawiało tam swoje
samochody. Poza tym upragnio
nym celem właścicieli czterech
kółek stało się upolowanie miejsca
na podwórkach kamienic, gdzie
nie trzeba było płacić. Korzystali
z tego wszyscy i trudno się dzi
wić...
Miasto nie reagowało, a
wpływy ze strefy malały. W
pierwszym miesiącu funkcjo
nowania nie płaciło kilkana
ście procent parkujących. W
październiku i listopadzie

Opozycyjni radni ze Słupskiego
Forum Prawicy uważają, że strefa
to przedsięwzięcie nieudane. Suge
rują wręcz rozwiązanie umowy z
obecnym operatorem, który - ich
zdaniem - okazał się nieudolny.
- Nie wyobrażam sobie likwida
cji strefy - nie zgadza się z tym wi
ceprezydent A. Obecny. - Przecież
za kilka miesięcy będziemy mieli
lato, ruch samochodów w mieście
się zwiększy, a prawica będzie nam
zarzucać, że nię potrafimy dopro
wadzić do sytuacji, w której parko
wanie w centrum nie będzie proble
mem.
- Kłopoty będą zawsze, ale jest
już lepiej. Ja tu pracuję od miesią
ca i nie przypominam sobie, by
przychodzili do mnie ludzie z krzy
kiem i skargami - mówi Zbigniew
Kaczmarski, kierownik Strefy
Płatnego Parkowania w Słupsku.
- Strefa musi funkcjonować mówi A. Obecny i na dowód wycią
ga abonament za 150 zł, który ku
pił na początku lutego. On jeden z
trzech członków zarządu miasta
płaci za parkowanie. Jerzy Wandzel - prezydent i Zbigniew Ry
chły - wiceprezydent, parkują za
darmo. Na szczęście radni sami
sobie odebrali ten przywilej. Na
ostatniej sesji kilku z nich chciało
go przywrócić - bezskutecznie.

Kamili Augustyn ze Słupska
oraz Józefowi Warchołowi
z Koszalina
... najlepszym sportowcom Pomo
rza Środkowego w 2001 roku. Ty
tuły te zdobyli w plebiscycie naszej
redakcji i Radia Koszalin.
Kamila Augustyn (badminton „Piast B Słupsk”), od trzech lat jest
mistrzynią Polski. W ub. roku wy
walczyła mistrzostwo Europy w
grze podwójnej. Wróżymy jej dalszą
pełną sukcesów karierę.
Józef Warchoł, zawodowy mistrz
świata w kickboxingu wersji full-contact, ma na swoim koncie wie
le innych tytułów. Największy suk
ces osiągnął w wieku 37 lat. I choć
jest postacią kontrowersyjną i - jak
sam mówi - w młodości popełnił

Dr. Zbigniewowi Grzybowskie
mu ze Słupska i Józefowi
Myszce z Bytowa
... laureatom ogólnopolskiego kon
kursu na najlepszego lekarza
„Eskulap 2001”. Dr Grzybowski
został wybrany przez pacjentów na
najlepszego specjalistę w woje
wództwie pomorskim, natomiast
J. Myszka uznany za najlepszego le
karza rodzinnego w województwie.

Tadeuszowi Pstrqgowskiemu
i Teodorowi Kłysowi
...za wspaniały gest, dzięki które
mu dzieciaki z Białogórzyna w gmi
nie Białogard miały sporo frajdy.

Radny i sołtys z tej wsi postanowi
li przeznaczyć swoje półroczne die
ty na sfinansowanie paczek dla
najmłodszych. Darczyńcy twierdzą,
że nie chcieli przejeść swoich diet,
woleli znaczną ich część przekazać
na szczytny cel. Uznali, że najlepiej
będzie sprawić dzieciom radość.
Nam pomysł białogardzkich samo
rządowców bardzo się spodobał. Co
na to radni z innych gmin?

Policjantom z Koszalina
i Szczecinka
... przyznajemy nasz comiesięczny
uśmiech za skuteczność w walce z
przestępczym światkiem. Szczeci
necka grupa antyterrorystyczna
ujęła podejrzanych o handel narko
tykami i wymuszenia, zaś policjan
ci z Koszalina zatrzymali członków
trzech grup włamujących się do
sklepów, mieszkań, stacji paliw. Co
prawda walka z przestępczością to
zawodowy obowiązek policji, jed

Na co wydano pieniądze?
Według danych Urzędu Miejskiego, w ub. roku operator strefy
zapłacił miastu 205.523,97 zł. Za te pieniądze...
- naprawiono przepust na ul. Sportowej
- wykonano bieżącą warstwę ścieralną na ul. Arciszewskiego
- wykonano chodnik przy ul. Łukasiewicza
- wykonywano bieżącą naprawę ulic (zalewanie dziur).
W 2002 r. uzyskane pieniądze mają być przeznaczone na remont
ulicy Nowobramskiej.

Go nowego w strefie?
Ostatnie zmiany w funkcjonowaniu strefy:
- zaostrzenie sankcji za parkowanie w podwórkach kamienic bez
zezwolenia - 50 zł
- szybsza ściągalność należności i egzekwowanie niezapłaconych
biletów postojowych
- możliwość kupienia biletu u pracowników strefy, którzy mają
otrzymać wyróżniające ich uniformy koloru żółtego.

Za drogo
O ocenę Strefy Płatnego Parkowania w Słupsku poprosili
śmy kilku naszych Czytelników:
- Pracuję w firmie, która ma na poczcie
skrytkę. Zawsze staramy się przyjechać tu
przed godziną 9, by odebrać pocztę i nie pła
cić za parking. To są dodatkowe koszty, któ
rych nikt nie przewidział. Obsługa strefy?
Jeszcze nikogo nie spotkałam. Uważam,, że
pierwsze kilka minut postoju auta powinny
być darmowe - mówi Dominika Prokopiuk z Ustki.

- Parkowanie w strefie jest zdecydowanie
za drogie. Godzina powinna kosztować zło
tówkę i każda następna też. W innych mia
stach jest taniej. Parkometry są ustawione
zbyt daleko od miejsca parkowania, co jest
niewygodne. Poza tym 150 zł miesięcznego
abonamentu to bardzo dużo. To poważna
cześć miesięcznej pensji - stwierdza Elżbie
ta Iwaszkiewicz, słupszczanka.

- Strefa mi nie przeszkadza, ale parkome
try są rozmieszczone źle. Na przykład po tej
stronie ulicy, na której jesteśmy, nie ma ich
w ogóle. Generalnie jest za drogo - uważa
Robert Wasilewski ze Słupska.

- Przyjeżdżam., staję i płacę. Nie widzę pro
blemu -mówiZenon Najda, słupszczanin.
- Tylko chciałbym., żeby te pieniądze rzeczy
wiście poszły na drogi.

MICHAŁ KOWALSKI
Fot. Artur Stencel

i grymasy
wiele grzechów - to jego sportowe
osiągnięcia są niezaprzeczalne. A
mistrzowski tytuł zdobyty w wieku
określanym w sporcie jako emery
talny, świadczy nie tylko o mocnych
pięściach, ale także silnej woli ko
szalińskiego zawodnika.
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nak skuteczne akcje stróżów prawa
oznaczają, że wokół nas będzie choć
trochę bezpieczniej.

Pomorskiej
Regionalnej
Kasie Chorych
... w Gdańsku posyłamy garść
grymasów za igranie ze zdro
wiem pacjentów. Za wprowadze
nie tzw. list zero z rzekomo nieubezpieczonymi pacjentami, za
złe gospodarowanie składkami
ubezpieczonych i ogromny dług
(140 min zł!), za zbyt niskie limi
ty usług medycznych w szpita
lach (np. na słupskiej ortopedii),
za likwidację poradni - dermato
logicznej i diabetologicznej w
Miastku.

Zebrał (kow)

Wiesławowi P.
... ordynatorowi oddziału okulisty
ki słupskiego szpitala, za pobiera
nie od chorych na zaćmę starszych
ludzi pieniędzy za soczewki. Zbun
towani pacjenci skierowali sprawę
do prokuratury, która wszczęła do
chodzenie. Doktorowi zarzuca się
czerpanie nienależnych korzyści
materialnych od osób ubezpieczo
nych.
Zdzisławowi K.
... prezesowi działającego od trzech
lat w Człuchowie Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Ofiar Wypadków
Drogowych. Prezesa zatrzymała
policja. Jest podejrzany o fałszowa
nie dokumentów organizacji, przy
znawanie sobie wysokich nagród i
wydawanie społecznych pieniędzy
na cele niezgodne ze statutem sto
warzyszenia.

Koszalińskiej gazowni
... za nieprzyjemną niespodziankę,
jaką zafundowała odbiorcom nowe
go, bardziej kalorycznego gazu GZ50. Na nic zdały się wcześniejsze
obietnice, że po zamianie rachun
ki za gaz nie wzrosną. Gdy miesz
kańcy odebrali pierwsze rachunki,
poczuli się oszukani. Wielu musi
płacić nawet o 60 - 70 procent wię
cej niż w poprzednim sezonie. I jak
teraz gazownicy spojrzą ludziom w
oczy?

Służbom
drogowym
... należy się kolejny grymas za to,
że lutowy powrót zimy znów je za
skoczył. Mnóstwo stłuczek, auta
w przydrożnych rowach, nieprze
jezdne ulice - to bilans zimy, któ
ra nawiedziła nasz region. Cóż, w
kalendarzu luty to też zima, za
tem nic dziwnego, że sypnęło
śniegiem. Tak samo nie dziwi nas
„pośpiech” służb drogowych, któ
re zdążyły już przyzwyczaić kie
rowców i pieszych do reagowania
z opóźnionym zapłonem. Ale pogrymasić zawsze można, a nuż
następnym razem drogowcy zdą
żą...
Tadeuszowi
Bobrowskiemu
... słupskiemu radnemu, właścicie
lowi firmy budowlanej, za fuszerkę
przy adaptacji budynku mieszkal
nego w Słupsku, która kosztowała
miasto 2,2 min zł. Zacieki i grzyb
na ścianie, woda w piwnicy, nierów
ne podłogi - to tylko niektóre z dłu
giej listy „budowlanych grzechów”,
stawiane i przez lokatorów, i przez
administratora budynku - Przed
siębiorstwo Gospodarki Mieszka
niowej.
Oprać.

ALINA KONIECZNA
LEOKADIA LUBINIECKA
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KURZY PROBLEM

Głos Koszaliński/Głos Słupski

Co boli drobiarzy, czyli...

A może to tylko narzekanie, może
nasi rodzimi drobiarze mogliby bez uciekania się do pomocy pań
stwa - produkować taniej, tak jak
ich zachodni koledzy? Zapewniają,
że nie. - Ceny pisklaków, paszy,
prądu, podatków, raty kredytów nie
chcą być niższe - wyjaśnia jeden z
drobiarzy. - A mięso drobiowe, któ
re wędruje do Polski, jest dotowane,
czyli zachodni hodowca na nim za
rabia. Polski traci.
^ 5}: ^

Kurczaki wstawia się na sześć tygo
dni, ani krócej, ani dłużej - mówi
Bogusława Szerszenowicz, wła
ścicielka kurnika w Bobrowicach. Jeśli cena jest akurat niska, na przy
kład poniżej dwóch złotych, trudno
- trzeba płakać i sprzedawać. Pani
Bogusława do ostatniego wychowu
dołożyła 22 tysiące złotych. Skąd?
Prowadzi bar, w którym między in
nymi sprzedaje swoje kurczaki z
rożna. Mirosława Storta, właści
cielka fermy w Bobrowicach, twier
dzi, że dołożyła 50 tysięcy. Zeszły
rok był dla niej pechowy: po raz
drugi spłonął kurnik. Na jego re
mont i dopłaty do hodowli zarabia
prowadzeniem hotelu dla dewizo
- Nie mogli dać tych kurczaków wych myśliwych. Zaciągnęła też
Przed laty 20 tysięcy kurczaków, czyli jeden wychów, to były
naszym biednym, musieli sprzeda kredyt. Ale długo już tak nie pocią
dwa fiaty 126p albo pół domu. Drobiarze mówią- to były złote
wać... - bulwersuje się drobiarz z
gnie. - Jeszcze jeden taki wychów i
czasy. W Sławnie działał wielki zakład przetwórstwa drobiu. Fer Bobrowic.
po mnie - komentuje smutno.
my powstawały jak grzyby po deszczu. Dziś ich właściciele do
Danuta Ołdak powołuje się na
Dlaczego więc hodowcy nie prze
interesu dokładają. Z kredytu albo innej działalności. Niektórzy pisma z ministerstwa: - Organiza czekają do lepszych czasów? Pani
dawno zwinęli interes. A kurzyny na naszych stołach coraz wię cje charytatywne nie mają określo Bogusława wyjaśnia: - Jeśli teraz,
nych limitów na import mięsa i nikt kiedy jest źle, nie wezmę z wylęgar
cej. Tyle, że nie zawsze z polskiego kurczaka.
nie kontroluje, ile go przy wożą.
ni przygotowanych dla mnie piskla
Mariana Staroszczy, prezes Po ków, to gdy będzie lepiej, wylęgarnia
Zapaść na rynku drobiowym za ciągu kilku godzin cena w całym
morskiego Zrzeszenia Producentów mi ich nie da.
częła się jesienią. Nagle okazało kraju leci w dół.
Mirosława Storta tłumaczy to
Dużo krwi napsuły drobiarzom or Drobiu w Żukowie, zwraca uwagę na
się, że koszt wyprodukowania kilo
podobnie: jeśli teraz przestanie
ganizacje
charytatywne, które spro jakość mięsa sprowadzanego przez
grama kury jest większy niż cena
organizacje charytatywne: - Dobry
produkować, to i tak będzie miała
w skupie. Dlaczego? Hodowcy są wadziły z Zachodu kurczaki dla
straty, bo ani bank, ani gmina nie
zgodni - na rynku za dużo jest dro
spłaci za nią kredytów czy podat
biu. - Ale nie naszego - zapewnia
Tylko w okolicach Słupska i Sławna działa 37 ferm kurzych, przy
ku od nieruchomości. A kurnika nie
Danuta Ołdak, właścicielka kur
należących do Regionalnego Zrzeszenia Hodowców Drobiu. Wraz
sprzeda, bo go nikt nie kupi. - W
ników. - My więcej nie produkujemy,
z niezrzeszonymi jest ich około 60. Rocznie tutejsi producenci są w
okolicyjest kilka kurników do sprze
bo nie mamy możliwości. Wszyst
stanie wyprodukować 4,710 milionów kurczaków, czyli 10,362 tony
dania i stoją puste.
kiemu jest winny import.
mięsa.
* * *.
Ostatnio nasi drobiarze wybrali
Według wyliczeń drobiarzy, wyprodukowanie kilograma kurzyny
Drobiarzowi nikt nie pomoże się na demonstrację do Warszawy.
kosztuje 3,13 złotego. Cena pisklaka -1,18 złotego. Idealny kurczak
żalą się właściciele ferm. Wiesław
Nic nie wywalczyli, ale wymienili
waży 2,2 kilograma. Rośnie sześć tygodni. Przez ten czas zjada
Małoszyc z Bobrowiczek, komen
się plotkami dotyczącymi importu
około dwóch kilogramów paszy (kilogram kosztuje 1,9 złotego). Do
tuje sytuację cierpko: - Jak rolnik
drobiu. Jan Szerszenowicz, ho
tego
trzeba doliczyć ogrzewanie, energię elektryczną, szczepienie,
świni sprzedać nie może, to mu za
dowca z Bobrowic, twierdzi, że w
obsługę weterynaryjną, podatek, transport, ubezpieczenie.
raz rząd skup interwencyjny urzą
ostatnim roku wydano mnóstwo
Za kilogram żywca drobiowego w skupie można dostać od 1,90 do
dza. Dlaczego od nas nie kupipółtuzezwoleń na import przepiórek, tyle
2,70 złotego.
szek kurzych, choćby po takiej cenie,
że zamiast nich do Polski trafiały
indyki. Hodowcy, którzy częściej
byśmy nie byli stratni?
Nie tylko to boli właścicieli ferm.
bywają w stolicy, mówią o hurtow
nikach stojących w kolejkach po ze Afgańczyków. Tyle, że ci ich nie chcie towar musi mieć dobrą cenę. Jakiego Nie dostają preferencyjnych rolni
zwolenie na import drobiu. Dosta li, więc cały transport - około 10 ty kurczaka można wyhodować za 1,20 czych kredytów. By inwestować,
sięcy ton - trafił do polskich hurtow zł? Na czym można oszczędzić przy muszą zaciągać wysoko oprocento
ją decyzję na przywóz kilku ton,
przywożą kilkadziesiąt, bo nikt ni, po 1,20 za kilogram. Wtedy cena hodowli ? Na paszy ? Na transporcie ? wane komercyjne kredyty, które
i weterynarzu?
tego nie sprawdza. A rynek na im na Pomorzu była rekordowo niska - Na szczepieniach
podnoszą koszty produkcji. Nie
* * *
port jest strasznie czuły. Jeśli gra 1,90 zł za kilogram. Jak wyliczyli
mogą liczyć na dopłaty paliwowe,
Polski drobiarz właściwie nigdy chyba że oprócz kurnika mają cią
nicę przekroczy większy transport drobiarze, to jest 1,30 zł poniżej
nie wie, ile dostanie za wychów. - gnik i kilka hektarów ziemi.
na przykład czeskiego kurczaka, w kosztów produkcji.

A klient? Klienta kraj pochodzenia
mięsa nie interesuje. Dla niego naj
ważniejsza jest cena. Drobiarze uwa
żają, że niesłusznie. Ich zdaniem,
nasz kurczak nie ma sobie równych.
- Niemcy, którzy zatrzymują się w
moim barze i jedzą kurczaki z rożna,
nie mogą się nachwalić - mówi pani
Bogusława. - Na zapas każą sobie
pakować po kilka sztuk.
Jej mąż dodaje: - Jak dobrze może
smakować taki zagraniczny kur
czak, kiedy najpierw go zamrażają,
potem w ładowni statku do nas
transportują nie wiadomo jak dłu
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go, potem odmrażają i próbują wci
snąć klientowi jako świeżego?!
Drobiarz wie, jak rozpoznać pol
skiego kurczaka od zagranicznego.
Klient, któremu zależy na polskiej
kurze, może mieć z tym kłopot. Teo
retycznie każdy kawałek mięsa
powinien być oznakowany, z jakie
go kraju pochodzi, z której fermy.
Hodowcy mają wątpliwości co do
rzetelności tych oznaczeń. - Słysza
łam, że czasem w hurtowniach prze
pakowuje się kurczaki do polskich
worków - mówi jeden z hodowców.
Pan Wiesław Małoszyc, właści
ciel kurnika i ubojni, w której pra
cuje 13 osób, wyjaśnia jak to powin
no być z tym świeżym drobiem: Kurczak po ubiciu i krótkim zmro
żeniu powinien trafić do sklepu w
ciągu 12, 18 godzin, wtedy jest naj
lepszy. Jego zdaniem tylko małe
lokalne ubojnie mogą zapewnić
sklepom - a tym samym i klientom
- naprawdę świeże mięso.
Według hodowców i właścicieli
ubojni, kilogram żywego kurczaka
powinien kosztować 3,5 złotego.
Wtedy w sklepie klient musiałby
za niego płacić 5,50 zł. - My mieli
byśmy z czego żyć, nasi pracownicy
też - mówi pani Mirosława. - Wła
ściciele wylęgarni, ubojni też by nie
narzekali. A klient? Myślę, że te 40,
50 groszy nie byłoby dla jego budże
tu dużą różnicą.
* *
Dziś właściciele kurników nie
myślą już o starych dobrych cza
sach drobiarstwa. Chcą przetrwać.
Jeśli jednak cena kurczaka nie
wzrośnie, to może się nie udać. - A
wtedy będziemy jeść zamiast swoj
skiej kury amerykańskie udka na
sterydach - kończy mało optymi
stycznie jeden z drobiarzy.
Tymczasem w środę, w skupie,
kilogram kurczaka kosztował 2,60
zł, w czwartek - 2,50...

- Chcemy, by rząd zmieni! politykę wzglę
dem hodowców drobiu - mówi Danuta
Ołdak, prezes słupskiego oddziału Re
gionalnego Zrzeszenia Hodowców Dro
biu. - Przede wszystkim trzeba zlikwido
wać niekontrolowany import drobiu. I
uporządkować nasz rynek, czyli usta
lić, He w Polsce jest hodowców drobiu,
He mięsa są w stanie wyprodukować
rocznie. Jeśli okaże się, że za mało, to
wtedy można zorganizować import, ale
na innych warunkach niż dzisiaj
Polskich hodowców
też stan importowanego dro
biu. - Pytamy, czy importowa
ny drób jest badany przez
nasze służby weterynaryj
ne, czy mrożone mięso
transportowane do Polski
może być rozmrażane i
sprzedawane jako świeże
- kontynuuje pani prezes.
Szczegółowe postulaty
w tej sprawie zawiera pi
smo zrzeszenia przekazane Prezydentowi RP, premierowi i agencjom:
Restrukturyzacji i Modernizacji Wsi, oraz Rynku Rolnego, ponadto wła
dzom samorządowym. - Do dziś nie doczekaliśmy się odpowiedzi komentuje prezes.

Dobra kura
tania kura
Klienta w sklepie nie obchodzi, jak
się powodzi hodowcom drobiu. Waż
na jest cena. Im niższa, tym lepiej. Tak
twierdzą panie robiące zakupy w jednym
z koszalińskich sklepów.
- Trzy, czasem cztery razy w tygodniu robię da
nie z kurczaka: na kościach rosół, warzywna albo
pomidorówka, z reszty - kotlety albo potrawka - ~*f, ^
mówi Franciszka Nowak, która gotuje dla męża
i czwórki dzieci. - Pewnie, że czasem dla odmiany wolałabym wołowi
nę, co z tego, kiedy mnie nie stać. Kawałeczek wołowiny kosztuje tyle,
ile porządny kurczak.
Nasza rozmówczyni cieszy się, że kilogram kurczaka kosztuje mniej niż
pięć złotych. Gdyby kosztował więcej, też by go kupowała, tyle że rzadziej.
Zofia Borowikjest emerytką. Dostaje miesięcznie 760 złotych. Z tego
musi zapłacić rachunki (ponad 300 złotych), wykupić leki, bywa - za
150 i więcej złotych. Na życie zostaje niewiele. Dla niej nawet tani
kurczak jest za drogi. - Najczęściej kupuję porcje rosołowe - mówi pani
Zofia. - Można na nich niejedno wyczarować. Popisowa potrawa pani
Zofii to zupa ziemniaczana. - Porcja rosołowa, ziemniaczki pokrojone
w dużą kostkę, majeranek, listek laurowy, ziele angielskie, sól i pieprz
-wymienia składniki. - / dla aromatu grubo pokrojona cebula, przysma
żona na odrobinie wędzonki.
Rodzina Krystyny Zielińskiej je kurczaka, bo jest zdrowy, smaczny i
niskokaloryczny. Cena nie ma dla ich domowego budżetu większego
znaczenia. - Stać nas, bypłacić za kurczaka więcej, byle był dobry i świeży
- mówi pani Krystyna. - Czasem aż mi głupio, że drób jest taki tani. Prze
cież wyhodowanie takiego kurczaka kosztuje tyle czasu i trudu.
Pani Krystyna za kilogram kurzyny mogłaby bez żalu zapłacić sześć,
nawet siedem Złotych. To jej zdaniem byłaby uczciwa cena.

Mirosława Storta do ostatniej partii kurcząt dopłaciła 50 tysięcy złotych

Ubojnia należąca do Wiesława Małoszyca w Bobrowiczkach zatrud
nia trzynastu pracowników

Teksty: JOANNA BOROŃ

Fot. Kamil Jurkowski
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CO SIĘ KOMU OPŁACA?

Do Ministerstwa Pracy dotarł list, podpisany przez starostę koszalińskiego,
z prośbą o zgodę na zatrudnianie w regionie obcokrajowców. Czyżby w bez
robotnym Koszalińskiem brakowało rąk do pracy?

Na czarno
W ubiegłym roku Morski Od
dział Straży Granicznej zatrzy
mał 603 obywateli obcych
państw. 548 z nich naruszyło
ustawę o cudzoziemcach. 138
podjęło nielegalną pracę, nato
miast 410 przebywało w Polsce
bezprawnie.
Może więc lepiej zaorać pole i po
zbyć się problemu? - Gdybyśmy to
zrobili, stracimy jeszcze więcej odpowiada N. Stańczyk. - Założe
nie hektara plantacji kosztuje oko
ło 10 tysięcy złotych. Nie można tego
tak po prostu zniszczyć.
Plantatorzy próbowali ratować
swoje truskawki, zatrudniając ju
naków z ochotniczych hufców pra
cy. Gdy jednak dowiedzieli się, że
muszą im zapewnić stołówkę, nie
mogą przeciążać pracą i jeszcze
spełnić parę innych warunków, zre
zygnowali z nich.
- Owoc nie będzie czekał. Trochę
deszczu i zgnije - tłumaczy T. Gą
siorowska. - A poza tym nie stać
nas, żeby dawać pracownikom aż
takie luksusy.
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Co na to ministerstwo?
ROBERT GRZESIŃSKI z biura prasowego Ministerstwa Pracy
twierdzi, że list koszalińskiego starosty jeszcze nie dotarł do mi
nistra. - Jaka będzie decyzja, gdy pismo już dotrze, nie wiem.

Minister ma 30 dni na odpowiedź.
R. Grzesiński odsyła nas do Krajowego Urzędu Pracy.
- Działamy ostatni miesiąc. KUP zostaje rozwiązany. Kto pana
tu przysłałi - pyta MAREK LISZEWSKI, zastępca dyrektora KUP.
Proponuje dzwonić do departamentu polityki rynku pracy w mi
nisterstwie. Indagowany, wyjaśnia: - Od niedawna pozwolenie

na zatrudnianie obcokrajowców wydaje wojewoda. Wnioski skła
dać mogą pracodawcy. Rocznie jest kilka tysięcy takich podań.
Statystycznie około 1000 wnioskodawców jest z decyzji nieza
dowolonych.

Odsłona czwarta

Lipiec 2001 roku. Karabiny, bojowe mundury, kilka wozów tere
nowych, odcięte telefony - akcja funkcjonariuszy Straży Granicz
nej przyniosła spektakularny sukces. Zatrzymano ponad 60 pra
cujących na czarno Ukraińców. Grupę nielegalnych pracowników
natychmiast deportowano z Polski i zakazano im powrotu. Tym
czasem właściciele potężnych plantacji truskawek w regionie ko
szalińskim niemal z dnia na dzień stracili prawie cały spodziewa
ny dochód. Dlaczego? Bo oprócz Ukraińców nikt nie kwapił się
do ciężkiej pracy na plantacjach. Zgniła ponad połowa upraw...
Wtedy Straż Graniczna wyłapa
ła wszystkich - co do jednego - pra
cowników kołchozu z Wołynia, któ
rzy przyjechali do Sarbinowa (dop.
aut. - gdzie też jest duża plantacja
truskawek), żeby trochę dorobić. U
siebie zarabiali ok. 20 dolarów mie
sięcznie. W najlepszym razie, jeśli
kołchoz miał akurat jakieś pienią
dze. Tutaj mogli zarobić tyle samo
już po dwóch dniach zbierania.

Odsłona pierwsza
Było tajemnicą poliszynela, że na
zbiór truskawek do Polski przy
jeżdżają Ukraińcy. Wszyscy - wła
dze, policja, straż graniczna mimo że wiedzieli, iż sąsiedzi zza
Buga są tu nielegalnie, przymyka
li oko. Dlaczego?

Ile możno zarobić?
Za zebranie jednej kobiałki tru
skawek - ok. dwóch kilogramów
- plantatorzy płacili w ub. roku
złotówkę. Dziennie, pracując
około 10 godzin, można zebrać
20 - 25 kobiałek. Najsprawniejsi
potrafią zebrać nawet 40 kobia
łek. Sezon na truskawki trwa oko
ło miesiąca.

- Tb ciężka praca - trzeba być
przez prawie dwa miesiące do dys
pozycji. W słońcu, w deszczu, cały
czas w kuckach - mówi Nina Stań
czyk, właścicielka ośmiohektarowej plantacji w Sarbinowie. Tej
samej, z której deportowano gru
pę Ukraińców.
Ukraińcy - dodaje nasza roz
mówczyni - to byli jedyni ludzie,
którzy chcieli tu pracować. Mimo
ogłoszeń w prasie, zgłoszeń do
urzędów pracy, poszukiwania
pracowników na wszelkie możli
we sposoby, niewielu chciało zbie
rać truskawki.
- Tak rzeczywiście jest. Zgłosze
nie do naszego urzędu nic nie daje
- potwierdza Henryk Pacjan,
dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Koszalinie. - Plantatorzy
próbują więc sami dotrzeć do bez
robotnych. Ale udaje im się namó
wić do pracy zaledwie po kilka
osób. I to tylko na początku zbio
rów. Później pracownicy szybko
rejterują. Mówią, że nie będą pra
cować za taki marny grosz.

Odsłona druga
Straż Graniczna potrzebowała
spektakularnego sukcesu. Zmie
niła się ustawa o SG, trzeba więc
było działać. Na pierwszy ogień

„W imieniu Zarządu powiatu ko
szalińskiego oraz własnym zwracam
się do Pana Ministra o podjęcie roz
porządzenia dopuszczającego zatrud
nianie obywateli Ukrainy przy zbio
rze owoców na plantacjach w powie
cie koszalińskim” - czytamy w pi
śmie starosty Zdzisława Pawłow
skiego - napisanym na prośbę plan
tatorów - do ministra pracy.
Region koszaliński nazywany był
, kiedyś zagłębiem truskawkowym.
Po tych wspaniałych czasach pozo
stały jeszcze gęsto rozsiane chłod
nie skupujące truskawki. Dziś w
byłym województwie jest kilkaset
plantacji. Z roku na rok coraz wię
cej ich ubywa. Powód wiadomy - ni
poszli więc Ukraińcy z plantacji, o
skie ceny w skupach i nieopłacalna
których pracy na czarno i tak wszy
uprawa.
scy wiedzieli od lat.
- Ludzie likwidują swoje uprawy.
- Niestety, przepisy nas do tego
zmusiły - tłumaczy komandor po Ale nie skończy się na tym, że znik
ną plantacje. Stracą pracę także lu
rucznik Grzegorz Goryński,
dzie, którzy w jakiś sposób z nami
rzecznik Morskiego Oddziału Stra
współpracowali - potrzeba będzie
ży Granicznej. - To była typowa
mniej pracowników w chłodniach,
akcja wyłapywania nielegalnie pra
mniej kierowców, mniej dostaw
cujących obcokrajowców. Nie mieli
ców... - czarno widzi przyszłość N.
pozwolenia na pracę w Polsce. We
Stańczyk.
dług dokumentów, jakie posiadali,
„Uratowanie plantacji jest w in
teresie całego rolnictwa”- pisze do
ministra w patetycznym tonie sta
rosta Pawłowski.
W regionie koszalińskim bezro
bocie wynosi ok. 30 procent. Pra
Odsłona ostatnia
wo do zasiłku ma jednak tylko co
Zbiór truskawek przypada na
trzecia osoba bez pracy. Kuro
okres, kiedy w lasach pojawiają się
niówka wynosi 420 złotych mie
jagody, poziomki, pierwsze grzyby.
sięcznie.
Kto żyw pędzi więc zbierać leśne
przyjechali do Polski w celach tury runo. Słoik jagód jest przecież wię
stycznych. Musieliśmy więc ich de cej wart niż kobiałka truskawek.
Wystarczy stanąć przy ruchliwej
portować.
Ukraińcy dostali też roczny zakaz ulicy. Nie ponosi się żadnych kosz
tów. Tb pieniądz, po który wystar
przyjeżdżania do Polski. A na po
czy
się tylko schylić. Najlepsi zara
lach gniły truskawki...
biają dziennie na przydrożnej
sprzedaży nawet po 200 złotych.
Odsłona trzecia
- W zeszłym roku wzięliśmy kre
Koszt wyprodukowania jednego dyt na truskawki. Gdy deportowali
kilograma truskawek w ubiegłym
Ukraińców, w polu zgniło nam. 50
roku - według wyliczeń Ośrodka ton owoców, ponad połowa wszyst
Doradztwa Rolniczego w Koszali kiego. Żeby przeżyć, zaciągnęłam
nie - wyniósł 1,40 złotego. W sku kredyt konsumpcyjny. Dziś mam na
pie za kilogram owoców płacono 80 koncie 2.000 złotych i sprawy w są
dzie. Co będzie dalej, nie wiem. Na
groszy - czyli 60 groszy poniżej
wet nie myślę o tym, że minister nie
kosztów produkcji!
- W tej chwili uprawa truskawek zgodzi się na zatrudnianie Ukraiń
nie ma najmniejszego sensu - mówi ców - kończy pani Nina.
JAKUB ROSZKOWSKI
Teresa Gąsiorowska, przedstawi
Na zdjęciu: truskawkowe planta
ciel Stowarzyszenia Producentów i
Eksporterów Owoców Jagodowych cje pod Koszalinem
Fot. archiwum
„Faworytka” z Białogardu. - Do tego
interesu tylko się dokłada.
Radosław Brzostek

Kuroniówka

Gmino zapłaci?
Ponad trzech milionów złotych będą się domagać od gminy
Mielno rolnicy z nadmorskiej miejscowości Sarbinowo. Wojewo
da zachodniopomorski uznał niedawno, że kilkanaście lat temu
gminni urzędnicy złamali prawo, wywłaszczając ludzi z ich ziem.
Prawo nakazuje, by w ciągu sied
RZYPOMNIJMY, w 1987
roku ówczesny naczelnik miu lat od momentu wywłaszcze
gminy Mielno poddał wy nia, na odebranych terenach zosta
ły wybudowane obiekty. Jeśli tak
właszczeniu kilku mieszkańców
Sarbinowa. Na odebranych tere się nie stanie, ich poprzedni właści
nach, o powierzchni kilkunastu hek ciele mogą się domagać zwrotu
tarów, miały powstać obiekty uży wywłaszczonej ziemi.
teczności publicznej. Wywłaszczeni
W tym przypadku, gmina w 1995
dostali odszkodowania za utraconą roku - nie informując o niczym by
własność. Wtedy było to ok. ośmiu łych właścicieli, a więc działając
milionów starych złotych na osobę.
wbrew prawu - podzieliła grunty
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na małe działki budowlane i sprze
dała je prywatnym inwestorom.
Wtedy pojawił się Lesław Górski,
dziś pełnomocnik wywłaszczonych.
- Wczytałem się we wszystkie do
kumenty i już byłem pewien, że ta
sprawa nie pachnie zbyt dobrze mówi L. Górski. W imieniu wy
właszczonych podjął walkę o zwrot
terenów.
L. Górski chciał, by sprawę, zgod
nie z prawem, rozpatrzyło staro
stwo powiatowe w Koszalinie. Tam
jednak nie udało się uzyskać roz
strzygnięcia. Starosta kazał Gór
skiemu iść do sądu. Sąd sprawę
rozpatrzył i uznał, że decyzję ma
wydać... starostwo. Nie wiedzieć

czemu, urzędnicy w starostwie - po
długotrwałym milczeniu — sprawę
skierowali w końcu do wojewody.
WA lata trwało, zanim na
deszła pomyślna dla wy
właszczonych decyzja. Nie
dawno wojewoda przysłał
ręce Górskiego. Wojewoda stwier
dza, że „zostało naruszone pra
wo. Decyzja o wywłaszczeniu
została wydana wadliwie, powo
łano niewłaściwe przepisy
prawne.” Dalej wojewoda pisze, że
decyzja ówczesnych władz Mielna
wywołała nieodwracalne skutki
prawne, bo część nieruchomości
została już sprzedana osobom trze
cim. Dlatego też wywłaszczeni nie
mogą już odzyskać swoich gruntów.
Przysługuje im za to odszkodo
wanie od gminy Mielno. Doma
gać się go mogą za pośrednictwem
sądu.

D

Plantatorzy twierdzą, że tylko obcokrajowcy ze Wschodu chcą
w sezonie pracować przy zbiorze truskawek.
Irena Nowak, rencistka z Koszalina:
- Rzeczywiście Ukraińcom, opłaca się u nas zbie
rać truskawki. W Polsce jest teraz tak, jak jeszcze
do niedawna było w Norwegii. Sama też jeździłam
na Zachód zbierać owoce. Wtedy Norwegom, też nie
chciało się zbierać, więc tę ciężką robotę wykony
waliśmy my, Polacy, i to bardzo chętnie. Myślę, że
bezrobotni w Polsce mają za dobrze. W kraju jest
jeszcze tyle do zrobienia. Brudne parki, szarobu
re, zanieczyszczone ulice. A posprzątać tego nie
ma kto.

Tomasz Sawicki, student
Politechniki Koszalińskiej,
mieszkaniec Złocieńca:
- Oczywiście, chodzi opieńiądze.
Ukrainiec zarabia, jeśli ma szczę
ście, kilkanaście dolarówmiesięcznie.
Na plantacji zarobi pewnie tyle w
kilka dni. A nasz bezrobotny woli so
bie wziąć kuroniówkę i posiedzieć w
domu. Bo harówka przy truskaw
kach przyniesie mu takie same
dochod jak zapomoga z urzędu
pracy. Ale to nic dziwnego. Niedaw
no rzesze Polaków w tym samym
celu jeździły do Niemiec czy Nor
wegii.

Jerzy Tyrkiel, właści
ciel sklepu „Maxi” w
Słupsku:
- Doskonale rozu
miem. naszych sąsia
dów zza wschodniej granicy, którzy chcą
pracować w Polsce. Nie należy im w tym
przeszkadzać. Nasi rodacy do dziś jeżdżą
na saksy na Zachód - swego czasu sam jeź
dziłem. Jest to kwestia przelicznika pienią
dza i warunków, w jakich żyją obywatele
w danym kraju. Jeżeli Polak, mimo że jest
bezrobotny, nie chce pójść pracować np. na
plantację truskawek, to znaczy, że jeszcze
nie zaznał prawdziwej biedy, a sąsiad ze
Wschodu zaznał. Jest to kwestia strachu i
trudu życia. Polak powie, że mu się nie
opłaca i woli żyć z zasiłku - taka już jego
natura. Oczywiście, nie wszyscy tak myś
lą.

Spisali:

MAGDALENA OLECHNOWICZ i JAKUB ROSZKOWSKI
Fot. Radosław Brzostek i Krzysztof Tomasik

- I to mnie rozzłościło - komen
tuje L. Górski. - Bo tego, że złama
no prawo, byłem pewien. Ale naj
ważniejszego, wysokości odszkodo
wania, nikt nie ustalił. Odsyłają
mnie do sądu, a przecież ja już w
jąsądzie
na byłem. I sędzia powiedział
wyraźnie - wszystko ma być ustalo
ne na drodze administracyjnej! Czy
ci urzędnicy nie umieją czytać? Czy
nie znają prawa?
L. Górski odwołał się więc do
Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju
Miast. Czeka na decyzję. - Dopiero
jeśli odszkodowanie ustalone w dro
dze administracyjnej mnie nie usa
tysfakcjonuje, pójdziemy do sądu.
L. Górski wraz z ekspertami usta
lił wysokość sumy, jakie gmina po
winna zapłacić pokrzywdzonym. Biorąc pod uwagę aktualne ceny za
grunty w gminie Mielno, czyli około
70 złotych za metr kwadratowy, czte
rem rodzinom, które reprezentuję,

gmina powinna wypłacić w sumie
ponad trzy miliony złotych - wyja
śnia, pokazując stosowne wyliczenia.
Co na to wójt Mielna Zbigniew
Choiński?
-Napytanie:jak doszło do wyda
nia takiej niekorzystnej dla gminy
decyzji, powinni raczej odpowiedzieć
ówczesny naczelnik i jego współpra
cownicy. Natomiast wysokość od
szkodowań, jakich domagają się wy
właszczeni... ? Nigdy tyle nie dostaną.
Tym bardziej że już raz otrzymali
odszkodowanie. Niech idą do sądu.
Rodziny wywłaszczonych są za
dowolone z decyzji wojewody. - Ikraz to już chyba będzie z górki uśmiecha się Ewa Kołodziejska.
L. Górski domaga się w jej imieniu
600 tysięcy złotych. - Nie chcę jesz
cze mówić, na co wydam te pienią
dze. Jak je dostanę, wtedy będę my
ślała. Bo potrzeb jest bardzo dużo.
JAKUB ROSZKOWSKI

POCZTÓWKI Z PRZESZŁOŚCI
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★ Wspomnienia niemieckiego pastora * Tajne dokumenty

Głos Koszaliński/Głos Słupski

Wywiezione
skarby
Nigdy dotąd nie próbowano
ocenić strat, jakie poniosły po
morskie zabytki ruchome w cza
sie wojny i po wojnie. Dopiero od
niedawna naukowcy podejmują
próbę zgłębienia tematu, który
przez cały okres PRL uchodził za
tabu.

Centrum miasta po zajęciu Koszalina przez Armię
Czerwoną i widok dzisiejszy
:...r

Koszalin, rok 1945
W1939 roku Koszalin liczył ponad
33 tysiące mieszkańców. W roku
1945 r. w mieście przebywało praw
dopodobnie nawet 80 tys. osób. Wie
le z nich to byli uciekinierzy z Prus
Wschodnich i innych niemieckich
terenów, zajętych przez Armię
Czerwoną podczas zimowej ofen
sywy. Wbrew niektórym opiniom,
Koszalin nie był silnie bronioną
twierdzą, a typowym miastem za
plecza, w którym skupiono m.in.
szpitale. Część z nich urządzono w
szkołach.
Pierwszy alarm ogłoszono w Ko
szalinie 1 marca. Na wieść o zbliża
jących się radzieckich czołgach wybu
chła panika. Rozpoczęto ewakuację.
Koszalin opuściły m.in. prawie
wszystkie siostry Czerwonego Krzy
ża. Pozostało ich tylko około dwu
dziestu. 3 marca po południu ogło
szono kolejny alarm - od południo
wego wschodu nacierał sowiecki 3.
Samodzielny Korpus Pancerny
Gwardii dowodzony przez generała
lejtnanta Aleksego Panfilowa. Po
dziesięciominutowym ostrzale czołgi
ruszyły do natarcia na miasto.
W Koszalinie stacjonowało w tym
czasie zaledwie około stu niemiec
kich żołnierzy, dysponujących kilko
ma działami. Nie wiadomo dlacze
go czołgi Panfiłowa wjechały do mia
sta i w pewnym momencie się z nięf
go wycofały, by zająć pozycje na Gó
rze Chełmskiej. Raczej nie stało się
to z powodu niemieckiego oporu. Prze
rwa ta umożliwiła ewakuację kolej
nej grupy cywilów.
Radzieccy żołnierze ponownie za
atakowali Koszalin 4 marca i zajęli
go rankiem dnia następnego. Z tej
okazji 5 marca oddano w Moskwie
salut armatni (20 salw z 224 dział).
Koszalin, poza nielicznymi domami
zburzonymi podczas ostrzału ra
dzieckich czołgów, nie był zniszczony.
W ruinę obrócili go sami czerwono
armiści, prawdopodobnie w maju
1945 roku, kiedy dowiedzieli się o
zakończeniu wojny.

Według niemieckiego
pastora
Jerzy Grynkiewicz - koszaliń
ski historyk - amator - udostępnił
nam wspomnienia pastora Lothara
Rudnicka, spisane rok po wydarze
niach (dop. aut - pastor opuścił Ko
szalin i wyjechał za Odrę dopiero w
marcu 1946 roku). Wynika z tych

wspomnień, że jednym z pierwszych
rozkazów zdobywców było... wezwa
nie do oddania zegarków. Wkrótce
jednak czołgiści znaleźli bardziej in
teresujący obiekt. Okazało się mia
nowicie, że w koszalińskim browarze
jest około tysiąca litrów wódki.
Wieczorem 5 marca rozpoczęły się
pierwsze aresztowania - do siedzi
by NKWD przyprowadzono około 50
osób i zamknięto je na całą noc w
jednym pokoju. W tym czasie w mie
ście rozgrywały się dantejskie sceny.
Zabito ponad sto osób, np. za brak
zegarka lub alkoholu. Niektórzy
mężczyźni ginęli w obronie swych
gwałconych żon i córek. Nie oszczę
dzano nawet 70-letnich kobiet i
sióstr zakonnych. Ofiary grzebano
przede wszystkim w przydomowych
ogródkach i na skwerach. Ciała miej
scowego dentysty i jego dwóch córek
spoczęły w katedrze. Wiele z grobów
wkrótce czerwonoarmiści rozkopali,
szukali złotych zębów.
Niemieccy historycy ustalili, że w
ciągu roku od zajęcia Koszalina, ży
cie straciło 824 Niemców z miejsco
wej gminy ewangelickiej. Nie wiado
mo natomiast ilu katolików zginęło.
Wykaz nie obejmuje również żołnie
rzy broniących miasta i rannych z
miejscowych lazaretów, zabitych po
wkroczeniu czerwonoarmistów. Na
liście, nie ma także nazwisk osób z
masowego grobu, gdzie pochowano
podobno ciała 51 kobiet, dzieci i star
ców. Tfego grobu nigdy nie odnalezio
no.
23 marca nakazano Niemcom wy
prowadzić się z Koszalina na odle
głość 15-20 km na południe, by - jak
tłumaczono - uchronić ich przed
ostrzałem artyleryjskim z morza.
Marsz podczas mroźnej zimy zakoń
czył się śmiercią wielu ludzi, zwłasz
cza dzieci. Wkrótce spora grupa
Niemców wróciła do miasta.
Pod koniec maja w Koszalinie
stworzono niemieckie getto. Po nie
całych trzech miesiącach (18 sierp
nia) zostało ono zlikwidowane. Pa
stor Rudnick wspomina, że miesz
kańców getta wysiedlono około go
dziny 5 rano, w ciągu zaledwie 20
minut. Domy, w których było getto,
zajęli Polacy, a Niemcy dopiero po
południu mogli szukać nowego lo
kum. Alternatywą był wyjazd na
Zachód. Coraz więcej osób korzysta
ło z tej możliwości. Do końca roku w
mieście zostało około 5 tysięcy Niem
ców.

Skrzyżowanie ulic Zwycięstwa i Matejki przed wojną i dziś

Kiedyś Adolf Hitler Strasse, dziś ulica Zwycięstwa

Trudne polskie
początki
27 kwietnia z Bytowa do Koszalina
przybyła 19-osobowatzw. grupa obwo
dowa (w tym dwie osoby z Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego i 10 mi
licjantów). 10 maja Alfons Kaczma
rek, pełnomocnik rządu RP na Obwód
Koszalin, pisał do swojego odpowied
nika na okręg Pomorze Zachodnie:
„Wszelka żywność znajdująca się na
terenie powiatu jest tylko w dyspozy
cji władz sowieckich, od których otrzy
mujemy odpowiednie przydziały na
wyżywienie naszych ludzi. [...] Wodo
ciągi i gazownia nie działają. Świa
tło elektrycznejest na potrzeby wojska
i ludności polskiej. [...] Najbardziej
odczuwa się brak ludzi. Całe wsie i
majątki są niezamieszkałe. Przyby
wających dotychczas pojedynczo, na
tychmiast kieruje się na gospodarstwa
rolne i poleca się im przede wszystkim
zabezpieczać od zgnicia ziemniaki”.
Do połowy sierpnia 1945 r. Armia
Czerwona traktowała Pomorze jako
łup wojenny. Dopiero 18 sierpnia
1945 roku Rząd Jedności Narodowej
podpisał z rządem ZSRR umowę, w
myśl której Polska stawała się jedy
nym prawnym gospodarzem mienia
poniemieckiego. Sytuację w tym okre
sie wymownie charakteryzuje spra
wozdanie przedstawicieli Minister
stwa Informacji i Propagandy, którzy
w lipcu 1945 r. skontrolowali Pomo
rze Zachodnie.
„Bardzo często mają miejsce fakty
wysiedlania Polaków przez władze
radzieckie i osadzanie na ich miej
scach Niemców. Element napływowy
można podzielić na dwie grupy. Tzw.
szabrowników i na ludzi materialnie
zrujnowanych doszczętnie, szukają
cych przystani. [...] Kobiety polskie
narażone są na stałe niebezpieczeń
stwo gwałtów ze strony żołnierzy Ar
mii Czerwonej. Dowództwo, a specjal
nie komendanci wojenni, zajmują
wcale niedwuznaczne stanowisko w
tej sprawie, twierdząc, że żołnierze ich
są już dawno bez rodzin, a z braku
Niemek - Polki powinny załatwiać
ich potrzeby. Dość często mają miej
sce rabunki dokonywane na ludności
polskiejprzez czerwonoarmistów. Po
dobne rzeczy nie grożą zupełnie Niem
com, gdyż chronią ich specjalne in
strukcje mówiące o względnym i po
prawnym obchodzeniu się z nimi.”

Trudna jesień
W sprawozdaniu Wydziału Osie
dleńczego Urzędu Generalnego Pe
łnomocnika dla Ziem Odzyskanych
z 10 września 1945 r. czytamy:,,Pra
ca w polu utrudniona jest z tej przy
czyny, że wojsko sowieckie zajmuje
konie do swego użytku. Zresztą nie
tylko konie ulegają rekwizycji, ale i
wozy, które do właścicielajuż nie wra
cają. Wojsko zabiera też i zboże. Za
biera się zboże tak z pola, jak i wymłócone ze stodół. Tb samo tyczy się
ziemniaków, wobec czego zachodzi
obawa, że w miejscowościach tych za
braknie wyżywienia i nie będzie moż
na dokonać zasiewów. [.JNa terenach
grasują uzbrojone bandy, które doko
nując gwałtów, występują w mundu
rach polskich, sowieckich, jak i ubra
niach cywilnych (występując wjednej
grupie) i rozmawiają między sobą po
polsku, rosyjsku i niemiecku. Czasem
posługują się nawet maskami, co
wskazywałoby, że są to miejscowi lu
dzie. Zdarza się, że i Polacy przy
wdziewają na siebie mundury rosyj
skie i w tym przebraniu przystępują
do rekwizycji bydła, legitymując się
pismami zredagowanymi w języku
rosyjskim.”
W piśmie naczelnika Urzędu Infor
macji i Propagandy na Okręg Pomo
rze Zachodnie z 21 września 1945 r.
opatrzonym klauzulą ściśle tajne
czytamy m.in. „Zpowodu braku kre
dytów dla Pomorza Zachodniego ogól
na sytuacja przedstawia się katastro
falnie. Robotnicy i urzędnicy samo
rządowi od miesięcy nie otrzymują
zapłaty. Państwo zalega nauczyciel
stwu z tytułu poborów około 2 milio
nów złotych. [...]20.09 br. przybyła do
województwa delegacja związków
zawodowych z Wałcza, oświadczając
w imieniu 600 pracowników elek
trowni i wodociągów, że o ile do 22.09
br. nie otrzymają zapłaty, wracają do
Polski centralnej, a zakłady pracy od
dadzą w ręce sowieckie. ”
GRZEGORZ ŚLIŻEWSKI
Fot. Radosław Brzostek
Od autora: Cytowane dokumenty
pochodzą z książki „Kształtowanie
się społeczności polskiej na Pomo
rzu
Środkowym
w
latach
1945-1950” Janusza Śniadeckiego.
Archiwalne fotografie pochodzą z
albumu „Koszalin w obiektywie XX
wieku”.

Wydaje się, że łatwiej dziś odtwo
rzyć średniowieczne losy małej wsi
niż historię kilku powojennych lat w
naszym regionie. Zagmatwane,
trudne dzieje są jak labirynt, z któ
rego jeszcze nie znamy wyjścia.
Ale wiele prawd czeka na ujawnie
nie, także historia powojennych
grabieży dzieł sztuki.

Pomorska kolonia
W 1997r. szczeciński naukowiec
dr Władysław Mochocki opubliko
wał obszerną pracę o rabunkowej
działalności Armii Czerwonej ha
Pomorzu w latach 1945-47. Rosja
nie traktowali ten teren-jak kolonię
karną i wywozili stąd wszystko, co
się dało - od wyposażenia zakła
dów, po meble z mieszkań. Kościo
ły, które znalazły się na trasie prze
marszu Sowietów, zostały do
szczętnie ogołocone z dzieł sztuki,
a potem zniszczone. Warto wie
dzieć, że do wywiezienia w 1946 r.
były już przygotowane zabytki z ka
tedry kołobrzeskiej i ambona z ko
ścioła w Radaczu, zawierająca
fragmenty karet króla Sobieskiego.
Ocalały, bowiem uratowali je pol
scy urzędnicy ze Szczecinka i Ko-_
szalina.
Koszaliński referent wydziału kul
tury Henryk Malinowski na własną
rękę usiłował chronić kościoły
przed Rosjanami. W archiwum
szczecińskim odnaleziono m. in.
takie jego pismo: „Dnia 25.10.46 r.
udałem się do miejscowości Kra
śnik i poleciłem wójtowi przetrans
portować zabytkowy ołtarz w stylu
renesansowym do kościoła w Bie
siekierzu z następujących powo
dów: W Kraśniku przebywają jed
nostki sowieckie, a osadników pol
skich jest tylko troje. Będąc poufnie
zawiadomiony i po osobistym zlu
strowaniu sprawy, zmuszony by
łem ze względu na pośpiech sam
zadecydować o przewozie ołtarza,
bez porozumienia z konserwato
rem w Szczecinie.”
Wyścig z Armią Czerwoną o
ochronę kościołów, podjęty przez
polskich urzędników, a później tak
że osadników, rzadko kończył się
sukcesem. Ten temat był w okresie
istnienia PRL zakazany. Także
dziś dotarcie do wielu danych jest
jeszcze niemożliwe. Jak pisze dr
Mochocki, ogromu dokonanych tu
grabieży nie sposób oszacować.
Ale po latach ujawniane są pewne
szczegóły, np. dokumenty mówią
ce choćby o tym, że słynny obraz
Cranacha wywieziony został przez
Rosjan z Trzebielina, cenne gobe
liny z Karnic, kompletne wyposaże
nie z pałaców: Bismarcka w Warcinie i rezydencji Puttkamerów w
Barnowie.

brze zorganizowane. Jakie szan
se mieli w tej sytuacji urzędnicy usi
łujący chronić zabytkowe przed
mioty, zilustruję przykładem z Ko
szalina. Cytowany wyżej referent
wydziału kultury H. Malinowski pi
sał w marcu 1946 r.: „Korzystającz
okazyjnej lokomocji obejrzałem
ruiny spalonego pałacu w Krępie.
W zamurowanej piwnicy odnala
złem osiem dużych obrazów, prze
ważnie portrety rodzinne. (...) Celem
wydobycia obrazów z piwnicy bę
dzie wybity w murze większy otwór
i wtenczas będę mógł dokładnie
wiek i technikę rozpoznać. Po otrzy
maniu benzyny mam zamiar za
wieźć te obrazy do muzeum w Ko
szalinie”. Ale czekanie trwało dłu
go, zbyt długo. Szybsi od Malinow
skiego byli szabrownicy. Trzy mie
siące później pisał on rozżalony do
Szczecina: „Obrazy wyszabrowa
no w ten sposób, że płótna wycięto
z blejtramów. Pozostały jedynie
dwa portrety hrabiego Forstera i
jego żony oraz dwa obrazy małe,
owalne portrety w stylu rococo. (. ..)
Wyżej wymienione obrazy po od
powiednim zapakowaniu przewio
złem do muzeum. ”
Postanowiłam sprawdzić, czy są
one w koszalińskim muzeum. Po
szukiwania zakończyły się fia
skiem. Obrazów z Krępy nie ma.
Pewnie nie ma także dziesiątków
innych eksponatów odnalezionych
w 1946 r. przez Malinowskiego.

Druga strona medalu
Ten medal ma także drugą stro
nę - w wielu miejscowościach wła
dze kompletnie nie interesowały
się tym, co miały u siebie cennego.
Sięgnę po mało znaną historię
międzynarodowego skandalu, jaki
wybuchł na początku 1948 r. za
sprawą władz Połczyna Zdroju.
Otóż, znajdował się tutaj ogromny
zabytkowy księgozbiór dr Werne
ra Hoffmanna, który na mocy testa
mentu miał być przekazany uniwer
sytetowi w Uppsali. Ambasada
Szwecji w Polsce zwróciła się do
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w Warszawie o zabezpieczenie i
wydanie księgozbioru, dokładnie
zinwentaryzowanego i oznaczone
go exlibrisami. Warszawa poleciła
natychmiast przyjechać do Połczy
na przedstawicielom szczecińskiej
książnicy i zabezpieczyć zbiory.
Niestety, już ich nie było - złodzieje
wiedzieli, że biblioteka Hoffmanna
jest bezcenna! Natomiast Zarząd
Miasta nie miał zielonego pojęcia,
kto i gdzie wywiózł ogromny księ
gozbiór, który trzeba było załado
wać na kilka ciężarówek.
JOLANTA
NITKOWSKA-WĘGLARZ

Zdążyć przed
szabrownikami
- Pomorze Zachodnie było po
wojnie ziemią szczególną - twier
dzi dr Janina Kochanowska, któ
ra z pasją tropi zaginione dzieła
sztuki. - Rozbitym i różnorodnym
grupom osadników trudno było się
zintegrować, zwłaszcza w sytuacji
niepewności politycznej co do
trwałości granic. Państwo było bez
silne wobec wojsk radzieckich
otwarcie rabujących wszystko, co
dało się wywieźć i wobec własnych
współobywateli, chcących się ła
two i bez skrupułów wzbogacić.
Wśród wielkich skarbów ukra
dzionych po wojnie przez szabrow
ników znalazły się np. 24 skrzy
nie najcenniejszych zabytków z
darłowskiego muzeum, które w
1945 r. zostały złożone w podzie
miach sławieńskiego banku. Były
tu m.in. obrazy Albrechta Diirera i
Lucasa Cranacha. W 1954 r. w
okolicy Zamościa odnaleziono 8
plakiet ze słynnego srebrnego ołta
rza księżnej Elżbiety z 1653 r. Co
złodzieje zrobili z pozostałymi za
bytkami - nie wiadomo. Ironia losu
polega na tym, że gdyby Karl Rosenow, dyrektor muzeum darłow
skiego, nie ukrył skarbów w banku
- ocalałyby. Tak, jak ocalało z zawie
ruchy wojennej nietknięte, bogate
darłowskie muzeum.
Bandy szabrowników, które rozkradały zabytkowe przedmioty z
muzeów, kościołów i dworów, były
wyspecjalizowane i wyjątkowo do

Na ilustracji (repr. aut.): Rzeźba
(pocz. XVI w.) św. Hieronima z ołta
rza głównego kolegiaty kołobrze
skiej, ukrytego przez Niemców w
1945 r., odnalezionego rok później
przez H. Malinowskiego. Uratowa
na przed wywiezieniem do Mo
skwy, jednak nigdy nie wróciła do
Kołobrzegu. Dziś jest w Muzeum
Narodowym w Szczecinie.
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Janusz Leon Wiśniewski - urodzony w 1954 roku w
Toruniu; rybak dalekomorski, z wykształcenia doktor in
formatyki i doktor habilitowany chemii - jego program
komputerowy stosuje większość firm chemicznych na
świecie. Od 15 lat mieszka z żoną i dwiema córkami
we Frankfurcie nad Menem,
jednak nie przeszkadza mu
to wykładać w PomoriKpfefc.,
skiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Wydana we wrześniu 2001
roku powieść „Samot- ęm
ność w Sieci” stała się
W
bestsellerem. Na ante%
nie I Programu Polskie—A.

„Konserwacjo
trupa"

"% s
Specjalnie dla „GK” i „GS”

\ 1

z Berlina pisze
Piotr CYWIŃSKI
„Gdyby głupota miała skrzy
dła, fruwałaby pani jak gołębi
ca”, powiedział lekarz do pielę
gniarki w „Szpitalu na peryfe
riach”. Bohaterowie tego cze
skiego serialu byli fikcyjni. Pol
ski minister zdrowia nie jest po
stacią ze scenariusza czeskie
go reżysera. I na tym polega
cały dramat.

gorzata Foremniak i
Krzysztof Pieczyński.
Autor niedawno pro
mował swoją książkę
w auli PAP w Słup- k
można wejść na a
jego stronę Inter- a
netową: www.wi- a

„Najbliższy jest mi brytyjski
narodowy system, ochrony zdro
wia. Uważam., że już dziś mamy
jego elementy - lekarza pierwsze
go kontaktu i publiczne szpitale.
(...) Również tak zachwalany nie
miecki system oparty na kasach
chorych nie zdał egzaminu i ewo
luuje w kierunku systemu brytyj
skiego” - stwierdził minister Ma
riusz Łapiński w rozmowie z
moim redakcyjnym kolegą z
„Wprost”. Gdyby zdanie to padło
z ust osoby bez większego wpły
wu na służbę zdrowia, machnął
bym ręką. Niestety, minister
Łapiński, który ma zdanie, a nie
ma wiedzy, kształtuje opiekę le
karską nad wszystkimi Polaka
mi, więc sprawa przestaje być
śmieszna. Oto, co stanowi wzo
rzec dla twórcy polskiej służby
zdrowia w przyszłości.
***

■ Rozmowa z JANUSZEM WIŚNIEWSKIM, autorem
bestselleru „Samotność w Sieci”
- Dotychczas pisał pan tylko
rozprawy naukowe i programy
komputerowe. Co pana skłoni
ło do napisania powieści?
- Po raz pierwszy chciałem napi
sać coś do emocji, a nie do świado
mości. Pisałem, bo miałem taką
potrzebę. Chciałem w końcu stwo
rzyć coś innego niż program infor
matyczny. Długo pisałem do szufla
dy- Jednak zdecydował się pan
to opublikować...
- Pewnego wieczoru napisałem
dobry rozdział, wypiłem pół butel
ki czerwonego wina i wysłałem go
do „Playboya”, aby sprawdzić, czy
to co robię nie jest grafomaństwem. Oni to opublikowali.
Utwierdziło mnie to w przekona
niu, że może warto zebrać wszyst
ko w całość.
- Ciągle jest pan w rozjazdach
- kiedy pan pisał?
- Pisałem na sześciu kontynen
tach, w samolotach, na basenie codziennie przed pracą pływam i
wtedy mam czas na myślenie. Pi
sałem także w słupskim pubie.
Powieść powstawała przy różnej
muzyce, przy różnych nastrojach i
różnych gatunkach wina. Na sa
mym końcu napisałem prolog, a na
samym początku „15 minut póź
niej”, którego w książce nie ma, ale
jest na mojej stronie internetowej.
Są to dalsze losy bohaterów. Ten
fragment istniał, nie dopisałem go
dlatego, że piszą do mnie czytelni
cy i pytają co stało się później.
- Wierzy pan w internetową
miłość?
- W Internecie można znaleźć
swoją miłość siedząc w wózku in
walidzkim, siedząc w starych leg
ginsach na podłodze albo w ręczni
ku na głowie zaraz po wyjściu z
łazienki i nikomu to nie przeszka
dza. Myślę, że to jest ten fenomen
- że można się zachwycić słowem.
Przy spotkaniu czar może prysnąć.
W Internecie nie ma syndromu
baru.
- Co to jest syndrom baru?
- Mężczyźni jemu ulegają. Wcho
dząc do baru przysiadają się za
wsze do najładniejszych kobiet,

niekoniecznie do tych, które mają
najwięcej do powiedzenia. Według
mnie jest to choroba. W Internecie
nie ma syndromu baru. Jest tylko
słowo. Mężczyźni, którzy są za
mali, za grubi, zakompleksieni dostają szansę. Internet ma to do
siebie, że ludzie intensywniej prze
żywają, bo nigdy nie wiedzą, ile
dostali czasu na opowiedzenie
wszystkiego. Może 5 minut, a może
50 lat. Wszystko chcą szybko opo
wiedzieć. Pękają wszelkie bariery
- jest się anonimowym i o wszyst
kim można powiedzieć. Internet
przełamuje lody.
- Ale uczestnicy czatu często
nie są wobec siebie szczerzy...
- Oczywiście, że jest udawanie.
Niemal każdy chce przedstawić
swoją osobowość lepiej. Jest to nor
malna sprawa. Gdy mężczyzna na
plaży widzi obok siebie ładną ko
bietę, zawsze wciągnie brzuch.
- Oprócz wątku głównego
wplótł pan w powieść wiele in
nych ciekawych historii - opo
wieść o narkomanie Jimie, o
Jakubie i Natalii, o Jakubie i
Jennifer...
- Wszystkie te historie są praw
dziwe - wszystkie się komuś zda
rzyły. Nawet mnie. W hotelach, o
których piszę - można rezerwować
pokoje. We wszystkich tych miej
scach byłem i ludzie opowiadali mi
takie historie. Zostały one sfabularyzowane, aby chronić ich prywat
ność.
- Na 316 stronach skumulo
wał pan bardzo dużo nie
szczęść.
- Jest to typowa choroba mło
dzieńcza. Jeśli człowiek pisze i nie
wie, czy mu to wydadzą, to mózg
opróżnia totalnie. Pisze się wszyst
ko, co przyjdzie do głowy, bo może
to się redaktorowi spodoba. A że
wszystko mu się spodobało, to opu
blikowali wszystko.
- Skąd się wzięła tak dobra
znajomość psychologii kobie
ty?
- Może stąd, że sam mam pewne
cechy kobiecości, np. wzruszam się
na filmach i czasami płaczę. Prze
czytałem dużo książek na temat

psychologii kobiety, ale to nie dla
tej powieści. Chciałem poznać ko
bietę. Chciałem po prostu przekro
czyć pewną granicę - wyobrazić
sobie, co bym w danym momencie
czuł, gdybym był kobietą. Wrażli
wość jest uniwersalna - bez wzglę
du na płeć. Tylko że mężczyźni to
ukrywają.
- Czy pana żona nie była za
zdrosna po przeczytaniu książ
ki?
- Oczywiście, że była zazdrosna
i szukała wątków autobiograficz
nych. Jednak ta książka nie jest o
mnie. Wharton powiedział kiedyś,
że z jednej biografii można pisać
nieskończenie wiele historii. W
każdej książce jest pewna część
biografii. W tej również. Ta książ
ka jednak nie jest o mnie, ale o
pewnych elementach mojego ży
cia.
- Napisał pan rozprawę habi
litacyjną z chemii. Książkę pro
muje pan wykładem o moleku
łach emocji. Czy miłość według
pana to reakcje chemiczne za
chodzące w człowieku?
- Interesują mnie emocje w sen
sie chemicznym, to co się dzieje w
nas, gdy jesteśmy zakochani. Na
uka posunęła się tak daleko, że sta
ny zakochania można teraz zmie
rzyć. Zainteresowałem się tym i
zebrałem na ten temat informacje
z ostatnich 30 lat. Stan zakochania
jest spowodowany małą substancją
jedenastoatomową - fenyloetyloaminą. Powoduje w naszym mózgu
stan podobny do amfetaminowego.
Jednym słowem ludzie zakochani
są na rauszu - są zdekoncentrowa
ni, mogą przez całą noc ze sobą roz
mawiać, a później cały dzień pra
cować. Jest to stan zdecydowanie
narkotyczny. Jednak po pewnym
czasie organizm wytwarza pewien
poziom tolerancji na ten związek.
Ludzie już się nie kochają tak jak
na początku i to nie jest ich wina.
Organizm się przyzwyczaja do tego
poziomu fenyloetyloaminy.
- Czy „Samotność...” będzie
tłumaczona na języki obce?
- Właśnie prowadzę negocjacje z
wydawnictwem niemieckim. Zale
ży mi na tym, aby ukazała się po
niemiecku, choćby dlatego, żeby
przeczytała ją moja córka. Od 15

lat mieszkamy we Frankfurcie i
ona niechętnie czyta po polsku, bo
ma mało czasu. Poza tym mam tam
wielu przyjaciół, którzy nie znają
polskiego. Jednak pierwszym kra
jem, gdzie ta książka się ukaże,
będzie Chorwacja. Próby podejmo
wane są również we Francji.
- Podobno będzie również
film.
- Owszem, książką zaintereso
wał się Witold Adamek. Scena
riusz piszę ja. Sam jestem bardzo
ciekawy tego, ale boję się, gdyż film
często niszczy książkę. Odzierają
z pewnej tajemnicy i niedopowie
dzeń. Jest to strasznie trudne
przedsięwzięcie, ale to był pomysł
reżysera, a nie mój i wierzę, że bę
dzie on to potrafił zrobić dobrze.
- Czy zastanawiał się już pan
jacy aktorzy zagrają?
- Są pęwne przymiarki. Chciał
bym, aby narkomana Jima grał
Paweł Kukiz, bo pasuje do tej roli.
Nie mam zielonego pojęcia, kto
mógłby zagrać Jakuba. A w roli
kobiety widziałbym Kingę Preis.
Moim marzeniem jest, aby grali
zupełnie nieznani ludzie. Nie chcę,
aby grali aktorzy z seriali. Mimo że
Małgorzata Foremniak pięknie i
wzruszająco czytała powieść na
antenie radia, to ona w świadomo
ści ludzi już na zawsze pozostanie
doktor Zosią.
- Zdradził pan już, że będzie
kolejna książka - o czym tym
razem?
- Nie będzie miała nic wspólne
go z Internetem. Tytuł już wzbudza
kontrowersje, ale mam nadzieję, że
wydawnictwo „Prószyński i S-ka”
je zaakceptuje. Brzmi on „Menstru
acje”. Ma opowiadać historię men
struacji sześciu lub ośmiu kobiet.
Będą to historie miłosne z różnych
epok. Same menstruacje nie będą
w ogóle opisane, mimo tego, że by
łem u ginekologa na konsultacji.
Wszystkie historie będzie łączył
fakt, jak menstruacje mogą wpły
nąć na losy kobiet. Można by zapy
tać, co ten mężczyzna ma do powie
dzenia na temat kobiet - ale ja
mam coś do powiedzenia i chcę to
zapisać.
- Dziękuję za rozmowę.
MAGDALENA OLECHNOWICZ
Fot. Krzysztof Tomasik

1.038.000 nazwisk. Tylu wła
śnie Brytyjczyków znajdowało
się na przełomie 2001/2002 roku
na liście czekających na przyję
cie do szpitala, badania specja
listyczne lub operacje. Gdyby
ktoś pomyślał, że przez pomyłkę
napisałem za dużo zer, powta
rzam słownie: milion trzydzieści
osiem tysięcy. Dodam, że lista ta
nie maleje, lecz rośnie. Informa
cje o śmierci ludzi, którzy nie
doczekali opieki medycznej, nie
należą w brytyjskich mediach do
rzadkości. Ponad 50 tys. osób
czeka na przyjęcie do szpitala
ponad rok. Ale nawet te dane nie
odzwierciedlają rzeczywistej sy
tuacji, gdyż nie obejmują tych,
którzy udają się po pomoc leka
rzy na drugą stroną kanału La
Manche, płacąc za nią z własnej
kieszeni.
„Nasza służba zdrowia jest
bankrutem”, stwierdził bez
owijania w bawełnę Liam Fox,
minister zdrowia z gabinetu cie
ni brytyjskich konserwatystów.
Podczas gdy w jego kraju na ty
siąc mieszkańców przypada 1,7
lekarza, w RFN dwa razy tyle. W
tej samej proporcji kształtują się
wydatki na opiekę zdrowotną.
Fox podpatrywał niedawno orga
nizację służby zdrowia w Niem
czech i Szwecji. Gdy wrócił, wy
znał z ubolewaniem: „różnica po
lega na tym, że oni ją doskona
lą, a my musimy cały system
stworzyć od podstaw”. Brytyjski
model, nazywany zgryźliwie
przez Niemców „konserwacją
trupa”, zbankrutował już w cza
sach premier Margaret That
cher. Jej gabinet zdawał sobie z
tego sprawę, musiał jednak naj
pierw dokonać bolesnej przebu
dowy kulejącej gospodarki i pry
watyzacji przemysłu ciężkiego.
Odkładanie niezbędnych prze
kształceń w państwowym syste
mie służby zdrowia przez na
stępców „Żelaznej Lady” dopro
wadziło do katastrofalnej sytu
acji: w szpitalach brak nowocze
snego sprzętu i personelu, a cho
rzy leżący w wieloosobowych sa
lach i na korytarzach mogą mó
wić o szczęściu, jeśli w ogóle zo
staną przyjęci. Dla rozładowania
napięcia urzędujący minister
Alan Milburn obiecał swym
rodakom zwracać pieniądze za
leczenie prywatne i w innych
krajach. Wkrótce jednak ograni
czył to przyrzeczenie do „oczeku
jących dłuższy okres”, gdyż jego
resort stanął przed groźbą total
nej plajty...

Z Wielkiej Brytanii ruszyli cho
rzy do Francji, a zwłaszcza do
Niemiec, gdzie - jak napisał lon
dyński „Times” - „Pacjenci korzy
stają z pięciogwiazdkowej opie
ki”. Leczeni są w komfortowych
warunkach, lekarze dobrze zara
biają, a badania naukowe są na
najwyższym, światowym pozio
mie. Nowoczesny sprzęt, pielę
gniarki na zawołanie, pokoje z
łazienkami, telewizorami i tele
fonami, posiłki wybierane z kar
ty, jak w restauracji... - dla Bry
tyjczyków to spełnienie bajkowe
go snu. Dła Niemców - codzien
ność. Nie znaczy to bynajmniej,
że system opieki zdrowotnej w
RFN nie ma problemów. Lekarze
narzekają na „przeciążenie” i
płace, choć de facto należą do
grupy najlepiej zarabiających.
Szef kliniki zarabia rocznie po
nad 110 tys. euro brutto, stoma
tolog z własną praktyką bez
mała 100 tys., a lekarz kas cho
rych ponad 70 tys. Dochody
przedsiębiorców wynoszą 63 tys.
euro, architektów 50 tys., a na
uczycieli 45 tys. euro. Pielęgniar
ki zarabiają 36 tys. euro, czyli
około 130 tys. złotych rocznie.
Minister Finansów
Hans
Eichel uważa, że niemiecka
służba zdrowia jest zbyt kosz
towna. W 2001 roku szpitale po
chłonęły 60 mld euro. Ubezpieczalnie i kasy zarzucają leka
rzom, że są „nadopiekuńczy” i
wiele badań, terapii oraz drogich
leków zalecają niepotrzebnie. Na
2004 rok zaplanowano zmianę
sposobu obliczania kosztów me
dycznych świadczeń. Dziś wyni
kają one z zakresu opieki i cen
nika usług w poszczególnych
szpitalach, a w przyszłości mają
być oparte na diagnozie, co ma
mobilizować do skracania okre
su leczenia. Innym problemem
jest ucieczka lekarzy z terenu
byłej NRD. Cóż, każdy by
uciekł, gdyby zarabiał 70 proc.
tego, co koledzy na zachodzie re
publiki, by o otoczeniu nie wspo
mnieć...
***
Podstawą funkcjonowania nie
mieckiego systemu nie jest pań
stwowy interwencjonizm, lecz
decentralizacja i całkowita sa
morządność. Wzrost kosztów le
czenia i niewielki w stosunku do
ogółu wydatków deficyt w ka
sach chorych minister zdrowia
Ulla Schmidt chce ograniczyć
m.in. przez większy rygor w sto
sowaniu drogich medykamen
tów. Jej niepokój budziło też...
zbyt dużo wolnych łóżek w szpi
talach. Minister Schmidt chcia
ła zmniejszyć ich liczbę z 594 tys.
do około 465 tys. Nikt jednak nie
podważa struktury służby zdro
wia, którą Niemcy uważają za
swe dobrodziejstwo i powód do
dumy. Ich troskę powoduje dziś
tylko jedno: czy napływ pacjen
tów z zagranicy nie obniży jako
ści dotychczasowej opieki. W
kwestii formalnej, w Niemczech
istnieje 2040 szpitali ogólnych, z
których tylko 374 są prywatne,
a większość stanowią właśnie
tzw. placówki publiczne. Na ba
dania i operacje przyjeżdżają tu
nie tylko Brytyjczycy, lecz także
Skandynawowie, Włosi, pacjen
ci z Bliskiego Wschodu i coraz
częściej z Europy Środkowow
schodniej.
Czy Polacy wzorem Brytyjczy
ków już dziś powinni składać
pieniądze na ewentualne lecze
nie za Odrą? Czy polski orzeł re
sortu zdrowia zdoła zrealizować
„najbliższy mu model”? Nie
wiem. W każdym razie Leszek
Miller powinien wziąć pod uwa
gę, że funkcja szefa rządu nie
jest wieczna i sam któregoś dnia
będzie musiał udać się do leka
rza, czego oczywiście mu nie ży
czę...

PO NASZYCH PUBLIKACJACH
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Burmistrzu, gazu

We wrześniu ubiegłego roku na
łamach „Głosu” ukazało się kilka
artykułów (wśród nich - „Burmi
strzu, gazu!”) o podpisaniu umowy
ze spółką „Petrico” w Karlinie przez
dwóch członków zarządu Białego
Boru w ostatnim dniu ich urzędowa
nia (przypomnijmy, że odwołani zo
stali w wyniku gminnego referen
dum). 13 lutego otrzymaliśmy list
od mecenasa Mirosława Wacław
skiego w tej sprawie. Poniżej jego
treść (z niewielkimi skrótami).
„Uprzejmie zawiadamiam, iż To
masz Ginda i Jerzy Kirko zwróci
li się do mojej kancelarii o reprezen
towanie ich praw w sprawie o ochro
nę dóbr osobistych, w związku z sze
regiem publikacji zamieszczonych w
„Głosie Koszalińskim”, a dotyczą
cych rzekomych nieprawidłowości
związanych z zawarciem umowy ze
spółką „Petrico” Karlino na gazyfi

ff

przygotowawcze przez Prokuraturę
Okręgową w Koszalinie, zarejestro
wane pod sygnaturą V Ds. 23/1. W
dniu 5 grudnia 200lr. prokurator
okręgowy w Koszalinie umorzył po
stępowanie w sprawie przekrocze
nia uprawnień przez Tomasza Gindę i członka zarządu J. Kirko wobec
stwierdzenia, iż czyn ten nie zawie
ra znamion czynu zabronionego.
Powyższe postanowienie jest pra
womocne. Regionalna Izba Obra
chunkowa w Szczecinie prawomoc
nym orzeczeniem z dnia 29 listopa
da 2001r. uniewinniła T. Gindę i J.
Kirko, obwinionych o umyślne naru
szenie dyscypliny finansów publicz
nych. Powyższe fakty wskazują więc
jednoznacznie, iż sugerowane w ar
tykułach nieprawidłowości i łama
nie prawa, nie miało w rzeczywisto
ści miejsca. (...)”
Adwokat Mirosław Wacławski

kację miasta Biały Bór. Pan To
masz Ginda w chwili zawierania
umowy zajmował stanowisko bur
mistrza miasta Biały Bór, nato
miast pan Jerzy Kirko był człon
kiem zarządu. W Pańskiej gazecie
ukazało się kilka artykułów sugeru
jących, iż zawierając umowę moi
Mocodawcy złamali prawo, zostały
użyte określenia, iż złamanie pra
wa miało miejsce więcej niż jeden
raz, stwierdzono też, że moi Moco
dawcy nie znali ustaw samorządo
wych, a sprawę wyjaśni m.in. Sąd
Okręgowy w Koszalinie. Zamiesz
czony w wydaniu sobotnio-niedziel
nym, opatrzonym datą 29/30 wrze
śnia 2001 r. artykuł „Burmistrzu,
gazu”, został opatrzony kolażem su
gerującym, iż moi Mocodawcy kiero
wali się korzyścią materialną przy
zawieraniu umowy. W rzeczywisto
ści zostało wszczęte postępowanie

Od autora: Po zapoznaniu się z tre
ścią listu mecenasa Wacławskiego wy
wnioskowałem, że „Mocodawcy" nie
pokazali mu kontrowersyjnej umowy, w
której złamanie prawa samorządowe
go nie podlega dyskusjom. Pana me
cenasa odsyłam do ustawy samorzą
dowej, gdzie wyraźnie jest napisane, że
pod umową powinna znaleźć się kontr
asygnata skarbnika gminy, czego w
umowie z „Petrico" zabrakło. Odsyłam
do uchwały Rady Miasta i Gminy Biały
Bór, która pozwoliła zarządowi na za
ciąganie zobowiązań do wysokości 200
tysięcy złotych. Umowa z karlińską
spółką opiewała na milion złotychITa
ostatnia kwota została określona w
umowie bez przetargu, co narusza, pa
nie mecenasie, zapisy ustawy o zamó
wieniach publicznych. Ponadto wy
szczególnione kwoty nie były uwzględ
nione w budżecie gminy, co narusza
przepisy o dyscyplinie finansów pu
blicznych.
Można sobie zadać tylko jedno pyta
nie: czy w wyniku podpisania umowy
przez panów Gindę i Kirko wypłynęły z
gminy pieniądze? Przyznaję, że nie.
Następca p. Gindy, p.o. burmistrza Bia
łego Boru p. Jacek Piotrowski, dopro
wadził do unieważnienia umowy z „Pe
trico". Co do collage’u... Zadziwiła mnie
interpretacja mecenasa Wacławskiego.
Marian Dziadul
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Niemcy
„Chciałbym nawiązać do tema
tu odszkodowań dla ludzi pracujących w obozach na terenie
Niemiec, Polski itd. Nie szczędzi
się papieru na artykuły na ten
temat, specjalne okienka w
bankach, kłótnie, kolejki, ktoś
umiera, nie doczekał, rodzina
nadal robi swoje za wszelką
cenę.
Bywało tak, że ludzie dla ludzi
świadczyli, dokumentacja była
nieścisła, szli niektórzy po trupach
do przodu, aby się załapać na od
szkodowanie, choć parę groszy.
Teraz słyszy się znowu o odszko
dowaniach z byłego Związku Ra
dzieckiego. Czy ten marny pie
niądz zwróci człowiekowi to coś,
czy wyrówna tamte lata stracone
w obozach? (...)
Trzeba się także domagać od
szkodowań z terenów Polski, u nas
także wiele działo się spraw nie
zgodnych z prawem. Za straty,
krzywdy, za poniżanie człowieka,
za ciężką pracę niewolniczą nie da
się zapłacić pieniędzmi. (...)
Chciałbym zadać pytanie tym
wszystkim ubiegającym się o od
szkodowanie, jak i tym co otrzyma
li już parę tych nędznych groszy, czy
to Wam pomogło, czy teraz czujecie
się lepiej? Czy waszej sprawiedli
wości stało się już zadość? Słysza
łem jak nędzne to są grosze w nie
których przypadkach.
Jestem synem matki, która prze
bywała 3 lata w Niemczech w
Strasburgu koło granicy Francji.
Ona także dużo przeżyła. W jej
wypadku większość pobytu w Niem
czech wspominała dobrze, miała
też i źle, ale jak zrobiły bunt i po
szły na skargę do Arbeitsamtu (biu
ra) tak i za parę dni ich przewiezio
no w inne miejsce i tam byt się po
lepszył. Nie spotkałem, aby ktoś z
nas Polaków chwalił to, bo dzięki
temu, że przebywał w Niemczech

może i przeżył, tu też źle się dzia
ło. Mama miała tam dobrzej...) Ci
Niemcy, u których pracowała, byli
dla niej jak rodzina. Rygiel JózefMaria, niby polskiego pochodzenia.
U nich przeżyła okupację, pracowa
ła, jadła, spała. Nie kazali jej wra
cać do Polski, mówiąc: nic tam do
brego na ciebie nie czeka. Ale wró
ciła w 46 roku, przed końcem mar
ca. Tu była rodzina i polska ojczy
zna w Zagórzu koło Sanoka skąd
pochodziła.
Wiele razy nakłaniałem mamu
się do tego, aby złożyła papiery o
odszkodowanie. Zawsze padała ta
sama odpowiedź, że „nie”. Ja dzię
ki nim przeżyłam - Niemcy mnie
uratowali, jestem im też wdzięcz
na. Mama nigdy nie wystąpiła na
drogę, nie składała podania i tak
zostało do 23.12.2000 r. kiedy to
zmarła w Kaliszu Pom. na serce,
mając 76 lat. Pozostał dla mnie
mały list i sześć zdjęć koleżanek z
obozu. I rodzice z córkami, u któ
rych pracowała do końca. Całe swoje
życie byłem dumny ze swojej mamy,
wiele dobrych cech we mnie wpoiła.
Uważam siebie za dobrze wycho
wanego człowieka, dzisiaj poma
gam ludziom chorym, biorę zawsze
udział w akcjach pomocy, choć nie
wiele mogę dać, ale zawsze łączę się
z ludźmi uczuciem, żalem i smut
kiem. Tak jak moja mama - Szkit
Stefania - szczerze - serdecznie.
Potrafię się cieszyć z czyjegoś szczę
ścia, radości, a także łzawię z żalu,
tragedii, potrafię współczuć ca
łkiem obcym dla mnie ludziom.
(...)Będę pomagał nadal. Łatwo dać,
jak ma się tysiące, ale jak ciężko
podzielić się pomocą, będąc same
mu w potrzebie. (...)”
Henryk Szkit
Strzekęcino
Na zdjęciu (od lewej): mama na
szego czytelnika, pan Henryk i jego
siostra Adela
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Ten wyjątkowy telefon dostępny jest tylko w Plusie, Posiada;
* książkę adresową na 1000 haseł • kalendarz • baterię o przedłużonej
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„Jeszcze nie
zdechłam..."
„W dniu 16 lutego w „GK” uka
zał się artykuł pt. „Jeszcze nie
zdechłam...”. Na tej samej stro
nie ukazała się sonda. W sondzie
tej poruszyła mnie wypowiedź
studentki z Koszalina Iwony
Radnickiej, która twierdzi, że
bezdomni „Budzą obrzydzenie i
odstraszają ludzi...”
Przecież połowa z tych ludzi wy
gląda normalnie, dbają o siebie i z
pewnością szanowna studentka nie
wie, że gdy jest już na dworcu i obok
niej przechodzi zwykły człowiek - to
też jest bezdomny. To jak to? Bez
domny nie śmierdzi? Jest normal
nie ubrany? Coś tu nie tak... Ajednak! Niektórzy z nich mają napraw
dę dobre zawody, ale jest jedna
rzecz, ludzie ich znają z widzenia (a
może nie chcieli by ich znać?) i dla
tego ciężko im o pracę i dom.

W artykule pisano też, że gdy Pan
Bolek chodził prosić o mieszkanie,
usłyszał tylko: „Byłeś w dołku, da
lej do tego dołka zjeżdżaj”. No prze
cież to jakaś paranoja, żeby tak do
człowieka powiedzieć. Dobrze, że
go nie pobili za to, że się o miesz
kanie spytał!
Wróćmy do szanownej student
ki.(...) Niech postawi się w roli bez
domnej, wątpię, żeby sobie pora
dziła. Przecież w Polsce lepiej kry
tykować niż pomagać (oczywiście
są ludzie dobrej woli). (...)
Teraz pytanie do wszystkich: Jak
byście się czuli, gdybyście to wy byli
bezdomni? Zastanówcie się nad
tym - później krytykujcie. Ja na
szczęście mam dom i dziękuję za to
rodzicom.
Pozdrawiam.”
Marek, 17 lat
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Chcielibyśmy zamieszkać tu na
stałe - dodaje Rita.

Czujemy się tutaj
dobrze
W 1995 r. do pracy w Polsce
przyjechał Maartem Molenaar.
Był jednym z pierwszych pracow
ników Farm Frites Poland Dwa,
której siedziba mieści się w Bo
brownikach. Po półtora roku dołą
czyła do niego żona z dwoma sy
nami. Trzecie dziecko urodziło się
w Polsce. Rodzinę utrzymuje Ma
arten, który jest specjalistą do
spraw hodowli. Alma, jego żona,
która języka polskiego nauczyła
się dopiero po przyjeździe do Pol
ski, jest obecnie studentką trze
ciego roku filologii polskiej w Po
morskiej Akademii Pedagogicznej
w Słupsku.
- Postanowiliśmy tu przyjechać,
ponieważ Polska jawiła nam się
jako bardzo ciekawy kraj. I nie za
wiedliśmy się. Polacy przyjęli nas
bardzo życzliwie i gościnnie. Szyb
ko nawiązaliśmy znajomości.
Mamy już dużo przyjaciół, z który
mi bardzo często się spotykamy mówi Maarten. - Mogliśmy za
mieszkać w apartamencie w pałacu
w Bobrownikach. Postanowiliśmy
jednak przeprowadzić się do odległej
o kilka kilometrów Wielkiej Wsi,
ponieważ chcieliśmy być wśród Po
laków.
Almę najbardziej zauroczyły w
Polsce ogromne przestrzenie, świe
że powietrze oraz ludzie. Ich dzie
ci chodzą do przedszkola w Głów
czycach. Bardzo dobrze mówią już
po polsku. Najstarszy syn w tym
roku pójdzie do szkoły. - Chcieli
byśmy zostać w Polsce na stałe, ałe
jak to będzie, pokaże czas. Czuje
my się tutaj bardzo dobrze - doda
je Alma.

Najpierw była
nieufność

ill
Kilka lat temu na Pomorzu Środkowym pojawiły się pierwsze
zagraniczne firmy oraz obcokrajowcy, którzy postanowili zain
westować w naszym kraju. Powstały nowe zakłady z udziałem
kapitału polskiego. Do pracy w Polsce przyjechali Holendrzy,
Duńczycy, Finowie... Jak im się u nas żyje i jak pracuje?
- Mąż zawsze chciał być hodowcą
bydła. Niestety, w Hołandii, gdzie
ziemi jest mało, a do tego jest ona
bardzo droga, nie mógł zrealizować
swoich marzeń. Postanowiliśmy
przyjechać do Polski — mówi Rita
Beltman z Cetynia. - Musieliśmy
nauczyć się mówić po polsku, bo bez
znajomości języka długo nie zagrza
libyśmy tu miejsca. Początki były
bardzo trudne. Na szczęście naszym
trzem córkom nauka języka przy
chodzi znacznie łatwiej. Uczą się go
na podwórku, podczas zabaw z pol
skimi dziećmi.
Beltmanowie wydzierżawili od
Agencji Własności Rolnej Skarbu
Państwa prawie 240 hektarów zie
mi oraz kilka budynków gospodar

skich po byłym pegeerze. Mówią, że
na początku było bardzo ciężko, ale
układało się po ich myśli. Aż do
zeszłego roku...
Pierwszy pożar wybuchł w czerw
cu. Spłonęła stodoła pełna słomy.
Prawdopodobnie ogień zaprószyły
dzieci. Pół roku później, w sylwe
strową noc spłonęła obora. Na
szczęście betonowa konstrukcja
budynku powstrzymała ogień, ura
towano ponad 100 sztuk bydła.
- To było ewidentne podpałenie.
Na kilka minut przed wybuchem
pożaru ludzie ze wsi widzieli biały
samochód, a na śniegu - prowa
dzące od auta do obory ślady bu
tów. Takie samo auto widziano też
przed pożarem, stodoły - mówi pra

gnący zachować anonimowość
mieszkaniec Cetynia. - Od nas ze
wsi nikt tego nie mógł zrobić. Belt
manowie to dobrzy i pracowici lu
dzie. Jak trzeba było, to przebiera
li śię w robocźP. ćiućhy i harowali
równo ze swoimi pracownikami.
Dzięki nim nasza wieś ożyła. Ręce
bym odrąbał, gdybym tego podpa
lacza złapał.
Freddy i Rita załamani niepo
wodzeniami postanowili wrócić do
Holandii. Na wieść o tym miesz
kańcy Cetynia przeprowadzili dla
nich zbiórkę pieniędzy. Uzbierali
ponad 1.300 zł. Ta życzliwość prze
sądziła o tym, że Beltmanowie
zdecydowali jednak pozostać w
Polsce. - To było super. Tutejsi lu
dzie są bardzo życzliwi i wspania
li. Spróbujemy jeszcze raz zacząć
wszystko od początku. W przy
szłym roku planujemy rozbudować
nasze stado do 200 sztuk. Ale czy
nam się to uda? Wszystko zależy od
tego, czy zdobędziemy pieniądze.

Na południu byłego województwa
słupskiego zadomowiła się duńska
spółka ,,Poldanor” zajmująca się
produkcją trzody chlewnej i roślin
ną. W Polsce obecna jest od ośmiu
lat. Jej siedziba znajduje się w Prze
chlewie, a kilkanaście zakładów
produkcyjnych w gminach: Koczała,
Człuchów, Debrzno, Polanów i Ka
lisz Pomorski.
- W pierwszych miesiącach odczuwałiśmy nieufność, zarówno ze
strony pracowników, jak i urzędni
ków - mówi Tom Axelgaard, pre
zes spółki.- Wiele osób mówiło, że
,, przyszli obcokrajowcy i nas wy
korzystają”. Mieliśmy problemy z
biurokracją, zarówno na lokal
nym., jak i krajowym szczeblu.
Przez dwa lata nasze oczekiwania
co do wydajności i organizacji pra
cy rozm ijały się z poglądami pra
cowników. Dzisiajjest zupełnie ina
czej. Jesteśmy z załogi zadowołeni.
Uważam, że teraz traktują oni fir
mę jak swoją własną, choć ciągle
zdarzają się czarne owce.
Różnie układała się też współ
praca z lokalnymi samorządami.
Dwa lata temu ,,Poldanor” toczył
spór z władzami Miastka o loka

* Pod naszym patronatem
* Ruszyła kolejna edycja wyborów Miss Polski i Miss Polski Nastolatek 2002!

Uwaga piękne dziewczyny!
Dziewczęta, które zamierzają spróbować swoich sił w kon
kursie piękności, zachęcamy do wzięcia udziału w imprezie,
której patronuje nasza redakcja, a organizatorem jest szcze
cińska agencja modelek Art Flash.
Wybory Miss Pomorza Zachodnie
go 2002 i Miss Pomorza Zachodnie
go Nastolatek 2002 odbędą się po
dobnie jak w roku ubiegłym w koło
brzeskiej Hali Milenium w długi
majowy weekend.
Finalistki wezmą udział w pró
bach choreograficznych, sesji foto
graficznej podczas zgrupowania
przygotowującego do gali finałowej
w nadmorskim kurorcie.
Art Flash zaprasza do udziału w
konkursie Miss Pomorza Zachod
niego 2002 i Miss Pomorza Zachod
niego Nastolatek 2002, który zosta
nie poprzedzony licznymi castinga
mi. W konkursie mogą uczestniczyć
bezdzietne panny w wieku 18 - 24
lata, oraz dziewczęta w wieku 15 18 lat.
Dziewczęta pragnące wziąć
udział w castingach proszone są o
zabranie ze sobą dwóch zdjęć (syl
wetki i twarzy), krótkiej spódnicz
ki, butów na wysokim obcasie oraz
stroju kąpielowego (może być jed

no- lub dwuczęściowy). Na spotka
niach mile widziane będą mamy
kandydatek, a w przypadku młod
szych dziewcząt konieczna jest
obecność rodzica lub prawnego
opiekuna.
Finalistki Miss Pomorza Zachod
niego 2002 wezmą udział w wybo
rach Miss Polski 2002 oraz mają
możliwość udziału w 30 konkursach
międzynarodowych.
Wszelkich informacji udziela
biuro AgencjiArt Flash,
ul. Żubrów 6 w Szczecinie
tel. 091-43-30 300.
Kandydatki do tytułu Miss Pomo
rza Zachodniego 2002 oraz Miss Po
morza Zachodniego Nastolatek
2002, które nie będą mogły uczest
niczyć w castingach, proszone są o
przesłanie czytelnie wypełnionego
kuponu zamieszczonego poniżej
wraz z dołączonymi zdjęciami na
adres Agencji Art Flash.
Na zdjęciu: zwyciężczyni ubiegło
rocznego konkursu

Terminy i miejsca pierwszych castingów: KOŁOBRZEG 9.03.2002 - sobota godz. 17.00, Sala Konferencyjna w Hali Mile
nium, ul. Łopuskiego
KOSZALIN -10.03.2002 - niedziela godzina 13.00, Domek Kata,
ul. Grodzka 3
Castingi dla dziewcząt ze Słupska odbędą się na początku
kwietnia. O dokładnym terminie - poinformujemy. ,

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU MISS POMORZA ZACHODNIEGO 2002

Ulica

Kod i miejscowość

Nr

telefon stacjonarny i komórkowy
Wzrost

Data urodzenia

Waga

Kolor włosów i oczu

Zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Agencji Art Flash
oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.97 o ochronie danych
osobowych (Dz.U. nr 133 pozycja 883) w celach komercyjnych, informacyjnych, marketingowych
oraz ich udostępnianie podmiotom gospodarczym współpracującym z Agencją Art Flash.
Podpis pełnoletniej kandydatki, a w przypadku Miss Pomorza Nastolatek 2002 jej prawnego opiekuna.

Kupon oraz 2 zdjęcia naleiy wysłać na adres:
Agencja Modelek Art Flash • organizator konkursu Miss Pomorza Zachodniego 2002,
uf. Żubrów 6, 71-617 Szczecin, tel./fax 091 43-30-300
patroni medialni
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Spalona obora w Cetyniu
lizację nowej fermy. Miała ona
powstać w Starznie w gminie Ko
czała, jednak jej władze uznały,
że poprodukcyjna gnojowica za
graża środowisku naturalnemu.
Efekt - zmieniono lokalizację i
ferma budowana jest w Łękini.
- Do tej pory uważamy, że w tej
sprawie w grę nie wchodziły argu
menty merytoryczne, a emocje mówi szef firmy, która zainwesto
wała już w regionie około 130 mi
lionów złotych. Oprócz fermy w Łę
kini, której budowa ma zostać za
kończona w połowie tego roku, „Poldanor” planuje budowę obiektów
hodowlanych w Konarzynach, ma
gazynu zbożowego w Koczale oraz
wspólnie z lokalnym samorządem
biogazowni w Koczale.

Nie wszyscy nas
lubią...
Od trzech lat w Przechlewie dzia
ła spółka ,,Prime Food” z udziałem
kapitału duńskiego, fińskiego i pol
skiego, zajmująca się ubojem i prze

twórstwem mięsa. Jest ściśle po
wiązana z „Poldanorem”. Zatrud
nia 365 pracowników. Andrzej
Turski, szef ,,Prime Food”, nie
ukrywa, że z powodu przewagi ka
pitału obcego firma nie przez
wszystkich jest łubiana.
- Zmorą są kontrole. Jedna się nie
skończy, a zaczyna się druga. Nie
wiem, być może jest to sposób na
załatanie dziury budżetowej - iro
nizuje A. Turski. Odczuwalna jest
też niechęć części okolicznych rolni
ków. - Owszem., teraz jest trochę le
piej niż na początku, gdzie niemal
każdy patrzył na nas złym. okiem.
Staramy się, jeśłi to jest możliwe,
przyjmować mięso również od oko
licznych rolników. Niestety, więk
szość z nich nie spełnia naszych wy
mogów. Nie wszyscy to rozumieją i
komentują, że chcemy ich zniszczyć
- mówi szef „Prime Foodu”.
A. Turski jest zadowolony z jako
ści pracy załogi, mimo sporej rota
cji pracowników (m.in. zwolnienia
z powodu kradzieży mięsa).

Na zdjęciu tytułowym: Maarten i Alma Molenaar w swoim domu

ARTUR STENCEL i ANDRZEJ GURBA
Fot. A. Stencel i A. Gurba
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Czy pamiętacie niespodziewaną
falę ciepła, jaka pod koniec stycz
nia napłynęła do Polski? Można
było wystawić twarz do słońca i
ogrzać się w jego promieniach! Było
miło, ale czy zdrowo? Z jednej stro
ny tak, bo pozwoliło przegnać zimo
wą depresję. Jest jednak i druga,
mniej przyjemna strona medalu...
Przedstawili ją niedawno na
ukowcy z Niemiec, którzy poddali
analizie dane nadsyłane przez sa
telitę ERS-2, obserwującego z
zewnątrz ziemską atmosferę. Z
tych danych wynika, że nagły na
pływ zwrotnikowego powietrza
sprawił, iż nad centralną częścią
Europy wyraźnie zmniejszyła się
warstwa ozonu. Jak wiadomo, gaz
ten chroni nas przed nadmiernymi
dawkami promieniowania ultrafio
letowego (UV), emitowanego przez
Słońce. Nadfiolet w umiarkowa
nych ilościach działa korzystnie na
organizm człowieka, jeśli jednak
jego natężenie jest zbyt wysokie,

może uszkadzać oczy i skórę, ini
cjując rozwój nowotworów, w tym
najgroźniejszego z nich - czerniaka.
Na szczęście, wspomniane zjawi
sko trwało przez trzy dni, po czym
warstwa ozonu nad Europą szybko
się odbudowała. Na nieszczęście,

były to owe trzy najcieplejsze dni
na przełomie stycznia i lutego, kie
dy to temperatura powietrza prze
kroczyła w wielu miejscach kraju
15 stopni Celsjusza. Wiele osób
udało się wtedy na pierwszy „wio
senny” spacer.

Tworzenie się krótkotrwałych
dziur w warstwie ochronnej, zni
kających po paru dniach wraz ze
zmianą cyrkulacji powietrza, za
uważono po raz pierwszy dopie
ro dwa lata temu. Wyśledziły je
precyzyjne instrumenty pomia
rowe, instalowane na współcze
snych satelitach teledetekcyj
nych. Siedzą one niemal z godzi
ny na godzinę zmiany natężenia
ozonu nad dowolnym fragmen
tem lądu.
Naukowcy niemieccy, którzy po
informowali o styczniowym zdarze
niu, ostrzegają, że szczególnie w
miesiącach wiosennych - od marca
do maja - tego typu epizody mogą
się często powtarzać. Co ciekawe,
takie minidziury obserwuje się nie
mal wyłącznie nad Europą, a stę
żenie nadfioletu wzrasta wówczas
o 20-30 procent powyżej normy ostrzega Thilo Erbertseder, au
tor badań.
(SN)

Nie ma miejsca
dla lwów

rzecz, której
brakowało
Peugeot 206

Lwom afrykańskim grozi stopniowa zagłada - ostrzegają w najnowszym raporcie eksperci ze Swiatowej Unii Ochrony Przyrody. Z najnowszych óbliczeń wynika, że populacja tych zwierząt w centralnej
i zachodniej części kontynentu
zmniejszyła się pod koniec XX wieku do poziomu, który nie gwarantuje im przetrwania.
Przed tysiącami lat lwy zamieszkiwały ogromne terytorium obejna ujące Afrykę, znaczną cześć Azji
i południowe krańce Europy. Dziś'
można je spotkać niemal wyłącznie
na pierwszym z wymienionych
kontynentów, a azjatycka odmiana
przetrwała w stanie dzikim tylko w
kilku rezerwatach. Gdyby teraz
okazało się, że dla lwów nie ma już
miejsca w znacznej części Afryki,
wówczas pod znakiem zapytania
stanąłby los całego gatunku.
Na razie największy afrykański
drapieżnik nie znajduje się na liście zwierząt zagrożonych. Jego
stada żyją we względnym komforcie wAfryce Wschodniej i Południowej. Jednak z roku na rok zwiększa się presja ze strony człowieka.
Sawanny, stanowiące dla lwów i
tysięcy innych gatunków naturalne środowisko życia, są coraz czę-
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ściej zajmowane pod rolnictwo,
Zwierzęta muszą się wycofać z terenów, które zamieszkiwały od tysięcy lat. Jeśli wejdą w drogę człowiekowi, traktowane są jak szkodniki i bez skrupułów zabijane,
Tymczasem lwy potrzebują do
życia ogromnych przestrzeni. Nie
da się ich, jak ludzi, ścisnąć w miastach, wyznaczając każdemu kawałek miejsca do życia. Przeciętna
powierzchnia terytorium zajmowa
nego przez jednego samca wynosi
50-100 kilometrów kwadratowych,
Wraz z ubywaniem obszarów dżi
kiej przyrody zmniejsza się też liczba drapieżników zamieszkujących
dany teren. Zdaniem naukowców,
jeśli lokalna populacja lwów zaczyna liczyć mniej niż 500 sztuk, wtedy tworzące ją osobniki są na tyle
blisko spokrewnione, że w kolejnych pokoleniach coraz częściej
pojawiają się różne defekty genetyczne i choroby wrodzone. Prowadzi to do stopniowej degeneracji i
wymarcia całej grupy. Tymczasem,
jak wynika z najnowszych obserwacji, lwy zamieszkujące Afrykę
zachodnią i centralną krzyżują się
w obrębie populacji liczących 200,
a w skrajnych przypadkach - zaledwie 50 sztuk. (SN)

Słońce w pyle
kredyt

PEUGEOT PEUGEOT 206‘ BŁYSKOTLIWY SAMOCHÓD. Pewnie
Kredyt:

znalazłeś już kilka powodów, dla których chciałbyś mieć
Peugeot 206. Ale teraz jest jeszcze jeden: kredyt 0%. Możesz

mieć nową 206-stkę, płacić za nią w ratach, a za raty nie płacić nic. Odwiedź salon
Peugeot - sprawdź tę, oraz inne atrakcyjne oferty kredytowania zakupu Peugeot 206.

PEUGEOT

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ.
Oferta ważna do I I marca 2002 r. Szczegóły w salonach Peugeot.

Kołobrzeg

Kołobrzeg

Koszalin/Biesiekierz

ANDRZEJCZUK

ANDRZEJCZUK

ANDRZEJCZUK

ul. Koszalińska 36

Zieleniewo 164

Stare Bielice 27C

tel. 0-94/354-58-03

tel. 0-94/354-26-33

tel. 0-94/346-86-38

Rok 1601 był na półkuli północ
nej jednym z najchłodniejszych w
łającej się udokumentować histo’ii klimatu. W wielu krajach Euroay nie było wtedy lata - tempera;ury dzienne odpowiadały raczej je
sieni lub wczesnej wiośnie.
Z przeszłości znane są podobne
przypadki nienormalnie chłodnych
niesięcy letnich. Wiemy o nich nie
sylko z przekazów historycznych,
informacje o wahaniach klimatu
nożna znaleźć
"ównież w rdze
niach lodowych,
wydobytych z lo
dowców Arktyki
araz w słojach
starych, kilkuset
letnich drzew, ro
snących na Sybe
rii lub w Kana
dzie. Naukowcy z
USA porównali te dane z zapisami
historycznymi dotyczącymi wiel
kich wybuchów wulkanów. Okaza
ło się, że między jednym i drugim
istnieje wyraźny związek: po każ
dej silnej erupcji wulkanicznej na
stępowało bardzo chłodne lato.
Badacze tłumaczą to w ten spo
sób, że ogromne masy popiołów i
gazów wyrzucanych z krateru roz
przestrzeniają się w atmosferze na
trri/\llri/\
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mią parasol, który zatrzymuje pro
mienie słoneczne. W efekcie Ziemia
otrzymuje zmniejszoną dawkę cie
pła słonecznego, co prowadzi do
spadku temperatury.
Przykład współwystępowania
wybuchów wulkanów i następują
cych po nich chłodnych lat stanowi,
zdaniem amerykańskich badaczy,
wspomniany rok 1601. Przekazy
historyczne potwierdzają, że po
między 15 lutego a 5 marca 1600
roku nastąpiła
potężna erupcja
wulkanu Huaynaputina (Peru).
Jak wskazują
dzisiejsze obli
czenia, w atmos
ferze znalazło
się 10 km sześć,
pyłu, a popiół
przykrył obszar
o powierzchni około 300 tys. km
kw., co niemal odpowiada obszaro
wi Polski. Pył wulkaniczny opadł
na statki przepływające w odległo
ści tysiąca kilometrów od wybrze
ży Ameryki Południowej, a jego mi
kroskopijne cząstki dostały się do
górnych warstw atmosfery, gdzie
unosiły się przez wiele lat, zabie
rając niewielką część światła i cie
pła słonecznego.
(SN)

Stronę przygotował PRZEMYSŁAW STEFANOWSKI
Zdjęcia PAP/CAF

Rosja: W armii
źle się dzieje
Prokuratura wojskowa w Rosji
podała, że w ubiegłym roku do jej
przedstawicielstw oraz innych
komórek armii wpłynęło ponad
140.000 skarg żołnierzy na swych^
przełożonych. Najczęstsze powo
dy skarg to: nieprzestrzeganie
podstawowych praw człowieka
oraz skierowanie do działań
zbrojnych wbrew woli żołnierzy.
W ostatnim przypadku chodzi
głównie o operacje antyterrory
styczne w Czeczenii.
Rosyjski Komitet Matek Żo
łnierzy oraz inne organizacje obro
ny praw człowieka od lat oskar
żają władze wojskowe o bezczyn
ność wobec podstawowych proble
mów armii. Zaliczają do nich
maltretowanie fizyczne, głodze
nie, gwałty i nadużywanie władzy
przez przełożonych. Efektem tego
jest rosnąca liczba dezercji, samo
bójstw oraz buntów. Niedawno
dwaj zdesperowani dwudziesto
latkowi po ucieczce z koszar eli
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tarnej 31. Dywizji PowietrznoDesantowej w Tatarstanie za
strzelili 11 osób, w tym pięciu
policjantów. W placówce wojsk
granicznych na Czukotce dwaj po
borowi zastrzelili dowódcę, trzech
oficerów i sierżanta.
Rosyjscy oficerowie bronią się
przed zarzutami i twierdzą, że
problemy armii są odbiciem sytu
acji w kraju, gdzie gwałtownie
wzrosła przestępczość. Przypomi
nają, że rocznie na terenie Fede
racji Rosyjskiej dokonuje się bli
sko 30 tysięcy morderstw, a w
aresztach i więzieniach przebywa
już milion skazanych. Komisje
poborowe coraz częściej kierują
do jednostek osobników z krymi
nalną przeszłością, którzy prze
noszą swoje zwyczaje do koszar
(wymuszenia rozbójnicze, narko
tyki). Jeden z dezerterów-zabójców w Tatarstanie, zanim trafił
do komandosów, miał już za sobą
dwa wyroki, (ho)

Groźni piraci
Wydawać by się mogło, że pirac
kie napady na statki należą już do
przeszłości. Tymczasem, jak poda
je najnowszy biuletyn Światowego
Biura Morskiego, w 2001 roku
miało miejsce 390 zgłoszonych
przypadków ataków piratów na
statki handlowe, podczas których
zginęły 72 osoby, a 121 zostało ran
nych. Powyższa statystyka nie
obejmuje napadów na statki rybac
kie i turystyczne, a zwłaszcza jach
ty. Ponadto nie wszyscy armatorzy
jednostek handlowych zgłaszają
takie przypadki w obawie przed
zemstą piratów oraz z powodu nie
zawsze „czystych” ładunków.
Większość pirackich napadów, tak
jak w latach poprzednich, miała

miejsce w rejonie Azji PołudniowoWschodniej - w Cieśninie Malakka
i u wybrzeży Wysp Filipińskich.
Uwagę zwraca natomiast gwałtow
nie rosnąca liczba ataków na stat
ki handlowe w rejonie Ameryki Po
łudniowej, u wybrzeży Kolumbii,
Brazylii, Peru i Ekwadoru. Szcze
gólnie ten ostatni kraj z wybrzeża
Pacyfiku zyskuje coraz bardziej po
nurą sławę, a armatorzy zalecają
jednostkom omijanie wybrzeża oraz
Wysp Galapagos szerokim łukiem.
Agenci morscy w Guayaquil, głów
nym porcie i aglomeracji Ekwadoru,
często wolą opłacić się piratom niż
narażać na złupienie cenny ładunek
i życie ludzi. Średnio taki okup wy
nosi 25 tysięcy dolarów, (ho)

Rzeźby na wzgórzu
Na Sycylii we Włoszech, na zboczu wzgórza w pobliżu miasteczka Catalafimi, mają powstać gigantyczne, ponad 20-metrowe podobizny Jana
Pawła II, Matki Teresy z Kalkuty i stygmatyka ojca Pio. Projekt zyskał
poparcie lokalnych władz i wsparcie z kasy Unii Europejskiej. Podobizny
zostaną odlane z cementu i żywicy, a potem przymocowane do zbocza.
Będą przypominać sławne amerykańskie rzeźby czterech prezydentów z
Góry Rushmore w Południowej Dakocie, (ho)
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30 marca Szwajcarzy zdecydują, czy ich kraj zostanie członkiem Organi
zacji Narodów Zjednoczonych, czy nadal pozostanie obserwatorem.
Na zdjęciu: plakaty przeciwko (z lewej) i za przystąpieniem Szwajcarii do
ONZ >

Radio buduje zaufanie
W Kabulu od poniedziałku rozpo
czyna nadawanie nowe radio „Good
Morning Afganistan”. Pieniądze na
uruchomienie stacji, 235 tysięcy euro,
dała Komisja Europejska w Bpukseli. Natomiast sprzęt, częściowo uży
wany, dostarczyły radiostacje duń
ska, szkocka i szwedzka. W rekordo
wym tempie zebrano 20 młodych
afgańskich dziennikarzy, reprezentu

jących różne grupy etniczne, którzy
będą przygotowywać program.
„Good Morning Afganistan” po
czątkowo będzie nadawał codzien
nie dwugodzinną audycją informacyjno-rozrywkową w językach pasztuńskim i dari. Głównym celem
rozgłośni ma być budowanie zaufa
nia między różnymi grupami et
nicznymi. (ho)

Dopłaty i sojusznicy
zytelnik jednej z ogólnokra negocjacjach z Unią. Widać już jed
jowych gazet napisał w tych nak np., że Węgry trochę inaczej
zapatrują się m.in. na te sprawy i
dniach w liście do redakcji:
są bardziej „elastycznie” ustosun
podniósł się wielki krzyk „że Unia
Europejska chce dać naszym rolni kowane do brukselskich propozycji.
Podobnie Słowenia. Jej minister
kom tylko ćwierć tych dopłat, które
spraw zagranicznych w toku swej
daje własnym. A skąd państwa
niedawnej wżyty w Warszawie
Unii mają te pieniądze - pyta on
stwierdził: „W stanowisku Komisji
dalej? - Z podatków od własnych
obywateli - w tym rolników. Czy np. j (UE) widzimy również elementy
pozytywne i uważamy, że podejście
członkowie LPR, żądając cudzych
pieniędzy, zapytali chłopa spód do tej sprawy nie powinno być wy
Barcelony, Bordeaux, Bremy czy łącznie krytyczne”.
W krąj ach nadbałtyckich, jak infor
Neapolu o ich chęć finansowania
mowała prasa, reakcja na unijne pro
rolników spod Grójca czy Konina?”.
Jak z tego i innych głosów wynika pozycje dla rolnictwa krajów kandy
- temat propozycji Komisji Euro dackich była dość spokojna; ostrzej
pejskiej dla środkowoeuropejskie sza, ale też umiarkowana na Litwie,
go, a w tym i polskiego rolnictwa - łagodniejsza ze strony Estonii i Łotwy.
W sposób zróżnicowany przyjęto
nadal jest przedmiotem żywego za
interesowania w społeczeństwie, je w krajach „15”, czyli członkow
choć emocjonalna temperatura wy skich Unii. W niektórych z nich
powiedzi w tych sprawach zdaje się uważa się, że propozycje są nie do
zaakceptowania, bowiem kwoty
opadać. Cytowany wyżej pogląd
dotacji zaproponowane przez Ko
można uznać za duże uproszczenie,
ale przecież jest coś w nim na rze misję Europejską są zbyt .hojne, W
innych akceptuje się je, a niekiedy
czy...
Śprzeciwiając się obecnym unij nawet uważa, że protesty krajów
nym propozycjom w kwestii dopłat, kandydackich są uzasadnione
jeśli chcemy osiągnąć pozytywne Opinie są także zróżnicowane we
tego rezultaty, nie można działać w wnętrznie - wśród polityków po
pojedynkę, w osamotnieniu. Potrze szczególnych krajów. Np, w Niem
ezech opinie różniące się od po
ba nam wsparcia, a przynajmniej
zrozumienia oraz sojuszników, za wściągliwego stanowiska kół rzą
równo wśród krajów ubiegających dowych wygłaszają obecnie czołowi
się o wstąpienie do UE. jak też - przedstawiciele opozycji, z kandy
zwłaszcza - wśród państw człon datem na przyszłego kanclerza
kowskich Unii. I to zarówno tam Stoiberem. Jednakże w tym kra
tejszych rządzących, jak i wśród ju, podobnie jak we Francji, jasne
go oficjalnego stanowiska w spra
tamtejszych społeczeństw.
wie dotacji UE można się będzie
A jak to wygląda obecnie?
spodziewać dopiero po wyborach
Kraje kandydackie, ogólnie rzecz
biorąc, podobnie jak Polska, nie są parlamentarnych i prezydenckich.
Wobec tak zróżnicowanych opinii
zadowolone z unijnych propozycji
i stanowisk jedno nie ulega wątpli
dopłat dla rolnictwa. Próbuje się,
choć przychodzi to z trudem, wypra wości: nasza strona musi rozwinąć
wielostronne i intensywne działa
cować wspólne stanowisko w tej
kwestii tzw. Grupy Wyszehradzkiej, nia, dyplomatyczne i innymi kana
czyli Czech, Słowacji, Węgier i Pol łami, by przekonywać poszczegól
ski, które z pewnością wzmocniłoby nych partnerów do polskich racji.
A.P.
„siłę przetargową” tych krajów w
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...najlepszych warunków.
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Niektórzy mówią, że za bardzo się staramy.
My natomiast jesteśmy z tego dumni.
Osiągamy przecież wspaniałe rezultaty.
A największą nagrodą jest dla nas satysfakcja

Do diagramu należy wpisać odgadnięte hasła. Litery z oznaczo
nych cyframi kratek w kolejności od 1 do 5 utworzą rozwiązanie.
A. Konflikt zbrojny
B. Państwo na Wyżynje Dekan
C. Kraj z Wielkim Murem
D. Kulturalna i religijna stolica Tybetu
E. Zboże popularne w krajach azjatyckich i afrykańskich
C

B

A

prawdziwych piwoszy.
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Specjał. Najważniejszy jest smak.
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Nagrodę książkową za prawidłowe rozwiązanie Politicusa-524 (Chiny)
wylosował Krzysztof Kaczanowski z Koszalina. Gratulujemy.
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Bezrobocie na... wysokim stołku

Głos Koszaliński/Głos Słupski
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ezrobocie dotknęło nie tylko ze swoimi dawnymi reprezentanta czence, i jego par
tii Nasza Ukraina.
mi w Sejmie.
zwykłych zjadaczy chleba,
- Wbrew pozorom, wieloletnie Z kolei jeden z naj
ale także dawnych ludzi wła
sprawowanie władzy, kontakty i bliższych niegdyś
dzy. Zostali oni wyrzuceni poza bur
tę życia nie tylko politycznego, ale i znana z mediów twarz często nie współpracowników
zawodowego. Złośliwcy powiedzą: pomagają, ale wręcz utrudniają Tomaszewskiego,
„Dlaczego nie? Wszyscy Polacy jadą otrzymanie pracy - uważa Grze były poseł AWS
na tym samym wózku, a przynaj gorz Cygonik, były rzecznik pra Andrzej Anusz,
mniej powinni”. Ponad 100 byłych sowy i poseł AWS, który szuka za po tym jak prze
grał proces o pla
parlamentarzystów Akcji znalazło trudnienia.
giat pracy magi
Przynajmniej liderzy mieli więcej
się na lodzie. Wielu z nich, zwłasz
szczęścia niż szary, partyjno-związ sterskiej, napisał i
cza w mniejszych miejscowościach,
zatrudniało nawet własne żony do kowy tłum. Marian Krzaklewski obronił na Uniwer
prowadzenia biur poselskich, na co ma etat związkowy z pensją 7 tysię sytecie Kardynała
zresztą Sejm przeznaczał im dodat cy złotych. Jeden z jego najbliższych Wyszyńskiego
kowe środki. Teraz więc, gdy skoń ludzi, były poseł RS-AWS, związko nową pracę. Tak
czyła się trzymiesięczna odprawa wiec Andrzej Szkaradek powrócił mu się spodobała
sejmowa, są rodziny polityków, któ do Nowosądeckiej Fabryki Urzą działalność nauko
re zostały właściwie bez żadnych dzeń Pracowniczych NOWOMAG, wa, że obecnie robi
środków do życia. I bez możliwości gdzie przed 1997 rokiem pracował doktorat. Inny po
uzyskania pomocy ze strony daw na etacie związkowym. Teraz Szka seł Akcji, Tomasz
radek pełni inną odpowiedzialną Wełnicki, nie ma
Fotele poselskie nie są wieczne. Jedni zajmują
nych liderów.
stałego
zajęcia,
je pierwszy raz, inni kolejny, jeszcze inni rozstali
Niektórym byłym posłom po czte funkcję. - Jestem pełnomocnikiem
się z nimi. Wszystko z woli wyborców.
rech (lub więcej, jeśli mieli manda zarządu do spraw marketingu. Pro chce zająć się do
ty kilka kadencji) latach prestiżo wadzę postępowanie układowe z radztwem praw
wej pracy w parlamencie ciężko wierzycielami. Udało mi się dopro nym, myśli także o
dziennikarstwie. - Jakby nie wy pisze doktorat o rolnictwie w kon
wrócić do mniej eksponowanego wadzić do umorzenia niektórych
zawodu np. robotnika albo urzęd długów zakładu - chwali się. Na szło, to mam jeszcze inny dobry tekście wejścia Polski do Unii Eu
nika biurowego. Ale z czasem oka zdecydowanie mniejsze wpływy fi zawód: jestem kuśnierzem. Umiem ropejskiej oraz daje wykłady na
zuje się, że w ogóle zdobycie jakie nansowe nie narzeka, gdyż„ma nie szyć damskie czapki. Podobno na uczelniach. - Jakoś sobie radzę.
wet ładnie... - reklamuje się Wełnic Inni mają gorzej - mówi.
gokolwiek - odpowiadającego wy wielkie potrzeby materialne”.
ki.
kształceniu i 'doświadczeniu posła
gorzej ma na pewno Grze
Z polityki nie zamierza zrezygno
arketingiem i sprawami
- etatu jest nie lada problemem...
gorz Cygonik. Pracy nie
finansowymi zajmuje się wać Jacek Janiszewski, dawniej
Nie mają nowej, intratnej posady,
■znalazł. A szuka jej od kilku
też były wicepremier, szef minister rolnictwa. Wprawdzie do
nie mogą też wrócić do dawnego,
ubogich nie należy, ale przyznał, że miesięcy w agencjach public rela
MSWiA Janusz Tomaszewski,
przedsejmowego zajęcia, bo i tego
miejsca już nie ma albo firma zo który współtworzył AWS, dbając odczuł stratę sejmowego uposaże tions. Na razie otrzymuje tylko zle
stała zlikwidowana. Powrót posła przede wszystkim o materialne za nia, dającego stabilizację i poczu cenia. Jego koledzy opowiadają, jak
bywa niemożliwy i ze względu na plecze Akcji. Teraz o to samo trosz cie bezpieczeństwa. Teraz zarabia zdesperowany mówił, że jeśli dalej
ostracyzm innych pracowników. W czy się w Łódzkiej Akademii Sztuk doradzając pewnemu dużemu hol będzie tak źle, to poprosi o pomoc
takie tarapaty popadli przede Pięknych. Doradza jak zdobyć pie dingowi. Dzięki jego poradom hol obecnego szefa MSWiA Krzysztofa
wszystkim byli posłowie AWS - niądze od sponsorów oraz prowa ding zaczął przynosić zyski, choć Janika z SLD, z którym, pomimo
różnic politycznych, dość się lubili.
związkowcy „Solidarności”, któ dzić księgowość byłemu premiero wcześniej miał straty. Poza tym J.
ANGELIKA ELMER
rych koledzy nie chcą już pracować wi Ukrainy, Wiktorowi Jusz- Janiszewski realizuje się naukowo:

B
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JAROSŁAW KALINOWSKI (wi
cepremier i minister.finansów):
Póki będę wicepremierem, będę
jeździł do Brukseli i na pewno nie
będę się pytał pani Hübner, co
mam tam powiedzieć.
ZYTA GILOW
SKA (posłanka
PO): Program
rządu - aczkol
wiek częściowo
rozsądny - cier
pi na chorobę,
która się nazy
wa
słowotok.
Przypomina bar
dzo rozległe przemówienia Włady
sława Gomułki, które starały się
być o wszystkim. Było w nich za
wsze coś o kobietach, robotnikach,
inteligencji pracującej, o rewizjoni
stach. Tylko konkretów nie było.
MICHAŁ TOBER (rzecznik
rządu): Uzależ
nianie integra
cji wyłącznie od
Prezydent Aleksander Kwaśniewski i Edmund Pietrzak, jeden z dwóch
tych 25 proc.
nowych, nominowanych niedawno doradców społecznych, przed posiedze
przypominało
niem Zespołu Społecznych Doradców Ekonomicznych w Pałacu Prezydenc by uzależnianie
kim
PAP Andrzej Rybczyński
ożenku od kolo
ru oczu narze
czonej. Są prze
cież
jeszcze:
nos, usta, kibić, nogi...
MAREK BELKA (wicepremier i
minister finansów): Muszę powie
dzieć, że skala różnych, już nawet
kwatny do sytuacji. Z takim co nie idiotyzmów, ale przedsięwzięć
Rozwodu nie będzie?
dziennym, spokojnym patrioty spod ciemnej gwiazdy, które zasta- „Między mną a prezydentem pa zmem, który przejawia się np. w
nuje prawdziwa, męska przyjaźń.
pracy, mieliśmy zawsze problemy.
Czasem szorstka, ale nie pozbawio Lepiej nam pasowały powstania,
na kobiecego wdzięku ” - taką zaska rewolty i bunty...” - twierdzi prof.
kującą deklarację usłyszeli dzienni
Prof. Bronisław Ge
Andrzej Rychard, socjolog z Uni
karze po posiedzeniu Rady Gabine wersytetu Warszawskiego.
remek, b. minister
towej. Prezydent zaś chwalił przy
spraw zagranicznych,
gotowany przez rząd program go
Po tej samej stronie?
objął nową Katedrę
spodarczy „Przedsiębiorczość. Roz
Władysław Frasyniuk, powtór Cywilizacji Europej
wój. Praca.” I też zapewnił o swym
nie wybrany przewodniczący Unii skiej przy Kolegium
poparciu dla gabinetu Leszka Mil
Wolności, goszcząc na łamach „Po Europejskim w war
lera: - ,g\ni ja, ani premier nie wy
lityki”, wypowiedział się na temat szawskim Natolinie.
znajemy sobie miłości, bo jesteśmy
Katedra ma kształcić
zagrożeń dla integracji europejskiej
mężczyznami. Na pewno jednak o
studentów w zakresie
i polskiej demokracji. - „W moim
żadnym rozwodzie nie myślimy” przekonaniu, zagrożeniem dla inte polityki, kultury i tożsa
zapewnił prezydentKwaśniewski.
gracji nie są te partie, które się prze mości europejskiej. W
Natolinie studiują oso
Patriotyzm na... skoczni
ciw niej wyraźnie opowiadają, ale te,
„Przegląd” jak co tydzień przepro które są proeuropejskie, ale nie bar by z ponad 30 krajów
wadził sondę, tym razem na temat: dzo wiedzą, jak się zachować wobec świata, głównie z Eu
„Dlaczego patriotyzm przejawia się starań SLD. Historyczne podziały ropy Zachodniej i
tylko w sporcie? -„Charakterystycz powodują, że albo milczą, albo zgła Środkowej. W przeka
ne, że najbardziej cieszyliśmy się szają zastrzeżenia, które w istocie zaniu katedry wziął
wzmacniają front antyeuropejski”. I udział b. prezydent
nie z brązowego medalu Małysza,
Niemiec Richard von
ale z tego, że Hannawald nie wy dodał: - Aleksander Kwaśniewski
grał. Jeśli to byłby patriotyzm, to jest pierwszym politykiem tamtej Weizsaecker.
Fot. PAP
bardzo dziwny. Istotne, że w nor strony sceny politycznej, który zaczął
Piotr
Rybarczyk
malnych czasach patriotyzmu nie działania na rzecz dobra wspólnego,
widać, a typowy repertuar zacho który potrafi przełamywać historycz
wań patriotycznych nie jest ade- ne podziały”. (NewPress)

W SALONIE

Roman Kłosowski, przewodni bardzo się przydawała. Meteorolo
czący Rady Gminy w Mano wie, ob gia lotnicza, jaką ja się parałem
chodzi urodziny 21 lutego, a więc przez ponad 20 lat, nie da się porów
kiedy na niebie królują zodiakalne nać z żadną inną. Tu nie wystarcza
powiedzieć, czy będzie padać. Trze
Ryby.
- Horoskopy czytuję rzadko i od ba precyzyjnie określić W jakich go
noszę się do nich z dystansem - dzinach jaka będzie wysokość
mówi. -Na przepowiednie patrzę z chmur, jaka widzialność. I trzeba
przymrużeniem oka. Jednak astro sobie zdawać sprawę, że od dokład
ności meteorologa zależeć może ży
logia to co innego. Kiedy pierwszy
raz przeczytałem to, co astrolodzy cie lotników. A za moich czasów
mówią o cechach osób urodzonych przyrządów tak dokładnych jak te
raz i satelitów nie było. Zresztą i te
pod znakiem Ryb, bardzo się zdzi
raz intuicja dla meteorologa
wiłem. Trudno mi było uwie
jest bez wątpienia cechą bar
rzyć, że gwiazdy mogą mieć
dzo przydatną. I nie tylko w
coś wspólnego z datą uro
tym zawodzie. W życiu też
dzin i w to, że czas, kie
się przydaje.
dy człowiek przyszedł
Pan Roman bardzo czę
na świat, może mieć
sto spogląda w niebo,
wpływ na jego charak
znacznie częściej niż iniyi,
ter. Ale jak tu nie wie
m Imji
ludżie. Teraz też z przy
liśmy przejmując władzę, jest ol- rzyć1? Mam aż 80 pro
zwyczaj enia patrzy
cent
cech
przypisy
b JOZEF OlFKŚT (poseł SLD):
w górę. Nie szuka
wanych przez astro
tam swojego losu,
logów
Rybom.
I
mu
Władza smakuje i nie jest to tylko
ale aby dowiedzieć
cecha prawicy. Pilnujmy, by na szę powiedzieć, że
się, jaka będzie po
jest
to
dobry
znak.
szym ludziom nie zaszkodziło do
goda, czy warto ze
stojeństwo. Bo mamy zbyt dużo Cieszę się, że właśnie
sobą zabrać para
pod nim się urodzi
złych sygnałów.
sol.
WŁADYSŁAW FRASYNIUK łem.
Nasz pan Ryba kocha sport, a
Ryby to ludzie obdarzeni niezwy
(przewodniczący UW): Paradoksal
nie po naszej stronie w sprawach kłą intuicją. I pan Roman też jest szczególnie piłkę nożną. Za młodu
UE jest Miller z tą straszną forma nią obdarzony. Bardzo mu się ona uprawiał wioślarstwo. Teraz jest
prezesem klubu piłkarskiego w
cją i Kwaśniewskim. I my musimy w życiu przydaje. Przez ponad 20
się z tym zmierzyć. Nie ma już po lat pomagała wykonywać zawód Rosnowie. Sam na boisko wychodzi
meteorologa. Koledzy mówili o tylko okazjonalnie. Jednak nie tyl
działu na czerwonych i czarnych.
nim,
że ma nosa. Czy potrafi z ko lubi oglądać sport w telewizji.
BOGUSŁAW
GRABOWSKI
Od siedmiu lat jest stałym bywal
gwiazd przepowiadać pogodę?
(członek Rady Polityki Pieniężnej):
cem siłowni w Rosnowie. Uczęszcza
- Z gwiazd nie, ale z nieba tak W krajach, gdzie przy pieniądzu
manipulują politycy, inflacja jest tłumaczy. - Pewne zjawiska pozwa do niej aż pięć razy w tygodniu!
(bog)
wyższa, nierównowaga gospodar lają dość dokładnie określić pogodę
Fot. Irena Boguszewska
cza głębsza, wzrost gospodarczy na najbliższe godziny. Tu intuicja
niższy, a bezrobocie wyższe.
LESZEK MILLER (premier): Róż
nica poglądów nie jest dla nas groź
na. Tam, gdzie wszyscy myślą tak
samo, nikt nie myśli zbyt wiele.
TOMASZ NA
ŁĘCZ (wicemar
szałek Sejmu):
Dzisiaj żaden po
chodzący z wybo
rów przedstawi
ciel nie może wy
kręcić się sianem
Nie udało się Rosjanom utrzymać która niedawno zniknęła na kilka
i twierdzić, że po
w tajemnicy nazwiska polskiego biz tygodni z TVN i odnalazła się na
stąpił tak, a nie inaczej, bo nie wie nesmena, który podjął desperacką Saharze. Pokonywała tysiące kilo
dział, jakiego rozwiązania życzą
decyzję o udaniu się z nimi w ko metrów na motocyklu po piaszczy
sobie jego wyborcy. Stan ich poglą smos. Leszek Czarnecki - bo o
stych bezdrożach. Poradziła sobie z
dów i preferencji można ustalić nim tu mowa - zgodził się wyłożyć tubylcami: Arabami i Murzynami.
bardzo precyzyjnie, (wyb. ewa)
Rosjanom za podróż dwadzieścia Z nomadami, Beduinami i szama
milionów złotych, czyli około dwu nami. Z dzikimi afrykańskimi
dziestu pięciu złotych za kilometr zwierzętami, kaktusami i pustyn
nymi burzami. Nie dała się omamić
(nie jest to tanio, zwazywszy,że PKS
pobiera za kilometr dwadzieścia fatamorganie! Powróciła do kraju
groszy). Przedsiębiorca z wykształce cała i zdrowa, chociaż przecież plu
nia jest inżynierem ochrony środo je piaskiem do dzisiaj. Indagowa
na na temat lotu w kosmos, Wojcie
wiska, stąd można się domyślać, że
raczej nie leci w przestrzeń kosmicz chowska nie kryje, że jest tym zain
ną dla fantazji. Być może będzie teresowana. Powiedziała nawet, że
badał zanieczyszczenia kosmosu już się wybiera do Moskwy, potre
nować różne stany na migach. Może
złomem pochodzącym z Ziemi (aż
wreszcie wypadnie kiedyś złom z jej więc naszą pierwszą kosmonautką
orbit i zwali się komuś na łeb). Ale zostanie Martyna Wojciechowska,
nie ten ewentualny cel lotu w kosmos która udowodniła, że niemożliwe
Czarneckiego najbardziej interesu rzeczy - w jej wykonaniu - stają się
je opinię publiczną w Polsce. Media możliwe?! Trochę niepokoju zasiał
podały, że wraz z nim poleci kobie jednak L. Czarnecki, dysponent
ta! Po co biznesmenowi potrzebna w kasy na kosmiczną podróż. Wpraw
kosmosie kobieta ? Jedzenie w tablet dzie przyznał, że ewentualnie pole
kach, do sprzątania niewiele miejsca ci z nim kobieta, ale niekoniecznie
w rakiecie. Wykonywać innych czyn Wojciechowska. To kto, do diaska?
ności też tam nie sposób. I nie cho Chyba nie zamierza zabrać w ko
dzi tu nawet o brak miejsca w rakie smos Danuty Rinn? Tylko dlatego,
cie, co raczej o - uniemożliwiający by naszej znakomitej piosenkarce
ich wykonywanie - stan nieważko pomóc znaleźć odpowiedź na drę
ści. W takim razie po co ten balast? czące ją od ćwierćwiecza pytanie: Chyba że w kosmos poleci „na Gdzie ci mężczyźni?
mgr Manio Dodo
stoDa”Martyna Wojciechowska,

A

jLMcfcie, ale śłvir!

Wojciechowska twist

FORD orion /1991 / 6.800 do uzgod
nienia. 0692-169-490.

VECTRA
1.6 /1992/ 9.500;
0604-956-422.

FORDtransit bus 1,6 (1979) 4.500.
Tel. 0502-020-920._______________

VW golf (1996), diesel, 3-drzwiowy, 24.000, (0-59) 84-33-158,
0-607-731-366.

FSO 1500 (1986), silnik po
loneza, 5-biegowa skrzynia.
0-604-34-76-74,_____________

ŻUK benzyna, gaz. 0504-340-621.

GOLF 1.3, 7.200, fiesta 1.1,5.200.
0504-562-909.

SPRZED AZ AUTA
KOMIS SAMOCHODÓW
Z GRUPY VOLKSWAGENA
PH Barbara i Igor Burdziej
w Koszalinie, ul. Topolowa 17
informuje

że z dniem 15 lutego 2002 roku
przyjmuje do sprzedaży komisowej
samochody z Grupy Volkswagena
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy S>

GOLF I11,6D 88/ 94.0504-851 -231.

SRODKOWOPOMORSKA
GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI

GOLF I11987 - 5.000 zł, escort kom
bi D 1991 - 8.500 zł. 094/3186-129,
0605-836-505.

ul. W. Polskiego 38
tel. 059/84-270-17
www.spgn.pl
godziny otwarcia:
_________________ 10.00-17.00.
mieszkania, domy, granty: SŁUPSK, USTKA, INNE

GOLF I11991, biały. 343-28-23.
GOLF III 1,9SD 1997 75.000 km,
pierwszy właściciel, stan idealny.
0604-59-29-99.__________________

JELCZ 3.500. Przyczepa 3.500.
094-312-40-24.
JELCZ
316 - wywrót.
0602-139-472.

! SKUP SAMOCHODÓW POWY

MERCEDES (94) 310 max dostaw-

PADKOWYCH. 0-602-506-359.

czy. 31-85-481.__________________

MERCEDES 123 2,2D 3.400,00.

„AUTOKOMIS - Banaś” Koszalin,
(094)342-56-57._________________

346-53-91.

! KORYGOWANIE stanu przebiegu

MERCEDES

w elektronicznych licznikach samo
chodowych. Naprawa sensorów AirBag. 0606-314-236.______________

126p (1990). 343-50-92._________
126p (90) cena 1.800. 34-63-669,
0606-105-242.
126p (90) stan dobry 1700 zł.
31-82-544.

124 250D kombi
1987. 0602-498-060._____________

MERCEDES vito CDI 108 (2000)
białe numery, tanio. 3166-297,
NISSAN bluebird /1985/ tanio. Tel.
312-78-99.
NYSA 522 benzyn + gaz, hak, tel.
3161334.

—-------------------------------------------126p 89. 315-51-27._____________

OMEGA kombi 2,0 TD (1998). (059)

126p EL 1996. 0602-49-66-81.

OPEL astra 1,4 (XII 92), 3-drzwiowy, cena do uzgodnienia (094)
31-85-751.______________________

1997 fiat brava 1,616 V grafit, el. szy
by, pod. pow., radio, stan idealny,
okazja Białogard, 0602-26-53-83.

ASTRA 1,6i (1992) bezwypadkowa.
(059)847-17-18. _______________

ASTRA classic kombi 1.4 (1998),
escort express van 1.4 (1992).
0503-100-581, (0-94)34-50-465.

AUD1100 C4 (1991). 094/ 343-61 34, 0603-667-682.______________

AUDI 801,8 metalik (1988/95), 9.000,
0-608-727-120, (0-59)85-80-744.

AUDI 801.6 benz. beczka 1987 lub
zamiana na C-385 z przednim napędem. 374-71-45 po 19.________

AUDI 80 B3 (87) benz./gaz. 340-66-97
od 16.00; 0504-702-007.___________

AUTOKOMIS „Max-Car” duży wy
bór prosto z Niemiec: ciężarowe,
osobowe, najtańsze kredyty, pakie
ty ubezpieczeniowe - przeniesiony
z Gnieźnieńskiej - Stare Bielice 2.
(094)346-59-16.____________ _

AVIA kontener długi (1989).
0505-829-896.

CARO (1994) gaz. 0605-788-037.
CC 704 /1998/ bogate wyposażenie, 10.900. 0609-849-032.

CINQUECENTO 700 (1997). 094/
340-55-18.

CINQUECENTO

810-78-50.

OPEL astra 1,4 (1992) 8.700, rozdrabniacz do gałęzi śr. 12 cm.
0607-86-72-92._________________
OPEL corsa 1,0 (92) tanio.
341-47-42, 0602-447-873.

0602-285-160.

CITROEN saxo (1996) 5-drzwiowy.
(059)8149-165.__________________

CITROENA XM (1991) z nowym
gazem na niemieckich tablicach.
(0-94)316-31-32.________________

CLI01,4/1995/. 094/34-03-000.
CZĘŚCI do trabanta. 340-84-71.
CZĘŚCI kamaz. 0604-993-502.
ESCORT (1991), bezwypadkowy,
diesel, (0-59)814-91065._________

FIAT 126p /1987/ tel. 312-26-12.
FIAT UNO 1,0 (1999), 094/
346-06-45. ___________________

FIESTA 1,6D (87) cały lub na części. (094)374-71-32._____________

FIESTA 1.1 (89) z Niemiec. 4500 zł.
340-55-20.

FIESTA 1.8 diesel /1992/ 7.800 zł,
tel. 94-3116389, 0504-624-053.

Banacha, Rybacka, Grottgera, i inne),
2-pokojowe (Koszalińska, Kr. Jadwigi, Wazów
i inne), 3-pokojowe (Sobieskiego,
Herbsta, Filmowa, Koszalińska, i inne),
4-pokojowe (Kotarbińskiego, 3 Maja, 2
Kr. Jadwigi i inne) USTKA: 1-pokojowe °
(Polna), 2-pokojowe (Wróblewskiego 48m kw.,
Sprzymierzeńców, W. Młodych), 3-pokojowe
(Grunwaldzka 61 m kw., Wczasowa) i inne.

DOMY: Słupsk, Ustka, Kobylnica,
Jarosławiec, Siemianice, Łosino i inne

!! „NIERUCHOMOŚCI Wysokiński”
www.nwk.com.pl oferty ze zdjęcia
mi 342-36-44.

! POMORSKA Giełda Nieruchomo

budownictwo szeregowe, uzbro
jona. Przewłoka - osiedle. (0-59)
81 -44-541 po 20.00.____________

ALUFELGI 7Jx15 z oponami 195/

DZIAŁKA budowlana Konikowo.

AMSTAFFA maść biszkopt, pół

0604-144-290.

rocznego, rodowód, pilnie. (0-94)
365-72-34, 0692-309-256.

BARAKOWÓZ. 0608-521 -696.

Mielno. 0501-062-495.

DZIAŁKĘ

ogrody Fałata.
345-44-43._____________________

DZIAŁKĘ, budowlaną, projekty
Zdobywców Wału Pomorskiego.
0503-614-005.
DZIAŁKI budowlane 7-13 arów.
(059)8131-407, 8131-713.

DZIAŁKI budowlane, 2 km od Miel
na. 3166-297.

DZIAŁKI

nad

KAMERA cyfrowa, aparat Minolta,
Pentax. 0692-263-619.

GARAŻ (4 Marca) sprzedam lub
wynajmę. (0-94)34-305-81._______

KASETĘ handlową na Manhatanie.

JEDNOPOKOJOWE (27) Borne
Sulinowo. 0502-52-58-51.

Tel. 094/34-16-906.
KIOSK
obornicki 15 m.
094-311-79-11.

KOCIĘTA

Perskie.

(0-94)

KOMBAJN
zbożowy
0609-641-215.

„Bizon’

340-88-72.

KOMPUTER

zestaw.
0602-657-346.___________________

KOMPUTERY najtaniej! www.lo-

KAWALERKA BoWiD 39.000.

gos.pl Koszalin, Barlickiego 20,
obok „manhattanu” 347-50-54.

34-16-025.

KAWALERKA. 0503-303-652.
MAŁA

kawalerka. Białogard,
312-95-66.

1-POKOJOWE (33), komfortowe

MIESZKANIE (144) - centrum Słup

(zamienię). (094)
0601-728-068.

ska, (0-59)84-14-898 wieczorem.

KONSOLA Sony Playstation 2 pady,
30 gier 350,00. 346-53-91.

KURKI szczepione, kaczęta, gęsię
ta, odchowane. Zapisy Górsko,
(059) 810-85-85._________________
LABRADORY, (059)841-30-02.

MIESZKANIE (78), własnościowe,

345-24-17.

stare budownictwo - Sławno, (0-59)
810-41-26.

LADA chłodnicza 1,40 m,
34-16-215.

2-POKOJOWE komfortowe 45 m

MIESZKANIE własnościowe

OPEL kadett (1991) 1,7 diesel,
(0-59) 810-21-50.______________

Koszalin. 0606-93-73-80.

32 m Gryfice. 0605-363-394,
0605-347-030.

MEBLE kuchenne, 2 kanapy mło
dzieżowe. Tanio. (059) 84-38-694
po 16.00, 0600-466-662._________

OPEL Vectra /1989/ 1.6 benzyna,
cena 5.700. 0604-513-042.

blok. 341-45-45._________________

OBIEKT użytkowy 400 m kw. z

MEBLE

2-POKOJOWE, piece. Złocieniec,
0603-72-11-42.

mieszkaniem
w
Dobrznie,
sprzedam. 0606-69-21-98,
(059) 83-41-497._______________

3-POKOJOWE (57) Rzemieślnicza.

OBIEKTY produkcyjno-magazyno-

205 (89) składak.
(094)342-01-09 po 17.___________

MIOTŁY brzozowe 1,50 zł, drewno
opałowe, 0-603-355-795.

094/343-28-83.

3-POKOJOWE (57) II p. „Nasz Dom”

we w Trawicy przy E-6 lub dzierżawa. 094/345-82-51.______________

NAWOZY z dostawą: mocznik - 650;

PEUGEOT 205 1.0 (1990) 4.000.

(Chopina). Koszalin, 0602-658-695.

PAWILON

3-POKOJOWE (73 m) Legnicka

0502-688-450.

PAWILON

uzgodnienia. 0503-005-282.

zdecydowanie sprzedam 88.000.
342-47-95, 0604-236-088._______

obornicki 36 m.
094-312-42-13._______________

SKRAJNY domek jednorodzinny
w zabudowie szeregowej z możli
wością prowadzenia drobnej dzia
łalności gospodarczej, prawo wła
sności gruntu i domu. Tel. (094)
345-11-82.

PROSIĘTA. (059)846-26-08.

SPRZEDAM lub zamienię dom.

szyno 47, 31-61-302.

PASSAT 1,9D kombi 1990. 0609197-976.

PEUGEOT

3161-325, 0608-105-800.________

POLO 1.4 (2000) MPI cena do

2-POKOJOWE, garaż Manowo

POLONEZ (1992), gaz. (094)

3-POKOJOWE 62 m. (094)

343-76-90.

345-71-42.

POLONEZ caro diesel 1.9 (94).

3-POKOJOWE 66 m Koszalin Wła-

374-20-26.

dysława IV. 345-08-29.___________

POLONEZ truck 1.6 /1996/ 5-oso-

3-POKOJOWE

„CHROBRY”, kredyty gotówko
we; familing - samochody osobo
we. Słupsk, Tuwima 23/16, (0-59)
841-30-32 w. 134.______________
BIURO Rachunkowe - pełna ob
sługa, rozliczenia roczne, tanio.
341-43-79,0600-321-879.
■
345-72-29.

KREDYTY. (094)314-20-80.
KREDYTY. Gryf - Trans, (0-59)
840-04-02.

OPAKOWANIA foliowe z nadru
kiem, 0609-505-628.

MOTORYZACJA
0-604-52-06-69 POWYPADKOWE!
! ! TŁUMIKI. Zbigniew Czekaj,
Koszalin, Szczecińska 70, (094)
34-67-664.________________ '
! „MIX-CAR” Lisowski przyjmujemy
samochody w komis. Raty, leasing,
zamiana, bez opłaty skarbowej.
Koszalin, Gnieźnieńska 43, (094)
341-15-40, 0501-531-938.
! TŁUMIKI. Promocja, Zwycięstwa
232, (094)34-20-597,__________ _
„AUTO Glas” szyby samochodowe;

857-58-77.

347-41-84,0600-248-093. Rokosowo pół bliźniaka do remontu.
341-67-83,

DWA kioski handlowe 2.200 szt.
(094)35-101-91._________________

DZIAŁKI: Konikowo 31-61-232.

KAWALERKA (25) Miastko,

„GADOMSKA Nieruchomości”

DREWNO opałowe, kominkowe.
3161-197, 0606-893-198.________

GITARĘ akustyczną. 345-44-88.

341-86-68. Pilne!

BIZNES

KREDYTY mieszkaniowe. (094)
CEGŁA rozbiórkowa, hydrofor,
(0-59) 810-88-11,_______________

0605-601-372.

„ANKAM Nieruchomości” Zwycię
stwa 137 (Związkowiec), 0-94/
342-26-19, 342-38-39. Trzypoko
jowe 59 m kw. z widokiem na morze Gąski - 78.000.
_________

BUDERUS - DEALER GŁÓW
NY. KORZYSTNE PAKIETY
2002! (094)346-34-40.

Jamnem.

GARAŻ (Bosmańska). (0-94)

ŻMIJKA do zboża z wialnią, regały

50x15 + śruby. 34-14-451.________

DZIAŁKA budowlana przy morzu,

pitalnym remoncie. Słupsk, (059)
842-69-69.

młodzieżowe, stan
bdb. Ustka, (0-59) 814-87-94,
0-607-060-457.________________

saletra - 530. Słupsk, 84-30-238.
gastronomiczny.

PINCZERKI miniaturowe. (052)
39-74-879.

PROSIAKI. 0504-623-899.

PRZYCZEPA 6-tonowa Autosan
D-50 oplandekowana.
Tanio
0606-654-720.
____________

osobowe, ciężarowe, autobusy.
Słupsk, Gdańska. (0-59)842-50-29.

„AUTO-DOMASZ” tłumiki, amorty
zatory, hamulce, zawieszenia,
części eksploatacyjne. Bolesławice (0-59) 841-53-53.____________
AUTO Handel Komis Mokrzeccy
Koszalin, Szczecińska 45.150 sa
mochodów, zamiana. Informacja
346-85-05. Raty, leasing również
osobowe na miejscu. Euro, CHF
6%. . 343-47-93,
341-44-08.
www.autohit.pl/mokrzeccy.________

AUTO Handel Komis „AMC” Etc,
Sucheccy. Skup zamiana, ubezpie
czenia. Kredyty profesjonalnie,
szybko, tanio. W ofercie 200 samo
chodów. Koszalin, Gnieźnieńska 18,
tel. 346-06-59,346-20-60.

AUTO-GAZ. 0504-025-573.
AUTOGAZ - montaż, serwis, czę
ści - sprzedaż zbiorników. Kosza
lin Lubiatowska 77 346-81-27,
0602-150-212.
___________
FORD transit: skrzynie biegów naprawy, części, skup. Oborniki
Wlkp. (061)296-15-64.

HAKI HOLOWNICZE, SŁUPSK,
(059) 841-44-14, 841-44-13.
OPONY - wszystkie rozmiary. Aku
mulatory. Oleje. Białogard, Szosa
Połczyńska 1 A, 312-0008.

bowy. 94-312-5286, 0602-758-404.

Darłowo,
314-22-97.______________________

PRZYCZEPA

3- POKOJOWE komfortowe z

(059) 842-99-86._________________

PUDLE miniaturowe, białe. Kosza

ogródkiem, telefonem w Zegrzu.
31-61-596,____________________

TANIO sprzedam, wynajmę 2-poko-

lin, 342-03-15.___________________

jowe 47,6 m. Koszalin, 34-15-111,

REGAŁY
sklepowe.
0609-51-23-00.____________

SKLEP MOTORYZACYJNY
CZĘŚCI DO - FIAT: CINQU
ECENTO, SEICENTO, UNO...
SKODA: FAVORIT, FELICJA...
KOSZALIN PODGÓRNA 4E,
346-25-33.

RURY czarne - ocynki, najtaniej!
0606-313-240.

WSPOMAGANIE kierownicy, pom

10

ton.

PUNTO II 1.2 16V (2000) na gwa

4- POKOJOWE (65). 0604-29-20-46 342-67-29._______________________

rancji. 0606-485-302.

lub zamienię na dom (dopłata).

RENAULT 19 (1992) białe numery,

USTKA - dwupokojowe. (0-59)

tanio. 3166-297.

4-POKOJOWE 71,8 m własnościo

84-20-934.

RENAULT 19 chamade 1,7 /1994/,

we w bloku w Białym Borze. (0-94)
37-39-280.___________

ZIEMIA 1 ha k. Koszalina,

0603-663-999.

70 metrów kwadratowych, parter

RENAULT laguna /1994/, również
komisowo. 094/342-22-25.
SAMOCHODY cysterny do przewo
zu mleka. 0606-764-606.
SEAT cordoba turbodiesel, (1996),
bogate wyposażenie, (0-59)
845-63-31._____________________
SEAT ibiza (94) diesel. (094)
341-19-12, 0602-753-721.
SEAT ibiza 1991.343-28-23.
SEAT toledo 1.8/1993/ czerwo
ny, stan bdb., cena 11.000.
094-3586709.__________________

Białogard, 0604-281-597,________

ATRAKCYJNY dom

Koszalin,
0603-058-577.___________________

BIAŁOGARD - 2-pokojowe
/39/ Zwycięstwa. 312-38-42,
0608-454-978.
BIAŁOGARD

- 3-pokojowe.
0604-993-502.__________________

CENTRUM Koszalina - kamienicz
ka, centrum Mielna - lokal (możliwe
raty) lub wydzierżawię. 311-63-07,
0601- 74-77-92._________________

DARŁOWO 2-pokojowe (45) I p.
34-20-500.______________________

SKODA
favorit
3414603.

(1991),

(094)

DOM 200 m Rokosowo lub za

FORD fiesta (91) 1,8D; escort (95)

SPRZEDAM lub zamienię mit

DCM
jednorodzinny. Miastko,
(059)857-38-99, 0602-466-842.

felicia
0602-185-260.

1,3

33.000 km, klima. (094)345-25-51,
0504-825-761.
._____

subishi pajero (94/95). Tel.
0601 -684-145._________________

FORD fiesta 1,6D (1988) 6.500.

SYRENĘ 105lux, zarejestrowana
stan b. dobry. 340-33-58 po 17.00.

J

lin, 340-43-50.___________________

sklepowe, szafę chłodniczą, kasety
handlowe. 31-89-635.

szalin, 341 -02-51, Zwycięstwa 155,
www.abelard.ta.pl________________

FORD

(059)810-71-23._________________

DZIAŁKA budowlana 420 m kw.,

KAWALERKA (23) I piętro, po ka

mienię na 3-pokojowe, dopłata.
0602- 273-402._________________

FORD mondeo kombi TDi 1996.

AKWARIUM z rybami tanio. Kosza-

„ABELARD” Nieruchomości, Ko

(1995).

(059)857-37-24._________________

ZIEMIĘ orną 7h. 0691-119-445.

GARAŻ (Projektantów). 342-79-72.

SKODA

escort 1.4i (1992).
0607-526-633.

17 krów hodowlanych. Tel. /059/
810-98-37.

ści Szczecinek (094)374-76-48, ta
nie grunty rolne, działki nad jezio
rami, domy na wsi. Sprzedamy, kupimy.____________________________

2-POKOJOWE 39,2 m I piętro.
OPEL corsa 1.4 składak 1991/93.
094-3111445.

0602-139-472.
700 (98).

SŁUPSKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI
ul. W. Polskiego 38, tel. 059/ 84-00-930
czynne 10.00 - 17.00, www.spgn.pl
SŁUPSK: 1-pokojowe (Sołdka, Z. Augusta,

DZIAŁKA 0,3 ha z halą 250 m
kw. przy obwodnicy Karlina
0609-641-215._________________

TOYOTA corolla (1998) tanio. (0-94)
345-82-29.

346-87-92.____________ _

ZŁOCIENIEC - kupię dwupokojowe,
stare budownictwo. 312-74-91,
0504-213-762.

U

PSZENICĘ, pszenżyto, owies. Świe_________

SIATKI, słupki, druty - kolczasty.
(059)847-13-29._____________ ___

SOLARIUM KBL 51 lamp, golx 53
lamp. (94)345-19-88.
0603-33-93-86.

SUKNIA ślubna (36). 31-15-051.
KIROWIEC, naczepa, talerzów-

py, przekładnie. Koszalin, Kupiecka. 0606-998-591.___________ ___

ZŁOMOWANIE, kasacja pojaz
dów mechanicznych. 345-41-09,
0606-393-840.

|

0602-506-359

ka, siewniki, generator. (059)
810-85-85._____________________

SUKNIA ślubna - ecru, 36-38.

KOMPUTER 166 MMx. (094)

SZCZENIĘTA owczarki niemieckie

340-51-64.

rodowodowe. 0601-441-040.

b
Auta powypadkowe,
I do remontu, spalone. Gotówka!

PŁUG obrotowy 3-skibowy, agrega
ty siewne, opryskiwacz, siewnik,
kombajny. 314-80-44 wieczorem;
0606-946-258.___________________

TELEFONY komórkowe nowe, uży

0-603-767-991 ROZBITE!________

ŚRUTOWNIK bijakowy - sprzedam.
3182-740, 0608-708-404.

SPRZEDAŻ RÓŻNE

(094)343-69-04._______________ _

wane. Akcesoria, simlocki, napra
wa. Kupony taniej, karty startowe
Simplus, Tak-tak, Pop - 50 zł/szt.
„AK-TEL” Koszalin, TORG na Pię
trze, (094)342-45-96 wew. 18.
www.telefony.tpi.pl; 0505-69-36-36.

TERIERY walijskie, (0-59)

Auta powypadkowe, (osobowe,
ciężarowe), na części, do remontu

0604-520-669

0-604-99-74-22 POWYPADKOWE,
SPALONE!______________________

POWYPADKOWE, GOTÓWKA.
0-602-189-334,__________________
ROZBITE KUPIĘ 0-602-599-678

81-49-895.

! ODZIEŻ skórzana, kożuchy. Duży

DOM stan surowy Konikowo.
0604-144-290.

wybór. Koszalin, Morska 53a.

WINDA + fotel do kąpieli inwalidzki, 3423068._____________________

! TELEFONY komórkowe, radio-

WÓZEK inwalidzki nowy, tanio.

DOMEK jednorodzinny wolno sto
jący, działka. Kowalki koło Tycho
wa, cena 45.000. 31-15-859,
0692-380-782.

otwarzacze samochodowe. Sprze
daż - raty, skup, serwis, SIM-lock.
Koszalin, Laskonogiego 1 (obok
katedry). (094)347-12-76.________

341-76-32.

WYPOCZYNEK skóra, tapczany,
zbiornik 1000L. 094/31-65-887.

b

POWYPADKOWE
0692-222-709

Auta powypadkowe, uszkodzone,
spalone - kupię (gotówka)!

0601-62-41-84

b
II

Auta rozbite, zniszczone,
skorodowane - kupię

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

CZYSZCZENIE dywanów, 094/
34-311-44, 0504-213-742.

VIDEOFILMOWANIA cyfrowo „Elvicom” Koszalin, 343-44-92.

KUPIĘ mieszkanie ok. 70 m.
0606-169-555, 0604-88-20-79.

0-604-997-422 POWYPADKOWE!

FACHOWO, malowanie, tapetowanie, gładzie. 094/34-338-81.______

WYKONAM więźbę pokrycia wszelkie remonty, gładź, glazura,
terakota. 0505-81 -00-52.

LOKAL do wynajęcia 100 m
kw. centrum Białogardu tel.
094-312-6456.

Zapraszamy do
najtańszych szkół średnich
nabór luty 2002

ŻALUZJE, tanie rolety, (0-59)
84-330-60.

MAŁŻEŃSTWO poszukuje kawalerki nieumeblowanej. 0602-437-059.

GLAZURA, elektryka, hydraulika,
panele, gładzie, płyty gipsowe - tanio. 346-55-13, 0602-692-440.

ETNA

ŻALUZJE,
wertikale,
rolety.
(094)345-47-75, 343-20-67.

MIELNO do wydzierżawienia najchętniej na salon gier.
0604-299-845._________________

GLAZURA, gładzie, remonty, (094)
3155108.

TRANSPORT

75-712 KOSZALIN
Wojska Polskiego 30 (w SP nr 7j
tel./fax 347-13-30

OPEL corsa 1.2 /1991 / /094/
312-34-04.

0602-222-709

lAuta powypadkowe, uszkodzone,
spalone - kupię (gotówka)!

0601-62-41-84

s
§

Auta rozbite, zniszczono,
skorodowane-kupię

|§

GAZOWE: junkersy, kuchenki - naprawa, wymiana. 341-50-00.

GLAZURA,
0504-626-143.

hydraulika.

„PiK” mikrobusy, wynajem. (094)
340-42-32, 0602-697-405._______

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

GLAZURA, panele inne. 094/
343-31-30.

2,51. 0602-316-495._____________

ANTYKI: Meble, zegary, zegarki
naręczne, kieszonkowe, moździe
rze, lampy, żyrandole, srebra, bibeloty itp. (059)84-338-34.__________

GLAZURA, remonty. 31 -65-395.

TRANSPORT 12 t tanio, zasypka
fundamentu
itp.,
346-87-92,
0605585370.

BARAKOWÓZ. Koszalin, Dębowa
8,340-52-56.
______________

GLAZURA, rygipsy, remonty; (0-94)
3457-157, 0504-824-029._______

CIENIARKĘ krawędziową do skó
ry, tłoki, stemple introligatorskie.
345-23-08, 0607-70-26-70.

GLAZURA, terakota, remonty. Solidnie. (059)8435-761.___________

GLAZURA,
0501-17-70-80.

remonty.

KOMBAJN bizon ZO-56 kupię.
(025)632-32-25._________________

GLAZURA - hydraulika. Regipsy,
panele, malowanie. Kompleksowe
remonty. 342-55-29._____________

KUPIĘ mieszkanie I piętro (30 m
kw.), 0605675712._______________

GŁADZIE, malowanie, hydraulika.
0607-24-88-99.__________________

MIESZKANIE 2-, 3-pokojowe oko
ło 50 m w Białogardzie kupię. Tel.
312-52-17.______________________
PRZYJMĘ gruz, kupię cegłę roz
biórkową czerwoną oraz betoniarkę, 0-504-639-054.______________
SKUP
tuczników i bydła.
0601-939-327, 0691-15-86-74.

TAŚMOCIĄG
0504-626-273.

312-54-28,

HAFT komputerowy dla firm. Ewa
Sadowska. Kosynierów 47a, (094)
343-43-41.______________________
HYDRAULIK - awarie, przeróbki.
(094)34-65-174; 0605-451-963.
JUNKERSY naprawa tanio, gwarancja. 340-25-25._______________
KOMINKI. Montaż, zabudowa.
0606-45-47-49.
KOMPUTEROWY serwis u klienta.
343-02-74, 0501-663-976.

---------------------- “------------ {----------KOMPUTEROWY serwis.
342-64-72, 0606-696-765.

TELEWIZOR, tel. 345-87-76.

LODÓWKI, pralki. 346-08-41.
TOKARKĘ. 0604-240-158.
ZIEMIĘ lub gospodarstwo w oko
licach Czaplinka, Szczecinka.
0600-975-867.

USŁUGI
(znakowanie pojazdu GRATIS)

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

TERENY POPOŻYNKOWE (obok giełdy)

MEBLE kuchenne, łazienkowe przecena do 50%; lustra. Produkcja
-sprzedaż. „KRYSTOM”. Koszalin,
Wąwozowa 15A, (094)3410-354.
OGRODY - projektowanie, wyko
nawstwo, roczne pielęgnacje.

£

\

MIESZKANIE do wynajęcia.
341- 85-85.____________________
MIESZKANKO (Modrzejewskiej) do
wynajęcia. 345-12-41.____________
POKOJE biurowe i pomieszcze
nia handlowe do wynajęcia. Ko
szalin, ul. Bohaterów Warszawy 2,
tel. (0-94) 345-26-45.____________

1-POKOJOWE do wynajęcia k. Ko
szalina. 346-46-18.

POKOJE. 0504-856-527.________ _

1-POKOJOWE do wynajęcia.
343-13-18.
1 -POKOJOWE Orla - do wynajęcia.
0604-85-04-82.
2-POKOJOWE 51 m z telefonem,
tanio. 345-42-16, 0602-872-584.

OKNA DRZWI PCV, ALU, PRO
FESJONALNIE, TANIO! PRO
DUCENT. „CLASIC”. KOSZA
LIN, SŁOWIAŃSKA 8A, TEL./
FAX (094)341-81-86. RATY!

2-POKOJOWE do wynajęcia.
345-75-18.

POKÓJ z oddzielnym wejściem.
0502-649-501.___________________

2-POKOJOWE Koszalin do wynajęcia. 31-89-804, 0602-19-28-24.

POKÓJ. (094)343-39-46._________

POKÓJ. 34-64-274.

2-POKOJOWE wynajem studentom
(Bosmańska). 343-48-06.

POMIESZCZENIA przy Szczecińskiej. 0606-510-764._____________

cSuĄ

ZyCia

„mmzimmmm”
• remonty, aranżacje

! NAPAWA wszystkie telewizorów,
montaż anten. 342-63-82.

OPRAWY obrazów i luster. Kosza
lin, Franciszkańska 12/1, (094)
346-45-51; 0503-136-660.

! REMONTY mieszkań, 341 -22-07,
341-01-31.
„ELEKTRONIK”. Naprawy: monito
ry, magnetowidy, komputery (sprze
daż!). Koszalin, 34-14-575, Fałata
15.
AGD naprawa pralek, chłodziarek.
346-44-64.______________________

„AGATOM” Koszalin * zabudowy meblorskie: * biuro * inne
ul. Modrzejewskiej 33
n^stan^iskakomputerowe - konsoleM-A^

m (094) 348 90 90

------------- —/ATB - -

Bezpłatny projekt i wycena w domu klienta * Raty

POSZUKUJĘ do wydzierżawie
nia pomieszczenia w Słupsku na
sklep mięsno - wędliniarski. (059)
810-30-05(04)._________________

2-POKOJOWE z pełnym wyposaże
niem. 345-38-55.
3-POKOJOWE do wynajęcia. (094)
345-81-96.

53 m !u''k ywoHyl:

;l U

i' POSZUKUJĘ lokalu użytkowego o

BOX - Wolności wynajmę, sprze-,
dam. 0601-586-686.

pow. 40-80 m kw. (parter, Koszalin).
TeL 342-32-17.

DO wynajęcia dwupokojowe, ume
blowane. 34-517-53.

STANCJA zaocznym. (094)
34-57-298.

DO wynajęcia garaż „Na Skarpie”.
0602-672-797, 314-80-29.

STANCJA. (0-94)342-22-84.

AGREGATY, urządzenia chłodni
cze, klimatyzacja. Koszalin,
0602-524-247.
BALUSTRADY, OGRODZENIA,
BRAMY; 0503-530-053.
BUDOPLAST! Kuchnie, wszystkie
meble na wymiar, okna, rolety, żaluzje, raty. (094)343-05-60._______
CYKLINOWANIE, panele. (094)
343-53-07.
CYKLINOWANIE, układanie.
343-69-20.
CYKLINOWANIE. (059)8413-586.
CZYSZCZENIE dywanów. (094)
345-44-68, 0604-319-060.
CZYSZCZENIE dywanów.
3-415-754.______________________
CZYSZCZENIE dywanów. (094)
343-53-07.

DO wynajęcia lokal na warsztat sa
mochodowy w Słupsku, (0-59)
840-34-97.______________________
DO wynajęcia ładne 3-pokojowe.
(0-94)346-47-34, 0601-739-561.
DO wynajęcia mieszkanie centrum
Kołobrzegu, tel. 94-312-2430,
0602-121-151.
DO wynajęcia mieszkanie trzypokojowe. 340-53-74.______________
DO wynajęcia sklep Koszalin Ka
szubska. 0501-563-896.

POLBRUK, bruk - układanie.
604-137-377.____________ _

DUŻY pokój w domku - dwie osoby.
(094)345-74-14.
______________

POLBRUK - układanie. Odwodnie
nia budynków. (0-94)3420-274,
0503-563-515.

DWUPOKOJOWE do wynajęcia.
345-18-98.

PRALKI automatyczne - napra
wa. Koszalin, (094) 34-22-158,
0503-994-346.
PFjALKI zmywarki. 094/34-68-060.
PRALKONAPRAWY. Koszalin,
34-34-535.______________________
PRZEPROWADZKI transport mię
dzynarodowy kontener 4x2x2 „Adamix”, (0-94)345-18-82.___________

DWUPOKOJOWEw domku (niepalącym), 094/34-05-829.___________
GARAŻ do wynajęcia - Spółdzielcza. (094)345-26-50._____________
GARAŻ
do
600-783-605.

wynajęcia.

HALA 1000 M DO WYNAJĘCIA.
KOSZALIN, SZCZECIŃSKA 34,
0608-66-66-00.

PRZEPROWADZKI. 094/
343-50-84.______________________

KAWALERKA Sianów. 34-20-433,
0604-349-496.

REMONTY
346-46-71.

kompleksowo.

KAWALERKA do wynajęcia.
346-58-99, 0606-794-499.

hydraulik,

KAWALERKA do wynajęcia.
34-08-312.

REMONTY
0603-706-309.

SCHODY 0602-18-50-29.________
STOLARNIA. 0604-651 -913.
TAPETY natryskowe remonty
kompleksowe.
375-79-14,
0606-108-233.
TYNKI gipsowe. 0502-32-68-12.

* szafy‘garde

KAWALERKA do wynajęcia.
345-39-92.
KAWALERKA oraz pokój 2-osobowy, 0503-003-506, (094)340-39-59.
KOMFORTOWE dwupokojowe,
umeblowane do wynajęcia,
0505-508-109.

STUDENTOM
pokój, noclegi.
(094)34-15-022._________________
STUDIUJĄCYM stancja, tanio.
(094) 34-57-918._________________
UMEBLOWANA kawalerka - Ko
szalin. 318-52-79.
WYNAJMĘ lokal 67 m Białogard,
312-80-29.
WYNAJMĘ pomieszczenie z
telefonem w centrum Ko
szalina na kancelarię, biuro.
342-50-35.

KOŁOBRZESKIE Centrum Okien
poszukuje firmy montażystów z
działalnością gospodarczą, wła
snym transportem, z umiejętnością
montażu automatyki sterującej do
bram garażowych, rolokaset, refe
rencjami wykonanych montaży.
Kontakt: Kołobrzeg, ul. Dąbrówki 1.
Tel. 35-45-300, 0600-294-374.
OPTIMAL POLSKA ZATRUDNI
KIEROWNIKA DYSTRYBUCJI
LOKALNEJ. WYMAGANE DO
ŚWIADCZENIE W DYSTRYBU
CJI CZĘŚCI NA RYNKU WTÓR
NYM MOTORYZACJI, PEŁNE
ZAANGAŻOWANIE. ATRAK
CYJNE WYNAGRODZENIE.
OFERTY SKŁADAĆ ul. św. Woj
ciecha 1 78-100 Kołobrzeg, fax
35-23-772.
OSOBY z licencją PUNU oraz kan
dydatów na doradców finansowo ubezpieczeniowych
przyjmę.
0603-600-445.__________________

tel. 347 13 39 lub 314 25 I5|l

PILNIE! Umieścimy reklamę 2.500
(pojazd, budynki) 0602-39-49-31.
ANGIELSKI profesjonalnie. (094)
345-41-41.______________________

FIZYKA. 341-24-39.______________

DO wynajęcia jednopokojowe Koszalin. 341-85-82, 0608-687-751.

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

Zapraszamy takie do szkół
w Darłowie, ul. Chopina 4 fjJ

CHEMIA, 340-27-30._____________

2-POKOJOWE w domku, oddzielne
wejście. 340-45-40.

OKNA PCV 1465x1435 - 635 zł,
szyba 1,1. Remonty, raty. „Rembud”
Bohaterów Warszawy (centrum
handlowe). (094)346-50-77.______

OKNA PCV, (094)345-72-29.

Najniższe opłaty.
Nie pobieramy opłat
za okres wakacji i egzaminy.

ANGIELSKI. 340-23-03.__________

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

! ANTENY wszystkie montaż,
3426382.________________________

Zawód - sprzedawca

POKÓJ. 34-12-488,0603-258-549.

DO wynajęcia garaż Zakole. Koszalin, 341-65-37.________________

! ANTENY satelitarne, telewizyjne.
Montaż, naprawa. (094)34-15-796;
0607-07-68-68.

TECHNIK INFORMATYK,
TECHNIK EKONOMISTA,
TECHNIK HANDLOWIEC,
TECHNIK PRAC BIUROWYCH

Szkoły posiadają uprawnienia
szkół publicznych.

POKÓJ w domku studentom,
uczniom noclegi. 34-222-65._____

OKNA PCV „Przemysłówka” Koszalin, BoWiD 14,342-40-81 wew. 223.

OKNA PCV - producent. Promocja
zimowa. Raty! „OPTIMA” Koszalin,
341 -12-90, 346-05-85; Szczecinek
37-480-92; Świdwin 36-562-94.

•TECHNIK HANDLOWIEC
• TECHNIK EKONOMISTA
• TECHNIK BUDOWNICTWA
•TECHNIK ELEKTRYK
• TECHNIK FRYZJERSTWA
oraz do
Liceum Ogólnokształcącego
Policealnego Studium
Zawodowego
na kkrunkj;

POKÓJ do wynajęcia dla 2 osób.
Koszalin, Rybacka 51.___________

2-POKOJOWE do wynajęcia - Ko
szalin. 31-86-609.

!!!!!!!! NAPRAWA telewizorów,
gwarancja, bezpłatny dojazd.
345-74-61.______________________

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

a»

Szkoły Zasadniczej - Handlówki

POKÓJ parze. 345-80-17,________

Głos Koszauński/Głos Słupski

2-3.03.2002 r.

POKÓJ do wynajęcia, osobne wejście. 345-78-13, 0603-392-212.

POKÓJ do wynajęcia. 3403-423.

GŁADŹ - glazura, inne. 345-38-37.

SŁOMĘtwardą. 346-31-59._______
STARE meble, obrazy, zegary, ży
randole, porcelanę, srebro, (0-59)
810-41-26.________________ -

MIESZKANIE centrum Koszalina 50
m, taras - do wynajęcia. 347-50-54,
340- 56-22, 0603-132-100.______

NAUKA1

FIZYKA. 343-37-81.
KOREPETYCJE język francuski.
0607-609-606.___________________
MATEMATYKA 0601 -88-14-15.
MATEMATYKA. 345-24-00.

PRZYJMĘ do pracy młodych męż
czyzn ze Świdwina i okolic do roz
noszenia reklam na terenie Warsza
wy - gwarantujemy dojazd i zakwaterowanie, 0502-481-704.________
PRZYJMĘ do pracy w Domu Wcza
sowym Jastarnia na Półwyspie Hel
skim kucharkę, kelnerkę, pielęgniarkę. Kontakt 0603-385-086._______
REHABILITANTKAz 2-letnim stażem
poszukuje pracy. 0605-367-478.
RENCISTA

poszukuje

pracy

MATEMATYKA - korepetycje, przygotowanie do klasówek. 345-20-24.

(P°^er- ^°z7°7r^a)’ Słupsk ‘ Ustka
0-501-454-771._________________

NAUKA niemieckiego. Słupsk,
8439-115.

STANOWISKO fryzjerskie do wynajęcia. 345-76-01._________________

NIEMIECKI 15 zł/h. 343-15-72,
0606-530-216.
NIEMIECKI - Centrum Języka
Niemieckiego „GERMANIA” - in
tensywny, bezstresowy kurs, go
dzina 5,90 zł. 100 godzin! Od
11.03 do 13.05.2002. Raty! Po
czątek 11.03.2002. 342-40-56,
0608-057-897.
NIEMIECKI - nauka, tłumacz przysięgły. (0-94)3406-306.___________
NIEMIECKI. 0600-197-753.
SZKOLENIA - przedłużanie, zdo
bienia paznokci, manicure. Słupsk.
(0-59)840-20-20, 0-600-243-754.
WŁOSKItanio. 0505-714-646.

PRACA
Firma

UMOWA! Domową pracę oferuje
wydawnictwo. 0609-139-641.
ZAOPIEKUJĘsię dzieckiem. (0-94)
3414-813._______________________
ZARÓB 1.200 miesięcznie umiesz
czając reklamę na samochodzie,
domu, działce. Gwarantujemy umo
wy - zapłata za rok z góry. Przedsię
biorstwo „Orion” Słoneczna 4, 40163 Katowice 28, box 27. Załącz
znaczki na list polecony.__________
ZATRUDNIĘosobę lub małżeństwo
do opieki i prowadzenia ośrodka
nad morzem /wykształcenie śred
nie/. Zapewniam zakwaterowanie.
Zgłoszenia tylko 2,3 marca w godz.
9.00-20.00.0608-217-581.
ZATRUDNIMY lekarza i radiologa.
Biuro „AKTA” ul. Przemysłowa 6,
343-42-95.

Kolporter Saloniki Prasowa sp. x o. o.
w związku z dynamicznym rozwojem sieci

ZAMIANY

poszukuje osób zainteresowanych

prowadzeniem własnego „Saloniku Prasowego"
1- POKOJOWE duże na 2-, 3-pokojowe zadłużone. 34-17-659.______

Oferujemy;

2- POKOJOWE (38) na 4-pokojowe.
345-54-98.
________________

• szkolenia^

m

Wvmaaamv:

U

2-POKOJOWE 46 m komunalne,
nowe budownictwo na 3-pokojowe.
341-75-83.
2-POKOJOWE na 3-pokojowe lub
sprzedam. 340-22-81.___________

• gotowy i sprawdzony pomysł na własną działalność gospodarczą • kompletnie urządzony i (m
wyposażony „Salonik Prasowy” O korzystne warunki współpracy O spójny system promocji i reklamy ?

• podjęcia współpracy na zasadach franchisingu • zainwestowania własnych środków finansowych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na prerentacfę,
która odbędzie się w hotelu „Arka" w Koszalinie dn. 4.03.2002 r. o godzinie 11.00
i w Słupsku tin. 4.03.2002 r. o godz. 14.00 w hotelu „Słupsk" (sala bilardowa).

AVON zostań konsultantką.
341-74-91, 0602-52-12-36.

CHAŁUPNICZO montaż sztucznej
2- POKOJOWE na małą kawalerkę biżuterii. 0602-395-001.__________
(dopłata). (094)34-548-01._______
DRUKARZA flexo, 0609-505-628.
3- POKOJOWE na dwa oddzielne.
(094)343-80-20._________________
FIRMA „Format”, ul. Zielna 39,
00-108 Warszawa zatrudni na budo
DWA mieszkania na jedno 3-, 4wach w Niemczech: inżynierów i tech
pokojowe I, II piętro. 342-63-98.
ników (ze znajomością j. niemieckie
WŁASNOŚCIOWE37, balkon na 3
go) do nadzoru robót zbrojarskich i
- pokojowe. 34-16-392.___________
obudów izolacyjnych; monterów izo
WŁASNOŚCIOWE Słupsk, na
lacji termicznych. (022) 620-32-19,
kwaterunkowe
Szczecin.
624-30-88, 620-12-82.___________
0503-054-775.
FIRMA Prawnicza Nowicki, Barcic-

NAUKA JAZDY

ki w Białogardzie ul. Kochanowskie
go 6 zatrudni /podejmie współpra

„AUTO NAUKA TKACZYK”. (0-94)
347-11-77.______________________

cę z osobą o wykształceniu wyż
szym prawniczym, aplikanci radcowcy lub sądowi preferowani tel.
312-65-51 lub 312-60-42.________

FACHOWOŚĆ, kultura Bubnowicz.
0603-791-823.

GLAZURNIK - szpachlarz nawiąże
współpracę. (094)316-53-95.

ESKAR kredytowanie. (094)
341-34-60.

ZDROWIE
RODZICÓW Z DZIEĆMI na które pobierają
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY oraz osoby
posiadające grupę inwalidzką zapraszamy

PO ZDROWIE NAD BAŁTYK
14-dniowy TURNUS REHABILITACYJNY
OD 30 ZŁ OD OSOBY/TURNUS

Ośrodek ReMtfitocyjno-Wypoaynkowy “PANORAMA’
76-107 Jarosławiec, ul. Bałtycka 9
® (071) 344-73-43

UTIUHIMY LĘKAMY BALNEOLOGII I NED. FIX.
! (STOMATOLOGleczenie, protety
ka. Umowa ZRKCh, rejestracja telefoniczna. (094)346-58-30.______
„MELISSA” oferuje 30% zniżkę dla
emerytów i rencistów na badanie
irydologiczne - określenie stanu
zdrowia na podstawie tęczówki oka.
Polecamy zabiegi: akupunktury, re
zonansu magnetycznego, kwantoterapii, masażu. Koszalin, Moniusz
ki 2,340-35-97.
_____

Głos Koszaliński/Głos Słupski

2-3.03.2002 r.
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B
ALKOHOLIZM - profesjonalne od
truwanie, leczenie, lek. med. Mirosław Borkowski. 0604-105-861.
ALKOHOLIZM. Odtruwanie. Leczenie. Białogard. 0602-765-116.

GINEKOLOG zabiegi. 0605-389-680.

SUPERPROMOCJE 1-3.03.2002:
Grecja (14 dni), Włochy od 499 zł,
Hiszpania, Chorwacja, inne - auto
kar z Koszalina. „BINEX - TURIST”
(094)346-03-64.

IMPLANTY (wszczepy) zębowe.
Rewelacyjnie szybko, atrakcyjne
ceny. Gabinet Dentystyczny, Szcze
cin - Warszewo, tel./fax 460-67-99,
0602-111-488.

USA - praktyki zawodowe. (0-91)
48-44-097.

LIKWIDACJA nałogu nikotynowe
go. Koszalin, Słupsk, Kołobrzeg,
Szczecinek, Złocieniec. (091)
489-19-26.

WIELKA promocja lata. Dni
otwarte 1 -3.03.2002 godz. 9-18:
Tunezja, Turcja, Bułgaria, Cypr,
Kreta, Rodos, inne - samolotem
od 1.200 zł. Egipt od 1.300 zł. „BlNEX -TURIST” Dworcowa 4, (094)
346-03-64.

ONKOLOG; doktor medycy
ny Adam Pawiński. Konsulta
cje, leczenie, wizyty domowe.
0-603-81-44-43.

ALKOHOLOWE odtrucia, esperal. Farmakoterapia. Psychotera
pia. Lek. med. Marek Jaroszyk.
0602-77-37-62._________________

USA - studenckie wakacje i praca.
(0-91 )48-44-097.

ROZRYWKA

ONKOLOG; doktor medycyny Adam
Pawiński. Konsultacje, leczenie,
wizyty domowe. 0-603-81 -44-43.

CEBULA Dorota i Witold - Gabinet
Stomatologiczny - pełny zakres, la
sery, ultradźwięki. Poniedziałek, śro
da, piątek 16-18.30. Koszalin, Zgo
da 9/04,340-22-61,0-602-32-10-64,
0-602-873-898.__________________

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

ATRAKCYJNE ceny, bankiety, we
sela, konferencje www. domweselny. com 0602-485-987, 3460-160.

ANIA, Ela, Ola - czekamy. (094)
340-44-87.

WYJAZDY
0504-376-607.

BARDZO

ŻANETA. 0600-775-265.

MATRYMONIALNE

GORĄCA mężatka. 0601 -552-755.

POZNAM szczupłą panią do 45 lat,
wykształcenie min. średnie, zapew
nię opiekę, pomoc i możliwość cie
kawych podróży. Oferty z mile wi
dzianym zdjęciem Biuro Ogłoszeń
GK/GS nrB1/1168.

TOWARZYSKIE

! „ERGOLINE” Studio. Jedyne au
toryzowane solarium w wojewódz
twie. Koszalin, Krzywoustego 2/1;
(094)348-93-21._________________

CENTRUM Laserowe. Chirurgia
Ogólna, Estetyczna, USG. (094)
340-31-50; 0605-284-307. Pającz
ki, brodawki, zmarszczki, trądzik,
żylaki, nerwobóle.________________

! SOLARIUM na każdą kieszeń. 1 mi
nuta od 40 gr. Czeka na Ciebie 15 so
lariów. Promocja dla studentów. Koszalin, Wańkowicza 82A, 345-19-88.

„BIO-M ED KOSM ETOLOGI A”: lifting

CHIRURGIA plastyczna, atrak
cyjne ceny, terminy, warunki.
0601-726-305, 0601-266-951,
094-342-15-52._________________

URODZINY z klaunem. (094)
345-82-65._____________________
WESELA z noclegami Podczele ul.
Lwowska 3 „Anker”. 505-757-615.

! ! ! !! ATRAKCJA Night Club Stu
dio 2000 jacuzzi, sauna, drin bar,
apartamenty, cadilac Kołobrzeg Grzybowo. (094)35-814-48.
!! „AMAZONKAClub” jacuzzi, sau
na. (094)340-45-28. Najtańsze wyjazdy. Zatrudnimy panie.__________

MANICURE -17 zł, tipsy - 60 zł, zdo

DERMATOLOG - Wenerolog, Artur
Brzęcki, Słupsk, Wiejska 26. Ponie
działki, środy 18.30 - 19.30, wizyty
domowe. 0-602-53-02-19.
GABINET Neurologiczny Stani
sław Piekarewicz - kasa chorych!
Pn.-wt. (16-18). Koszalin, Wesoła
5; 0605-284-364.

bienia. U klienta!, (0-59)843-60-28,
0-607-80-80-66.

TURYSTYCZNE

! EXLCLUSIVE Night Club „Hades”.
Nowe Panie. Najtańsze wyjazdy.
Pokoje z łazienkami. Promocja! Za
trudnimy Panie. Koszalin, (094)
341-58-27.______________________

ZESPÓŁ „To i Owo” - solistka, wo
dzirej - wesela, tel. 312-59-20,
312-42-55, 0608-191-936.

! FIGLEMIGLE0-607-813-682.
! TRÓJKĄCIKI0504-850-801.
„VILLA ROSE” Koszalin, 094/
340-44-92.______________________

ZESPÓŁ312-98-87.

bez skalpela, kuracja ampułkami.
(094)346-49-49; www.bio-med.pl

tanio niespodzianka.

0601-337-255.

GORĄCE Dziewczyny - najtańsze
wyjazdy. 094/801-02-43._________
IZA, Ewa - wyjazdy. 0608-130-796.
KASIA. 0692-151-971.___________

LOMBARDY
„LOMBARD” Komis (audio - wideo,
komputery, podzespoły). Koszalin,
Dzieci Wrzesińskich 25"b”. (094)
346-02-77.

0606198525 Alicja (niespodzian
kę^________ _____________________
AGATA. 0608-756-104.
ANAL
full serwis
0505-90-77-02.

Ania.

krobusy - wynajem. Koncesja.
Kraj, zagranica. (094) 340-59-74;
0602-398-892.

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA IsMS

PREZESA ZARZĄDU BANKU

prac. (094)343-26-79.____________

- gotówka, raty. Stare Bielice 20.
(094) 31-63-378.
___________

dy. 094/340-58-99._______________

MONIKA. 0600-183-081._________
NAMIĘTNA kocica. 0692-573-137.
PIĄTECZKA, 0505691699.
POKOJE dla par. 0504-312-726.

PIŁKARZYKI

zarobkowe

0604-513-042.

PIT-y wypełniam. 340-72-05._____
POMOC
komputerowa.
0504-928-274, 0602-704-624.

PRZEPISYWANIE prac dyplomo
wych, profesjonalnie. 342-38-67.

PRACA

130 zł/h dla Ciebie.
0602-298-131.
______________

ROBERT. 0502-327-209._________
ROMA. Kołobrzeg, 35-226-10. Za
trudnij__________________________

SUPERCENA 0504-990-133.

STUDNIE

szybko,
tanio.
0604-751-348.________________

SZCZENIAKI owczarek niemiecki
długowłosy. 0502-368-906.

WIZYTÓWKI. 343-26-79.
WRÓŻENIE (tarot, numerologia,

SZALONA domina. 0609-708-206.

chiromancja). 094/345-27-22.

„SPOŁEM” PSS „KOTWICA” w Darłowie
sprzeda lub wydzierżawi obiekt piekarni
przy ul. Chopina w Darłowie
powierzchnia użytkowa 292 m kw., powierzchnia gruntu 2.052 m. kw., grunt w
użytkowaniu wieczystym, ogrzewanie gazowe, piec piekarski - elektryczny.
Cena sprzedaży 250.000,00 zł.
Miesięczna cena dzierżawy piekarni 2.500,00 zł + 22% VAT.
Oferty należy składać w biurze spółdzielni przy ul. Powstańców Warszaw
skich 43 w Darłowie do dnia 7 marca 2002 r. Swobodnego wyboru ofert ko
misja dokona 8 marca 2002 r. Informacje szczegółowe można uzyskać telefo
nicznie nr telefonu 094/314-2779 lub 094/314-3059.
kb-332

dziby firmy z ul. VI Dywizji
Piechoty 60 na ul. Zaoleczną 5A.
KB-325f

poszukuje kandydata
na stanowisko

.EKSPRESOWE przepisywanie
NAGROBKI granitowe, lastrykowe

że z dniem 4.03.2002 r.
zmienia lokalizację sie

Rada Nadzorcza Pomorskiego Banku
Spółdzielczego w Świdwinie

! ! WĘDKARZU - zapraszamy do
nowo otwartego sklepu. Koszalin,
Mieszka 113. _________________ _

KRÓLOWA Nocy - najtańsze wyjaz-

Miejski Zarząd Dróg
w Kołobrzegu

! ! ! „TRANS-LUX”. Autokary, mi

ROZIE

KLAUDIA. 0504-624-576.________

LAURA Marlena. 0609-666-029.

ORKIESTRA. 0502-909-493.
POSZUKUJĘ solistki do zespołu
żeńskiego. 0692-198-592.

URODA

najtaniej,

NATYCHMIASTOWE pożyczki
pod zastaw. Koszalin, Gierczak 7,
340-89-83. Kołobrzeg, Strzelecka
1,35-421-51.

! „PARAPAISE” 0609-967-152.

CENTRUM Dentystyczno-Anestozjologiczne, codziennie. Sobota,
niedziela 8 - 22. Koszalin, św. Wojciecha 24, (094)340-39-17.

I

BUSY, kraj. (094) 316-40-38,
0604-228-746.

GINEKOLOGIA, konizacje, wypa
lanki, antykoncepcja awaryjna.
0604-257-285.

r

t

GABINETY Stomatologiczne! Pił
sudskiego 88A, 094/345-09-28.

Miejski Zarząd Dróg
w Kołobrzegu____

INFORMUJE
że z dniem 9.03.2002 r. wprowa
dza zmiany w organizacji ruchu
w centrum miasta Kołobrzegu.

RUCH JEDNOKIERUNKOWY
1. w ul. Duboisa od ul. Ratuszo
wej do ul. Giełdowej

PROMOCJA PILAREK

STIHL 023 i STIHL 025

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI
HOI.I I IC II.NIK A

j Kandydat powinien spełniać następujące warunki:
I • wykształcenie wyższe
! • 5 lat stażu pracy w bankowości, w tym 2 lata na
I kierowniczym stanowisku.
| Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków wraz
i z życiorysem zawodowym oraz zaświadczeniem o niekaralności
należy składać w biurze

Pomorskiego Banku Spółdzielczego
w Świdwinie, ul. 3 Marca 29

1. Podyplomowe Studia „Informatyka dla nauczycieli”
w trzech edycjach: dla Koszalina, Chojnic i Szczecinka.
Studium zaoczne dwusemestralne - 280 godzin dydaktycznych.
Świadectwo ukończenia Studium Podyplomowego Politechniki Koszalińskiej potwierdza
kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu „Informatyka”. Kandydaci mogą ubiegać siq o
częściowe dofinansowanie ze środków własnych szkół, środków samorządowych,
programu stypendialnego Kuratorium Oświaty.

2. Podyplomowe Studia Zastosowań Informatyki
- Programowanie i sieci komputerowe,
- Zastosowanie informatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Rozpoczęcie studiów - marzec 2002 r,
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ JEDYNY NA POMORZU
ŚRODKOWYM POSIADA UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA STUDIÓW W DYSCYPLINIE

w terminie do 15 kwietnia 2002 roku

INFORMATYKA.

\

Informacje:

Wybrany kandydat musi uzyskać zgodę Komisji Nadzoru Banko
wego na powołanie na stanowisko prezesa zarządu banku.
przewodniczący Rady Nadzorczej

w Koszalinie-Dziekanat Wydziatu Elektroniki, ul. Partyzantów 17, 75-411 Koszalin, tel. (094) 343 33 j I
ww.ie.tu.koszalin.pl
w Chojnicach - Biuro Obsługi Studentów w Chojnicach, ul. Świętopełka 10,89-620 Chojnice
w Szczecinku - Biuro Obsługi Studentów w Szczecinku, Gimnazjum Nr 1 ul. Krakowska 1,

78-400 Szczecinek, tel. (94) 372 55 48

GA-1134p

PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

www.pks.slupsk.pl

76 - 200 SŁUPSK UL.PIŁSUDSKIE60 74 T E U: O 5 9/8 4 3 9 3 6 7+9

NOWE, POSPIESZNE
NOCNE POLAC7FNIE DALEKOBIEŻNE HI
PPKŚ Słupsk

Ustka - Warszawa
przez SkjpskJt..8ydgpsz,cz^.Taniń
Sżybfęo - tanio -profesjonalnie - Bezpiecznie - (komfortowo
Km

.21:30

6,00

22:05

13.00

23:00

20
76

19,00

23:55

139

25,00

1:10

28,00

1:50

31,00

2:35

31,00

3:05

32,00

3:45

36.00
38:00

4:45
8:35

187
227
274
299
336
388 j
507 1

Odjazd

Cena zł

ii*»ik2ir SVlarynarKi Polskiej ▲

8:30

38.00

Słuosk

8:10

38,00

ROZKŁAD JAZDY

Bytów
Chojnice
Mąkowarsko
Bydqoszcz

EM
;

I

Już w KWIETNIU 2002r.
Odiazd

__________________________

gil j f.lł j TT.l'VJ J: U d. H-J' I Tl W

PRZEDSIĘBIORSTWO

Cena zł

/ 1 LITR OLEJU STIHL

tel. (52) 395 1119

Andrzej Cogiel

W SŁUPSKU

GRATIS:

w. 363 tel./fax (094) 343 34 79

Ko szali n, ul. Połczyńska 65, tel. 342-54-71
ZAlORASZ’AMK/pon. - pt. 9.00 -17.00, sob. 10.00 -14.00
gb-hoJ
TF1ANSPORT GRATIS {do 10 km). RATY
Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 27 lutego 2002 r. zmarła żona naszego pracownika

5:00

37.00
33,00

3:20

32.00

2:15

31.00

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

1:30

28.00

Mirkowi Maksymiukowi

8:55

25.00

składa
dyrekcja wraz z pracownikami
ZBR KSM„Przylesie” w Koszalinie.
Pogrzeb odbędzie się 2.03.2002 r. o godz. 11.30.

0:20

23.00

23:25

17,00

Warszawa, dw. aut. zach.

21:30

Odjazdy z Ustki do Warszawy: Wtorek, Czwartek, Niedziela
Odjazdy z Warszawy do Ustki: Poniedziałek, Sroda^Hątek

GRAŻYNA MAKSYMIUK

GA-1142

BB-140

„PIK", ul. Zwycięstwa 106-108, II piętro, pok. nr 2, tel. 3424-172 w
godz. 9-16.00; (wejście od podwórza lub przez EMPiK)

fax 3407-344 (całą dobę) czynne w godz. 8-17; w sobotę: 8-13
AGA-FL0R, ul. Zwycięstwa 6A, tel. 3417-935, w godz. 9 -17.00;
roboczesoboty:9-13
„BERNI", ul. Drzymały 10 (sklep Panasonic), tel. 34-10-502, fax
345-75-37, 0601-558-563 czynne 10-16, sob. 10-13.
Corinfo s.c ul. Władysława IV 58/32,
tel./fax 345-29-33, 341-43-45
Ekolam, ul. Zwycięstwa 137 (Związkowiec, parter),
tel. 3460 755, pn.-pt. 7.30- 17.00.

SŁUPSK: REDAKCJA, ul. Filmowa 2, tef./fax 8427-112 (całą
dobę), czynne w godz. 8.30-16.30, soboty 8.30-13
„ADACH" ul. Sienkiewicza 4, tel. 842-79-89,842-71-35,
pn.-pt. w godz. 9-16
BIAŁOGARD: REDAKCJA, ul. 1 Maja 15 (I piętro),
tel. 312-66-65 w godz. 9 -16, w soboty 9-13

t

BYTÓW: WARTA, ul. Kochanowskiego 3,
tel! 822-22-80 w godz. 8-16, soboty 8-12
CZŁUCHÓW: EMAX, ul. Królewska 1B,
tel. 83-425-34 w godz. 8-17, soboty 9-14
DARŁOWO: Agencja PKO BP SA, ul. Wieniawskiego
(za pkt. Lotto), tel. (094) 314-15-76,
pn.-pt. 8.40-18.00, sob. 9.40-14.00
DRAWSKO: WARTA, pl. Konstytucji 1,
tel. 36-342-04 w godz. 9-16

PROWADNIK Z PILNIKIEM

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,xtel. 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; Koszalin - Szczecińska 70, tel. 346 76 83,
342 31 27, Górskiego 8, tel. 34 57 294, Zwycięstwa 267, tel. 340 29 30;
Miastko - Dworcowa 22B, tel. 857 91 83; Nowogard - 15 Lutego 3,
tel. 39 20 553; Okonek- 1 Maja 11/5, tel. 266 94 99;
Połczyn Zdrój - Koszalińska 12, tel. 366 49 53; Sławno Chełmońskiego 12, tel. 810 46 49; Stupsk - 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.

KB-29pd

* do każdej zakupionej pilarki STIHL 023 i STIHL 025 w okresie od 01.02 do 29.03.2002

_____
BIURO OGŁOSZEŃ ZAPRASZA UWAGA! Ogłoszenia można również zlecać we wszystkich urzędach pocztowych WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO _ _ _ _ _ _ Drobne

KOSZALIN: REDAKCJA, ul Sportowo 14, tel. cenh: 3407-216

y

Sprzedaż oraz obsługę serwisową prowadzą wyłącznie
autoryzowani dealerzy firmy STIHL.

4:05

Toruń
Ciechocinek
Włocławek
Płock.

Nr 1 na świecie!

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

Sklep Meblowy „Inpromet”

ogłasza wyprzedaż mebli
1io ce nach niższych niż u producenta

śP.

STIHL

1:50 DO MIESZANKI
/ DODATKOWY ŁAŃCUCH TNĄCY

KOŁOBRZEG: REDAKCJA, ul. Katedralna 12, (hotel Centrum, pok.
111), tel. 35-450-80, 35-271-49, w godz. 8-16, sob. robocze: 9-13
PRESS-SERVICE, ul. topuskiego 32/1,
tel. 35-464-94, pn.-pt. w godz. 9-17
MIASTKO: ul. Dworcowa 29, tel. 857-53-08 w godz. 10-16
POŁCZYN ZDRÓJ: BIM, ul. Mariacka la,
tel. 36-63-462; 0604-54-55-15, pn. - pt. 9.30 -18, sob. 10 -14
SŁAWNO: BT „SABA", ul. Rapackiego 2 a,
tel. 810-70-12 w godz. 10-18, w soboty 10-14

całodobowo TAO, www.tao.pl

ŚWIDWIN: Pośr. Ubezp., ul. Krzywoustego 1,
tel. 365-26-24, pn.-pt. w godz. 9-17, sob. 9-13.
SZCZECINEK: pl. Wolności 6 (I piętro, p. 10), tel. 374-23-89,
pn.-pt. 9.00-16.00
TYCHOWO: „Przyszłość 2000", ul. Wolnośd 23,
0604 377829, 094 3115738 pn.-pt. 9-17, sob. 9-13
USTKA: PTH „HANTUR", ul. Marynarki Polskiej 79,
tel. (059) 8146-058, 8145-578, czynne codz. 8-16,
sob. 8-14

Filmowa gwiazda
W najnowszej produkcji słynne
go reżysera Stevena Spielberga,
u boku gwiazdy Hollywood Toma
Cruise’a, wystąpi futurystyczny
pojazd należącej do Toyoty marki
Lexus. Film zatytułowany „Mino
rity Report” pojawi się na ekranach
kin pod koniec czerwca br. Samo
chód miał swoją premierę pół roku
wcześniej, w trakcie styczniowego
salonu motoryzacyjnego w Los An
geles.
S. Spielberg jeździ sportowo-re
kreacyjnym modelem Lexusa. Naj
wyraźniej jest z niego zadowolony,
bowiem nie zastanawiał się długo
nad wyborem marki, której samo
chód miał być jednym z bohaterów
jego filmu. Akcja filmu rozgrywa
się w 2054 roku, co stawiało okre
ślone wymagania przed samocho
dem. Futurystyczny lexus to dwu-

osobowy sportowy pojazd z wysu
niętą do przodu kabiną, nisko osa
dzony, dość agresywny stylistycz
nie i na pierwszy rzut oka niepro
porcjonalny. Jego projektantem
jest Harald Belker, artysta, któ
ry urzeczywistnił swoje wizje w ta
kich produkcjach jak „Batman i
Robin”, „Inspektor Gadget” czy
„Armaggedon”. Końcowy efekt to
wynik pracy Belkera, Spielberga,
amerykańskiego ośrodka projekto
wego Toyoty i Lexusa - Calty, in
żynierów specjalizujących się w
projektach przyszłości oraz firmy
Lexus, która zadbała o praktyczne
wdrożenie myśli projektantów. Sa
mochód skonstruowała firma
CTEK z Santa Ana w Kalifornii,
zajmująca się wzornictwem prze
mysłowym i opracowywaniem no
wych technologii.

Według informacji amerykańskiego
tygodnika motoryzacyjnego „Autoweck”, niepotwierdzonej przez Opla, trze
cia generacja modelu astra, która poja
wić się ma na rynku na przełomie 2004
i 2005 roku, będzie korzystała z płyty
podłogowej nowego fiata stilo. Mimo
braku potwierdzenia ze strony Opla,
wydaje się, że jest to bardzo prawdopo
dobne. Oba koncerny. Fiat i General
Motors, współpracują już od kilku lat.
W ub.r. ogłoszono, że nowe modele
należącej do Fiata Alfy Romeo będą ko
rzystały z płyt podłogowych Opla. Oba
koncerny niedawno ogłosiły również, że
w Turynie powstanie wspólne centrum
projektowe, którego zadaniem będzie
m.in. zaprojektowanie wspólnej platfor
my dla aut z segmentu B (opel corsa, fiat
punto). Modele te pojawią się w latach
2005/2006 (punto III) i 2006/2007 (cor
sa).

Daytona
zamiast Europy
Od tego roku marka opon Euro
pa zostanie zastąpiona nowymi
oponami klasy ekonomicznej o na
zwie Dayton. Opony Dayton produ
kowane są w nowo otwartej fabry
ce koncernu Bridgestone/Firestone
w Poznaniu oraz w pozostałych fa
brykach na świecie.

W trakcie marcowego Salonu Samo
chodowego w Genewie Opel przedsta
wi koncepcyjny model M. Samochód
ten to jednobryłowy minivan, przezna
czony dla czterech osób. Jak na minivana przystało, ma on przestronne wnętrze.
Zgodnie z panującymi trendami samo
chód wyposażono w nowoczesne tech
nologie, takie jak DVD czy dostęp do In
ternetu. We wnętrzu można znaleźć wie
le praktycznych schowków i kieszeni. W
oplu M nie brakuje również akcentów
sportowych. Silnik o pojemności 1,6 1 i
mocy aż 150 KM zapewnia bardzo do
bre osiągi, m.in. prędkość maksymalną
200 km/godz.

Według zapowiedzi producenta,
nowa generacja ulysse różnić się
będzie niemal wszystkim od po
przednika. Nowy model jest przede
wszystkim większy od poprzednie
go. Jego wymiary to 4,72 m długo
ści, 1,86 m szerokości i 1,75 m wy
sokości.
Nowy ulysse jest doskonałym
autem na wakacyjne wyjazdy lub
wycieczki poza miasto z dziećmi i
psem. Siedzenia można konfiguro
wać na wiele sposobów (w rozkła
dzie od 5 do 8 siedzeń), a w razie
potrzeby, po ich złożeniu, uzyskać
przestronne wnętrze, w którym
można przewozić nawet spore ła
dunki.
Minivan Fiata został bogato wy
posażony m.in. w sześć poduszek
powietrznych, ABS z elektronicz-

pomogą
japońscy buddyści
Włoscy piłkarze dostali zaprosze
nie do japońskiego klasztoru bud
dyjskiego w miejscowości*Sendai.
Tamtejsi mnisi zaproponowali
Włochom, że będą się modlić o ich
sukces w mistrzostwach świata
2002 r.
- Dla innych uczestników mi
strzostw klasztor będzie zamknięty
- powiedział sekretarz generalny
Stowarzyszenia Przyjaźni WłoskoJapońskiej w Sendai - Hideo Iwakata. Miasto Sendai, które leży
400 km od Tokio, będzie na czas mi
strzostw miejscem zakwaterowa
nia włoskich piłkarzy. - Wszyscy
mamy nadzieję, że Włosi wygrają dodał Iwakata. Włosi grają w gru
pie z Ekwadorem, Chorwacją i
Meksykiem.

Koraisja dyscyplinarną Włoskie'
go Korhitetü
Olitńpijskiegc
(CONI) potwierdziła dyskwalifh
kację kapitana trzecioligowej dnr
żyny włoskiej Como,Masaimilia'
no Ferringo, za pobicie zawodni'

Kibic trzecioligowej angiel
skiej drużyny Cardiff City
Dai Thomas został skazany
na 60 dni więzienia za udział
w awanturach w czasie me
czu Pucharu Anglii z Leeds
United, który odbył się mie
siąc temu.
26-letni kibic po przesłu
chaniu przez sąd w Cardiff
został także skazany na za
kaz wstępu na wszystkie im
prezy piłkarskie w Anglii i
Walii przez sześć lat.
Thomas został zidentyfiko
wany na podstawie zapisu na
kamerze wideo i zatrzymany
przez policję za rzucenie ta
blicy reklamowej w jednego z
kibiców zespołu Leeds.

Davids oskarżony
Holenderski piłkarz Juventusu
Turyn Edgar Davids został oskar
żony o zastraszanie i używanie prze
mocy wobec swojej byłej partnerki.
Na początku tygodnia była towa
rzyszka życia Davidsa, 23-letnia
modelka Sarah H., złożyła donie
sienie na policję w Amsterdamie,
informując o powtarzających się
przypadkach przemocy i groźbach
ze strony piłkarza, jakich doświad
czyła w ciągu ponad trzech lat trwa
nia ich związku.
Według jej relacji, przytoczonej
przez bulwarowy dziennik „De Telegraaf’ ostatnia napaść ze strony
holenderskiego piłkarza miała
miejsce przed tygodniem, gdy Da
vids przebywał w Holandii z okazji
towarzyskiego meczu swej repre
zentacji z Anglią. Ciemnoskóry po
mocnik zaatakował wówczas swą

partnerkę, z którą ma dwuletniego
syna, i zagroził poważnymi konse
kwencjami, jeśli Sarah H. powiado
mi policję o jego zachowaniu.
Rzecznik amsterdamskiej prokura
tury Robert Meulenbroek poinformo
wał, że piłkarzowi grozi kara do
ośmiu lat więzienia, jeśli informacje
jego towarzyszki życia się potwierdzą.
Davids miał już wcześniej kłopo
ty z prawem. Sześć lat temu, będąc
zawodnikiem AC Milan, był zamie
szany w bójkę na ulicach Mediola
nu. Sprawa została umorzona po
tym, jak piłkarz zapłacił poszkodo
wanym 20 tysięcy euro.
W ubiegłym roku nazywany „Pitbullem” Davids został przyłapany
na stosowaniu zakazanego środka
dopingującego, nandrolonu, i mu
siał odbyć karę kilkumiesięcznego
zawieszenia.

ka klubu z Modeny w listopadzie
2000 roku.
Do zdarzenia doszło 19 listopada
2000 roku po meczu ligowym pomię
dzy drużynami Como i Modeny. Fer
riage wszedł po zakończeniu spotka-

nia do szatni zespołu z Modeny i
pobił Francesco Bortolottiego.
W wyniku tegó zdarzenia Bortolotti przez długi czas znajdował się
w stanie śpiączki i przeszedł ope
rację mózgu. Zawodnik wprawdzie
wyzdrowiał, jednakże doznany
uraz uniemożliwił mu kontynu
owanie sportowej kariery.

Honda zaoferuje w br. swoim klientom unowocześnioną wersję sportowego
modelu S2000. W modelu na rok 2002 zastosowano ogrzewaną tylną szy
bę i bardziej zaawansowaną przekładnię. Zmieniła się również kolorystyka
nadwozia i wnętrze pojazdu

Syn Kndafiego
trenował
z Juventusem

Japońska Mazda zaprezentowa
ła nowy model zaliczany do seg
mentu najmniejszych pojazdów,
Pojazd ten nazwany został spiano,
co po włosku oznacza przestronne
wnętrze. Cechą charakterystyczną
nowej mazdyjest nadwozie o... nie
zbyt nowoczesnym wyglądzie.
Mimo kontrowersyjnych kształ
tów spiano jest pojazdem w pełni
nowoczesnym, funkcjonalnym i
komfortowym. Jego atutami są

Syn przywódcy libijskiego Muammara Kadafiego, Al-Saadi,
trenował z pierwszym zespołem pi
łkarskim Juventusu Turyn- poin
formował włoski klub na swojej
stronie internetowej.
Al-Saadi ma za sobą występy w
reprezentacji Libii. Dwa lata temu
był bliski podpisania kontraktu z
klubem ekstraklasy włoskiej - Perugią.
Na początku tego roku rząd Libii
kupił przez przedsiębiorstwo Liby
an ArahForeign Investment Com
pany (LAFICO) 5,3 procent akcji
Juventusu za 23 miliony euro. Syn
Muammara Kadafiego zapowie
dział wtedy, że Libia kupi 20 pro
cent akcji klubu z Turynu.

bogatszy
W trakcie zbliżającego się
Salonu Samochodowego w
Genewie odbędzie się świato
wa premiera nowego fiata ulys
se. Samochód ten należy do
segmentu minivanow i jest jed
nym z efektów współpracy po
między turyńskim koncernem
i francuską grupą PSA (Peuge
ot, Citroen).

Rosyjska tenisistka Anna Kurnikowa witana przez dziewczynkę podczas ce
remonii otwarcia turnieju w Dubaju.
Fot. PAF

Koncepcyjny opel Włoskim piłkarzom

Terenówka roku
Jeep grand cherokee overland
2002 został wyróżniony tytułem „Po
jazdu 4x4 roku” przyznawanym
przez magazyn „Four Wheeler”.
Warto zauważyć, że jest to już czwar
te wyróżnienie przyznane przez ten
magazyn modelowi grand cherokee
w 25-letniej historii konkursy. Żadea inny terenowy pojazd nie może
pochwalić się takim osiągnięciem.
Jeep grand cherokee pokonał sied
miu innych kandydatów zarówno w
kategoriach jazdy szosowej, jak i te
renowej. Sukces marki Jeep jest tym
większy, że drugie miejsce zajął
nowy jeep liberty, w Europie dostęp
ny pod nazwą jeep cherokee. Innymi
tegorocznymi pretendentami do ty
tułu „Pojazdu 4x4 roku" były: Che
vrolet trailblazer, ford explorer, isuzu axiom, land rover freelander,
mercedes ML5QQ i nissan xterra.

60 dni
więzienia

nym rozkładem siły hamowania
(EBD), system antypoślizgowy
ASR oraz dynamiczną stabilizację
jazdy ESR Z wyposażenia podwyż
szającego komfort pasażerów wy
mienić warto automatyczną klima
tyzację oraz system teleinformacyjny Connect ze zintegrowanym te
lefonem i nawigacją.
Fiat ulysse oferowany będzie z
czterema silnikami do wyboru.
Dwa z nich to jednostki benzynowe
o pojemności 2,01 (136 KM) i 3,0 V6
24V (204 KM). Dwa pozostałe to

diesle common-rail: 2,0 JTD (109
KM) i 2,2 JTD (128 KM). Do wybo
ru będą manualna i automatyczna
skrzynia biegów.
Ulysse nie będzie jedyną premie
rą Fiata w Genewie. Obok niego w
Genewie włoski producent zapre
zentuje osobowe stilo, punto emo
tion i seicento brush, sportową barchettę naxos, multiplę model year
i doblo malibu. Należąca do Fiata
Alfa Romeo przedstawi nowe mo
dele 156 sedan i sportwagon, spor
tową alfę 156 GTA, a także nowy
silnik JTS o pojemności 2,01 i mocy
165 KM. Z kolei Lancia szykuje
m.in. bliźniaczy dla ulysse model
phedra.

Sqd zamknął
stadion
Sąd w Buenos Aires postanowił za
mknąć czasowo, ze względów bezpier
czeństwa, stadion pierwszoligowej dru
żyny Nueva Chicago, uniemożliwiając
rozegranie w niedzielę meczu ligowe
go pomiędzy Nueva i Chacarita Ju
niors.
Decyzja sądu zapadła na podstawie
policyjnych raportów, według których
na tym stadionie nie można rozgrywać
piłkarskich spotkań „podwyższonego
ryzyka”. Do takich zaliczono spotkanie
pomiędzy obiema drużynami.
Policyjny komisarz odpowiedzialny za
bezpieczeństwo w dzielnicy Buenos
Aires Mataderos (gdzie położony jest
stadion Nuevy) stwierdził, że trybuny
przeznaczone dla kibiców gości mogą
przyjąć maksymalnie 4,2 tysiąca osób,
podczas gdy na niedzielne spotkanie
wybierało się co najmniej 7 tysięcy wi
dzów.
15 lutego w wyniku starć pomiędzy
kibicami klubów z Buenos Aires: Ra
cing Club i Indepediende, zginęły dwie
osoby. Jedna z nich została śmiertelnie
postrzelona w klatkę piersiową, a druga
zginęła na skutek ugodzenia nożem.
Trzy dni później zmarł kolejny kibic, po
szkodowany po meczu Estudiantes i
Gimnasia La Plata.
W wyniku awantur wywołanych przez
kibiców piłkarskich w ostatnich 15 la
tach zginęło w Argentynie około stu
osób.

Na sto dni przed rozpoczęciem pi
łkarskich mistrzostw świata na bo
iskach Korei i Japonii w pobliżu ra
tusza w Seulu odbył się pokaz
sztucznych ogni i laserów.
Fot. PAP

A lisa Camp Un
BkUrtp:
Wanian 's Amrimlm

Australijska poczta uczciła olimpijskie zwycięstwo Allsl Camplln wyda
niem znaczka. Camplin zdobyła złoty medal igrzysk w Salt Lake City w kon
kurencji skoków akrobatycznych w narciarstwie wolnym.
f ot. PAF

NA SCENIE I NA EKRANIE

Glos Koszaliński/Glos Słupski

Felieton plotkarski

Miss w podróży
Renata Gabryjelska, I wice
miss Polonia z 1993 r., modelka i
aktorka („Złotopolscy”, „Girl Gu
ide”) z dyplomem prawnika, oraz
jej narzeczony Stanislaw Trzciń
ski, syn kompozytora Wojciecha
Trzcińskiego i menedżer Gabryjelskiej, planują pójść w ślady Tony’ego Halika i zająć się produk
cją programów podróżniczych.
Chcą, jak oboje mówią, łączyć przy

SOBOTA - NIEDZIELA, 2-3.03.2002 r.

jemne z pożytecznym. Od dawna
pasjonują się podróżami. Wspólnie
zwiedzili ni.in. Kenię, Tanzanię
oraz większość państw europej
skich.
Realizację swoich ambitnych za
mierzeń Gabryjelska i Trzciński za
częli od zakupu profesjonalnego
sprzętu. Poza tym za
sygnalizowali już
swoją propozycję w
TVP oraz w kilku
stacjach komercyj
nych. Teraz czekają
na odzew produ
centów.

Zakochany Walduś Kiepski
Co Bartosz Żukowski, czyli Wal
duś z sitcomu „Świat według
Kiepskich”, zobaczył w swojej
partnerce Violetcie Arlak?
Życie uczuciowe Bartosza Żukow
skiego owiane było dotąd mgłą ta
jemnicy. Właściwie 27-letni aktor
uchodził za mężczyznę samotnego
i do wzięcia. Choć z natury jest oso
bą dość otwartą - jednak nie tak jak
jego bohater Walduś Kiepski - w
wywiadach nigdy nawet jednym
słowem nie wspomniał, że ma
dziewczynę. Dopiero ostatnio wy
szło na jaw, że Bartosz Żukowski

razie większość panów zwracała
uwagę na jej wydatny biust i za
zdrościła Bartoszowi.
Tymczasem okazało się, że Bar
tosz poznał Violettę w pracy. Na co
dzień jest ona związana z Teatrem
im. Żeromskiego w Kielcach. Ma w
swoim dorobku parę ról w filmach
i serialach, m.in. w: „Sukcesie”, „M
jak miłość”, „Cześć, Tereska”,
„Chłopaki nie płaczą”. Podobnie
jak Bartosz nie skończyła szkoły
filmowej, ale - w przeciwieństwie
do niego - zdała aktorski egzamin
eksternistyczny.

jest zakochany, a jego partnerka
nazywa się Violetta Arlak (według
Internetowej Bazy Filmu Polskie
go, jej właściwe nazwisko brzmi;
Zmarlak) i również jest aktorką.
Bartosz i Violla od jakiegoś cza
su pojawiają się razem publicznie.
Byli m.in. na rozdaniu Telekamer
(jedna z nich przypadła serialowi
„Świat według Kiepskich”) oraz na
Gwiazdorskich Ostatkach w Hote
lu Sheraton w Warszawie. Wzbu
dzili spore zainteresowanie me
diów, tym bardziej że mało kto wie
dział, kim jest Violla. W każdym

Czym Violetta Arlak zwróciła na
siebie uwagę popularnego aktora,
który w przyszłości chce zostać
weterynarzem? Otóż Bartosz
uznał - i to chyba nie bez racji że Violla jest bardzo podobna do
jego ulubionej aktorki i zarazem
wcielenia seksu, Kaliny Jędrusik.
Od razu zainteresował się nią,
choć z reguły nie zaprzyjaźnia się
z ludźmi z branży aktorskiej, bo
prywatnie lubi rozmawiać o
czymś innym niż praca. Ale oka
zało się, że z Viollą można poga
dać o wszystkim. Bartosz Żukow
ski uważają za swojego przyjacie
la. Mają podobne gusta, łączą ich
wspólne lektury i zainteresowa
nia, do których należą m.in.: hi
storia sztuki, fotografia i malar
stwo.
Karol
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Pakiet Nordea eFirma
dla osób prowadzących
działalność gospodarczą:

TBÄMWJ

Wolę spędzać czas w terenie
niż tracić go w banku.

• internetowy rachunek bankowy

Ol

Po prostu

• atrakcyjne oprocentowanie

ODPADŁEM...

• niski poziom opłat i prowizji

Nazywam się Maciej.
Prowadzę szkołę przetrwania.

-fcałUGg
JLP

• karta VISA Electron

myśliwego
iOÓOWCt *

• rachunek walutowy

Założyłem konto.
Zredukowałem koszty.

......L.:
I

rachunku

Gdy zobaczyłem ofertę Nordea.
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• leasing przez internet
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DZIEŃ AKWIZYTORA * DZIEŃ KUŚNIERZA * DZIEŃ RYBAKA
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* DZIEŃ HURTOWNIKA

• DZI

Stań się aktywny!
kliknij: www.nordeabank.pl

Ztfff'l

zadzwoń: 0 801 667 332
odwiedź: O/Szczecin,

DZIEŃ

ul. Jedności Narodowej 3/4,
Szczecin, tel. 091 488 81 73,
O/Szczecinek, Pl. Wolności 8,

Stałem się aktywny!

Szczecinek, tel. 094 374 71 27
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Zaopatrzenie Energetyki Koszalin sp. z o.o.
75-221 Koszalin, ul. Morska 10
teł. (094) 345 56 80-5-90, fax (094) 345 56 82
www.zenko.pl

m.

mm

e-mail: zenk@zeksa.koszalin.pl

• PROMOCYJNE CENY

• BOGATY ASORTYMENT
ELEKTROINSTALACYJNY
• KOMPLEKSOWE
DOSTAWY
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Zapraszamy na Dni Profesjonalistów w salonach Peugeot.

Niekwestionowanym bohaterem będzie Nowy Peugeot Boxer.

trujemy:
kable i przewody
pełny zakres energooszczędnych systemów
urządzeń przyjaznych dla środowiska
oprawy oświetleniowe i źródła światła
asortyment ochrony przepięciowej
elektronikę sterowniczą, przewodową
i bezprzewodową
ądzenia grzewcze do mieszkań, biur, sklepów
i innych pomieszczeń od 164,70 brutto
o mocy 500+2500 W

HURT Koszalin,

ul. Morska 10, tel. (094) 345 56 84, fax (094) 345 56 82, kom. 0605 68 60

Szczecinek, ul. Kaszubska 24a, tel. (094) 374 37II, kom. 060913 93 75

Jego rasowa sylwetka, ogromne możliwości użytkowe oraz
najnowocześniejsze rozwiązania techno
logiczne
Boxera,

ale także

Partnera lub Experta,

muszą

możesz nabyć w ramach atrakcyjnej

budzić

szacunek.

oferty leasingowej,

przygotowanej dla każdego z modeli. Również dla Profesjonalistów przygotowaliśmy specjalny konkurs.
Czasem wystarczy pójść do salonu Peugeot... aby polecieć do Paryża!
SAMOCHODY DOSTAWCZE PEUGEOT. WYBÓR PROFESJONALISTÓW.
Szczegóły w salonach Peugeot.

ANKRIS
Słupsk
ul. Lutosławskiego 22
tel. 0-59/841-24-81

,

7

PEUGEOT
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Powrót Schmitta

Wczorajszy konkurs Pucharu Świata w skokach
narciarskich w Lahti przypominał rywalizację w ubie
głorocznych mistrzostwach świata w tym fińskim
mieście. Po pierwszej serii skoków czołowa trójka Martin Schmitt, Adam Małysz, Janne Ahonen była taka sama jak przed rokiem. Dopiero po drugim
skoku Ahonen musiał ustąpić miejsca na podium Ro
bertowi Kranjecowi.
Piątkowy konkurs wygrał wracający do dużej formy
Schmitt. Niemiec objął prowadzenie po pierwszej serii, w
której uzyskał odległość 125,5 m. Małysz był drugi wspól
nie z Finem Ahonenem. Obaj mieli taką samą odległość
(124,5 m) i notę. W drugiej serii Fin skoczył słabiej (122

Drugą niespodzianką 1/8 finałów
jest wyeliminowanie Olympique
Lyon przez Slovan Liberec. Wicelider
ekstraklasy mistrzów świata prze
grał w Pradze aż 1:4 i jako że w pierw
szym meczu zaledwie zremisował
1:1, pożegnał się z rozgrywkami.
W innych meczach nie było takich
sensacji, choć nie zabrakło drama
tów. Feyenoord Rotterdam z dwo
ma Polakami w składzie: Toma
szem Rząsą (grał cały mecz) i Eu
zebiuszem Smolarkiem (grał od
75. min) stoczył zacięty bój z Glas
gow Rangers. W pierwszym meczu,
w Szkocji, był remis 1:1. Rewanż
zaczął się od trafienia Neila
McCanna w 26. min. Później na
stąpił popis Pierre van Hooijdonk, który w ciągu 7 minut (37 i
43) zdobył dwa gole z rzutów wol
nych dla Feyenoordu. Tuż po prze
rwie na 3:1 podwyższył Bonaventure Kalou. Szkoci nie rezygnowali
i w 54. min Barry Ferguson z kar
nego zmniejszył straty. Do końca
meczu trwała zacięta walka, ale

Blatter oskarżony o korupcję
Sepp Blatter został oskarżony
przez gazetę „Daily Mail” o to, że w
1998 roku wygrał wybory na stano
wisko szefa Międzynarodowej Fe
deracji Piłkarskiej (FIFA) dzięki
dawanym łapówkom. Według
dziennika Blatter miał zapłacić w
sumie 100 tys. dolarów 18 przed
stawicielom federacji afrykań
skich. Dzięki ich głosom'pokonał
111:80 Szweda Lennarta Johanssona. Pośredniczyć mieli przedsta
wiciele krąjów arabskich.
Blatter, który jest jedynym ofi
cjalnym kandydatem na stanowi
sko prezydenta FIFA na kolejną
czteroletnią kadencję, zaprzeczył
rewelacjom gazety, zarzucając pro
wadzenie oszczerczej kampanii
przeciwko jego osobie. Mimo tego,
Europejska Unia Piłkarska (UEFA)
zażądała wszczęcia śledztwa w

sprawie domniemanej korupcji. Jej
rzecznik oświadczył - powołując się
na opinię szefa UEFAL. Johanssona - że są to poważne zarzuty, któ
re muszą zostać wyjaśnione.
Lista kandydatów w wyborach
nowego szefa FIFA zostanie za
mknięta za miesiąc. Wybory odbę
dą, się dzień przed rozpoczęciem
mistrzostw świata w Korei Połu
dniowej i Japonii, (jak)

„DOM Weselny" 34-711-77.
1-POKOJOWE (Okulickiego) parter,
wysoki standard, po remoncie
sprzedam. 0603-343-005.
3-POKOJOWE (78,5) do 55 m.
0505-93-93-10.
4-POKOJOWE (65 m) sprzedam.
34-34-975.
ALKOHOLOWE odtruwanie,
terapia. Ustka, 81-47-232,
0602-46-86-31.

KAWALERKA do wynajęcia. (094)
345-76-25.______________________
OSOBĘ do 25 lat uczącą się, kon
taktową- praca w branży motoryzacyjnej. 34-68-865.____________
PATRYCJA. 0608-728-058.
POTRZEBNA opiekunka do dziecka. 0602-557-917.
____________
PRZYCZEPĘ gastronomiczną tanio
sprzedam. 3164-222.____________
REMONTY tanio. 0692-411-683.
SKLEP z odzieżą używaną, pocho
dzenia zagranicznego w Związkow
cu - zaprasza 9.00- 18.00.

DAREK paniom, 0604256946.

SKODA

DOM
studentom środowiska
(niepalącym), cena promocyjne,
341-3383.______________________
DOMEK drewniany pow. 70 m Ro
snowo- sprzedam. 0601-58-44-08,
0504-13-99-20.__________________
DZIAŁKA budowlana 900 m,
woda, prąd, możliwość gazu.
0602-339-514.__________________
FELICIA
1.3 (1996),
40.000. 34-537-43.

przebieg

1950

(antyk).

602-58-54-12.
SKODA felicia /1996/ idealna,
0603-983-493.
SPRZEDAM mieszkanie Kołobrzeg
tel. 0604-068-699._______________
SPRZĘT do tatuowania. (094)
346-28-11.______________________

Hrvoje Henjak nie jest już ko
szykarzem Anwilu Włocławek.
Chorwacki center będzie występo
wać w zespole mistrza swojego
kraju, Cibonie Zagrzeb. Anwil zre
zygnował z usług Henjaka ze wzglę
du na szybszy niż przewidywano
powrót po kontuzji podstawowego
środkowego zespołu Aleksandra
Kula. Kontrakt z Chorwatem -zo
stał rozwiązany za porozumieniem
stron, (jak)

Koszykarze Czar
nych Słupsk kilka dni
spędzą na południu kraju, gdzie z
Unią Tarnów i Pogonią Ruda Ślą
ska zainaugurują II rundę rozgry
wek ligowych.
Zespoły koszykarskiej ekstra
klasy zostały podzielone na dwie
grupy po sześć zespołów każda. Tak
w jednej, jak i w drugiej szóstce
odbędą się spotkania każdy z każ
dym. W pierwszej szóstce pojedyn
ki na parkiecie ustawią tzw. dra
binkę przed spotkaniami play-off.
Natomiast w drugiej szóstce emo

W Bydgoszczy odbyły się Igrzyska
Młodzieży Salezjańskiej w Piłce Noż
nej. Sukces zanotowały tam dwie dru
żyny Salosu Słupsk. Lepiej wypadł
zespół z młodszego rocznika 1987/88,
który wywalczył pierwsze miejsce.
Podopieczni trenera Adriana Budni
ka pokonali kolejno Zabrze 5:2, Rze
szów 4:2, Łódź 4:1, zremisowali z Byd
goszczą 1:1 i rozgromili Poznań 6:0.
Zespół mistrzów wystąpił w składzie:
Kamil Gołębiewski - Mateusz Bielec
ki (1 bramka), Tbmasz Madej (król
strzelców mistrzostw - 12 bramek),
Rafał Grzybowski (3), Adrian Solczak
(2), Kamil Kosakowski (1), Przemy
sław Faliński (1), Maciej Basiak, Woj
ciech Bołwako, Michał Handz.
Piłkarze Salosu rocznika starsze
go 1985/86 w tej samej imprezie

Gwardia mogła zgłaszać nowych zawodników. Już w
pierwszym dniu po odwołaniu zakazu do Gwardii zgło
szeni zostali dwaj piłkarze: Adam Paprocki, który
powrócił z wypożyczenia z Kotwicy Kołobrzeg, oraz
obrońca Radosław Wiśniewski. Ton ostatni nie grał
w ostatnim okresie w żadnym klubie. Wcześniej re
prezentował barwy Kotwicy i KP Police. Obaj mogą wy
stąpić w sobotnim meczu Pucharu Polski z Leśnikiem
Mąnowo. (jak)

Wygrana Polonii Mirpol wyrównał
Koszykarze Polonii Warbud War
szawa pokonali na wyjaździe ze
spół Kinder Towers Londyn 89:73
(36:20, 19:12, 12:20, 22:21) w pią
tym meczu grupy F Ligi Północnoeuropejskiej NEBL. Była to trzecia
wygrana „Czarnych koszul" w tych
rozgrywkach. Dzięki sukcesowi w
Londynie Polonia zachowała szan
se na zajęcie pierwszego miejsca w
grupie i awans do Final Four roz
grywek. (jak)

W ostatnim meczu drugiej se
rii play-off w I lidze koszykówki
mężczyzn Mirpol Instal Biały
stok pokonał AICE Start Lublin
87:75.
Najwięcej punktów dla gospoda
rzy zdobył Daniel Puchalski (27). W
rywalizacji między tymi zespołami
jest remis 1:1. Decydujące, trzecie
spotkanie pomiędzy tymi drużyna
mi odbędzie się w ten weekend.
(jak)

TANIO astra 1,6 1995. 318-05-24.
TICO/1999/idealny, 0603-983-493.
UNO 1997. 0-691-529-455.

* RYSZARD MICHALSKI
j
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się
^■■'"7
2 marca 2002 roku o godzinie 12.00
y w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie
pogrążona w bólu Rodzina
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TAXI

TWP Kołobrzeg (I liga) i „Club 9” (II
liga). Wygrał Piotr Haraszczuk
przed Dawidem Jędrzejczakiem
(Toruń) i Pawłem Kępińskim
(cała trójka TWP). Na czwartym
miejscu uplasował się Tomasz
Walczak, a na piątym Łukasz Jó
zefowicz (obaj „Club 9”). W sobotę
w „Clubie 9” przy ul. Mickiewicza 6
rozegrany zostanie mecz II ligi bi
lardowej, w którym gospodarze po
dejmować będą Żakręconą Bilę Po
znań. Początek o godz. 11. (jak)

0002-413-413
<s® ^ «'

KOSZMM

uplasowali się na drugim miejscu.
Mistrzostwo igrzysk wywalczył ze
spół salezjański ze Szczecina, który
pokonał Słupsk 3:2. Drużyna Salosu
Słupsk prowadzona przez trenera
Stanisława Januszkiewicza wy
stąpiła w składzie: Krzysztof Żu
kowski (najlepszy bramkarz turnie
ju), Mateusz Zamęcki - Radosław
Wypych (król strzelców - 8 bramek),
Marek Remiszewski, Bartosz Ko
złowski, Paweł Basiak, Radosław
Polechoński, Michał Janusz, Andrzej
Boniek i Przemysław Paziewski.
Wymienieni zawodnicy objęci są przy
gotowaniami do Salezjańskich Mi
strzostw Świata w Piłce Nożnej, któ
re w maju odbędą się na Sycylii. Pa
tronat nad przygotowaniami słupszczan sprawą) e „Głos Słupski”, (mar)

3

słupskich kibiców do tego czasu
będą musieli rozegrać 10 spotkań,
w tym 5 na własnym parkiecie. WI
rundzie rozgrywek Czarni z Unią i
Pogonią rozegrali po dwa spotka
nia. Bilans z tymi zespołami był re
misowy. I chociaż nie ma on już żad
nego znaczenia, to warto przytoczyć
kilka statystyk. W Tarnowie Czar
ni pokonali Unię 76:73, a na wła
snym parkiecie przegrali w ostat
niej sekundzie meczu 68:69. Nato
miast w pierwszym pojedynku
Czarni rozgromili Pogoń z Rudy
91:65, a w meczu wyjazdowym
przegrali 68:74. Wart odnotowania
jest fakt, że podczas meczów z wy
mienionymi przeciwnikami dosko
nałą skutecznością popisali się
Oleg Juszkin w pierwszym meczu
z Unią i Augenius Vaskys w dru
gim meczu z tym samym zespo
łem. Obaj gracze rzucili wtedy po 31
punktów. Jak więc widać spotkania
z Unią i Pogonią wcale nie będą for
malnością bądź wycieczką na po
łudnie kraju. W pierwszej szóstce
spotkają się - sobota: Idea Śląsk
Wrocław - Blachy Pruszyński
Pruszków. Niedziela: Idea - Polo
nia Warbud Warszawa, Degusta
Stal Ostrów - Blachy Pruszyński,
Prokom Trefl Sopot - Anwil Włocła
wek i w poniedziałek: Degusta Stal
- Polonia Warbud. W drugiej szó
stce - sobota: Unia - Czarni (godz.
17) Pogoń Ruda Śląska - Spójnia
Stargard Szczeciński. Niedziela:
Azoty - Spójnia, Pogoń - Czarni
(godz. 17), Legia Warszawa - No
teć Inowrocław.
RYSZARD MAZUR

»Tygrys”

W

Gdańsku

Dariusz Michalczewski bę
dzie walczył w Polsce. Mistrz
świata przypomni się polskiej pu
bliczności 20 kwietnia br. w gdań
skiej hali Olivia. Jego rywal jest
jeszcze nieznany. Według zawod
nika, jego promotorzy prowadzą
rozmowy z dwoma rywalami świa
towej klasy.
Michalczewski przez dwa tygo
dnie będzie trenował w Zakopa
nem, a następnie wróci do Hambur
ga. W połowie kwietnia, przed
samą walką, ponownie pojawi się
w Polsce, by prowadzić ostatnie
przygotowania, (jak)

H Popisy rozgrywających
W najciekawszym czwart
W całym meczu Miller trafił 13 z 25
kowym meczu koszykarskiej rzutów i wykazał się stuprocentową
ligi NBA Cleveland Cavaliers skutecznością z rzutów osobistych (10
na 10), kończąc spotkanie z dorob
pokonali po dogrywce San Antonio
Spurs 114:107. Jeszcze na 14 sekund
kiem 37 punktów. Nąjskuteczniejszy
w zespole gości był Duncan (35).
przed końcem regulaminowego czasu
gry „Ostrogi” prowadziły 100:96. W
Inny czołowy rozgrywający NBA,
Stephon Marbury, był bohaterem
tym momencie ciężar gry wziął na
siebie nąjlepszy „asystent” ligi Andre Phoenix Suns w meczu z Indianą
Pacers. W finałowych 72 s regula
Miller. Nąjpierw zmniejszył straty do
minowego czasu zdobył aż 9 pkt, do
2 punktów. Za chwilę faulowany Tim
Duncan trafił jednego wolnego i gospo prowadzając do dogrywki, w której
darze mieli do odrobienia 3 pkt. Mil górą były „Słońca” (107:100). Mar
bury zdobył w tym meczu w sumie
ler odzyskał piłkę po niedokładnym
podaniu do Lamonda Murraya i rzu 26 pkt oraz 7 asyst. 21 „oczek” do
tem za 3 pkt doprowadził do dogryw dał Shawn Marion. Wśród pokona
nych najcelniej rzucał Brad Miller
ki. W dodatkowym czasie trwał popis
rozgrywającego „Kawalerzystów”.
(25).
Wyniki innych meczów: Miami Heat
Trafił cztery rzuty wolne i dwa razy z
dystansu, zapewniąjąc swojemu ze - NewYork Knicks 100:86, Utah Jazz
- Memphis Grizzlies 114:70. (jak)
społowi wygraną 114:107.

y

Darłowo na sportowo

Bilardowa gorączka
W koszalińskiem „Clubie 9” odby
ły się ostatnio dwie imprezy dla mi
łośników bilardu. W turnieju inauguracyjnymAmatorskiego Challenged
Poland wzięło udział 23 zawodników.
Zwyciężył Gerard Kryński (Szcze
cin) przed Leszkiem Łukowskim
(Kołobrzeg). Miejsca 3-4 podzieli za
wodnicy „Clubu 9”Łukasz Klimas i
Artur Skorupski.
Drugą imprezą było Grand Prix
Pomorza. W nim główne role odgry
wali zawodnicy ligowych zespołów

cje będą o wiele większe, gdyż w tej
grupie gra jest warta świeczki. Dwa
najlepsze zespoły z tej konfronta
cji dołączą do pierwszej szóstki i
przystąpią do walki w fazie playoff. Tym samym Czarni stoją przed
olbrzymią szansą, żeby po zakoń
czonej II rundzie zagrać z elitą, i to
wcale nie o utrzymanie się w lidze,
ale o tytuł najlepszego koszykar
skiego teamu w kraju. Przede
wszystkim awans z pierwszej do
drugiej szóstki bez względu na wy
niki w fazie play-off przypieczętu
je Czarnym status zespołu ekstra
klasy na przyszły sezon.
Druga runda rozgrypotrwa do 6
kwietnia.
Pupile

Mistrzostwo i wicemistrzostwo

SZAFĘ ubraniową - nadstawka,
okazyjnie. (0-94)343-24-06.______

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 28 lutego 2002 roku odszedł od nas na zawsze
Kochany MĄŻ, TATUŚ i DZIADEK

1

Anwil bez Henjaka

Lider grupy 2 III ligi piłki nożnej, Gwar
dia Koszalin, może od wczoraj zawierać
umowy z nowymi zawodnikami. Koszaliński klub miał
zakaz transferów z powodu zaległości względem Vietorii Sianów. W ostatnich dniach zostały one uregulo
wane i w tej sytuacji nic nie stoi na przeszkodzie, by

AUDI A-6TDi 1996 cena 30.000. Tel.
0606-951-586 po 13.____________

DESKĘ kreślarską 100x170- okazyjnie. (0-94)343-24-06.__________

Rangersom nie udało się wyrównać
i awansować. Dodajmy, że oba ze
społy kończyły mecz w ,,10" po wy
kluczeniach Patricka Paauwe
(52. min) i McCanna (72).
Rzuty karhe rozstrzygnęły o
awansie AC Milan. Włoski zespół
przegrał u siebie z holenderską
Rodą Kerkrade 0:1. Ponieważ w
pierwszym meczu zanotowano taki
sam wynik, ale na korzyść Milanu,
potrzebna była dogrywka. W niej
nie doczekano się bramek i losy
awansu rozstrzygnąć musiał kon
kurs Jedenastek”. W nich lepsi byli
zawodnicy Milanu, zwyciężając 3:2.
Wyniki innych meczów 1/8 finału
Pucharu UEFA: Leeds - PSV Ein
dhoven 0:1 (w pierwszym meczu
0:0, awans PSV), AEK Ateny - In
ter Mediolan 2:2 (1:3, awans Inte
rn), Borussia Dortmund - OSC Lil
le 0:0 (1:1, awans Borussi), Servette Genewa - Valencia 2:2 (0:3,
awans Valencii).
Zestawienie par ćwierćfinało
wych: Hapoel - AC Milan, Inter Valencia, PSV - Feyenoord, Slovan
- Borussia. Pierwsze męczę ćwierć
finałowe odbędą się 14 bm., a re
wanże tydzień później, (jak)

Zakaz odwołany

nCŁOSZENIft EKSPRESOWE;
1 SYLWIA. 0600-331-930.________

Gra warta świeczki

m) i spadł w klasyfikacji za Kranjeca, który miał 125,5 m
(w 1. serii 123 m). Małysz skoczył 124 m, co wystarczyło
do utrzymania drugiej pozycji, ale nie do wygranej. Schmitt
skoczył zaledwie o 0,5 m mniej niż w pierwszej serii i
wygrał z notą 266,8 pkt. Małysz stracił 3,1, a Kranjec 5,1
pkt. Z trójki pozostałych Polaków do konkursu zakwalifi
kowali się Tomasz Pochwała i Tbmisław Tajner. Spisali
się jednak słabo i nie awansowali dp „30".
W klasyfikacji PŚA. Małysz powiększył przewagę nad
Svenem Hannwaldem, który nie startował z powodu
kontuzji. Polak ma 1290 pkt, Hannawald - 1059, a
trzeci Andreas Widhoelzl (Austria) - 818. Triumfa
tor konkursu M. Schmitt jest szósty (639 pkt). (jak)

Izraelska niespodzianka
Piłkarze Hapoelu Tel
Awiw wyeliminowali w 1/8 finału
Pucharu UEFA włoską AC Parmę.
To bez wątpienia największa sen
sacja tej fazy rozgrywek. Izraelski
zespół nie był faworytem, zwłasz
cza po tym jak zremisował bezbramkowo na własnym boisku.
Tymczasem na stadionie Ennio
Tardini w Parmie piłkarze Hapoelu
sięgnęli po sensacyjne 2:1 i awans.
Prowadzenie dla gości zdobył w
31. minucie Milan Osterc, wyko
rzystując błąd rywali w środkowej
strefie boiska. Na 2:0 w 55. min
podwyższył Węgier Istvana Pisonta. W tym momencie Parma mu
siała strzelić trzy gole, by awanso
wać do ćwierćfinału. Włochów nie
było na to stać. Ich ataki przynio
sły tylko jedno trafienie Emiliano
Bonazzoliego w 84. min. Hapoel
jest pierwszym izraelskim zespo
łem, który dotarł tak wysoko w roz
grywkach Pucharu UEFA. Dodaj
my, że mecz sędziował polski arbi
ter Jacek Granat.

Głos Koszaliński/Głos Słupski
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Bezotuti
Bezpłatne połączenie

Rodzinie
tragicznie zmarłego długoletniego
Dyrektora Browaru

JANUSZA
CHMIELECKIEGO
składają

turniej piłki siatkowej o Puchar
Burmistrza Darłowa. Startować w
nim będą cztery drużyny: Olszew
scy Sławno, Dinozaury Darłowo,
Delfin Darłowo oraz Lotnik JW
Darłówko lub Bosman Koszalin.
Inną imprezą towarzyszącą świę
tu osadników będzie 3. Supermaraton „Morsy Króla Eryka”. Uczestnicy
będą mieli do pokonania dystans 100
km. Udział w biegu wziąć mają ama
torzy biegania z całej Polski (20-30
osób), pięcioosobowe sztafety oraz
rowerzyści. Trasa biegu przebiegać
będzie następująco: start w Sławnie
- Boleszewo - Śłowino - Domasławice - Rusko - Darłowo - Rusko - Jeżyczki - Słowino - Boleszewo - meta
w Sławnie. Impreza rozgrywana bę
dzie w godz. 6-19. (jak)

Rekord Marcina Klinkosza

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

pracownicy oraz Zarząd Browarów BROK SA.

Z okazji Święta Osadników Darłowskich tamtejszy Ośrodek Spor
tu i Rekreacji organizuje kilka im
prez sportowych. W niedzielę na
stadionie OSiR przy ul. Sportowej
1 rozegrany zostanie turniej piłki
nożnej o Puchar Burmistrza Darło
wa. Udział w rozgrywkach wezmą:
Sława Sławnó, Victoria Sianów,
Gryf Polanów, Jantar Norlax Ust
ka, LZS Kowalewice i Darlovia
Darłowo. Początek turnieju o godz.
10. W trakcie turnieju prowadzone
będą przez działaczy i zawodników
MKŚ Darłovia działania z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania pro
blemów alkoholowych.
Również od godz. 10 w hali spor
towej Gimnazjum przy ul. Fran
ciszkańskiej 2 rozgrywany będzie

„

W Iławie odbył się ogólnopolski mityng w skoku wzwyż. W zawodach
uczestniczyło wielu czołowych skoczków z całego kraju. Konkurs zakoń
czył się sukcesem Marcina Kaczochy (AZS Gdańsk), który uzyskał 220
cm. Bardzo dobrze zaprezentował się w konkursie Marcin Kiinkosz
(SKLA M&S Słupsk), który zajął drugie miejsce, pokonując wysokość 215
cm, ustanawiając zarazem rekordem życiowy w hali. Najlepszy rezultat
M. Klinkosza na stadionie wynosi 216 cm. Wynik ten stawia słupskiego
zawodnika na 12. miejscu w rankingu najlepszych skoczków w kraju w
sezonie 2001. W imprezie uczestniczył też były mistrz Europy w siedmioboju Sebastian Chmara, który zaliczył 210 cm. (mar)

......
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Na Pomorzu w ciągu dnia sporo
Slugsk Gdańsk
przejaśnień i bez opadów, zimno «.os'zalin
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2.03.02
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Jarosław iec *

Słupsk
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Bydgoszcz
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Poznań
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»Człuchów
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Kolejny koncert Państwowej Or
kiestry Kameralnej w Słupsku od
będzie się już 8 marca. - Tym ra
zem gośćmi kameralistów będzie
trzech wspaniałych dżentelmenów:
Maciej Niesiołowski, Tomasz
Stockinger i Paweł Wawrzecki.
Na program koncertu złożą się mo
nologi. i scenki teatralne. Będziemy
podziwiali możliwości wokalne ak
torów, a także ich zdolności tanecz
ne - zapowiada Anna Kubacka,
szefowa Impresariatu.

Oprawę muzyczną występów
stanowić będą kompozycje Straus
sów, Johannesa Brahmsa, Georgesa Bizeta i mniej znanych auto
rów, których utwory wybrał do
programu dyrygent Maciej Nie
siołowski.
Organizatorzy zaplanowali dwa
koncerty o godz. 18 i 20.30. Bilety
w cenie 35 zł można rezerwować i
kupować w Impresariacie Arty
stycznym Teatru - tel. 842-38-39
lub 842-49-60 w. 302, 303. (mag)

Słupsk: Pogotowie Ratunkowe - 999,
Straż Pożarna - 998, Policja - 997, Po
gotowie Wodociągowe - 994, Pogoto
wie Ciepłownicze - 993, Pogotowie Ga
zowe - 992, Pogotowie Energetyczne991, Straż Miejska - 986,843-32-17, Po
gotowie weterynaryjne: Słupsk - ul. Ar
mii Krajowej 29 - 842-26-31, Pogotowie
Drogowe - 981, Biuro Numerów - 913,
Telefon Zaufania - 988, 842-42-78, Po
radnia dla uzależnionych - 842-30-33
wew. 42, Informacje o AIDS - 958, Po
moc Drogowa (całodobowa naprawa po
jazdów) - 842-79-40, Informacja PKP 94-36, Informacja PKS - 842-42-56, In
formacja LOT - 952, Informacja pasz
portowa - 955, Informacja turystyczna
- 842-07-91, Stowarzyszenie Bezpiecz
ny Słupsk - 842-74-97, Przychodnia Le
karska Specjalistyczna: Słupsk - ul.
Jana Pawia I11, tel. 842-60-12, Pogoto
wie Stomatologiczne (prywatne) - Nie
publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Medicus” - Słupsk - ul. Piłsudskiego 16
b, tel. 845-62-22, Przedsiębiorstwo Po
grzebowe „Atena” - Koszalin, ui. Gnieź
nieńska 53a, tel. (0-94) 340-36-36

Wschód Słońca 6:39 - Zachód Słońca 17:30-

Badminton
II Krajowy Turniej Klasyfika
cyjny Juniorów Młodszych. So
bota - niedziela - godz. 10. Obiek
ty sportowe Zespołu Szkół Ogólno
kształcących nr 3 przy ul. Zaborow
skiej 2 w Słupsku. W imprezie
udział zapowiedziała rekordowa
liczba zawodników z czołowych
klubów w kraju.

Al
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lax (16), Smoki - Fuzja (17), AZS I
- KSW Masa (18). Wszystkie mecze
odbędą się w obiektach sportowych
Gimnazjum przy ul. Zaborowskiej
(wejście od ul. Witosa) w Słupsku.

Koszykówka
Słupska Amatorska Liga Ko
szykówki. Sobota - kobiety: Gim
nazjum II - Gimnazjum I (17.30),
mężczyźni: AZS Pomorska Akade
mia Pedagogiczna - Rebie (18.30),
Luksusowi - Wilki (19.30). Nie
dziela: Lekarz Domowy - Mat-Bet/
Sanitas (10), Gimnazjum IV - Błękitni/Salus (11), Kobry - Błękitni/
Salus (12.10), Głos Pomorza - Lę
bork (13.20), Lębork - ZSGiH/Kostol (14.30), Piast Team - Luksu
sowi (15.40), Laminopol - Tanix
(16.50), AZS PAP - Gogowie (18),
Niebiescy - LO V/Peugot (19.10).
Wszystkie mecze odbędą się w hali
sportowej Szkoły Policji przy ul.
Orzeszkowej w Słupsku.
Międzyklasowe mistrzostwa
Ustki klas VI Szkól Podstawo
wych i I klas Gimnazjalnych w
Koszykówce. Impreza odbywa się
pod hasłem „I...Grajmy razem bez
nałogów”. Sobota godz. 10 - hala
sportowa przy ul. Dąbrowszczaków
w Ustce.
Siatkówka
Amatorska Liga Siatkówki.
Sobota: Mario:!:Telekom - Straż Po
żarna (12), Agopol - Trafic/SP8 (13),
Nestle - Straż Pożarna (14), Olimp
- Rybacka/SP 1 (15), AZS II - Re

Towarzysze! Bawcie się!
Dziś w Słupsku rusza pierwszy w
mieście klub muzyczny - „Mo
skwa”. Bawić się w nim będzie
mogło ponad 1.000 osób.
- To pionierska „imprezownia”.
Nazwa pasuje do surowego wystro
ju wnętrz, w którym dominuje ko
lor czerwony - mówi Przemek
Grabowski, szef muzyczny klubu
(na zdjęciu). - Będzie tu można po
bawić się głównie przy muzyce klu
bowej: house i techno, ale nie za
braknie artystów występujących na

żywo. W związku z tym, że klimat
klubów tworzą jego klienci chcemy
zachęcić wszystkich do konkursu
na najlepszego przebierańca. W so
botę wybierzemy najlepiej ubrane
go kołchoźnika.
„Moskwa” ma być miejscem,
gdzie zabawić będzie się można
dobrze i bezpiecznie. Wewnątrz
zamontowany został monitoring, a
okolice klubu zobowiązała się pa
trolować policja, (bos)
Fot. Krzysztof Tomasik

241799

'

z imieniem

W drugą rocznicę śmierci Stefana Morawskiego, pla
styka i animatora kultury, otwarta została w Słupskim
Ośrodku Kultury w Słupsku poświęcona jego pamięci
wystawa malarstwa Krzysztofa Grzesiaka. Artysta
mieszkający na stałe w Lęborku, mający na swoim

z nami
Sobota. O godz. 15.15 zapraązaiy na „Złotą trzydziestkę” - listę
rzebojów Radia Koszalin.
Niedziela. W godz. 9-13 zaprazamy na „Studio Kontakt”. O
odz. 22 rozpocznie się audycja
1BC „Reflektorem po świecie”, w
:tórej omówione zostaną najważńejsze wydarzenia dnia w kraju i
la świecie. (bos)

Roiznkowe fotogramy
W Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Debrznie otwarto wysta
wę przygotowaną z okazji rocznicy
wyzwolenia miasta „Zatrzymane
w kadrze”. Ekspozycję tworzą foto
grafie miasta wykonane w latach
dwudziestych i trzydziestych ubie
głego stulecia i zdjęcia tych samych
miejsc zrobione współcześnie. Uzu
pełniają ją elementy uzbrojenia i
ubiorów polskich żołnierzy z cza
sów drugiej wojny światowej.
'
(JG)

koncie wiele wystaw w kraju i za granicą, nadał jej
tytuł ,,Epistefania”. Złożenie imienia zmarłego przy
jaciela z epifanią znalazło odbicie w eksponowanych
obrazach - nastrojów malowanych światłem i kolo
rem, objawiających indywidualne widzenie świata.
Ekspozycji twórczości K. Grzesiaka towarzyszy także
kilka płócien S. Morawskiego, (her)
Fot. Bartosz Arszyński

Słupsk - „Milenium” - „Władca Pier
ścieni” godz. 13,16.30 i 20; „Rejs” - so
bota - „Moulin Rouge” godz. 18
Ustka - „Delfin” - „Pianistka” godz. 17
i 19
Bytów - „Albatros” - „Dzieci wampi
ra" godz. 19
Człuchów - „Uciecha” - nieczynne
Lębork - „Fregata” - „D'Artagnon”
godz. 14 i 18, „Drobne cwaniaczki" godz.
16, „Za linią wroga” godz. 20
Miastko - „Grażyna” - „Pamiętnik
księżniczki” godz. 16.30, „Kod dostępu"
godz. 19

Teatr impresaryjny - nieczynny
Teatr Lalki „Tęcza” - sobota - „Kró
lewna Kukuteczka” godz. 11, „Piękna i be
stia" godz. 16

WYSTAWY

Zmiana
tras MZK
W związku z zamknięciem ruchu
kołowego na skrzyżowaniu ulic
Lutosławskiego, Paderewskiego i
Szymanowskiego
Słupsku, od
poniedziałku zmianie ulegają tra
sy przejazdu linii autobusowych nr
5 i 13 MZK.
„Piątka” w kierunku Kobylnicy
będzie z ul. 9 Marca jechała ulica
mi: Tuwima, Przemysłową, Pomor
ską, Poznańską, Cecorską i - po
powrocie na ul. Przemysłową dalej bez zmian. Natomiast w kie
runku ul. Dmowskiego autobusy
tej linii pojadą z ul. Przemysłowej
ulicami Cecorską, Poznańską, Po
morską, Przemysłową, Deotymy i
od 9 Marca dalej bez zmian. Na ul.
Pomorskiej przystanki stale będą
funkcjonowały dla kierunków prze
ciwnych niż dotychczas.
Linia nr 13 w kierunku ul. Leśnej
od ul. Tuwima jeździć będzie ulica
mi: Deotymy, Jana Pawła II, Prostą,
Jaracza i dalej stałą trasą. W dro
dze powrotnej „trzynastka” skręci z
ul. Jaracza w Lutosławskiego, a
następnie pojedzie Prostą, Jagiełły,
Tuwima i dalej bez zmian.
Szczegółowe informacje o zmia
nach znajdują się na przystankach.
Informacji można także zasięgnąć
telefonicznie (od poniedziałku do
piątku, w godz. 9-15, pod nr 84554-86) lub na stronie internetowej
(www.mzk.slupsk.pl). (her)

Zagrajq dla
pogorzelców

(^Weekend
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KUMA

Piłka noina

Towarzysko. Gryf 95 Słupsk Unia Korzybie. Sobota godz. 14 stadion przy ul. Zielonej w Słupsku.
Pogoń/Intermarche Lębork - Ka
szuby Połchowo. Sobota godz. 12 stadion przy ul. Sportowej w Lębor
ku. Jantar/Norlax Ustka wyjeżdża
do Darłowa na turniej z udziałem
m.in. tamtejszej Darlovii, Gryfa
Polanów, Victorii Sianów, (mar)

.'. •'

wobramska” ul. Nowobramska 4, tel.
842-87-23
Ustka: sobota - „Jantar” ul. Grun
waldzka 27a, tel. 814-46-72, niedziela „NFOZ” ul. Żeromskiego 5, tel. 814-46-72
Bytów: „Centrum” ul. Wojska Polskie
go 2, tel. 822-70-70
Człuchów: sobota - „Aspirynka” ul.
Sobieskiego 5, tel. 834-11-78, niedziela
- „Nowa” ul. Sobieskiego 1, tel. 834-11 -78
Lębork: sobota - „Żiwa” ul. Zwycię
stwa 29, tel. 862-56-28, niedziela - „Pod
Wagą” ul.Tczewska 6a, tel. 862-28-04
Miastko: „Piastowska” ul. Długa 10,
tel. 857-22-45

IV Otwarty Turniej Piłki Siatko
wej „Damno-2002”. Sobota godz.
12 - sala sportowa Szkoły Podstawówej w Damnie.
Lekkoatletyka
V konkurs skoku wzwyż o pu
char dyrektora Gimnazjum w
Słupsku. Sobota godz. 10 dziew
częta, godz. 11 chłopcy - hala spor
towa Liceum Ogólnokształcącego
przy ul. Bursztynowej w Ustce.
Ustecka Halowa Liga Piłki
Nożnej. Faza Play-off. Mecz w sobo
tę, rewanż w niedzielę. W nawiasach
godziny spotkań w kolejności sobo
ta i niedziela: o miejsca (13-16) ADP
Słupsk - Oldboye Ustka (16 i 10),
S.C. Karol - Debeściaki (16.35 i
10.35), (o miejsca 9-12) Jabel - S.C.
Pik (17.10 i 11.10), Czarni Ustka Korsarz (17.45 i 11.45), (o miejsca
5-8) Łosoś - Tukan Wysoczańscy
(18.20 i 12.20), Siedem Pięć - Klombersi (18.55 i 12.55), (o miejsca 1-4)
Milarex/Norlax - Centrum Motory
zacji (19.30 i 13.30), Twierdza - Het
man (20.05 i 14.05). Wszystkie me
cze odbywać się będą w hali sporto
wej Liceum Ogólnokształcącego przy
ul. Bursztynowej w Ustce.

.

Słupsk: sobota - „NFOZ” ul. Jana Pa
wia II 1, tel. 841-44-55. niedziela - „No-

W niedzielę w bali Ośrodka Spor
tu i Rekreacji w Człuchowie zostanie
rozegrany charytatywny turniej te
nisa stołowego w kategoriach senio
rów i seniorek. Wpisowe od startu
jących w imprezie ustalono na 5 zł.
Zebrane w ten sposób pieniądze za
wodnicy przekażą Joannie i Marko
wi Syske, którzy dwa miesiące temu
stracili prawie cały swój dobytek w
pożarze mieszkania. Zawody roz
poczną się o godz. 10. Zostaną roze
grane tzw. systemem radzieckim,
czyli do dwóch przegranych pojedyn
ków. W turnieju mogą startować wy
łącznie zawodniczki i zawodnicy, któ
rzy na co dzień nie są związani z klu
bami biorącymi udział w rozgryw
kach ligowych. (JG)

Brydi i szachy

Harcerze spiewajq
W sobotę o godz. 10.30 w Miej
skim Domu Kultury w Bytowie
rozpocznie się konkurs piosenki
harcerskiej i zuchowej, (zez)

Przedwiośnie
recytatorskie
W Teatrze „Rondo” w Słupsku w
sobotę rozpoczynają się coroczne
spotkania wielbicieli słowa mówio
nego. O godz. 10 odbędą się Elimi
nacje Rejonowe do Wojewódzkiego
Konkursu Recytatorskiego dla
uczniów szkół podstawowych. W
godz. 17-20 zaplanowano warszta
ty dla recytatorów, nauczycieli i
instruktorów - „... Między ciszą a
ciszą...”. Poprowadzi je Iwona
Mirońska-Gargas, laureatka na
grody Ministra Kultury i Sztuki
„Instruktor Roku 2000”, na co
dzień instruktorka MOK w Szcze
cinie. (mag)

Koszykarskie półfinały
Rozgrywki człuchowskiej ama
torskiej ligi koszykówki wkraczają
w decydującą fazę. W sobotę w hali
Ośrodka Sportu i Rekreacji cztery
zespoły będą walczyć o awans do
finału rundy play-off. O godz. 11
zmierzą się „Chmury Ad-Polu” i
„Fa-Bud”, a godzinę później debrzneński „Salos” zagra z „OSK Kapuściński/Mepro”. Na godz. 9 za
planowano mecz Liceum Ogólno
kształcące im. Stefana Czarniec
kiego - „Witosa Lakers”, a na godz.
10 Instytut Politologii WSP TWP„Szakale” Dom Dziecka Wierzcho
wo Człuchowskie. (JG)

W sobotę w kawiarni „Mary
sieńka” w Miastku odbędzie się
otwarty turniej brydża sportowe
go. Początek o godz. 10. Nato
miast w niedzielę dom kultury za
prasza na turniej szachowy (godz.
10). (ang)

„Złoty lew lęborski"
W niedzielę od godz. 12 w
„Karczmie Rycerskiej” przy al.
Wolności 9 w Lęborku rozpocz
nie się II międzynarodowy turniej
o statuetkę „Złotego lwa lębor
skiego”. Na rękę mocować się
będą kobiety i mężczyźni. W go
dzinach od 9 do 11 sędziowie prze
prowadzą weryfikację siłaczy. Or
ganizatorzy zapraszają wielbicie
li tej dyscypliny sportu. Emocje
zapewnione, (mar)

Halowe piątki
W hali Ośrodka Sportu i Rekre
acji w Miastku w niedzielę odbę
dą się kolejne mecze halowych pią
tek. Zagrają: ZSM - Domstal (godz.
8.00), Rada Przyjaciół - ZHP (godz.
8.35), Nauczyciele - Błękitni (godz.
9.10), Drużyna X - ZSM (godz.
9.45), Domstal - Błękitni (10.20),
Nauczyciele - Rada Przyjaciół
(godz. 10.55), ZHP - Drużyna X
(godz. 11.30). (ang)

Amatorska siatkówka
W niedzielę odbędą się kolejne
mecze drugiej rundy Amatorskiej
Ligi Siatkówki, której patronuje
„Głos Słupski”. W hali Ośrodka
Sportu i Rekreacji zagrają: Czarni
- Dar Natury (godz. 15.30), TP SA
- Morena (godz. 17.00). W sali stra
ży pożarnej odbędą się mecze: HKS
Sukcesja - PBT (godz. 15.30), HKS
- UKS (godz. 17.00). (ang)

BYTÓW: Muzeum Zachodnio-Kaszubskie (czynne codziennie w godz.
10-16)
Wystawy stale - „Kultura materialna Ka
szubów bytowskich”, „Broń i uzbrojenia”,
„Portrety Książąt Pomorskich Gryfitów”,
wystawy czasowe: Współczesna sztuka
ludowa Kaszub, „Tuchomie 2001' - po
plenerowa wystawa sztuki współczesnej
CZŁUCHÓW: Muzeum Regionalne

(czynne poniedziałek - piątek w godz.
10-16)
Wystawy state - „Kultura materialna
ziemi człuchowskiej”, archeologiczna „Pradzieje ziemi człuchowskiej”, „Rze
miosło artystyczne XV-XX wieku": wysta
wa czasowa - „Brat krokodyl, siostra
ryba", Szopka Bożonarodzeniowa

MIASTKO: Galeria Miejsko-Gminne
go Ośrodka Kultury (czynna pon.- pią
tek w godz. 10-13, dodatkowo we wtorek
czwartek w godz. 17-18)
Wystawa czasowa - „Miastko na starych
fotografiach" - wystawa fotograficzna
KLUKI: Skansen Słowiński (czynny
pon.-niedz. w godz. 9-15)
Wystawa stała - „Slowińcy - ludzie i
zwyczaje"

SMOŁDZINO: Muzeum Przyrodnicze
Słowińskiego Parku Narodowego
(czynne codziennie w godz. 7.30-15.30 po wcześniejszym umówieniu się telefo
nicznym)
Wystawa stała - „Przyrody Słowińskie
go Parku Narodowego", „Parki narodowe
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 „Pradzie
je ziemi słupskiej”
Wystawa czasowa - „Wieś kaszubska”
- Jan Wantoch-Rekowski, Widoki miast
pomorskich na przestrzeni czterech stu
leci

SŁUPSK: Muzeum Pomorza Środko
wego (śr.- niedz. 10-16)
Zamek Książąt Pomorskich: wystawy
stale - „Skarby książąt pomorskich” (w
nowej aranżacji), „Sztuka dawna Pomo
rza XIV-XVIII w„ „Sztuka XIX i XX wie
ku", wystawa czasowa - „Pomorskie dzie
dzictwo kultury rozproszone i utracone.
Sztuka sakralna - straty wojenne"
Młyn Zamkowy: wystawa stała - „Daw
na i współczesna sztuka ludowa na Po
morzu Środkowym": wystawa czasowa Twórczość Henryka Jachimka i Waclawy
Poździk
Herbaciarnia w Spichlerzu - Andrzej
Szczebiotko „Pejzaż prowincjonalny" - fo
tografie, Polska Szkoła Plakatu V - Sta
tys Eidrigovicius
Galeria Kameralna (czynna pon - pt. w
godz. 8-16 w sob. i niedz. nieczynna) „monitoring_02” - projekt Sławka Sobcza
ka

KOSZALIN, pl. Gwiaździsty 1
tel. (094) 341-19-00

Baszta Czarownic - „Na zewnątrz wewnątrz” - wystawa prac młodzieży
Mała Galeria w SOK-u - Malarstwo
Stanisława Grzesiaka
Galeria w Kaplicy św. Jerzego - „In
auguracja" - malarstwo i rzeźba
USTKA: Bałtycka Galeria Sztuki
(czynna wt.-niedz. w godz. 10-18) „Sztu
ka przez duże G”
Muzeum Ziemi Usteckiej - (czynne
wt.-niedz. w godz. 10-15)- „Malarstwo”
wystawa autorska Anny i Andrzeja Mazu
rów
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