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Limit
na taksówki

Zakład Opieki Zdrowotnej
„Asklepios” w Bobolicach wypo
wiedział umowę o współpracy
Krzysztofowi Kuchcie, prowa
dzącemu tu praktykę lekarza ro
dzinnego.

Na ostatniej sesji usteccy rad
ni określili limit zezwoleń na tak
sówki w mieście w roku 2002. W
Ustce będzie mogło być zareje
strowanych 65 taksówek, o czte
ry więcej, niż dotychczas.

Śnieg w Człuchowie tworzy ol
brzymie zwały. Ulice są przejezd
ne, jednak najgorzej jest na par
kingach i chodnikach. Z kolei na
drogach gminnych walka ze śnie
giem jest prawie bezskuteczna.

STRONA 3

STRONA 4

STRONA 6

Nakład gazety 33.192 egz.

W lutym w Słupsku powstanie biuro antykorupcyjne. Jego założyciel, poseł Robert
Strąk (Liga Polskich Rodzin), będzie wal
czyć z „wszechogarniającą miasto korup
cją”. Do biura będzie mógł się zgłosić każ
dy, kto ma dowody na jej istnienie.
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Lody trzymają, wojsko i więźniowie na ulicach

Uwalnianie z okowów
zalegające centrum Słupska zwały zmro
żonego śniegu w razie roztopów grożą za
laniem piwnic i niższych kondygnacji do
mów. Prezydent Jerzy Wandzel poprosił o
pomoc wojsko i policję. Mundurowi kują lód,
ładują go na ciężarówki, jadące w kierunku
żwirowni przy ul. Grunwaldzkiej. Do akcji
włączeni zostali więźniowie z Ustki. W szko
łach regionu słupskiego odwołano zajęcia.
Na szczęście tylko nieliczne miejscowości
odcięte są od świata.

- Wojsko i policja pracują przy odśnieżaniu
za darmo w ramach pomocy miastu. Do tego
na dwie zmiany - aż do godziny 21. W imie
niu prezydenta Słupska apelujemy do miesz
kańców o wyrozumiałość, ale też o pomoc w
usuwaniu nadmiaru śniegu z miejskich chod
ników i ulic. To przecież dla naszego wspólne
go dobra - mówi Zdzisław Walo, naczelnik
miejskiego Wydziału Gospodarki Komunal
nej i Ochrony Środowiska w Słupsku.
Aby przyspieszyć prace zatrudniono także
więźniów z usteckiego Oddziału Zewnętrzne
go Aresztu Śledczego w Słupsku. - 12 skaza
nych już pracuje w Ustce - mówi Zbigniew
Obst, dyrektor słupskiego aresztu. - W zależ
ności od potrzeb, 20-30 pozostałych skieruje
my do odśnieżania Stupska. Pracować będą
pod nadzorem w grupach 3-4-osobowych.
Zdaniem Z. Obsta, więźniowie wybrani do
odśnieżania nie będą sprawiać problemów.
~ To wyselekcjonowane osoby, które były już
na przepustkach i są w trakcie resocjalizacji.

Poza tym wykonywałyjuż inne prace na rzecz
miasta - dodaje dyrektor.
W regionie słupskim nadal wiele dróg jest
nieprzejezdnych. Dzieci z części gminnych
szkół nie mają zajęć. Według Jana Fąfary,
inspektora wydziału porządku publicznego w
słupskim starostwie, wczoraj poważne utrud
nienia mogły występować tylko na kilkukilo
metrowych odcinkach dróg Głuszyce - Nieckowo i Grąbkowo - Wargowo. Jednak drogi
gminne, jak chociażby wiodąca do Warcimina (gm. Potęgowo), były odcięte od świata.
- Przez dwa dni nie było szans na wydosta
nie się ze wsi. Mąż z sąsiadami sami próbują
ratować sytuację. Na pług możemy liczyć do
piero o godzinie 17 - mówiła wczoraj Henry
ka Siniawska, żona sołtysa Warcimina. W
gminie Kępice służby drogowe nie dotarły do
osad położonych z daleka od dróg głównych.
Podobnie było w całym regionie.
Problemy komunikacyjne spowodowały od
wołanie lekcji w wielu szkołach. Dwa lub trzy
dni wolnego mają dzieci uczące się m.in. w
Rodzikowie, Głobinie (gm. Słupsk), Potęgowie,
Łupawie (gm. Potęgowo), Dobieszewie, Gogolewie (gm. Dębnica Kaszubska), w mieście i
gminie Miastko. Lekcje, które się nie odbyły
trzeba będzie odrobić w soboty lub w ferie.
W mniejszych miejscowościach regionu
brakowało wczoraj pieczywa. Wieczorem nie
było go również w niektórych sklepach Słup
ska. (bos, nik, zez)
Fot. Radosław Brzostek
(Czytaj też na str. 2, 4 i 6)

Włoski prezes Kierowca oskarżony
12 lat więzienia grozi 22-letniemu Rafałowi M. z
Zapadłego
(gm. Koczała), który we wrześniu zeszłego
do sądu
roku śmiertelnie potrącił 17-letnią dziewczynę, a jej

Do miasteckiego sądu wpłynął
akt oskarżenia przeciwko Giustino F., prezesowi włoskiej spół
ki „Tino’s”, która zajmuje się
produkcją odzieży skórzanej.
Prokuratura zarzuca mu utrud
nianie działalności związków za
wodowych. Akt oskarżenia jest
wynikiem kontroli przeprowadzo
nej w zakładzie przez Państwo
wą Inspekcję Pracy. Ustalono, że
w lutym i marcu ubiegłego roku
prezes spółki nie przydzielił pra
cownikom godzin na działalność
związkową, nie udostępnił po
mieszczenia na siedzibę związ
ku. Ze związkami nie ustalono
także zasad wykorzystania za
kładowego funduszu świadczeń
socjalnych oraz nie konsultowa
no regulaminu pracy.
Giustino F. nie przyznaje się do
zarzucanych mu czynów. Twier
dzi, że rozpoczął rozmowy ze
związkami zawodowymi, ale nie
zakończyły się one ustaleniami.
Grozi mu kara grzywny i ograni
czenia wolności, (ang)

koleżankę ranił, i uciekł, nie udzielając im pomocy.
Miastecka prokuratura skierowała właśnie akt oskar
żenia do miejscowego sądu.
Do wypadku doszło 22 września w podmiasteckim
Przęsinie. 17-letnie Elżbieta P. oraz Eliza G. szły jezd
nią, kiedy z tyłu uderzyła w nie łada prowadzona przez
Rafała M. Mężczyzna nie zatrzymał się. Elżbieta P.
poniosła śmierć na miejscu, a jej koleżanka trafiła do
szpitala. Kierowcę łady policja zatrzymała po 24 go
dzinach. Był nietrzeźwy. Rafał M. zeznał, że stracił
panowanie nad pojazdem i uderzył w „coś twardego”.
Twierdzi, że nie wiedział, iż potrącił dwie dziewczyny,
dlatego nie zatrzymał się.
Mężczyzna od września przebywa w Areszcie Śled
czym w Chojnicach, (ang)

Dostarczane dokumenty będą analizowa
ne przez prawników posła. Jeśli okażą się
wiarygodne, trafią do prokuratury oraz me
diów, aby - jak mówi poseł - „nikt sprawie
nie ukręcił głowy”. - W Słupsku korupcja to
zjawisko powszechne - mówi R. Strąk. - Tym
miastem rządzą układy polityczno-towarzyskie, które decydują o każdej dziedzinie życia.
Młodzi, zdolni ludzie nie mają szans awan
sować, ponieważ nie mają „pleców”. Tutaj li
czy się tylko układ.
- Każdy tak może powiedzieć - komentuje
Andrzej Obecny, wiceprezydent Słupska. Byłbym bardzo zadowolony, gdyby poseł
Strąk przeszedł od słów do konkretów. Też je
stem żywotnie zainteresowany ujawnieniem

■ .

przypadków korupcji, ale potrzebne są dowo
dy!
R. Strąk twierdzi, że ma dowody. - Jeszcze
nie nadszedł czas na ich uja wnienie. Zbieram
dokumenty i oświadczenia osób, które były
świadkami lub były zmuszane do korupcji.
Wraz z otwarciem biura ujawnię dowody
świadczące o korupcji przedstawicieli zarów
no rządzącej miastem lewicy, jak i opozycyj
nej prawicy - dodaje poseł.
Biuro ma także pomóc w walce z mafią. W Słupsku nie ma normalnych klubów i ba
rów, bo na wszystkim trzyma rękę zorganizo
wana przestępczość. Policja i prokuratura nie
walczą z bandytami, bo też są z nimi w ukła
dach! - utrzymuje poseł.
- Można to traktować jedynie w kategorii
pomówień - mówi o wypowiedzi posła Wal
demar Fuchs, komendant słupskiej policji.
- Moim zdaniem, zarówno wydział wewnętrz
ny policji, jak i Centralne Biuro Śledcze do
brze sobie z problemem korupcji poradzą.
Nowe struktury są zbędne, (bos)

Prawica wyciąga prawicę
Słupskie środowiska i ugrupowania pra
wicowe szykują się do tegorocznych wybo
rów samorządowych. Zrobiły już pierwszy
krok w kierunku powołania koalicji wybor
czej.

- Mamy wspólne stanowisko. Oceniliśmy to,
co dzieje się w naszym mieście i co chcieliby
śmy w tej sprawie zmienić. Nie jest to jeszcze
żadna koalicja, ale coś w rodzaju bazy do jej

utworzenia - mówi Zbigniew Wiczkowski,
przewodniczący Klubu Radnych „Słupskie
Forum Prawicy”. - Negocjacje prowadzi pię
cioosobowy zespół. Pierwsze wyniki jego pra
cy będą znane w przyszłym tygodniu.
Wstępnie pomysł słupskiej samorządowej
koalicji prawicowej poparły m.in. Prawo i Spra
wiedliwość, Platforma Obywatelska, Liga Pol
skich Rodzin, NSZZ „Solidarność” oraz była
senator Anna Bogucka-Skowrońska. (bos)

Masz pytanie lub problem?
Napisz, zadzwoń do nas!
SŁUPSK centrala

842-54-18
W redakcji dyżuruje
8.30-16.00
MAGDALENA OLECHNOWICZ

Jutro
w Magazynie:
1 stycznia rozpoczął się ko
lejny sezon połowu królowej
pomorskich rzek - troci wędrow
nej. Jak co roku Słupię oraz inne
rzeki przymorskie tłumnie obie
gli wędkarze z całej Polski.
Pierwszy dzień wędkarskiego
szaleństwa okazał się udany.
Złowiono siedem dużych troci
oraz pierwszego od wielu lat...
łososia. Artur Stencel -„Szczo
dra rzeka”.
Barbara Kosmowska w Bytowie mieszka od urodzenia. I
kto by pomyślał, że stąd pocho
dzi wzięta pisarka. Najnowsza
jej książka ma szansę stać się
polskim bestsellerem. „Teren
Prywatny” w grudniu zwyciężył
w ogólnopolskim konkursie na
polską wersję Bridget Jones.
Zenon Zakrzewski - „Teren pry
watny pani adiunkt”.
V Awans prezydenta Słupska
Jerzego Mazurka na wicemini
stra pociągnął za sobą nieocze
kiwane zmiany w Zarządzie Mia
sta. Choć wcześniej w klubie
radnych SLD wszystko uzgod
niono, tajne wybory, które odby
ły się w ostatnią sobotę grudnia,
przyniosły niespodzianki. W
nowy rok słupski ZM wkroczył
odchudzony o dwóch członków.
Iwona Starosta opisała „Partyj
ne numery”.

Zapraszamy do lektury!
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- Przez całą noc czekałem na telefon z
wiadomością, że dach hali sportowej się
zawalił - mówił wczoraj wójt Mariusz
Chmiel, oglądając rano miejsce katastro
fy budowlanej w szkole w Głobinie (na zdję
ciu). Strop budowli ugina się coraz bar
dziej. Ciąży na nim około 120 ton wody i
zamrożonego śniegu.
Na dachu zbudowanej w 1985 roku
hali, o czym informowaliśmy wczoraj,
utworzył się zbiornik wody i śniegu o
wymiarach 20 na 6 metrów i głębokości
jednego metra. Taki ciężar spowodował
znaczne ugięcie kratownic podtrzymują
cych konstrukcję, a jedna ze ścian odchy
liła się pół metra od pionu. W każdej chwi

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA
MATERIAŁOWEGO ENERGETYKI SŁUPSK
„ENMAT” Spółka z o.o.

oferuje:
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Wojna z miastem „pleców”
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W oczekiwaniu
na odwilż

Chore
pieniądze

76-200 Słupsk, ul. Grunwaldzka 14
tel./fax 841 68 14, tel. 841 68 03, 841 68 06
e-mail: enmat@ze.slupsk.pl

- KABLE I PRZEWODY
Nowo otwarta
• ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
hurtownia'
i
- OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
• GRZEJNIKI, OGRZEWACZE WODY
Słupsk' 1 ‘ G.r]Un”D|d,zka 4 15
- MATERIAŁY ELEKTROENERGETYCZNE
tel- 841 68 16

li wszystko może runąć na parkiet nasy
cony cieknącą wodą.
Nad przyczynami katastrofy głowi się
specjalnie powołana komisja. Fachowcy
twierdzą, że podpieranie konstrukcji od
środka może grozić zawaleniem w trakcie
robót. Bezpieczniej byłoby rozebrać dach
od góry, stosując zawieszoną na dźwigu
„ławeczkę bosmańską”, gdyż dach i ścia
na w dalszym ciągu grożą zawaleniem. Jeśli sypnie śnieg i powieje wiatr - hala się
zawali - twierdzą. - Zabezpieczeniem po
winien zająć się właściciel, czyli gmina.
Decyzji co do sposobu ratowania hali
jeszcze nie podjęto, (zez)
Fot. Krzysztof Tomasik

- ul. Rzemieślnicza - mieszkania
od 31 do 44 m kw., 67 m kw. (2-poziomowe)
OSTATNIA PR0M0GAÜ!
41,58 m kw. - 2-pokojowe cena 69.900 zł
- nadal w sprzedaży
- 1-pokojowe (27-30 m kw.)
przy ul. Grunwaldzkiej 13-15
- LOKAL użytkowy przy ul. 0. Langego
- 40,00 m kw.
OFERTA SPECJALNA

Domy wolno stojące od 80 m kw. p.u.
do 240 mkw. p.u. - OSIEDLE WILKOWO II

PROMOCJA!
W Koszalinie przy ul. Nowowiejskiego 12
74 m kw. do zamieszkania już „od zaraz"
- PARKING PRZY UL. BoWiD 7

|

(wszystkie rodzaje samochodów)
- TANIO USŁUGI TRANSPORTOWE
tel. 0502 15 16 28

« MZK
Stacja paliw
w Kobylnicy
ul. prof. Poznańskiego la

ON - 2,41 zł
TIR - 2,39 zł
tel. 8415477
www.mzk.slupsk.pl

|
i

Wm

Dziś, 4.01.2002 r. (piątek)
znak „x” stawiamy w polu nr
KUPON

D-5

M-2

PALIO WEEKEND

ŚWIAT / KRAJ / REGION

Glos Koszaliński/Glos Słupski

Trwa walka z zimą

Premier
Premier Leszek Miller spotkał
się wczoraj w Watykanie z Janem
Pawiem II. Podczas audiencji Mil
ler przedstawił papieżowi sytuację
w Polsce i cele polityki zagranicz
nej rządu. Mówił też o pragnieniu
władz, aby Polska jak najszybciej
znalazła się w Unii Europejskiej.
Wyraził też w imieniu rządu RP
najwyższy szacunek za niestrudzo
ne wysiłki papieża na rzecz umac
niania pokoju na świecie. Szef pol
skiego rządu poruszył w rozmowie

Drogi przejezdne
Większość głównych dróg w
kraju jest już przejezdna. Jednak
nadal panują na nich trudne wa
runki jazdy. W dalszym ciągu za
sypane są drogi powiatowe i lokal*,
ne. Po południu odwołano zakaz
poruszania się ciężarówek po dro
gach 10 województw. Na tereny
najbardziej zagrożone skierowano
grupy żołnierzy z ciężkim sprzę
tem.

z papieżem także kwestie związa
ne z integracją europejską. Premier
powiedział, że docenia stanowisko
polskich biskupów, którzy W ostat
nich wypowiedziach bardzo jedno
znacznie opowiadają się za ideą
integracji. Na konferencji praso
wej, która odbyła się po audiencji,
Miller poinformował, że z upoważ

nienia prezydenta zaprosił Ojca
Świętego do odwiedzenia Polski.
(cza)
Na zdjęciu: Premier Leszek Miller
otrzymuje metaloplastykę z moty
wem bożonarodzeniowym podczas
audiencji u Jana Pawła II w Waty
kanie. W głębi syn Leszek Miller
z żoną Ireną.
(PAP)

Na tropienie Omara Europa w okowach zimy
Kolejna wielka operacja wojskowa
zaczęła się wczoraj w Afganistanie.
Amerykanie przywożą setki spado
chroniarzy, których zadaniem jest
złapanie przywódców siatki Osamy
ben Ladena i ich talibskich obroń
ców. Trwają także negocjacje nowych
władz Afganistanu w sprawie wy
dania mułły Omara, duchowego
przywódcy talibów.
Z ostatnich doniesień ukrywa się
on w okolicach Bagram razem z
tysięcznym oddziałem bojowników.
Nie jest jasne, czy władzę nad nimi
mają lokalni przywódcy, którzy
mogliby go wydać, (cza)

W okowach zimy jest niemal cała
środkowa Europa. W Czechach od
wołano zajęcia w szkołach. Najgor
sze warunki panują w północnych
Czechach i na Morawach, przy gra
nicy z Polską. Łotwa zmaga się z
zimnem. Temperatura spadła tam
do minus 20 stopni Celsjusza. W
Bułgarii dwustu turystów zostało
uwięzionych w dwóch górskich ho
telach. Opady śniegu są w tym kra

Dziennikarze
pod bronią?

Około 90 milionów złotych z po
wodu niegospodarności straciły
Polskie Porty Lotnicze w latach
1998-2000 - wynika z raportu Naj
wyższej Izby Kontroli. Jednocze
śnie NIK zapowiada częstsze od
wiedzanie państwowych przedsię
biorstw, bo to właśnie w nich naj
częściej dochodzi do niegospodarno
ści. Według dyrektora Departamen
tu Komunikacji i Systemów Trans
portowych NIK Krzysztofa Wie*
rzejskiego, wyniki finansowe PPL
byłyby o wiele lepsze, gdyby była
dyscyplina finansowa i porządek w
księgowości oraz właściwy nadzór
nad przedsiębiorstwem ze strony

Ukraińscy dziennikarze mogą
posiadać broń na gumowe pociski.
Taką decyzję podjął minister spraw
wewnętrznych tego kraju po serii
niewyjaśnionych zabójstw dzienni
karzy. Na Ukrainie, w statystyce
najhiebeżpieczniejsżych zawodów
dziennikarze są na drugim miej
scu, tuż za górnikami i przed deputowanymi do Rady Najwyższej.
Nowe przepisy nie spowodowały
kolejek po zezwolenia na broń. (cza)

ju największe od 30 lat. Zimowa
pogoda daje się we znaki również
mieszkańcom regionów śródziem
nomorskich, gdzie temperatury w
okolicach zera są rzadkością nawet
w styczniu. Pierwszy od pięciu lat
śnieg spadł w tureckim Izmirze na
zachodnim wybrzeżu Azji Mniej
szej. Temperatura spadła tam do
minus jednego stopnia.
(cza)

Niegospodarność na lotniskach
Ministerstwa Transportu i Gospo
darki Morskiej.
Kontrola wykazała, że PPL prowa
dziły interesy z naruszeniem prawa,
co doprowadziło do blisko 50 min zł
strat. Inne niecelowe działania spo
wodowały dalsze straty w wysokości
ok. 18,5 min zł. Izba spróbuje odzy
skać tę kwotę. Ponadto kierownictwoPPL poręczyło kredyt ńa 13 min zł
spółce G-5 należącej do prywatnych
osób. Wykorzystano tym samym
mienie państwowych osób prawnych
do przysporzenia korzyści osobom
prywatnym. Jednocześnie weksel i
umowa poręczenia zaginęły - czyta
my w raporcie NIK. (cza)

W związku z dramatyczną sytuacją
na drogach do odśnieżania zostaną
zaangażowani więźniowie. Minister
sprawiedliwości Barbara Piwnik
zobowiązała dyrektorów zakładów
karnych i aresztów śledczych do nie
odpłatnego zatrudnienia skazanych
przy odśnieżaniu szlaków komunikacyjnych. Dyrektorzy więzień muszą
zapewnić dozór skazanych zatrudnio
nych przy tych pracach.
W regionie kujawsko-pomorskim
przejezdne są wszystkie drogi kra
jowe. Na kilku szosach wojewódz
kich wciąż przejazd tarasują zaspy.
Na drogach województwa zachod
niopomorskiego w czwartek rano
panowały dość dobre warunki jaz
dy. Na wielu odcinkach szos na
wierzchnia jest czarna. Wszystkie
drogi wojewódzkie są przejezdne.
W Pomorskiem wszystkie drogi
krajowe i wojewódzkie są przejezd
ne. Drobne utrudnienia można spo
tkać na drogach lokalnych w rejo
nie Bytowa i Człuchowa. W Pomor
skiem pogoda ustabilizowała się.
Przestał wiać wiatr, ustały zawie
je i zamiecie. W Wielkopolsce dro
gi są przejezdne, w Kępnie trwa
poszerzanie, odblokowanego po
zasypaniu, odcinka drogi krajowej
nr 11. Na Opolszczyźnie przejezd
ne są wszystkie drogi krajowe.

Numery alarmowe
MSWiA uruchomiło warszawskie
numery telefonów alarmowych.
Pod 840-49-51 i 523-30-05 mogą
dzwonić kierowcy, by uzyskać infor
macje o sytuacji ną drogach lub
poinformować o trudnościach z
przejazdem. Pierwszy z numerów
dotyczy informacji o warunkach na
drogach, a drugi to numer alarmo
wy dla osób, które utknęły na tra
sie. (cza)
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CORSA 1,2 1987. 342-24-68.
NOCLEGI. (094)34-15-022.
ODŚNIEŻANIE,

wywóz

śniegu.

0607-682-246.

średni

3,5496

zmiana

+0,0277

AMERYKAŃSKI
średni

zmiana

3,9480

-0,0383

Łajnr is-^ w
Losowanie
z czwartku 3.01
MULTILOTEK
1,2,5,8,13,14,15,17, 25,34,38,
40, 42, 55, 63, 68, 71,74,77, 79
TWÓJ SZCZĘŚLIWY NUMEREK
Losowanie I: 19, 20, 21, 43
Losowanie II: 32
Wygrane ze środy 2.01
DUŻY LOTEK
I stopnia - brak, II - 8.514,20 zł, III 179,00 zł, IV-10,00 zł.
EXPRESS LOTEK
I stopnia -136.564,20 zł, II- 540,80
zł, 111-18,70 zł. (ho)

OPEL astra kombi (1992) 1.7D.
0600-105-752.
POLONEZ caro (92) 2.500 zł stan
idealny. Tel. 311-65-89.

Zysk
za zakup
karetek
Tbtalizator Sportowy od lat anga
żuje się w akcje na rzecz potrzebują
cych. W ubiegłym roku wspierał po
wodzian, dzieci niepełnosprawne i z
domów dziecka. Wsparł także akcję
PAJACYK (dożywianie dzieci).
Totalizator zaprasza wszystkich
do udziału w kolejnej akcji. Zysk z
Noworocznych Zakładów Specjal
nych (losowanie 6 stycznia) zosta
nie przeznaczony na zakup karetek
pogotowia dla szpitali dziecięcych.
Od zainteresowania i udziału gra
jących zależeć będzie, ile karetek
zostanie zakupionych. Oprócz regu
laminowych wygranych pieniężnych
wśród grających rozlosowane zo
staną nagrody rzeczowe (mercedes
klasy A, zestawy telefonów komór
kowych, telewizory, ekspresy do
kawy).

Rodzina pakistańskiego wie
śniaka z dobytkiem na przycze
pie traktora opuszcza swój dom
w wiosce Banseen blisko grani
cy z Indiami. Setki rodzin ucieka
ją z terenów zagrożonych ewen
tualnym konfliktem zbrojnym, do
jakiego wciąż może dojść mię
dzy dwoma sąsiadującymi pań
stwami nuklearnymi, Indiami i
Pakistanem.
(PAP/EPA)

14.628,0 +4,52%

OBROTY

366,8 min zł

Dyrektor naczelny wydawnictwa ■ Waldemar Cwięka
w górę

4

Alkohol, rower,
elektronarzędzia

Klub parlamentarny Samoobro
ny zwrócił się wczoraj do Trybuna
łu Konstytucyjnego o wyjaśnienie,
czy tryb odwołania Andrzeja Lep
pera z funkcji wicemarszałka Sej
mu był prawidłowy. Według prze
wodniczącego Samoobrony, prawo
nie zezwala mu także na zrzecze
nie się immunitetu. - Jeśli Sejm
twierdzi, że odwołać wicemarszałka
można przez analogię do powoła
nia, to jest to niezgodne z prawem twierdzi były wicemarszałek Sej
mu. Podkreślił, że brak trybu odwo
łania wicemarszałka to luka w
konstytucji, którą Sejm uwzględnił
w swoim regulaminie, (cza)

I zastępca redaktora naczelnego - Przemysław Stefanowski
zastępca redaktora naczelnego - Przemysław Lipski
Sekretarze redakcji: Krystyna Juszkiewicz, Przemysław
Niechciał, Jerzy Szych
Wydawca: Dziennikarska Oficyna Wydawnicza „Rondo”
sp. z o.o., ul. Sportowa 14, 75-503 Koszalin, tel. 340-72-16,
fax 343-55-93, e-mail: gloskosz ©rondo.com.pl
Skład i łamanie DOW „Rondo”
DrukDrukanTkJRorthVKbszalinieuL9owiańska3atBLfec34(>35-98

Warunki są jednak bardzo trudne,
a sytuacja zmienia się z godziny na
godzinę.
Większość głównych dróg woje
wództwa śląskiego była wczoraj
przejezdna. Na drodze krajowej nr
1 utrudnienia występują od Ra
domska, mimo stałej pracy służb
drogowych i policji wciąż-powstają
tam korki. W Małopolsce wszyst
kie drogi krajowe były przejezdne.
Na 14 drogach wojewódzkich wciąż
nieprzejezdnych jest jednak 21 od
cinków. W Tatrach zagrożenie zej
ścia lawin wzrosło do najwyższego
- piątego stopnia, co oznacza całko
wity zakaz wyjścia w góry. Wszyst
kie szlaki turystyczne są zamknię
te, gdyż utworzyły się na nich ol
brzymie zaspy i nawisy śnieżne.
Nadal ciężka sytuacja jest na

Poprzedniej nocy nieznani do
tychczas sprawcy włamali się do
sklepu spożywczego przy ul. Łużyc
kiej w Koszalinie. Po wyłamaniu
krat i wybiciu szyby w drzwiach
ukradli alkohol o łącznej wartości
2,5 tys. złotych.
Z piwnicy budynku przy Rynku
Staromiejskim w Koszalinie skra
dziono rower „Wigry”. Właściciel
oszacował stratę na 500 złotych. W
tym samym mieście z pomieszczeń
biurowych jednej z firm przy ul.
Bohaterów Warszawy skradziono
elektronarzędzia. Były warte 1.200
złotych, (ho)

większości dróg powiatowych i
gminnych Lubelszczyzny. W ponad
420 szkołach podstawowych i gim
nazjach na Zamojszczyźnie zrezy
gnowano z lekcji do końca tygodnia.
Na Podkarpaciu krajowe drogi są
przejezdne. Nieprzejezdnych jest
jeszcze 12 odcinków dróg wojewódz
kich.
Do kierowców samochodów osobo
wych policja apeluje, by ograniczyli
wyjazdy, zwłaszcza w te regiony
kraju, w których są trudne warunki
pogodowe. W drogę policja radzi nie
zabierać dzieci. Wziąć natomiast
trzeba łopatę, mieszaninę piasku i
soli, sprawny telefon komórkowy,
termos z gorącym napojem oraz liny
holownicze i zapas paliwa. Samo
chód koniecznie powinien mieć opo
ny zimowe i łańcuchy, (cza)

Tak w nocy z drugiego na trzeciego stycznia wyglądały perony na dwor
cu PKP w Zakopanem. Tłumy turystów, którzy po spędzonych w górach
świętach i sylwestrze usiłowali powrócić do domów, czekały na wznowie
nie ruchu pociągów. Na szczęście, po wielu perturbacjach służbom kole
jowym udało się wczoraj przywrócić ruch pociągów z Zakopanego do Kra
kowa.
(PAP)

Najniższy wzrost gospodarczy

Raport otwarcia
Stan polskich spraw jest zły. Po
przednicy zostawili po sobie dra
matycznie rosnące bezrobocie i za
paść finansów publicznychtaka
jest ocena rzeczywistości sformu
łowana przez rząd Leszka Mille
ra w Raporcie otwarcia. Według
dokumentu, główne zagrożenia dla
Polski to recesja gospodarcza wy
nikająca z zanikania rodzimego
przemysłu i paraliżowania krajo
wej przedsiębiorczości, wzrost
bezrobocia i pogarszanie się sytu
acji finansów publicznych. Zda
niem autorów raportu, taki stan
rzeczy zmniejsza szansę wejścia
naszego kraju do Unii Europej
skiej i może stać się przyczyną
braku przyzwolenia społecznego
na skuteczne działania ratunko
we. Autorzy dokumentu zwracają
uwagę na konieczność kontrolowa
nia wydatków budżetowych,
ograniczenia kosztów produkcji,
wsparcia eksportu przez ułatwie
nia kredytowe i aktywizowania

KRONIKA POLICYJNA

Luka w konstytucji

Redaktor naczelny - Mirosław Marek Kromer

WIG
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niósł papierosy oraz słodycze war
tości 1.385 złotych.

Poddasze w ogniu
Wczoraj w Kopaniu, gmina Darło
wo, zapaliło się poddasze. Nie wia
domo jeszcze, co było przyczyną po
żaru. Właścicielka budynku wyceni
ła straty na 10 tysięcy złotych, (ab)

Ukradł słodycze
W nocy patrol policji w Słupsku

instytucji pozarządowych w zdoby
waniu nowych rynków. Należy rów
nież lepiej wykorzystywać poten
cjał ekonomiczny i organizacyjny
samorządów terytorialnych.
Tymczasem z danych opubliko
wanych wczorąj w Brukseli wynika,
że wzrost gospodarczy w Polsce
spadł w połowie 2001 roku do naj
niższego,poziomu wśród krajów
Europy Środkowej i Wschodniej
kandydujących do Unii Europej
skiej i był o połowę niższy niż w
samej Unii. Według unijnego biu
ra statystycznego Eurostat, stopa
wzrostu w Polsce w II kwartale
2001 roku sięgnęła tylko 0,9 pro
cent wobec średniej 2,7 procent dla
wszystkich 10 krajów kandydują
cych z Europy Środkowowschodniej
i 1,8 procent dla 15 państw UE.
Wynika to z porównania produktu
krajowego brutto z wynikami w II
kwartale 2000 roku. (cza)
zatrzymał 15-letniego Kamila O.,
który włamał się do kiosku RUCH
przy ul. Szczecińskiej. Nieletni
miał przy sobie skradzione słody
cze wartości ok. 100 złotych. Usta
lono, że przestępstwa dokonał z
innymi kolegami. Policja ustala ich
personalia.

Komputerowy złodziej
W Redzikowie k. Słupska złodziej
przez balkon wszedł do pomieszcze
nia mieszkalnego w Internacie Gar
nizonowym. Wyniósł zestaw kompu
terowy i telewizor o łącznej warto
ści 3 tys. złotych, (sta)

Po papierosy
W nocy ze środy na czwartek nie
znany sprawca „ukręcił” kłódki do
drzwi kiosku w Malechowie i wy
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Piątka stworzonych drogą klonowania zmodyfikowanych genetycznie
świnek. Mogą one w przyszłości służyć jako dawcy komórek i organów dla
chorych ludzi. Eksperyment ten jako pierwsi w świecie przeprowadzili
naukowcy z amerykańskiej firmy PPL Therapeutics.
(PAP/AP)
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Glos Koszaliński/Glos Słupski

Lekarz kontra lekarz

Chore pieniądze
ła lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej, by z tzw. stawki kapitacyjnej (jaką dostają na każdego
podopiecznego) przynajmniej zło
tówkę miesięcznie przeznaczali na
badania diagnostyczne. Doktor K.
Kuchta, jak wynika z informacji
szczecineckiego „Podimedu”, któ
remu „Asklepios” zleca niektóre
badania (m.in. laboratoryjne) za
lecenia nie wykonał. Od stycznia
do października zapłacił za swoich
podopiecznych zaledwie 4,4 tys. zł,
podczas, gdy dwaj pozostali boboliccy lekarze: 22,7 tys. i prawie 27
tys. złotych.
- Nie wynikało to z mojej oszczęd
rzysztof Kuchta pracuje w
bobolickiej przychodni od ności kósztem zdrowia pacjentów.
.września 1998 roku. Ma Wypisuję tyle skierowań, ile potrze
ba - twierdzi Krzysztof Kuchta. pod opieką prawie 3.000 osób. Jego
jednoosobowy NZOZ „Felix” jest Mam młodszą populację pod opie
tzw. podwykonawcą w NZOZ ką, mniej ludzi starszych. U mnie
„Asklepios”, który ma podpisany jest stosunkowo dużo osób młodych
kontrakt z kasą chorych. Umowa o i względnie zdrowych. Uważam, że
współpracy między „Asklepiosem” nie powinno się wykonywać badań
i „Feliksem” zawarta była do koń niepotrzebnych. Kasa chorych w
ca grudnia 2002 roku. Wypowie swym. zaleceniu mówi o „zapewnie
dziano ją wcześniej, bo - jak twier niu” badań diagnostycznych. Wyda
dzi doktor Raczyński - doktor łem. te pieniądze w inny sposób - na
sprzęt do diagnozowania. Kupiłem
Kuchta się z niej nie wywiązał.
W ubiegłym roku Zachodniopo między innymi aparat do badania
morska Kasa Chorych zobowiąza moczu. To badanie powinno być
Zakład
Opieki
Zdrowotnej
„Asklepios” w Bobolicach wypo
wiedział umowę o współpracy
Krzysztofowi Kuchcie prowadzą
cemu tu praktykę lekarza rodzin
nego. Powód? Doktor-jak napisa
no w uzasadnieniu - systematycz
nie ograniczał swoim podopiecz
nym dostęp do badań diagno
stycznych, co mogło stanowić za
grożenie dla ich zdrowia i życia.
Andrzej Raczyński, jeden z dwóch
wspólników spółki „Asklepios” i
szef bobolickiej przychodni, mówi
wprost: pacjenci byli okradani!

K

wykonane szybko, najpóźniej w
ciągu dwóch godzin. Gdy pacjent
przyjeżdża z próbką ze wsi, mija
nawet sześć godzin. Po takim cza
sie badanie nie ma sensu - wyja
śnia dr K. Kuchta. - Wystarczyło
by codziennie kilku osobom zlecać
EKG, by ten „limit” wyrobić, ale
przecież nie o to chodzi - dodaje.
Kasa chorych wprowadziła to
zalecenie, ponieważ zdarzało się,
że lekarze oszczędzali na pacjen
tach, skąpiąc im skierowań na ba
dania. - Złotówka jest kwotą
umowną. Może to być 70 groszy,
m,oże być więcej, gdy populacja jest
starsza. Przyjęliśmy jednak, że
minimum. 50groszy miesięcznie na
podopiecznego każdy lekarz na
diagnostykę wydać powinien mówi Małgorzata Pieleszek,
rzecznik prasowy ZRKCh w Szcze
cinie. W tym roku lekarze, którzy
nie wydadzą całej puli, będą zwra
cać kasie nie wykorzystane pie
niądze. ZdaniemA. Raczyńskiego,
doktor Kuchta przywłaszczył sobie
- kosztem podopiecznych - ponad
20 tys. złotych. - Jeśli człowiekowi
choremu, wymagającemu badań,
nie zleca się ich, to jak'to inaczej
nazwać? - mówi. Na pytanie, czy

Sprawa wraca do Słupska
Gdański Sąd Apelacyjny skierował sprawę zamor
dowania Daniela M. z Lęborka do ponownego rozpa
trzenia. W lipcu ubiegłego roku oskarżeni za zabójstwo
z rozbojem: 30-letni bratanek i 49-letni stryj - Irene
usz i Lech J. w słupskim Sądzie Okręgowym dostali
po 25 lat więzienia. Gdańska Temida oba wyroki uchy
liła.
Daniel M. miał 24 lata. Był pracownikiem lęborskiej
stacji paliw. Zginął w nocy z 22 na 23 maja 2000 roku,

okrutnie zmasakrowany kamieniem, pięściami i du
szony paskiem skórzanym. Ze stacji zginęła kasetka
z zawartością ponad 2,5 tysiąca złotych.
Podczas procesu Ireneusz J. przyznał, że był na
miejscu zdarzenia, ale twierdzi, że nie zabił Danie
la. Współoskarżony Lech J. utrzymywał, że w tym
czasie przekroczył niemiecką granicę.
Sąd Okręgowy w Słupsku rozpozna sprawę po raz
drugi w innym składzie sędziowskim, (ber)

Zmiany na
1 czerwca, czyli w Dniu Dziecka,
kolejowy skład turystyczny „Pi
rat” z Poznania Głów
nego do Koło
brzegu (i z powro
tem) pociągnie lo
komotywa parowa
Pm 36 „Piękna
Helena”. Zabytko
wa ciuchcia zasły
nęła w 1937 r., zdobywa
jąc mistrzostwo świata lokomo
tyw na wystawie w Paryżu. Teraz
jest ozdobą muzeum w Wolsztynie.
Przejazd „Pirata” będzie naj
większym urozmaiceniem wpro
wadzanego od najbliższej niedzie
li (6 stycznia) nowego rozkładu jaz
dy PKP. Zachodniopomorski Za
kład Przewozów Regionalnych w
Szczecinie zapowiada utrzymanie
dotychczasowej liczby pociągów
oraz minutowe różnice w czasach
odjazdów i przyjazdów. Wynoto
waliśmy kilka istotniejszych popra
wek.

* MORZA | WYBRZEŻA
Nowa specjalność
Nową specjalnością Gdań
skiej Stoczni Remontowej jest
przebudowa statków handlo
wych na specjalistyczne jednost
ki do układania kabli na dnie
morza. Pierwszy taki statek w
końcu grudnia opuścił stocznię,
drugi w styczniu wyjdzie na pró
by morskie. Pierwszy statek, na
leżący do armatora z Danii, bę
dzie pracował w rejonie Brazy
lii, drugi należy do armatora fran
cuskiego z Calais. W trakcie
przebudowy zmieniono kon
strukcję kadłuba, poszerzając
jednostkę z 20,5 do 23,5 metra.
Przebudowane statki zostały
zbudowane w NRD w połowie
lat osiemdziesiątych, nosiły na
zwy: Prerow i Lodbrog.

Podatek za hektary
Prezes Głównego Urzędu Staty
stycznego podał, że maksymalna
cena żyta, jaką w 2002 roku moż
na przyjąć do obliczania podatku
rolnego wynosi 37,19 zł. Oznacza
to, że każda gmina mogła wyliczyć
za jeden hektar najwyżej 92,97 zł
podatku.

I tyle w tym roku płacić będą
mieszkańcy Słupska, którzy mają
1.628 ha pól, pastwisk, sadów, łąk
itd.
Większość radnych bierze pod
uwagę fakt, że rolnikom nie powo
dzi się najlepiej. Np. Rada Gminy
w Będzinie obniżyła średnią cenę
skupu żyta, na podstawie której w
2002 r. obliczany jest podatek rol
ny do 33 zł za 1 kwintal zboża. To
oznacza obniżenie podatku do
82,50 zł (w ubiegłym roku stawka
wynosiła 77,50 zł).
- Radni, ustalając podatki, za
wsze są między miotem a kowadłem
- tłumaczy Zdzisław Pleban, se
kretarz gminy Będzino. - Z jednej
strony chcieliby, aby były jak naj
mniejsze - bo przecież wielu miesz
kańcom ciężko się żyje. Z drugiej zaś
wiedzą, że im stawki będą niższe,
tym mniej pieniędzy będzie można
przeznaczyć na drogi, wodociągi,
oświatę...
W Koszalinie (w którym są 973
ha użytków rolnych) podatek rolny
od każdego hektara przeliczeniowe
go wynosi 69,72 zł, w gminie Dam
nica (10.848 ha) - 80 zł, w mieście
i gminie Karlino - 80,35 zł, w gmi

nie Ustka - 72,80 zł, w gminie
Manowo - 80 zł, w gminach Mielno
i Rzeczenica - 67,50 zł.
W Rzeczenicy pozostaje on taki
sam jaki obowiązywał w ubiegłym
roku, a w gminie Białogard w tym
roku będzie nawet niższy od ubiegło
rocznego. Białogardzcy radni obniży
li średnią cenę skupu żyta do 30 zł
za 1 kwintal (w 2001 roku - 32,80 zł).
Oznacza to, że za 1 ha przeliczenio
wy rolnicy będą płacić 75 zł (a nie jak
w ubiegłym roku 82 zł). Dlaczego?
- Tak zadecydowali radni - mówi
Maciej Niechciał, wójt. - Uznali,
że w ubiegłym roku byl on za wyso
ki. Wzięli pod uwagę złą sytuację
ekonomiczną rolnictwa.
W gminie Tuchomie, która ma
6.793 ha użytków rolnych (w tym
5.014 ha gruntów ornych) cenę żyta
obniżono do 25 zł. Dzięki temu po
datek rolny wynosi tylko 62,50 zł.
Mimo iż podatek jest niski i tutaj
wpływają podania od gospodarzy o
odroczenie spłat lub umorzenie
podatku.
- Podań jest mniej niż w innych
gminach - mówi Jerzy Lewi Kiedrowski, wójt. - Wnioski o odrocze
nia, jeśli są uzasadnione, załatwia
my pozytywnie. Natomiast z umo
rzeniami jest różnie. Nikogo nie
zwalniamy całkowicie z podatku.
Jeśli ktoś poniósł duże stra ty w upra
wach, dotknęły go zdarzenia losowe,
jest w wyjątkowo trudnej sytuacji
życiowej, uzyskał pozytywną opinię
sołtysa ma szansę na umorzenie czę
ści należności. (bog)

Wysokość podatku za hektar
Gmina Białogard

Tuchomie

Manowo

Trzy razy drożej

Se
zonowy eks
pres „Posejdon” rela
cji Warszawa Zach. - Koło
brzeg - Warszawa Zach. będzie
kursował tylko do Koszalina. Połą
czenie do Kołobrzegu obsłużą tzw.
skomunikowane z nim pociągi re
gionalne. Jak nam wytłumaczono,
powodem zmiany był brak czasu
na właściwe oporządzenie składu
do drogi powrotnej.
Dla odmiany poranne pociągi z

Piły do Kołobrzegu i z Kołobrzegu
do Słupska dotrą do celu bez do
tychczasowej przesiadki w Biało
gardzie. Natomiast zlikwidowane
będzie bezpośrednie połączenie
Białogardu z Wejherowem (przez
Koszalin). Pociąg ten zakończy
bieg w Słupsku, (roa)

/---- —

Starosta kołobrzeski
informuje, że oferty dotyczące zatrudnienia na stanowisku
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Kołobrze
gu przyjmowane będą do dnia 11 stycznia 2002 r. w sekre
tariacie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, plac Ratu
szowy 1.
Dodatkowe informacje można uzyskać:
Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, tel. 35 47 618 lub wojewódz
ki inspektor nadzoru budowlanego w Szczecinie, tel. (0 prefiks 91)

4303250.

były skargi w tej sprawie, odma
wia odpowiedzi. Pacjenci doktora
Kuchty, z którymi udaje nam się
porozmawiać, nie skarżą się. Przy
znają jednak, że u lekarza bywają
rzadko. Jedna z pań żali się tylko,
że nie może doprosić się o skiero
wanie na badanie USG w Kosza
linie. Doktor utrzymuje, że pa
cjentka jest pod jego stałą opieką
i skierowania nie potrzebuje.
Pacjenci nie skarżą się też bobolickim władzom. Tak zapewnia
burmistrz Ireneusz Kozłowski: Swego czasu kasa chorych zwróci
ła się do nas o opinię na temat opie
ki zdrowotnej w gminie. Wystawi
liśmy w urzędzie urnę, do której
przez kilka tygodni mieszkańcy
anonimowo wrzucali kartki ze swo
imi uwagami. Tylko trzy glosy były
krytyczne. Żaden nie dotyczył dok
tora Kuchty.
Zaistniałej sytuacji burmistrz
nie chce komentować. - Mnie inte
resuje jedno: by w Bobolicach była
właściwa opieka zdrowotna. Dok
tor Raczyński zapewnił mnie, że
dotychczasowi pacjenci doktora
Kuchty będą ją mieli - dodaje. W
marcu muszą poszukać sobie no
wego lekarza, (i)

KB-16
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Czytaj nas
także w Internecie:
www.gloskoszalinski.com.pl
www.glosslupski.com.pl
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Zarząd Portu Gdynia nawet o
300% podwyższył stawki opłat
za użytkowanie gruntów przez
firmy działające w granicach
portu. Stawka opłat za metr pla
cu składowego wzrosła nawet z
30 groszy do 1 zł za metr kw.
Zarząd portu uzasadnia, że w
większości wypadków przez
sześć ostatnich lat nie wprowa
dzał podwyżek.

Mielno

Zastrzeżenia rybaków

Koszalin

Pod koniec grudnia w Gdań
sku środowisko rybackie przeka
zało Janowi Truszczyńskiemu,
głównemu negocjatorowi Polski
z Unią Europejską, swoje postu
laty. Najważniejsze jest żądanie
wprowadzenia przez pięć lat za
kazu wchodzenia wielkich traw
lerów z krajów Unii Europejskiej
do polskiej strefy ekonomicznej
na Bałtyku. Połowy wielkich jed
nostek rybackich stanowią zagro
żenie dla polskich rybaków, ło
wiących starymi kutrami.
Minister obiecał zająć się
sprawą. Wskazał jednak, że
ochrona interesów polskich ry
baków w pierwszym rzędzie
należy do powinności Minister
stwa Rolnictwa, (n)

Słupsk

Karlino

Damnica

Gmina Ustka

Będzino

Rzeczenica

MAKSYMALNA WYSOKOSC PODATKU - 92.97 zł
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WIADOMOŚCI LOKALNE

Głos Koszaliński/Glos Słupski

SŁUPSK

Zawieszona
afera

USTKA

Gdańska Prokuratura Okręgo
wa zawiesiła śledztwo dotyczące
tzw. afery niemieckiej, w którą za
mieszani są słupscy oficerowie
policji. Prokuratorzy czekają na
zakończenie czynności w Niem
czech.

KROTKO
Kibicować Czarnym
Zarząd Klubu Czarni Słupsk organizuje dla kibiców wyjazd do
Rudy Śląskiej, gdzie odbędzie się mecz ekstraklasy koszykarskiej
- tamtejsza Pogoń zmierzy się z Czarnymi Słupsk. Mecz rozpocz
nie się w niedzielę o godz. 17 w hali przy ul. Hallera 16 B w Ru
dzie. Na spotkanie wybiera się Klub Kibica, ale są jeszcze wolne
miejsca. Chętni mogą się skontaktować z organizatorami wyjaz
du pod nr tel. 842-94-00. Dzisiaj o godz. 19 w hali przy ul. Grott
gera w Słupsku odbędzie się spotkanie organizacyjne. Zapadnie
też decyzja, o której godzinie nastąpi wyjazd. Koszt przejazdu wraz
z biletem i koszulką wyceniono na 50 złotych, (mar)

Rowerem szybciej
Mogłoby się wydawać, że wa
runki pogodowe sprzyjają raczej
uprawianiu sportów zimowych.
Większość wielbicieli zimowych
szaleństw wyciąga zapomniane
sanki. Są jednak i tacy, którzy nie
wyobrażają sobie dnia bez rowe
ru. Widoczny na zdjęciu cyklista
bez problemów mknie góralem po
zaśnieżonych ulicach Ustki.
(mar)

Zginął bloczek mandatowy
Słupskim policjantom zginął bloczek mandatów gotówkowych
(seria AZ od nr 0107761 do nr 0107770) oraz dwa mandaty kre
dytowe (seria BA nr 0817052 i 0817053).
Policja prosi uczciwego znalazcę o kontakt z I Komisariatem Po
licji przy ul. Reymonta 7 w Słupsku. Można się też skontaktować
telefonicznie pod nr tel. 845-1401 lub 602417804. (sta)

Przypomnijmy, że we wrześniu
2000 r. słupska Prokuratura Okrę
gowa wszczęła śledztwo o udostęp
nianie niemieckiej policji przez
dwóch oficerów Komendy Miejskiej
Policji w Słupsku informacji o Po
lakach. Chodzi o Mariusza M.,
obecnego zastępcę szefa słupskiej
policji, i Jacka P., komendanta II
Komisariatu Policji w Słupsku.
Śledztwo przejęła Prokuratura
Okręgowa w Gdańsku, która bada,
czy funkcjonariusze, wysyłając nie
mieckiej policji faksy, przekroczyli
przepisy ustawy o ochronie danych
osobowych.
Sporo czasu zajęły starania o
odtajnienie przez ministra spraw
wewnętrznych, objętych tajemnicą
państwową i służbową dokumen
tów. Później - tłumaczenia tekstu
faksów. Teraz postępowanie znowu
utknęło. - Śledztwo zostało zawie
szone, bo pewne czynności muszą
być wykonane przez Niemców, do
których zwróciliśmy się o pomoc
prawną. Nie wiadomo, jak długo to
potrwa - powiedział nam Lech Ty
miński, rzecznik gdańskiej Proku
ratury Okręgowej.
Postępowanie jest objęte klauzu
lą tajności. Prokuratorom nie wol
no mówić o szczegółach.
(ber)

Ulice jak tory przeszkód

- Ulica Romera na słupskim
osiedlu Niepodległości wygląda tra
gicznie. Wyrwy w lodzie, górki,
zbrylone kopce śniegu na skraju
jezdni. Nie ma się gdzie wymijać, a
resory niszczą się w zawrotnym
tempie. To skandal - denerwuje się
Andrzej Prusek, mieszkający
przy ul. Romera w Słupsku.
- Tę ulicę powinny odśnieżać służ
by miejskie. Papki śniegowej, która
tam zalegała nie zgarnięto jednak
na czas. Przyszedł mróz i teraz już
niewiele można zrobić - mówi Bo
gusław Dobkowski, wiceprezes
słupskiej Spółdzielni Mieszkanio

Dyżury radnych

Inform at o
TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe - 999,
Straż Pożarna - 998, Policja - 997,
Pogotowie Wodociągowe - 994,
Pogotowie Ciepłownicze - 993,
Pogotowie Gazownicze - 992,
Pogotowie Energetyczne - 991,
Biuro Numerów - 913, Informa
cja LOT - 952, Informacja Pasz
portowa- 955, Poradnia dla uza
leżnionych, Słupsk tel. 842-30-33
wew. 42, Informacje o AIDS - 958,
Pogotowie Stomatologiczne
(prywatne) - Niepubliczny Za
kład Opieki Zdrowotnej „Medicus”, Słupsk, ul. Piłsudskiego 16
B, tel. 845-62-22, Przedsiębior
stwo Pogrzebowe „Atena” - Ko
szalin, ul. Szczecińska 22, tel.
(094) 340-36-36
Telefon Zaufania
Słupsk - 842-42-78
Ustka - 814-58-88
Straż miejska
Słupsk - 986, 843-32-17
Ustka - 814-67-61
Informacja PKP i PKS
Słupsk: PKP 94-36, PKS
842-42-56

■
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trener Michał Godnicz. Od kilku lat
najmłodsi karatecy ze Słupska
utrzymują współpracę z Holender
skim Związkiem Karate. Wielokrot
nie uczestniczyli w międzynarodo
wych mistrzostwach tego kraju,
skąd przewieźli wiele medali z róż
nych kruszców. - Wszystko wskazu
je na to, że i w tym roku wystartuje
my w mistrzostwach Holandii dodał trener Godnicz. (mar)
Fot. Artur Stencel

Dzisiaj w godz. 14-15.30 na I piętrze Urzędu Miejskiego, w po
koju nr 116 dyżurować będzie Jerzy Piliszczuk, przewodniczą
cy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, członek Komisji Plano
wania Przestrzennego i Budownictwa, (mag)
•O-

wiązują się ze swoich obowiązków.
Po ostatnim ataku zimy znalezie
nie odśnieżonego chodnika, który
wyglądałby jak ten przed restau
racją „Staromiejska” w Słupsku
(na zdjęciu) należy do rzadkości.
- Tyle się mówi, że właściciele po
sesji zobowiązani są do ich odśnie
żenia, a jak jest to niemożliwe - do
posypywania śniegu piaskiem, i
nic z tego nie wynika. Musimy
brnąć w śnieżnej brei - skarży się
Barbara Sadło, emerytka ze
Słupska.
(ars, bos)
Fot. Artur Stencel

■

Pojadą do Holandii?
Słupska Szkoła Karate w ubie
głym roku osiągnęła kilka znaczą
cych sukcesów. Podopieczni trenera
Michała Godnicza stawali na po
dium m.in. w mistrzostwach Polski.
- W tym roku, jeśli pozwolą nam fi
nanse - będziemy chcieli wystarto
wać w kilku imprezach o zasięgu
ogólnopolskim. Jeszcze w styczniu
wystartujemy w Bydgoszczy lub w
Legnicy, gdzie odbędą się silnie ob
sadzone turnieje - powiedział nam

wej „Kolejarz”. - Mieszkańcy muszą
uzbroić się w cierpliwość i czekać na
poprawę pogody. Dopiero wtedy bę
dzie można coś zmienić.
Podobne problemy mają także
mieszkańcy ul. Władysława IV na
słupskim osiedlu Zatorze. Ta ulica
również przypomina tor przeszkód.
- Tam faktycznie dzieją się dantej
skie sceny - przyznaje Józef Kula
wiak, wiceprezes Spółdzielni
Mieszkaniowej „Czyn”. - Jednak
przy aktualnej pogodzie niewiele
można zrobić.
Słupszczanie skarżą się rów
nież, że właściciele posesji nie wy

*

Recytatorzy do dzieła!
Już dziś można zgłosić się do słupskiego teatru „Rondo”, aby uzy
skać pomoc merytoryczną w przygotowaniu do Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego. Eliminacje do jego 47. edycji odbędą się
9 marca w „Rondzie”. Pomoc merytoryczną można uzyskać u in
struktorów: Jolanty Krawczykiewicz, Katarzyny Sygitowicz,
Stanisława Miedziewskiego lub Jerzego Kamickiego. Konkurs jest imprezą otwartą, w której mogą uczestniczyć ucznio
wie szkól ponadgimnazjalnych i dorośli. Można przygotować się do
jednej bądź kilku z czterech kategorii: recytacja, poezja śpiewana,
teatr jednego aktora i wywiedzione ze słowa. W tym roku szczegól
nym wydarzeniem dla naszego miasta będzie fakt, iż w maju odbę
dzie się final ogólnopolski dwóch z czterech turniejów tego konkur
su. Do Stupska przyjadą wówczas najlepsi wyłonieni w eliminacjach
wojewódzkich - mówi Jolanta Krawczykiewicz. (mag)

Piątek, 4.01.2002 r.

Limit na taksówki
Na ostatniej sesji usteccy radni
określili limit zezwoleń na taksów
ki w mieście w roku 2002. W Ust
ce będzie mogło być zarejestro
wanych 65 taksówek, o cztery wię
cej, niż dotychczas.

Usteccy taksówkarze jeszcze w
październiku ubiegłego roku złoży
li do Rady Miejskiej wniosek o
ustalenie limitu taksówek osobo
wych. Jednak wówczas dwie komi
sje rady uznały, że nie ma potrze
by wprowadzania ograniczeń. W
grudniu taksówkarze ponownie
wystąpili do samorządu z prośbą o
wprowadzenie limitu. Wtedy Ko

misja Gospodarki Komunalnej
oraz Komisja Rozwoju Gospodar
czego określiły liczbę nowych ze
zwoleń na 4.
Taksówkarze uważają, że w Ust
ce jest zarejestrowanych zbyt dużo
taksówek osobowych jak na potrze
by 17-tysięcznej społeczności. Chcą
limitów, aby zahamować konku
rencję. Dla wielu taksówka nie jest
jedynym źródłem zarobkowania,
lecz dodatkowym miejscem pracy.
Twierdzą, że coraz trudniej utrzy
mać się z przewozu osób. Niestety,
mimo dużej konkurencji, ceny za
przejazdy taksówkami w Ustce
trzymają się mocno... (LL)

Po ginekologii - położnictwo

Qi

Rodzić po ludzku

Ustka: PKP 814-47-08
Pogotowie Drogowe
Słupsk: 981, 842-79-40
Informacja Turystyczna
Słupsk - 842-07-91
Ustka - 814-99-26
Pogotowie Weterynaryjne
Słupsk - ul. Armii Krajowej 29,
tel. 842-26-31 (czynne 24h)

Jak już informowaliśmy, oddział
ginekologii słupskiego szpitala
został przeniesiony ze Słupska do
Ustki. Od poniedziałku w Ustce
zaczną się przyjęcia położnic. Ru
szy porodówka.

DYŻURY APTEK
Słupsk - „Pharmacum” ul. Wi
leńska 12, tel. 840-28-03
Ustka - „Pod Smokiem” ul. Kiliń
skiego 8, tel. 814-53-95

KINA
Słupsk - „Milenium” - „Nikomu
ani słowa” godz. 16.30, „Inni”
godz. 18.30 i 20.30; „Rejs” „Blow” godz. 18
Ustka - „Delfin” - „Psy i koty”
godz. 17, „Gulczas, a jak myślisz”
godz. 19

TEATR
Słupsk: Teatr Impresaryjny nieczynny
Teatr Lalki „Tęcza” - nieczynny

Dzisiaj

TUST

proponujemy

Od godz. 6.30 do godz.
14.30 co godzinę zapra
szamy na wiadomości regionalne.
Programu miejskiego wysłuchamy
w godz. 7-10. Spotkamy się w nim
z Leszkiem Szwedo, naczelnikiem
Wydziału Zarządzania Kryzysowe
go w słupskim ratuszu. Powiemy też
o zimowych awariach autobusów i
podsumujemy miniony rok w te
atrze impresaryjnym i w orkiestrze.
O godz. 12.10 Andrzej Watemborski zaprasza na konkurs turystycz
ny „Podróże” - tel. 8401-401. (bos)

TAXI \J^
ul. Westerplatte 9, Ustka, CENTRUM MOTORYZACJI
pn.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-17.00, tel. (059) 814-78-04
BADANIA POJAZDÓW DO 3,5 TON, MOTOCYKLE
- pierwsze badanie sprowadzonych z zagranicy
oAT\S
- zasilane gazem
^ O SZT®
____________ - skierowane przez policję i powypadkowe_______ ptXN u'-'
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Promocją ogłoszeń drobnych!

, DRUKUJEMY

Tteraz też i komórki:

J_z kuponem tym należy zgłosić się do biura ogłoszeń „Głosu Słupskiego”

Jak poinformowała nas słupska
policja, nieustalony sprawca w cią
gu ostatnich kilku dni uszkodził
trzy parkometry w centrum miasta
(przy ul. Wyspiańskiego, Mickiewi
cza i Wileńskiej). Wandal zniszczył
drukarki termiczne i wyrwał klap
ki zamykające otwór, którym „wy
skakują” potwierdzenia opła
ty. Straty właściciela - firmy
„COOL-AR” z Grudziądza sięgają
5 tys. zł. Sprawcy chuligańskiego
wybryku grozi kara od trzech mie
sięcy do 5 lat.
Sprawa jest zaskakująca z jedne
go powodu. Operator słupskiej
strefy płatnego parkowania, pre
zentując dziennikarzom zasady jej
funkcjonowania, przekonywał, że
parkometry są „wandaloodporne”.
Chyba jednak nie do końca, (sta)

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 2 stycznia 2002 roku odszedł od nas na zawsze
“Ti
Kochany TATUŚ, DZIADEK i TEŚĆ

RAZY

TREŚĆ OGŁOSZENIA:
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Zniszczył niezniszczalne
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KAZIMIERZ PAWLICKI
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się
5 stycznia 2002 roku o godzinie 12.00
w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.
Msza żałobna odpraioiona zostanie 5 stycznia 2002 roku
o godzinie 9.00 w Kościele p.w. św. Ignacego Loyoli

ZAKŁAD POGRZEBOWY

JA. TE

pogrążona w bólu Rodzina

Dyrektor szpitala w Słupsku
Andrzej Piotrowski oznajmia, że
przenosiny odbędą się sprawnie,
bez szkody dla pacjerftek. Gineko
logia z położnictwem liczy, podob
nie jak w Słupsku, 60 miejsc. Ty
le, że warunki są tu nieporówny
walne. - Wręcz komfortowe stwierdza ordynator oddziału Da
nuta Branicka.
Kobiety po porodzie mają 20 jed
noosobowych pokoi dla siebie i
dziecka, każdy z łazienką. Jest ga
binet porodów rodzinnych. Na gi
nekologii sale są trzyosobowe, jed
na łazienka przypada na dwie. Trzy
przestronne sale operacyjne w
większości wyposażono w nowiut
ki sprzęt. Ze starego oddziału nie
wiele dało się zabrać. Na porodów
ce w Ustce są takie urządzenia, o

jakich na starym oddziale nawet
nikt nie marzył. - Na przykład utylizator do jednorazowych basenów.
Wrzuca się basen do urządzenia
przypominającego pralkę i po mi
nucie po odchodach nie ma śladu wyjaśnia Grzegorz Warsiński,
kierownik ds. technicznych szpita
la w Ustce.
Jeszcze wczoraj na nowym od
dziale ginekologii trwały ostatnie
prace porządkowe, do których włą
czył się cały personel. Do ponie
działku połowa spośród 12 lekarzy
oraz 44 pielęgniarek i położnych
będzie pracować w Słupsku, resz
ta w Ustce.
Przypomnijmy, budowa szpita
la w Ustce ruszyła 20 lat temu.
Przed rokiem o tej porze zaczął tu
funkcjonować oddział wewnętrz
ny. Teraz cały 100-łóżkowy szpi
tal. (LL)
Na zdjęciu: Pracownicy szpitala
wywożą do nowego oddziału w Ust
ce ostatnie sprzęty ze starego od
działu w Słupsku.
Fot. Krzysztof Tomasik

• pedagogiczne
> CENTUM'
♦ nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu
♦ nowoczesne gabinety języków obcych (multimedialne)
♦ pracownia biurowości
♦ komputerowa pracownia działalności gospodarczej
♦ pracownia rachunkowości
♦ pracownia kas fiskalnych
♦ pracownia masażu
♦ pracownia kosmetyczna
♦ pracownia turystyczno-hotelarska
♦ pracownia chemii, fizyki i biologii

♦ pracownia technologii i towaroznawstwa
♦ nowoczesne sale wykładowe
♦ biblioteka i czytelnia z dostępem do Internetu

dla instr. prakt. nauki zawodu
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• komputerowe
• księgowości komputerowej
• instruktorów nauki jazdy
• masażu klasycznego
• kierowników oraz wychowawco
placówek wypoczynku
dla dzieci i młodzieży
• kierowców wózków widł
• kasjerów walutowych
• kosmetyczne

mam mmmmm .

♦ aula

♦ 2 sale gimnastyczne
♦ atrium
♦ park rekreacyjny
♦ bar bistro
♦ kiosk szkolny
♦ radiowęzeł

•
•
| •
•
U •
£
| -

pilotów wycieczi
przewodników
minimum sai
bhp (wszystkie rodzaje)
na uprawnienia eksploatacyjne
i dozorowe (SEP, palaczy CO)
inne według potrzeb
MHMNMMMNMIi

IY asóti I
't fym&r
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capn

m studia licencjackie

OFERUJEMY:
• wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
• nowoczesne pracownie języków obcych
naukę z Internetem

POMORSKA
PRYWATNE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
Organizuję studia podyplomowe:

- organizacja pomocy społecznej
i zarządzanie oświatą
- przedsiębiorczość
- informatyka i zarządzanie oświatą

zapraszamy do szkól
dziennych,
wieczorowych
i zaocznych
AUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH
OLICEALNE STUDIUM OCHRONY OSÓB I MIENIA
POLICEALNE STUDIUM KOSMETYCZNE
★ POLICEALNE STUDIUM BHP
★ POLICEALNA SZKOŁA INFORMATYKI
★ POLICEALNA SZKOŁA HOTELARSKO-TURYSTYCZNA
- HOTELARSTWO
-OBSŁUGA TURYSTYCZNA
★ POLICEALNA SZKOŁA SEKRETAREK
★ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DU DOROSŁYCH
★TECHNIKUM EKONOMICZNE (po szkole zasadniczej 2Tetnie)
★TECHNIKUM EKONOMICZNE DU DOROSŁYCH (po szkole podstawowej)
★ POLICEALNA SZKOU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNA
- RACHUNKOWOŚĆ
- BANKOWOŚĆ
-ADMINISTRACJA
- EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW
-SPRZEDAWCA
: - ORGANIZATOR REKUMY

Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych

OCHR

LICEALNE

GM-24

Q

WIADOMOŚCI LOKALNE

Głos Koszaliński/Głos Słupski

SŁUPSKI
CZŁUCHÓW
MIASTKO
BYTÓW
LĘBORK
powiat

p***, 4.01.2002 r.

Internat nie będzie likwidowany

■ Rozgrywki tenisa stołowego
W sobotę zespoły I ligi tenisa stołowego po prawie trzytygodnio
wej przerwie wznawiają rozgrywki. - Pogoń Lębork w tej serii
spotkań nie zagra. Z rozgrywek wycofała się drużyna Chrobrego
Międzyzdroje, której zabrakło pieniędzy na dokończenie rozgrywek
- powiedział szef lęborskiej ekipy Jacek Wityk. Nie będzie pau
zował drugi przedstawiciel regionu w rozgrywkach - Tęcza Nowa
Wieś Lęborska, która rozegra mecz w Warszawie. Do stolicy Tę
cza wyjeżdża w najsilniejszym składzie. Przypomnijmy, w pierw
szoligowych zmaganiach obie drużyny plasują się na wysokich
miejscach. Pogoń jest liderem rozgrywek, natomiast Tęcza zajmuje
drugie miejsce w tabeli, (mar)

Co zrobić z internatem Zespołu
Szkół Rolniczych Centrum Kształ
cenia Ustawicznego w Łodzierzy?
Od kilku miesięcy odpowiedź na to
pytanie usiłował znaleźć Zarząd
Powiatu Bytowskiego. W końcu
zaproponowano radnym, by pla
cówkę zlikwidować, a kilkunastu
uczniów przenieść do pobliskiego
Miastka. Rada Powiatu była w tej
kwestii podzielona, niewielką
większością głosów pomysł likwi
dacji odrzucono.
Z żarliwą obroną bytu interna
tu wystąpił dyrektor Mirosław
Batruch. Przytaczał wysiłki dla
poprawy jego standardu, twier
dził, że jego likwidacja będzie po

czątkiem likwidacji kierunku ry
bołówstwa śródlądowego w samej
szkole, jedynego który pozostał w
całym kraju. - Nie kształci się już
rybaków w Giżycku, Kocku i Sie
rakowie. Wszędzie tam zaczęto od
likwidacji internatu. A przecież u
nas uczą się i mieszkają w nim
uczniowie z Bytowa i Studzienic,
Polanowa, Dębnicy Kaszubskiej,
Czarnego, Żukowa, Lipnicy, Male
chowa, Kołczygłów, Dretynia i
Lubna. Działamy na terenie o spo
rej ilości wód słodkich, myślmy o
utrzymaniu i rozwoju kształcenia
kadr dla rybołówstwa, a nie o jego
hamowaniu i likwidacji - apelo
wał dyrektor.

Na prawie czterystu uczniów w
szkole, internat dysponuje 45
miejscami. Tylko 19 jest wykorzy
stanych, a koszty utrzymania pla
cówki nie maleją. Właśnie wzglę
dy ekonomiczne zdecydowały, że
władze powiatu podjęły zamiar li
kwidacji internatu. W dodatku po
wiat otrzymał okrojoną o 554 tys.
zł subwencję oświatową, ęzęść
szkolnych potrzeb załatano fundu
szami z rezerwy celowej. - W bu
dżecie powiatu brakuje 200 tys.
złotych. Jeśli będziecie głosować za
utrzymaniem internatu, pomyślcie
z jakich innych wydatków mamy
zrezygnować - zwrócił się do rad
nych starosta Leszek Pałasz.

Po krótkiej wymianie poglądów,
w której radni rozważali czy waż
niejsze są racje ekonomiczne, czy
społeczne - zarządzono głosowa
nie. 12 radnych było za utrzyma
niem internatu, 10 miało prze
ciwne zdanie. - Jeszcze raz przej
rzymy budżet roku 2002, może się
uda znaleźć pieniądze w innym
miejscu. Do sprawy internatu za
pewne wrócimy w przyszłym roku.
Ankieta przeprowadzona wśród
gimnazjalistów ostatnich klas
odpowie, ilu będzie chętnych do
kształcenia w zawodzie rybaka i
zamieszkania w internacie - za
powiada wicestarosta Andrzej
Hrycyna. (zez)

■ Na świąteczną nutę
Mniej znane pastorałki i kolędy zaprezentowały w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Miastku zespoły: Tup-Maryna, Fajer, Psotki, grupa wokalna ze Szkoły Podstawowej w Wałdowie
oraz uczestnicy minilisty przebojów, (ang)

Fot. Andrzej Gurba

■ Rolnicy mają zbyt
- Ryzyko
było duże, ale
dla nas to
było być albo
nie być. Choć
m.ieliśmy
pewne kon
takty, to trud
no było nam.
wejść na ry
nek. Dzisiaj
jest już ina
czej. Mamy
odbiorców w
całym, kraju mówi Stani
sław Kazubski, który z żoną Jadwigą prowadzi w Zieliniu w gm.
Trzebielinie firmę rodzinną, wytwarzającą sery twarde. Sześć lat
temu kupili ten zakład od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w
Miastku, gdzie przedtem pracowali. S. Kazubski mówi, że inni nie
mieli tyle szczęścia. - Wiele podobnych zakładów nie wytrzymało eko
nomiczne - oznajmia. Choć w „Ser-Milku”, bo tak nazywa się firma,
pracuje tylko 10 osób, jest to ważny zakład dla okolicznych rolników,
którzy odstawiąją tu mleko. Stałych dostawców jest około 130. Obec
nie dzienny skup sięga 5 tysięcy litrów, latem około 15 tysięcy litrów.
Na zdjęciu: pani Elżbieta Szyszko w magazynie serów. Po
pularny żółty ser, aby był zdatny do spożycia musi dojrzewać około
3 tygodni, (ang)
Fot. Andrzej Gurba

Stowarzyszenie Przyjaciół Szpi
tala w Miastku już po raz czwarty
organizuje bal charytatywny. Tym
razem dochód z imprezy, nad któ
rą patronat objął „Głos Słupski”,
ma zostać przeznaczony na zakup
kombinezonu do fototerapii na od
dział dziecięcy
- Nie mamy takiego kombinezo
nu. Do terapii noworodków wyko
rzystujemy lampy znajdujące się w
inkubatorze. To niewygodne, bo
dziecko nie m.a kontaktu z matką,
a poza tym na oczach musi mieć
założone okulary z uwagi na szko
dliwość promieni. Kombinezon po
zwala na to, aby dziecko stale prze
bywało z matką. Nie ma też potrze
by chronić oczu - mówi Genowe
fa Gocoł, ordynator oddziału dzie
cięcego miasteckiego szpitala.
Kombinezon kosztuje około 10 tys.
złotych.
Bal odbędzie się 1 lutego w re
stauracji „Zacisze”. Po raz pierw
szy zagra na nim zespół „Jantar”
z Ustki prowadzony przez Adama
Wrońskiego. W programie m.in.
loteria, aukcja, wybór króla i kró
lowej balu i kilka nie tylko arty
stycznych niespodzianek. Można
już rezerwować bilety (cena 300 zł
od pary) u pani Ewy Stankówskiej w szpitalnej aptece, tel. 0 607
604 153.
W czasie poprzednich imprez
pieniądze były zbierane m.in. na
zakup laparoskopu. Urządzenie
kosztujące ponad 100 tys. zł służy
do operacji chirurgicznych i gineko
logicznych. Jego zakup jest właśnie
finalizowany (ang)

TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe - 999,
Straż Pożarna - 998, Policja - 997,
Pogotowie Wodociągowe - 994,
Pogotowie Ciepłownicze - 993,
Pogotowie Gazowe - 992, Pogo
towie Energetyczne - 991, Biuro
Numerów - 913, Informacja LOT
- 952, Informacja Paszportowa 955, Informacje o AIDS - 958
Straż miejska
Lębork - 863-30-67
Miastko - 857-20-82
Informacja turystyczna
Bytów - 822-55-97
Miastko - 857-33-83
Informacje PKP I PKS
f Bytów: PKP - 822-23-29, PKS l 022- 22-38
I Człuchów: PKP - 834-25-24, PKS
!
I
I
!

-834-22-13
Lębork: PKP - 862-93-66, PKS 862-19-72
Miastko: PKP - 857-26-55, PKS 857-21-49
Pogotowie Drogowe
Bytów: 822-27-28

Qi

- Robimy, co możemy, ale śnieg
sypał prawie nieprzerwanie od 20
grudnia. Miasto odśnieżają cztery
pługi i dwie koparki, jeżdżą też
dwie piaskarki - informuje Stefan
Pestka, dyrektor Przedsiębior
stwa Komunalnego w Człuchowie.
Śnieg w Człuchowie tworzy ol
brzymie zwały. Wszystkie ulice są
przejezdne. Najgorzej jest na par
kingach i na chodnikach. Stefan
Pestka prosi człuchowian o telefo
niczne informacje o miejscach,
gdzie sytuacja jest najtrudniejsza.
Zapewnia, że jego firma będzie
szybko reagowała. Zdaniem Woj

Na
zdjęciu:
Henryk Marciszonek, kierow
nik zespołu kine
zyterapii podczas
zabiegu uspraw
niania stawu kola
nowego pacjenta,
(ang)
Fot. Andrzej
Gurba

W środę na trasie pomiędzy Tuchomiem a Niezabyszewem na
skutek trudnych warunków na drodze doszło do czołowego zde
rzenia audi i mitsubishi. Pasażerka pierwszego samochodu z ob
rażeniami klatki piersiowej i głowy została przewieziona do szpi
tala w Bytowie. (zez)

INFORMATO

W oczekiwaniu na odwilż

Do oddziału re
habilitacji mia
steckiego szpita
la przyjeżdżają
pacjenci z rejonu
dawnego woje
wództwa słup
skiego. Mają tu
do dyspozycji fa
chowy sprzęt i
dobrych rehabili
tantów.

■ Czołowe zderzenie

O-
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ciecha Mroza, przewodniczącego
samorządu Człuchowa sytuacja
jest nadzwyczajna i wymaga sko
ordynowania akcji odśnieżania
miasta przez wszystkie lokalne in
stytucje, m.in. spółdzielnie miesz
kaniowe, Rejon Dróg Krajowych,
Zarząd Dróg Powiatowych i Przed
siębiorstwo Komunalne.
Na drogach gminnych walka ze
śniegiem jest prawie bezskutecz
na, bo samorządy nie dysponują
ciężkim sprzętem, a rolnicze cią
gniki z pługami na nie wiele się
zdają.
Trudna jest także sytuacja na

szosach o znaczeniu krajowym np.
na trasie Człuchów-Bydgoszcz.
Bywa, że tworzą się kilometrowe
korki, gdy któryś z tirów utknie na
oblodzonej nawierzchni. Ciężkie
dni przeżywają również człuchowscy energetycy. Mnożą się awarie.
Przedwczoraj aż osiem odnotowa
no w pobliżu Wierzchowa Człuchowskiego, kilka w pobliżu Lipczynka i Żołny, dwie w Człuchowie.
(JG)
Na zdjęciu: Aby wyjechać samo
chodem z parkingu w ruch musi
pójść łopata.
Fot. Grzegorz Janowczyk

Jaśniej w gminie
W tym roku na terenie gminy
Słupsk ustawiono ponad 125 no
wych lamp oświetleniowych. Inwe
stycja, która sfinansowana została z
budżetu gminy oraz pieniędzy prze
kazanych przez wojewodę pomor
skiego pochłonęła prawie 180 tys. zł.
Na uzupełnienie oświetlenia w
większości gminnych miejscowości,
m.in. Wiklinie, Warblewie, Lubuczewie, Grąsinie, Jezierzycach,
Krępie oraz Bruskowie Małym i
Wielkim gmina przeznaczyła 100

tys. zł. Natomiast ze środków wo
jewody ustawiono ciągi lamp we
Włynkówku, z Siemianic do Śłupska oraz we Wrześciu.
- W przyszłym roku ustawione
zostaną kolejne lampy, na które w
budżecie zabezpieczyliśmy kolejne
100 tys. zł. Wystąpiliśmy także do
wojewody o sfinansowanie nowych
punktów świetlnych przy drogach
powiatowych i wojewódzkich mówi Mariusz Chmiel, wójt gmi
ny Słupsk, (ars)

Człuchów: 834-14-12
Lębork: 862-63-64
Przychodnie specjalistyczne
Bytów - 822-85-00
Człuchów - 834-22-81
Lębork - 863-19-99
Miastko - 857-24-25

DYŻURY APTEK
Bytów - ,,Pod Orłem” ul. Wojska
Polskiego 27, tel. 822-25-55
Człuchów - „Zamkowa" ul. Kró
lewska 2, tel. 834-32-58,
Lębork - „Bluszczowa” ul. Czołgi
stów 33, tel. 863-32-05
Miastko - „Vitae” ul. Dworcowa j
4b, tel. 857-32-69

KINA

Bytów - „Albatros" - „Wiedźmin" |
godz. 18
Człuchów - „Uciecha" - brak re- j
pertuaru
Lębork - „Fregata" - brak repertu- jj
aru
Miastko - „Grażyna" - „Psy i koty" f
godz. 19, „Atlantyda - zaginiony
ląd" godz, 16.30

Domagają się Młodzieżowej
Rady Miasta
W Miastku z inicjatywy szkolnych
samorządów ma powstać Młodzie
żowa Rada Miasta i Gminy w
Miastku. W ten sposób uczniowie
chcą mieć wpływ na to, co dzieje się
w mieście, ale i w praktyce zdoby
wać wiedzę na temat demokracji
lokalnej. - Jest to wspólna inicjaty
wa samorządów liceum, szkoły rol
niczej, mechanicznej oraz dwóch
gimnazjów. Młodzież od dawna spo
tyka się raz w miesiącu. Tbraz chcie

liby działać szerzej - mówi Henryk
Weryk, dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Miastku.
Dodaje, że są już po rozmowach z
burmistrzem, który poparł ten po
mysł. Sami uczniowie mówią, że
utworzenie rady pozwoli na realiza
cję wielu wspólnych inicjatyw, któ
re będą służyły integracji szkolne
go środowiska. Mają też nadzieję, że
lokalni decydenci lepiej poznają ich
problemy i potrzeby, (ang)

Oczekiwanie na autobus w mroźne i wietrzne dni nie należy do przy
jemności, tym bardziej że przewoźnikom dojeżdżającym do podsłupskich
miejscowości często zdarzają się opóźnienia. Po ostatnim ataku zimy
większość dróg w regionie słupskim jest oblodzona, co zmusza kierow
ców dojazdy z niewielką prędkością.'(ars)
Na zdjęciu: mieszkańcy podsłupskich Jezierzyc oczekujący na autobus
Fot. Artur Stencel

j

Z ROŻNYCH STRON

Piątek, 4.01.2002 r.

W 2025 roku na świecie będzie miliard samochodów

Korek globalny
matu, pogorszeniem się stanu zdro
wia ludności rosną wprost propor
cjonalnie do liczby samochodów
jeżdżących po naszych drogach i
ulicach - zwracają uwagę w swoim
ostatnim raporcie eksperci z Insty
tutu Zasobów Światowych (WRI) w
omunikacja samochodowa, Waszyngtonie.
Kariera samochodu rozpoczęła się
choć wygodna i stosunkowo
tania, jest także źródłem po II wojnie światowej, jednak do
wielu poważnych zagrożeń dla końca
śro lat 60. popularność tego środ
dowiska, a tym samym i dla zdro ka lokomocji rosła dość powoli.
wia ludzi. Wszelkiego rodzaju środ Prawdziwe szaleństwo motoryza
ki transportu konsumują 1/4 ener cyjne zaczęło się na początku na
gii elektrycznej. Szczególną rolę
odgrywa jednak transport samo
chodowy, który od kilkudziesięciu
lat rozwija się w błyskawicznym
tempie. Samochody osobowe, cięża
rówki, autobusy - wszystkie te po
jazdy zużywają łącznie aż 80 pro
cent energii przypadającej na sek
tor transportowy. Połowa ropy naf
towej wydobywanej na świecie jest
przerabiana na paliwo do silników
samochodowych.
Transport samochodowy ma swo
je dobre strony. Wiążą się z nim
wielorakie korzyści ekonomiczne i
społeczne. Własny samochód zmie
nia styl życia, czyni nas bardziej
mobilnymi, elastycznymi. Dzięki stępnej dekady. Wystarczy porów
niemu możemy, na przykład, nać: w latach 1950-1970 przybyło
mieszkać w domu pod miastem, a na świecie około 150 milionów po
pracować w śródmieściu. Samo jazdów, a w latach 1970-1990
chód pozwala zaoszczędzić mnó wzrost ten wyniósł 400 milionów.
stwo czasu. Dlatego jest on szcze Prognozy WRI zakładają, że jeśli
gólnie przydatny wtedy, gdy trzeba obecne tempo wzrostu sprzedaży
szybko i terminowo dostarczyć samochodów utrzyma się w najbliż
szych dziesięcioleciach, w 2025
gdzieś towar.
Właśnie te i inne zalety transpor roku na świecie będzie miliard sa
tu samochodowego sprawiły, że mochodów.
Koszty wygody okazują się bardzo
jego popularność gwałtownie wzro
sła w ciągu ostatnich 30 lat. Sa wysokie. Raport WRI podaje, że
mochód, tak jak telefon i telewizor, pojazdy samochodowe emitują
stał się dobrem powszechnego rocznie około 900 milionów ton
użytku. Nic więc dziwnego, że chce dwutlenku węgla, do tego dochodzą
go mieć każdy. Ale szybki wzrost znaczne ilości metanu, ozonu, tlen
liczby pojazdów mechanicznych ku węgla i tlenku azotu. Wszystkie
nie pozostaje obojętny dla środo te zanieczyszczenia znajdują się w
powietrzu, którym oddychamy.
wiska.
Przemieszczanie się po drogach
Koszty związane z zanieczyszcze
niem powietrza, ociepleniem kli tak ogromnej liczby pojazdów nie

Każdego roku liczba samocho
dów na świecie zwiększa się śred
nio 0 12-15 milionów. Obecnie jest
ich ponad 650 milionów. I pomy
śleć, że pół wieku temu było ich
zaledwie 70 milionów.

K

jest więc obojętne dla środowiska.
Niestety, jak dotąd nie udało się
uruchomić masowej produkcji sa
mochodów ekologicznych, choć
każdego roku koncerny motoryza
cyjne prezentują kilkanaście no
wych prototypów, które następnie
lądują w przyzakładowych muze
ach.
Naukowcy z WRI nie tracą jednak
nadziei i twierdzą, że w ciągu 1015 lat opracowany zostanie nowy,
alternatywny do obecnego (także
pod względem ceny i wydajności),

rodzaj napędu, który całkowicie
zastąpi silnik benzynowy. Ostatnio
firma DaimlerChrysler zaprezen
towała nowy model swego popular
nego minivana town&country, na
pędzany paliwem wodorowym, uzy
skiwanym z pochodnej boraksu związku chemicznego powszechnie
wykorzystywanego do produkcji
proszków do prania. Wyposażony w
specjalny katalizator samochód
przejechał prawie 500 km bez tan
kowania, nie wydzielając po drodze
nawet jednego grama spalin. Roz
wijaniem tej samej technologii za
interesowany jest też francuski
koncern PSA, producent peugeotów
i citroenów. Obie firmy zapowiada
ją, że w ciągu paru lat wypuszczą
na rynek pierwsze komercyjne wer
sje swoich „boraksowych” pojaz
dów. (SN)

Do serca
przytul psa
Naukowcy zgromadzeni na IX
Międzynarodowej
Konferencji
Współżycia Ludzi i Zwierząt w Rio
de Janeiro nie mieli żadnych wąt
pliwości, że ludzie zawdzięczają
długowieczność swej miłości do
zwierząt. I rzeczywiście prace tam
prezentowane dostarczyły wiele
niezbitych dowodów, że posiadanie
psa czy kota może przedłużyć nam
życie nawet o kilka lat! Badacze
potwierdzili i wcześniejsze donie
sienia, że codzienne obcowanie z
domowymi czworonogami ma do
broczynne wręcz działanie na zdro
wie ich właścicieli: obniża ciśnienie
tętnicze, poziom stresu, zwiększa
też szanse na wyzdrowienie po cho
robach mogących zagrażać życiu.
Co zaskakujące, czworonożni
przyjaciele nie tylko stanowią
wspaniałe towarzystwo dla swych
panów, ale ułatwiają im nawiązy
wanie znajomości, zawieranie przy
jaźni z innymi ludźmi. W Rio zapre
zentowano jeszcze prace o roli zwie
rząt domowych w zapewnieniu po
czucia miłości, opieki i troski u
osób, które przeszły poważne ope
racje chirurgiczne. Przebadano na
wet grupę kobiet w wieku 50-60 lat
po operacji raka piersi. Niemal 90
proc. pań, które miały psa albo
kota, twierdziło, że łatwiej im było
przejść przez ten trudny okres.
Okazało się też, co ujawnili bada
cze, że osoby preferujące koty jako
zwierzęta domowe, cechuje często
kreatywność, dążenie do współza
wodnictwa i duże zainteresowanie
sztuką. Natomiast miłośnicy psów
to ludzie sumienni, samowystar
czalni.

Ateny powitały Nowy Rok 2002 i wprowadzenie wspólnej waluty euro przy
pomniku euro, dziele niemieckiego artysty Gerta Hofa na placu Konstytu
cji (Syntagma). Grecja i Finlandia wprowadziły euro już na godzinę przed
północą, o 23.00 czasu polskiego (CET). O północy czasu polskiego nowa
europejska waluta weszła do obiegu w Niemczech, Belgii, Holandii, Luk
semburgu, Włoszech, Hiszpanii i Francji. Irlandczycy i Portugalczycy cze
kali na euro jeszcze jedną godzinę. PAP/EPA

Viagra dla... tygrysa
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0-608-508*6731
0-607-227-838
Jeździmy na SMS-yf ?!
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Chińscy eksperci znaleźli sposób na tygrysa, który nie jest zaintere
sowany seksem: viagrę. Okazuje się, że w tamtejszych ogrodach zoo
logicznych, gdzie żyje prawie 50 południowochińskich tych czworono
gów, narodziło się w ub. roku tylko jedno małe. Naukowcy postanowili
więc podać samcom niebieską pigułkę. Na dorocznym posiedzeniu To
warzystwa Ochrony Tygrysa Południowochińskiego uznano, że sześć
lat działań na rzecz ochrony gatunku nie zmniejszyło niebezpieczeń
stwa jego wyginięcia. Zdaniem ekspertów, lata niewoli stępiły dziką
naturę i popęd seksualny tych zwierząt. W Chinach na wolności żyje
tylko 20-30 tygrysów tego gatunku.

Liczba
miejsc
pracy
SŁUPSK
Pogotowie Stomatologiczne
„MEDICUS”, ul. Piłsudskiego 16b,
Z 845-62-22, godz. 8.00-22.00
Apteka „Przy Placu Dąbrowskiego”
plac Dąbrowskiego 3 (Biedronka), tel.
84-03-022, otwarta codziennie od 8.00
do 22.00. Bezpłatne badanie ciśnie
nia, wtorek 16.00-18.00.
Laboratoria - analizy, badania
,,MADAR-MED”, ul. Stary Rynek 5,
842-77-96
Lecznice weterynaryjne
1. Przychodnia Weterynaryjna
ul. Zygmunta Augusta 52,844I 27-07,0-602-363-447
2. Lecznica Weterynaryjna
1 ul. Armii Krajowej 29,842-26-31
Pogotowie szklarskie, profesjoI nalne uszczelnianie okien, ul. Reja
26, 844-33-79, 0-601 66-37-88
Pralkonaprawy, lodówkonaprawy
Marek Maj
Słupsk, ul. Chrobrego 77,
844-22-46, 0-602-364-943
Usługi warsztatowe, transporto
we i spedycyjne
NICIEJEWSCY Sycewice, ul. Słup
ska 25, 844-34-64, 81-11-884
AUTO-POMOC
NIZIOŁ, ul. Słowackiego 8/4,
842-79-40
Biuro Matrymonialne
„IDA”, ul. Tuwima 23, 841 -30-32 w.
151,0-601-847-651
Telekomunikacja Polska SA
Biuro Obsługi Klientów
ul. Łukasiewicza 3,
tel.0-800-159-100
Zakład Dezynsekcji, Dezynfekcji
i Deratyzacji
ul. Gdyńska 18, 842-08-27
Usługi asenizacyjne, czyszczenie
kanalizacji
Zakład UsługAsenizacyjnych, Koi; bylnica, ul. Widzińska 40,842-96-13
Usługi Pogrzebowe
1. „KALLA” ul. Armii Krajowej 15,
842-81-96
2. „HERMES” ul. Obrońców Wy
brzeża 1,842-84-95
USTKA
Informacja turystyczna
Miejskie Centrum Informacji Tu
rystycznej, ul. Marynarki Polskiej
87, 814-71-70, 814-99-26
Sklep spożywczy
„Sam Czar”, pl. Wolności 9, czynny
pn. - pt. 6 - 22, sob. - niedz. 8 -22;
Lekarz weterynarii: HOLEWIŃSKI
ANDRZEJ, ul.Armii Krajowej 19, ponie
działek - piątek 16-18, sobota 10-14.

Nagłe wypadki 81 -44-666
Pomoc drogowa, stacja kontroli po
jazdów Centrum Motoryzacji, ul. Wester- |
platte 9, tel. 814-78-04,846-14-05, ho- |
lowanie 24h.
Pralkonaprawy, mikrofalówki, urzą
dzenia elektryczne, Klimek Włodzi
mierz, ul. Grunwaldzka, tel. 814-61 -48,
0603 249-541; całą dobę.
Pizza na telefon
814-50-90, desery lodowe, gofry
„Kostka” Promenada nadmorska.
Usługi asenizacyjne: Zakład Go- |
spodarki Komunalnej, ul. Darłowska
29, tel. 814-42-77
Usługi pogrzebowe
„Dąbek”, ul. Wyszyńskiego 8a,
814-70-05, 814-10-23, 604-084-388
całą dobę.
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LĘBORK
Pomoc drogowa - 24 h
Lębork, ul. Krzywoustego 29/b,
601-62-84-14, (059) 862-17-87
Pralkonaprawy, lodówkonaprawy
i inny sprzęt AGD
„Eldom” Lębork, ul. Staromiejska 31,
tel. (059) 862-27-85, 604-688-255 - w |
nagłych przypadkach
Lekarz weterynarii - całodobowo
Lębork, ul. Armii Krajowej 24a/1,
0502-604-333,(059)862-68-62
Usługi pogrzebowe - 24 h
Pogotowie
Pogrzebowe 1
„ZNICZ”, (059) 861 -22-81,
0601-63-85-25

Gabinet weterynaryjny dla ma
łych zwierząt, Michał Kurpanik, ul.
Mierosławskiego 10a, 822-33-45,
0-605-285-320

1
1
1
1
1
1

CZŁUCHÓW
1. Kompleksowe Usługi Motory- |
zacyjne + Pomoc drogowa
całodobowo 24h Janusz Woźniak,
tel. (059) 83-44-923
Jaromierz k. Człuchowa
2. Kompleksowe Usługi Informa- j
tyczne 9.00-17.00
komputery, kasy fiskalne (sprze
daż, serwis) „KOMNET” tel. (059) I
83-43-429
MIASTKO
Holowanie samochodów
Auto-HOLEX (059) 857-38-82,
0502-083-123 całą dobę
Usługi pogrzebowe
„KARDAS”, (059) 857-21-16, kom.
0502-164-922 całą dobę

1
1
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Zawód i kryteria

Nazwa zakładu pracy

Spółdzielnia UNIA
PALACZ
Człuchów
* z uprawnieniami na kotły wodne.
Kontakt tylko telefoniczny
OSOBY TYLKO Z TERENU K0RZYBIA lub okolic
834-32-23 lub 0605-267-132
najchętniej z grupą inwalidzką
PRACA W KORZYBIU
Firma Handlowa
SPRZEDAWCZYNIE ARTYKUŁÓW
MIRR0N
MIĘSNO-WĘDLINIARSKICH
Słupsk, ul. Przemysłowa 3
* z praktyką w branży mięsnej.
Tel. 842-68-03
* Wiek do 40 lat.
URZĄD MORSKI
STARSZY REFERENT
Słupsk
w CENTRUM DYSP0ZYCYJN0-K0NTR0LNYM
ul. Sienkiewicza 18
ADMINISTRACJI MORSKIEJ w USTCE
tel. 842-84-06 wew. 18
ł wykształcenie wyższe morskie,
* znajomość podstaw języka angielskiego,
* znajomość obsługi komputera.
Firma SELEM-Bhp sp. z o.o.
KSIĘGOWA - SAMODZIELNA
Słupsk, ul. Wita Stwosza 11
* wykszt. średnie, z praktyką,
Tel. 841-48-74
* znajomość programu - SYMFONIA, EXEL.
FRYZJER MĘSK0-DAMSKI lub DAMSKI na 1/2 etatu Salon Fryzjerski CHOJNACKA
Słupsk, ul. Leszczyńskiego 1B
* wykszt. fryzjerskie z praktyką,
Tel. 844-43-88.
* wiek do 26 lat.
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
SPECJALISTA ds. BUDOWLANYCH
Słupsk, ul. Westerplatte
* wykszt. średnie lub wyższe budowlane,
Tel. 0609-538-687
* z uprawnieniami budowlanymi,
* z praktyką.
Północne Fabryki Okien TRIO
FAKTURZYSTKA
Słupsk, ul. Sygetyńskiego 1
* wykszt. średnie ekonomiczne lub budowlane,
Tel. 842-70-81
* znajomość obsługi komputera,
* z praktyką - nie ucząca się.
Firma Marketingowa
SPRZEDAWCZYNI
WYDERKA
do pieczenia i sprzedaży kurczaków z rożna
Stupsk, ul. Kołłątaja 15
ł wykszt. zawodowe gastronomiczne,
Tel. 843-00-60, 0504575686
OSOBA ZE SŁUPSKA
Usługi Transportowe SZWAJ
KIEROWCA z p. jazdy kat. C+E na TIRA
Siecie 50/1, tel. 846-45-14
* z praktyką - wiek do 45 lat.
* wyjazdy za granicę.
HOTEL SŁUPSK
BARMAN - KELNER
ul. Poznańska 11, tel.842-63-48
* wykszt. gastronomiczne - wiek do 25 lat.
TYLKO ABSOLWENT
Firma AVIP0L
ŚLUSARZ - z praktyką - osoba solidna
Słupsk, ul. Przemysłowa 9
TECHNIK MECHANIK - z p. jazdy kat. C
kontakt tylko'osobisty
KSIĘGOWA SAMODZIELNA - z praktyką
Powiatowy Urząd Pracy filia w Ustce
Dodatkowe informacje: FUH
Praca we Włoszech w zawodach:
„INFOILTALIA" 48-303 Nysa
* niewykwalifikowany robotnik rolny (wiek do 45 lat)
ul. Piłsudskiego 40
* monter maszyn urządzeń przemysłowych
tel. 077/4330700,
(wiek do 40 lat)
fax 4486822, tel.
* czyszczenie i pakowanie warzyw (wiek do 35 lat)
kom. 0 604 188304,
* pracownik hotelu - pomoc kucharza, kelner, barman e-mail:praca@infoitalia.pl
średnia znajomość języka włoskiego.
www.infoitalia.pl
Praca we Włoszech za pośrednictwem FUH „INFOITALIA"
w Nysie - upoważnienie Prezesa KUP nr 14/Z/2001

Zawód i kryteria
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Kucharz
Pomoc kuchenna
Barmanka
Pomocnik barmana (oraz wykonywanie drobnych prac
konserwatorskich) wiek do 35 lat, wskazana znajomość
języka obcego

1

Elektromechanik
Wymagania: wykształcenie min. zawodowe, staż pracy 5 lat w zawodzie, kwalifikacje - uprawnienia dozoru
techniczneąo na obsługę i naprawę urządzeń dźwignicowych.
Lekarz internista

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
Liczba
miejsc
pracy
1

Głos Koszaliński/Głos Słupski

1

Nazwa zakładu pracy
Bar „MEWA" s.c. ul. Limanowskiego
tel. 8147248
Centrum Rekreacyjne Ustka
ul. Słowackiego 9, tel. 8147011,
0 601 644394 dzwonić po południu
„CENTROUSTKA"
Sp.zo.o. Ustka
ul. Westerplatte 1
tel. 8145013
Zespół Opieki Zdrowotnej
Darłowo
ul. Skłodowskiej 32
tel. 0 (prefix) 94/3144780
lubO (prefix) 94/3143037

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie
KSIĘGOWA/Y -

1

1

1
1

prowadzenie księgi handlowej
przez komputer /program Rewizor, Płatnik/
Nauka, praca w Niemczech /Międzynarodowy Program
Wymiany Młodzieży AU-PAIR/, wiek 18-25 lat.
Przebywając w niemieckiej rodzinie w charakterze
starszej siostry lub brata w zamian masz zapewnione:
specjalną wizę AU-PAIR, własny pokój, utrzymanie,
kieszonkowe 400 DM, koszty dojazdów pokrywa
rodzina niemiecka
KSIĘGOWA - wykształcenie wyższe ekonomiczne
o specjalności: finanse i rachunkowość, bardzo
dobra znajomość języka angielskiego i/lub
niemieckiego w mowie i piśmie, znajomość
podstawowych regulacji prawnych dla obszaru
rachunkowości, roczne bądź dwuletnie
doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
mile widziane
KIEROWCA Z KAT. B + grupa inwalidzka

MALARZ BUDOWLANY

Tel. 822-22-27 lub 822-34-45
Tel. 822-22-27 lub 822-34-45

Tel. 822-30-84

Tel. 822-34-75
Tel. 822-39-71

- doświadczenie w zawodzie
2

STOLARZ BUDOWLANY

1

OBSŁUGA PRASY

1
1

OSOBA NIEWYKWALIFIKOWANA - z 11 lub

1
1

- doświadczenie w zawodzie
- osoba z gr. inwalidzką/praca
przy obróbce drewna/
DOZORCA - z 11 grupą inwalidzką
III grupą inwalidzką
PIELĘGNIARKA - doświadczenie w zawodzie

ELEKTROMONTER

- znajomość obsługi maszyn produkcyjnych

1

KIEROWCA Z KAT. C + uprawnienia na dźwig
WŁOCHY - oferta pracy dla pielęgniarek
Oferta dotyczy zatrudnienia 50 pielęgniarek
posiadających prawo do wykonywania zawodu
- region Veneto
wymagania: wykształcenie medyczne /liceum lub
studium medyczne/ prawo wykonywania zawodu
pielęgniarek wiek i płeć nie ma znaczenia
’ WIELKA BRYTANIA - oferta pracy dla pracowników
branży hotelarsko-gastronomicznej w sieci hoteli
na wyspie Jersey oferta dotyczy następujących zawodów:
- kuchnia /kucharz, pomoce kuchenne/
- serwis/kelnerzy, kelnerki/
- bar /barmanki, barmani/
- utrzymanie porządku /pokojówki/

Tel. 821-33-09 lub 821-33-83
Tel. 822-20-62
Tel. 059/858-02-22
lub 858-02-69
Tel. 822-22-30 lub 603-118-407
Tel. 822-22-27 lub 822-34-45

Tel. 822-22-27 lub 822-34-45

Głos Koszaliński/Głos Słupski

Koszt badania
lekarskiego
Pracuję w prywatnej firmie o
profilu usługowo-produkcyjnym.
Otrzymałam od mojego praco
dawcy skierowanie na okresowe
badania lekarskie. Koszt, jaki
poniosłam, to 48 zł. Zapłaciłam
za te badania, ponieważ byłam
pewna, że pracodawca zwróci mi
tę sumę. Niestety, pracodawca nie
pokrył kosztów tego badania. Czy
mogę odzyskać pieniądze?
Zarówno wstępne, okresowe, a
także profilaktyczne badania le
karskie prowadzone są na koszt
pracodawcy. Odmowa pracodawcy
zwrotu poniesionych przez pracow
nika kosztów z tego tytułu jest
sprzeczna z prawem i pracownik
może zwrócić się z roszczeniem o ich
zwrot do sądu pracy.
Zgodnie z artykułem 229 par. 2
k.p. pracownik podlega okresowym
badaniom lekarskim oraz kontrol
nym badaniom lekarskim w celu

ustalenia zdolności do wykonywa
nia pracy na dotychczasowym sta
nowisku, jeżeli niezdolność do pra
cy trwała dłużej niż 30 dni i była
spowodowana chorobą.
Za czas niewykonywania pracy w
związku z wykonywaniem badań le
karskich pracownik zachowuje prawo
do wynagrodzenia. Jeżeli pracownik
wykonuje badania lekarskie w innej
miejscowości, przysługuje mu zwrot
kosztów podróży według zasad obo
wiązujących przy podróżach służbo
wych. Powyższe badania lekarskie
prowadzone są na koszt pracodawcy.
Zgodnie z art. 229 par. 6 k.p. pra
codawca ponosi także inne koszty
profilaktycznej opieki zdrowotnej.
W związku z tym Czytelniczka
powinna wystąpić na piśmie do
pracodawcy o pokrycie kosztów ba
dania, powołując się na ww. pod
stawę prawną. Jeżeli pracodawca
odmówi pokrycia poniesionych
kosztów badań, należy zwrócić się
z takim roszczeniem do sądu pra
cy. Pracodawca nie może dopuścić
do pracy pracownika bez aktualne
go orzeczenia lekarskiego stwier
dzającego brak przeciwwskazań do
pracy na określonym stanowisku.
Porady prawne przygotowano
na podstawie materiałów Gaze
ty Prawnej.

Oferty Powiatowego Urzędu
Pracy w Koszalinie
Oferty dla osób niepełnospraw
nych: 34-28-426 took. 17)
- operator sprzętu lekkiego (wykszt. zawodowe, staż ok. 5 lat)
- pomocnik stolarza
-zgrzewacz profili

Branża umysłowa, tel. 34-28-450

(PQk. W
- główna księgowa spółki (wy
kształcenie w kierunku, staż pracy
min. 5 lat, praca poza Koszalinem)

Branża mechaniczna, tel. 34-28-

413 (pok. 10)
- operator obrabiarek sterowa
nych numerycznie (wykszt. średnie
techniczne, staż pracy w zawodzie)

Branża usługowa, tel. 34-28-450

fpok. 12)
- krojczy (wykszt. zawodowe)
- prasowacz
- kontroler jakości (szwalnia)

Oferty Powiatowego Urzędu
Pracy w Białogardzie
- szwaczka - staż pracy 3 lata, lub
absolwentka po szkole krawieckiej,
(praca w Białogardzie)
- pracownik administracji - staż
pracy minimum 2 lata, doświadcze
nie w pracy biurowej, (zaopatrze
nie, kadry) wykszt. średnie, biegła
znajomość języka angielskiego lub
niemieckiego (praca w Białogar
dzie)
- technolog drewna - znajomość
obsługi suszarni oraz produkcji par
kietu przemysłowego (praca w Bia
łogardzie)
- tokarz-spawacz - wykszt. śred
nie, spawanie migomagiem, prawo
jazdy kat. B, staż pracy 3 lata, (pra
ca w Białogardzie)
- kierowca C+E - staż 5 lat, sam.
Jelcz z przyczepą, pracodawca z
terenu gminy Karlino, (praca na te
renie kraju)
- kierowca C+E - staż 5 lat, sam.
Liaz z przyczepą, pracodawca z gmi
ny Białogard (praca na terenie kraju)
- trakowy - staż pracy na traku w

FAKTY I KONTAKTY
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Ryby na polskim stole
Mieszkaniec Polski spożywa
rocznie około 12 kilogramów ryb.
Podobną konsumpcję ryb reje
struje się w Niemczech i Austrii, a
nieznacznie wyższą w Holandii i
Irlandii.

Dokładnie - w 2000 r. na miesz
kańca Polski przypadło 12,1 kilo
grama ryb. Takie wielkości ustalił
- na podstawie statystyk ONZ Morski Instytut Rybacki w Gdyni i
opublikował je w czasopiśmie
„Wiadomości Rybackie”. W statystce światowej spożycie ryb podaje
się w wadze ryb żywych (pełnych,
bez obróbki). Tymczasem w Polsce
od wielu lat operuje się wagą czy
stego mięsa rybnego (filety, płaty,

tusze). Według tej metody wypada,
że Polak zjada rocznie około 6 kilo
gramów ryb, według ONZ - 12,1 kg.
Niektórzy dziennikarze, lekarze i
dietetycy nie wiedzą o polskiej me
todzie liczenia spożycia, wyciągają
fałszywe wnioski o tym, że kraj nasz
pod względem konsumpcji ryb znaj
duje się na szarym końcu w świecie.
Tymczasem zgodnie z tendencją cha
rakterystyczną dla krajów cywiliza
cyjnie rozwiniętych, spożycie ryb w
Polsce wzrasta, np. między 1999 i
2000 rokiem aż o 1,7%.
Średnio w świecie na człowieka
przypada nieco ponad 16 kilogra
mów ryb, zaś w krajach Unii Euro
pejskiej 24 kilogramy - o 7,6 kilo
grama więcej niż na świecie. Naj

więcej w Europie ryb zjadają Por
tugalczycy - prawie 60 kilogramów
rocznie, na drugim miejscu są Hisz
panie - 40 kilogramów na osobę. Na
kolejnych miejscach są: Finlandia
(ponad 30 kg), Francja, Szwecja i
Grecja (blisko 30 kg), Dania, Wło
chy, Wielka Brytania, Belgia (oko
ło 20 kg).
Ze względu na niewielkie własne
połowy, obecnie jemy głównie ryby
importowane. Najwięcej spożywa
my śledzi - około 4 kilogramów
rocznie, mintajów - 3,20 kg, makre
li - 1,3 kg, szprotów - 0,88 kilogra
ma. Z ryb słodkowodnych, Polak
zjada rocznie małego karpia - 0,63
kg i jednego pstrążka - 0,24 kg. (n)
Fot. J. Narkowicz

Oferta dla przyszłych filmowców
Kandydaci na studia filmowe z terenu Pomorza
mają w Szczecinie możliwość bezpłatnej konsultacji i
korekty prac praktycznych wymaganych do egzaminu
wstępnego na kierunek realizacji telewizyjnej, opera
torski i dziennikarstwa telewizyjnego. Konsultacje
prowadzone są przez wykładowcę PWSF, TV w Łodzi.
Studio Filmowe Arkona w Szczecinie zaprasza rów
nież zainteresowanych na warsztaty w zakresie pro

zakładzie drzewnym minimum 1 rok
(praca na terenie gminy Karlino)
- serwisant sprzętu komputerowe
go - wykszt. średnie, prawo jazdy kat.
B, biegła obsługa komputera, umie
jętność naprawy komputerów, wdra
żanie oprogramowania, znajomość
elektroniki (praca w Białogardzie)
- barmanka - wykszt. średnie lub
zawodowe, staż pracy 3 lata, zna
jomość kasy fiskalnej (praca w Bia
łogardzie)
- pracownik - prowadzenie księ
gowości magazynowej w gospo
darstwie rolnym, biegła znajomość
obsługi komputera, wykształcenie
minimum średnie (praca na terenie
gminy Karlino).
- elektryk - uprawnienia do 1KV
(praca w Białogardzie)
Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt z Powiatowym Urzędem
Pracy w Białogardzie przy ul. Świdwińskiej 21 A, tel. 0 (prefix) 94312-4444 wew. 51.

Oferty Powiatowego Urzędu
Pracy w Kołobrzegu
Oferty dla osób niepełnospraw

nych:
- pielęgniarka
- pomoc kuchenna
- prasowacz

Oferty z ogólnego pośrednictwa:
- naczelnik wydziału architektury
- nauczyciel języka angielskiego
- ślusarz-spawacz
- kierowca ciągnika
- pracownik przeładunkowy
(upraw, na wózki widłowe i koparkę)
- fryzjer damsko-męski
- kierowca taxi
- recepcjonista
- rezydent hotelowy
- kierownik żywienia
- szef kuchni
- kucharz
- kelner
- pielęgniarka
- rehabilitant
- fizykoterapeuta
- koniuszy
- pokojowa

fesjonalnego asystenta operatora kamery i operatora
dźwięku TV. Praktyka nie jest wymagana, a jedynie
aktywne zainteresowanie fotografią artystyczną, tech
niką zdjęciową, prawo jazdy oraz podstawy języka
niemieckiego lub angielskiego.
Kontakt pod numerem tel. 091 4541326, lub pocztą
elektroniczną: arkona @ internet.com.pl. Michał Ma
jerski.

Oferty Powiatowego Urzędu
Pracy w Sławnie

- kierowca sprzedawca - wyma
gane wykształcenie średnie, prawo
jazdy kat. C -1 osoba

- lekarz internista
- fizykoterapeuta, wymagane wy
kształcenie średnie o specjalności
technik fizjoterapii, staż pracy
- pielęgniarka, wymagany lekki
stopień niepełnosprawności, prawo
wykonywania zawodu
- informatyk, wymagany lekki sto
pień niepełnosprawności
- księgowa, wymagane wykszta
łcenie wyższe lub średnie, staż pra
cy 5 lat w zawodzie
- szwaczki po uprzednim prze
szkoleniu na maszynach specjali
stycznych, w firmie zatrudniającej,
wymagane wykształcenie zawodo
we, lub kursy kroju i szycia, prefe
rencje dla osób niepełnosprawnych
- mechanik samochodów cięża
rowych, wymagane wykształcenie
zawodowe, staż pracy 5 lat w zawo
dzie, uprawnienia spawalnicze
- robotnik w przetwórstwie mię
snym, wymagany lekki stopień nie
pełnosprawności
- mechanik diagnosta, wymaga
ne wykształcenie średnie, stopień
niepełnosprawności
- pracownik administracyjno-biu
rowy, wymagane wykształcenie śred
nie, stopień niepełnosprawności
Informacja: Powiatowy Urząd
Pracy Sławno, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, tel. 059-810-72-91,
www.apraca.pl/szsl

Oferty pracy dla osób niepełno
sprawnych

Oferty Powiatowego Urzędu
Pracy w Szczecinku
- kucharz - wymagane wykształcenie
zawodowe, staż pracy 5 lat -1 osoba
- lakiernik wyrobów drzewnychwymagane wykształcenie zawodo
we, staż pracy 5 lat -1 osoba
- pracownik ochrony - wymaga
ne wykształcenie zawodowe, licen
cja I stopnia pracownika ochrony,
osoba z terenu Grzmiąca -1 osoba
- grafik komputerowy - wymaga
ne wykształcenie średnie, staż pra
cy 2 lata - 1 osoba
- kierownik sprzedaży części sa
mochodowych - wymagane wy
kształcenie średnie techniczne, staż
pracy 5 lat, umiejętność obsługi kom
putera (program subiekt 4) odpowie
dzialność materialna f osoba

- mechanik samochodowy - wy
magane wykształcenie zawodowe
- 1 osoba
- sprzedawca magazynier - wy
magane wykształcenie średnie - 1
osoba
- kierownik magazynier - wyma
gane wykształcenie zawodowe - 1
osoba
- pracownik produkcji garmaże
ryjnej - wymagane wykształcenie
zawodowe - 1 osoba
Szczegółowych informacji o ww.
ofertach pracy udziela Powiatowy
Urząd Pracy w Szczecinku, ul. Ko
szalińska 91, tel. 37-28-883 lub 3728-882.

Oferty Centrum Informacji
i Planowania Kariery
Zawodowej w Koszalinie

i
Praca na terenie Koszalina: kraw
cowa - usługi miarowe, przedstawi
ciel handlowy - sprzedaż usług, na
uczyciel języka angielskiego dla
dzieci, nauczyciel języka niemieckie
go dla dzieci, instruktor gimnastyki,
instruktor tańca, instruktor zajęć ar
tystycznych - rytmicznych, specjalista
ds. ubezpieczeń na życie.
Praca poza Koszalinem: stolarz
meblowy, technik fizjoterapii, tłu
macz języka włoskiego, tłumacz ję
zyka duńskiego, tłumacz języka
hiszpańskiego, tokarz -frezer, na
czelnik wydziału architektury, lekarz
pediatra.
Praca dla osób z grupą inwalidz
ka: pomocnik blacharza, blacharz
samochodowy, lakiernik samocho
dowy, pomocnik lakiernika - obsłu
ga maszyn poligraficznych, pielę
gniarka, prowadzenie punktu skupu
i sprzedaży skór.
Zainteresowanych zapraszamy
do siedziby Centrum Informacji i
Planowania Kariery Zawodowej w
Koszalinie, ul. Słowiańska 15A.
Tych, którzy mają kłopoty z okre
śleniem własnych predyspozycji
zawodowych, zapraszamy na bez
płatne badania psychologiczne uła
twiające wybór odpowiedniego za
wodu.

Nie umniejszam
winy
Chciałabym nawiązać do tragicz
nego wypadku z 11 grudnia br.
Ogromnie współczuję rodzinom
ofiar i osobom poszkodowanym,
myślę, że zrozumieć rozmiar ich
bólu i rozpaczy może tylko ktoś,
kogo taka tragedia dotknęła bezpo
średnio.
Czuję jednakże potrzebę podzie
lenia się swoimi przemyśleniami,
jako osoba, która zna osobiście chło
paka, sprawcę wypadku. Jestem w
tym samym wieku co Norbert - też
niedawno skończyłam siedemna
ście lat. Tragedia, która się wyda
rzyła, jest także dramatem dla nie
go samego i jego rodziny. Znam
Norberta jako naprawdę warto
ściowego, sympatycznego i uczyn
nego człowieka. Nie ukrywam, że
także nieco niedojrzałego. I właśnie
ta niedojrzałość, a nie świadome
działanie, doprowadziły do tragicz
nego w skutkach wypadku. Nie
umniejszam winy Norberta, boli
mnie jednak i wzbudza mój gniew,
gdy czytam kolejny artykuł, który
robi z niego ćpuna i mordercę, któ
rym przecież nie jest. Rozumiem,
że ten wypadek wzbudził w wielu
osobach w mieście różnorodne emo
cje, oczekiwałabym jednak od
dziennikarzy większego obiektywi
zmu i ostrożności, a nie podawania
przeinaczonych faktów i plotek dla
wzbudzenia większej sensacji.
Może zainteresowaliby się także
sytuacją Norberta? Docierają do
nas, jego kolegów i koleżanek, nie
pokojące informacje o tym, jak jest
traktowany po wypadku przez funkcjonariuszy, którzy nie czekając na
sąd, wydali na niego wyrok.

Na pewno jest w ogromnym szoku, nie mogąc pogodzić się z tym, co
się stało, czuje się przytłoczony
poczuciem winy i świadomy konse
kwencji. Czy ktoś targany tak sil
nymi emocjami, pełen obaw i lęku,
dotyczących przyszłości, nie powi
nien być otoczony specjalistyczną
opieką i pomocą oraz bliskością
rodziny i przyjaciół tak samo, jak
rodziny ofiar wypadku?
Mogę zaręczyć, że my, koledzy i
koleżanki Norberta, nigdy się od
niego nie odwrócimy. I zawsze bę
dziemy z nim, starając się go bro
nić, bo choć niektórzy z nas w jakimś
stopniu go potępiają, rozumiemy
go, wiemy, że nigdy nie chciał, aby
tak się stało. Razem z nim przecho
dzimy przyspieszony kurs dorosło
ści.
Bo w gruncie rzeczy Norbert jest
zwyczajnym nastolatkiem, który
postępował tak, jak wielu z nas jego rówieśników. Więc dlaczego
właśnie na niego spada cała wina i
odpowiedzialność? Czy tylko po to,
by zastraszyć innych nieostrożnych
kierowców?
Proszę o chwilę refleksji, zanim
jednoznacznie potępi się Norberta.
To równie dobrze mogłoby przyda
rzyć się waszym dzieciom. Nie
wierzcie, że wiecie o nich wszystko!
Rodzice Norberta nie wiedzieli i
teraz muszą ponosić tego konse
kwencje. Będąc koleżanką Norber
ta, bardzo im współczuję i życzę
wytrzymałości oraz silnej woli prze
trwania w tak trudnych chwilach.
Współczująca koleżanka
(Nazwisko i adres do wiadomości
redakcji)

„Runął
ich świat”
Jak wielu mieszkańców Kosza
lina skrupulatnie śledzę wszyst
kie publikacje, jakie ukazują się
w naszych lokalnych gazetach na
temat tragedii, której sprawcą
jest Norbert S., uczeń szkoły, w
której pracuję. I jak wieloma
mieszkańcami Koszalina, tak i
mną targają uczucia złości, gnie
wu, rozpaczy, strachu wreszcie
bezsilności. I jak wielu mieszkań
ców Koszalina, tak i ja mam prze
konanie, że sprawca zostańie z
całą surowością ukarany. I zapew
niam Pana W. H., że w tej opinii
jako nauczycielka „Bronka” nie
jestem odosobniona.
Nie sposób jednak nie zareagować
na artykuł, który ukazał się w okien
ku „Śladem publikacji” w dniu 20
grudnia br. Redaktor (eho) z arty
kułu zamieszczonego w magazynie
15-16 grudnia br., w którym wypo
wiadały się m.in. dyrektorka szko
ły i wychowawczyni klasy Norber
ta S., wykoncypował, że oto „nie
oczekiwanie szkoła podjęła się
obrony sprawcy” tej tragedii, a „po
dejście nauczycieli do narkotyków
i określenie Norberta S. mianem
dobrego chłopca zbulwersowało
czytelników”.
Szanowny Panie Redaktorze!
Jeżeli chce się interpretować wy
rwane z kontekstu wypowiedzi, to
trzeba się liczyć z konsekwencja
mi. Bo kto jak kto, ale dzienni
karz wie, że słowo to oręż przepo
tężny. Szkoła ani oczekiwanie, ani
nieoczekiwanie nigdy nie podjęła
się i nie podejmie obrony Norber
ta S. Natomiast określenie go
jako „dobrego chłopca” świadczy
o doskonałym kamuflażu Norber
ta, by wykreować taki właśnie
swój wizerunek. I nie jest to nic
nadzwyczajnego, ponieważ dosko
nale wiemy, że młodzi ludzie za
żywający narkotyki robią wszyst
ko, by fakt ten ukryć przed doro
słymi. Dlatego, jako memento,
przypomnę Panu Redaktorowi
mistrza Wyspiańskiego, który w
„Weselu” każe Stańczykowi wrę
czyć Dziennikarzowi kaduceusz z
ironicznym nakazem „mąć tę na
rodową kadź”.
Nie sposób też nie odnieść się do
wypowiedzi Pana H. W, który tak
bardzo krytycznie mówi o szkole.

Tak dużo w Pana wypowiedzi zło
ści, ironii, sarkazmu i krytykanc
twa. Nie znam Pana, nie wiem,
kiedy Pana córka chodziła do na
szej szkpły i kto był jej wychowaw
cą. Ubolewam tylko nad tym, że
tak mało o tej szkole Pan wie, że
wypowiada Pan tak autorytatyw
ne opinie z pozycji dramatu, jaki
Pan przeżył (zażywanie narkoty
ków przez córkę, wypadek samo
chodowy). Być może my, nauczycie
le-wychowawcy, popełniamy w
swojej pracy błędy. Ale przecież
tylko ktoś, kto nic nie robi, nie po
pełnia ich. A mamy do czynienia z
„materią” wyjątkową. Pracujemy
z młodymi ludźmi w najbardziej
burzliwym okresie ich życia. Za
pewniam Pana, że nie jest nam
wygodniej nie wiedzieć nic o
uczniach i o tym, co się dzieje w
szkole. Pisze Pan, że w szkole
uczniowie spędzają 1/3 życia, ale
w domu przecież 2/3. Nie chodzi o
zrzucanie odpowiedzialności za
kształtowanie charakteru i wpaja
nie systemu wartości z domu na
szkołę i odwrotnie. Ten ping-pong
nie ma sensu, bo tracimy z pola
widzenia młodego człowieka. A
wyjątkowo podstępny i przyczajo
ny wróg - narkotyk - czyha. To wła
śnie rodzice przede wszystkim
powinni obserwować swoje dzieci
i wiedzieć, jak rozpoznać, czy dziec
ko bierze. Trzeba tylko chcieć. Ta
wiedza naprawdę jest za darmo. I
niech się pan nie śmieje, jak sły
szy „o jakimś tam programie an
tynarkotykowym w szkole”, bo nic
Pan o nim nie wie. A mógłby Pan
wiedzieć.
Prawdziwa miłość rodziców do
dzieci to miłość mądra. To nie pa
rasol ochronny, pieniądze, dobre
samochody, zagraniczne wycieczki
i co tam jeszcze. To zatrzymanie się
nad jego problemami, rozmowa,
czas mu poświęcony, zrozumienie,
zainteresowanie mu okazywane.
I jeszcze jedno - nie ma nic nie
bezpieczniejszego niż przekonanie,
że narkotyki i tragedie, jakie mogą
spowodować, spotkają każdego, ale
nie mnie i moje dziecko.
Ewa Dębska
nauczycielka IILO
im. W. Broniewskiego
w Koszalinie
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sterowanie elektroniczne
_________ poj. 181_________

KUCHNIA GAZOWA

KUCHENKA MIKROFALOWA AVM542
i
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400 OBR./MIN 5KG WSADU
WYMIARY: 85/40/60
;<.....

wymiary: 85/60/52,5 cm
500 obr/min, regulacja temperatury

PRALKA W53T

pojemność netto 2211
1 agregat/1 termostat
automatyczne rozmrażanie
funkcja szybkiego rozmrażania
szklane półki
wymiary 139/55/60 cm

1199;CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA ARZ 947

wie ra
MARKO-KOSZALIN Koszalin, ul. Bohaterów Warszawy 2a (przy NOM!)
MARKO-SŻCZECINEK Szczecinek, ul. Bohaterów Warszawy 21
NARKO-BIAŁOGARD Białogard, ul. Lindego 33
MARKO-DRAWSKO Drawsko, ul. Piłsudskiego I8
MARKO-ŚWIDWIN (BRATEK) Świdwin, Plac Wolności 7

ratis!
MeRKO
SIEĆ SKLEPÓW AGD RTV
GM-21

/

Głos Koszaliński/Głos

SKOP A (1950 antyk). 0602-58-54-12.
Słupski

SUPEROKAZJA! mercedes 308
sprinter 2,3D (1996) podwójna kabi
na, skrzynia; iveco turbodaily 3510
2,8D (1997) furgon. 8400-973,
0603-075-745.
TOLEDO części, opony. (094)
34-05-923.
VW
golf 1,9TDI
0503-176-233.

SPRZEDAŻ ÄUTÄ

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

0601-62-41-84
Auta rozbite, zniszczone,

§

skorodowane - kupię

! SKUP samochodów powypadkowych. 0-602-506-359.
------------------------------ ;---------------------! KREDYTY na każdy samochód
szybko, tanio. (094) 340-29-42,
0604-329-668.
126p (1989) tanio. Koszalin,
345-77-90.
126p (1993) okazja! 0606-810-997.
126p
zadbany.
345-1 9-97.

Koszalin,

(1996).

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
! ! „NIERUCHOMOŚCI Wysokiń
ski” mieszkania 2-pokojowe Kosza
lin Przylesie, centrum ceny od
54.000 zł. 342-36-44,____________
! ! „NORD” 347-12-30 Koszalin, 4
Marca dom szeregowy 202 m, działka 291 m 320 000
---------------------- :------ :----------------------! ! „NORD” 347-12-30 Skibno,
działka budowlana 0,8 ha przy drodze 49 000
---------- 1------ :----------------------------------! ! „NORD” 347-12-30 Głowackie
go, lokal na biuro, usługi, firmę 176
m 270.000.

„ABELARD” 3-pokojowe (64) Kołłątaja I piętro.__________________

ASTRA 1.7 TDI /1994/, oclona,
16.300.0608-476-012.__________

„ABELARD” Nieruchomości, Ko
szalin, 341-02-51, Zwycięstwa 155,
www.abelard.ta.pl

uchwyty do przewozu nart, łańcu
chy. Koszalin, 34-11-333.
BMW 524 TD
0606-485-217.

(1991) tanio.

CHCESZ sprzedać auto - za
dzwoń!.
094/340-29-42,
0604-329-668.

„ANKAM Nieruchomości” Grunwaldz
ka 6, (094)342-26-19, 342-38-39. 2pokojowe Okulickiego 37 m 57.000.
„BIT”. (094)346-51-25. Niemica dom do wykończenia.
„JASIŃSKI”

Piłsudskiego

28,

342-08-88 dom bliźniak ul. Dębowa.

CITROEN saxo (1996) tanio. (059)
81-45-593.

„KONTRAKT”. (094)342-47-58.1pokojowe: Władysława IV, „Na
Skarpie”._______________________

CLI01,2 1991 4-drzwiowe, zadba
ne. 346-86-69.

„NIERUCHOMOŚCI - Gołek”. Zwy

ESCORT91 8.800.0504-562-909.
ESCORT kombi 1.8 diesel /1992/
stan bdb., 11.500. 312-35-99.
FIAT 126 (89) tanio. 343-37-83.
FIESTA/1995/, (094)340-80-81.
FIESTA 1.1 /1993/
0608-090-469/

tanio.

FORD escort (1992) 1,3 gaz - za
miana, 0-603-296-087.
FORD fiesta 1,1 i 1990 7.500 zł;
1993 9.500 zł. (094) 36-34-915,
0604-433-322.

KOLUMNY. 0605-738-246.
MATERIAŁY hydrauliczne. Najtaniej!
Słupsk, Poznańska 42, 84-13-260;
Ustka, Grunwaldzka 10,814-69-33.
MIESZKANIE 100 m pod działal
ność, kredens - antyk, regały skle
powe. 346-05-84.

cięstwa 121. (094) 342-53-89;
0601-413-089. Dom szeregowy Rybacka.
____

OKAZJA! Wyposażenie, urządze
nia gastronomiczne. 0601-76-21 -12.
PANELE podłogowe od 5 zł/m.
(094)342-51-07; Zwycięstwa 269H.
PRODUCENT pościeli. Koszalin,
Szczecińska 32, (biurowiec PSS),
3421-79-31 wew. 305.
PROSIAKI
346-97-44.

Boleszewo. 094/

SŁOMA. (094)36-31-258.
SPRZEDAM prosięta. 3413-541.

TROCINY - oddam darmo, drewno
opałowe tanio. 0692-269-743.

! ! SZYBKA gotówka. Koszalin,
Zwycięstwa 109. (094)348-92-30.
! HACJENDA- kredyty gotówkowe.
094/347-40-88.________________

348-90-76 okazyjnie, szybkie, go
tówkowe.

DZIAŁKI letniskowe, budowlane,
infrastruktura. Jezioro Dołgie.
0502-064-782.__________________

GOLF II TD 1992 bezwypadkowy.
36-63-909.

GARAŻ E. Gierczak. 3414-664,

IVECO 35-10 maxi (1994); renault
master plandeka (1995); opel astra
II 2,0TD (1998). (094)340-30-52.

GARAŻ Zaborowskiej. Słupsk,
(059)84-54-547._________________

! TŁUMIKI. Promocja, Zwycięstwa
232, (0-94)34-20-597.___________

GARAŻ, ul. Koszalińska. Słupsk,

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

B4

(1992).

OKAZJA: sprinter (1995), transit
(0-59) 842-92-87.
________
OMEGA kombi 2,5TD (1998), bo
gata wersja. (094)343-47-71.

SPRZĘT-MASZYNY
! ! ELEKTRONARZĘDZIA Sklep
Firmowy „Makita” Barlickiego 13b,
(094)3417-929._________________

OPEL astra 1.6 /1992/ stan bardzo
dobry. tel. 094-311-7966.

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

PEUGEOT 205 diesel, raty,
0-605-604-294.

FREZARKA, szlifierka, inne, skrzynia biegów Bułgar. 0604-639-878.

POLONEZ caro (1994). Tanio.
(059) 8438-162; 0605-65-46-25.

SILNIK Leylan SW 400.602-699-045.

SCORPIO
(1 995)
0501-682-972.

tanio.

SEAT cordoba 1,8 B (1993).
347-34-75.

WÓZEK widłowy sprzedam lub wy
dzierżawię. 0609-215-114.

SPRZEDAŻ RÓŻNE
ADIDAS kurtki. 0604-677-529.

SEAT toledo 1,6 i (92/ 93). (094)
36-34-915,0604-433-322.
SIERRA2.0, gaz, (1988), stan bdb.
(0-59)843-96-64,0-600-64-57-08.

BLASZAKI, garaże, roboty ślusarskie. (059)842-13-48, 842-87-24.
BOKSERKI. 0607-159-050.

HYDRAULICZNE, gazowe.
341-78-59.
HYDRAULIK - awarie, przeróbki.
(094)34-65-174; 0605-451-963.

0-602-50-63-59ROZBITE, WYSOKIE CENY!_____________________
0-604-997-442 POWYPADKOWE!

KUPNO

MOTORYZACJA

AUTO na gaz. Montaż, serwis. Raty.
Połczyńska 73. (094) 342-54-45,
0602-294-167.__________________
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.

lety, verticale. (094) 345-75-97;
0602-733-517.__________________
ŻALUZJE, markizy, moskitiery, rolety, verticale. (094)342-33-12. ,
ŻALUZJE, rolety, verticale. Sprze

JUBILERSKIE naprawy. Koszalin,
Mariańska 27.

daż, montaż. (094) 34-65-174;
0605-451-963. Podgrodzie 4.

KOMPUTER - doctor. Koszalin,
342-07-27,600-441-517,________

ŻALUZJE, rolety, verticale, okna
PCV - niskie ceny. Producent
„Mark-Pol”. Koszalin 3469-144,
3469-145.
ŻALUZJE, verticale, rolety, (0-94)

ZAMRAŻARKĘ, frytkownicę,

LODÓWKOZAMRAŻARKI

BOXERtanio. 0505-699-983.

342-42-10.

345-79-16.

SKUP zboża, nawozy, wła
sny transport. FPHU „MDW”
0606-669-998.________________

MEBLE kuchenne, łazienkowe przecena do 50%; lustra. Produk
cja - sprzedaż. „KRYSTOM”. Ko
szalin, Wąwozowa 15A, (094)
3410-354.

(znakowanie pojazdu GRATIS)
(nowe z gwarancją - montaż GRATIS)

OGÓLNOBUDOWLANE, tel.

Tel. 34-35-883, tel. kom. 0602 134-796 i
KOSZALIN, ul. Orląt Lwowskich 26 A |

TERENY PODOŹYNKOWE (obok giełdy)

jj

!!!!!!!! NAPRAWA telewizo
rów. Gwarancja, bezpłatny dojazd. 345-74-61.________________
MM! ! !TELENAPRAWA u klien
ta - tanio, gwarancja, dojazd gratis!
340- 51-63,0602-843-015.

! NAPRAWA telewizorów Siesta,
Trilux. Koszalin, 342-07-25.______
BALUSTRADY, bramy, ogro
dzenia, ślusarskie. 316-53-43,
0503- 572-420.
BALUSTRADY, OGRODZE
NIA, BRAMY; 0503-530-053.
BUDOWLANE, hydrauliczne, ślu
sarskie. (094) 3411-301 do 8.00;
0602-63-50-36.
BUS 1,5 tony. 0603-45-47-41.
CYKLINOWANIE, panele. (094)
341-09-97.______________________
CYKLINOWANIE, podłogi panelo
we, gładzie, malowanie. 340-54-96,
0602-624-436.
CYKLINOWANIE, układanie. (094)
341-41-30,050-43-08-000.
CYKLINOWANIE. (094) 342-00-63.

AUTO-Handel „Max-Car” - sprze
daż bez opłaty skarbowej, najniż
sze kredyty, pakiet ubezpieczeń.
Gnieźnieńska 43. (094)34-11-540.

CZYSZCZENIE dywanów. (094)
34-311-44,0601-75-13-08.

FORD transit. Serwis, części, na
prawa, dowóz do Koszalina. Obor
niki Wlkp. 061/296-15-64.

ŻALUZJE, markizy, moskitiery, ro

345-47-75, 343-20-67.

CYKLINOWANIE. 34-18-010.

FELGI, opony używane, nowe. Ko
szalin, Stoczniowców 17. (094)
343-47-71,______________________

0503-028-310.__________________

KOSZTORYSY budowlane, ry
sunki techniczne, opracowania,
kalkulacje, nadzór techniczny,
ekonomiczny budowy, serwis
www; sieci komputerowe instala
cja, angielski tłumaczenia, nauczanie. 0604-907-253._________

AUTO-gaz. 0504-025-573.

AUTOSZYBY Jaan. Sprzedaż,
montaż, naprawa, przyciemnianie.
Koszalin, 34-65-710; Kołobrzeg,
35-282-81; Słupsk, 842-51-80;
Szczecinek, 37-46-242; Połczyn
Zdrój, 36-63-749._______________

kasecie. Nowe wykonanie rolet tkaninowych. Słupsk, 84-20-600.

HYDRAULIKA, glazura. (094)
343-69-61; 0504-54-86-34.

JUNKERSY naprawa, tanio, gwa
rancja. 340-25-25.

FORD escort (1986-88) na czę
ści. Może być rozbity, uszkodzo
ny lub na niemieckich tablicach.
0603-762-149.__________________

WYWOZIMY śnieg. 0607-693-766.

ŻALUZJE, itp. (094)34-12-563;

0600373094.
OKNA DRZWI PCV, ALU,
PROFESJONALNIE, TANIO!
PRODUCENT. „CLASIC”. KO
SZALIN, SŁOWIAŃSKA 8A,
TEL./FAX (094) 341-81-86.
RATY!

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

GOLF (1980) 1.5, nowy przegląd,
części, hak, zadbany, wyremontowany, 3.800. 317-11-68._________

OKAZJA
audi
3180-552.

0-604-99-74-22 POWYPADKO
WE, SPALONE!

VIDEOFILMOWANIE „Weselisko”.
34-54-353.

HAFT komputerowy - dla firm. Ewa
Sadowska Kosynierów 47A, 094/
343-43-41.

do remontu, spalone. Gotówka!

0-603-767-991 ROZBITE!

VIDEOFILMOWANIA. 094/
342-06-49.

ŻALUZJE, „ALKO” - miniroletki w

WYBIERZ przed 10.01.02, zanim
Ciebie wybiorą. II Filar, Broker
Anna Borowiak. 347-11-31,
0605-09-80-60.

DZIAŁKA Bielice, Mielenko 2,50/m
kw. 0501-682-972.______________

TRZYPOKOJOWE. Sianów.
0502-081-104.

0604-520-669
Auta powypadkowe,

VIDEOFILMOWANIA-tanio. (094)
343-17-10.

GŁADZIE, malowanie, panele, kom
pleksowo, solidnie, 0502-129-495,
(094)34-02-105.
___________

! ANTENY wszystkie montaż naprawa, 3426382.________________

FORD transit (1990) cena 12.000.
Tel. 0608-085-421.______________

MITSUBISHI lancer 1,3 (1996) bo
gate wyposażenie, stan idealny,
raty. 340-33-10.______________ __

ciężarowe), na części, do remontu

GŁADZIE, malowanie, remonty itp.
340-72-73.

SZYBKIE, nowe, gotówkowe.
34-89-130.

DWUPOKOJOWE (53). Miejsce
garażowe, (0-59)842-95-24.

MIESZKANIE 65 m Sianów.
0602-374-124.

0602-506-359
Anta powypadkowe, (osobowe,
p

GLAZURA, terakota, panele, gładź,
rygips. Słupsk, 0606-45-47-49.

KREDYTY, ubezpieczenia ul. Morska 56/60, 0605-571-594.________

FORD fiesta 1,8 D (1992) 8.500 zł.
347-34-75.

MERCEDES 190D 1985 automat
11.500.0606-752-439.__________

VIDEOFILMOWANIA
cyfrowe
„ELVICOM”, montaż komputerowy.
Koszalin, 343-44-92.____________

OKNA PCV - promocja 1465X
1435 - 589 zł. Żaluzje, rolety

KREDYTY ul. Zwycięstwa 106/108
pok. 26 094/342-63-57.

MAGAZYN (500 m. kw.) z biurem
w Koszalinie - korzystnie sprzedam. 0503-176-249._____________

tanio.

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

BUDYNEK gospodarczy 200 m kw.
Konikowo 60. 0602-58-54-12.

MERCEDES 190 2.0 D (1990).
347-34-75.

remonty,

TRANSPORT: kraj - 4,5 t.
0604-132-675._________________

OKNA PCV „SALAMANDER”
1465 X1435 - 635 ZŁ PRODU
CENT „MARK-POL” KOSZA
LIN BOWID 15. 34-69-144,
34-69-145.

KREDYTY Koszalin ul. Kolejowa 1.
094/346-32-98.

8432-864,______________________

GLAZURA,
346-87-69.

panele.

!!!! AAUTOALARMY, immobilizery - najtaniej, Gnieźnieńska (na
przeciwko PZU), (094) 346-22-87;
0502- 532-639._________________

3-POKOJOWE. (094)345-78-02 po
15.00.

MERCEDES(1981) 342-29-43.

AUTOKUPNO :

! INFO-BUSINESS, detektywi
styczne, wiarygodność, windykaL
cje, giełda długów, www.dług.pl.
(094) 341-17-96._________ _
„CHROBRY”, kredyty gotówko
we; familing - samochody osobo
we. Słupsk, Tuwima 23/16, (0-59)
841-30-32 w.134.

gładź,

GŁADZIE, glazura, malowanie, ta
petowanie, (094)343-39-44.

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

! ! ! 7000 bez poręczycieli. Szybko
- od ręki! „MZ”. Wojska Polskiego
24-26; (094)3473-286.___________

GLAZURA,
341-83-07.

GLAZURA, remonty. 0503-505-944.
WSPOMAGANIE kierownicy, pom
py, przekładnie. (094) 312-31-51,
0606-998-591.

lin (094)346-85-06, Strażacka 1.

KREDYTY (także o najtańszych
3- POKOJOWE w Białogardzie, ta dochodach). (094)342-24-80.
nio. 0608-890-986.
KREDYTY DO 30.000 odnawialne,
bez poręczycieli. 0-502-649-727.
3-POKOJOWE, I p., wieczorem,
342-67-02.
KREDYTYdo 40.000,0603-057-438.

0606-736-311.

SPAWANIE tworzyw sztucznych.
(094) 342-59-65._______________ _

PROSIĘTA. 318-02-37,________

2- POKOJOWE (38) I p. 343-15-52.

DOM, warsztat Parnowo. 3180-547.

OPONY nowe, używane, akumula
tory, felgi, raty. Białogard, Szosa
Połczyńska 44, 3120066.

NOWE wyposażenie do pizzerii.
342-08-32,0600-514-045.

ŚWIECE stołowe i ozdobne. Kosza
! ! „NORD” 347-12-30 Wieniaw
skiego 2-pokojowe 43 m 65.000;
Franciszkańska 4-pokojowe 58 m
82.000.

ASTRA (92) 10.600; scorpio
(91) 6.900. (094) 31-86-038,
0602-195-919.

BAGAŻNIKI samochodowe, boxy,

DREWNOkominkowe. 0603-054-775.
Dowóz gratis.

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki „Pucek", (094)341-22-44.
DEKARSKIE. 0502-844-014.
DRZWI anty włamaniowe GERDA montaż. „ARBA”, Lębork, 10 Marca 5, (0-59)862-13-18, 862-28-21
ELEKTRYCZNE, hydrauliczne,
wykończeniowe. 343-57-65.
GAZOWE junkersy, kuchenki. Naprawa, wymiana. 341-50-00.
GIPSY, panele, remonty. 341-41-12,
0608-889-286.

„ASTER” Koszalin Grunwaldzka 7
094/346-30-03,343-59-14.
OKNA PCV najniższe ceny. Szyby
k-1,1, mikrowentylacja, parapet we
wnętrzny - gratis! „New-Bud”. (094)
345-72-29.______________________
OKNA PCV - aluminium, rolety. Superceny. (094)346-23-93.________
OKNA PCV. Rolety zewnętrzne.
Koszalin, 094/342-07-47.
PRALKI automatyczne - napra
wa. Koszalin, 0-94/ 34-22-158,
0-503-994-346.
PRALKI (094)341-68-93.________
PRALKI, sprzęt domowy, urzą
dzenia elektryczne, gastrono
miczne. Koszalin, 34-11-804,
0608-452-240.
PRALKONAPRAWY. Koszalin,
34-34-535.______________________
PRZEPROWADZKI transport
międzynarodowy „Adamix”. 094/
345-18-82. 50% gratis
PRZEPROWADZKI. (094)
343-50-84.
REMONTY i wykończenia wnętrz,
dachy, VAT. 0503-176-860, (094)
3415-362.
SCHODY, drzwi, okna - producent.
(094)340-30-02._________________
SIATKA ogrodzeniowa - produkcja.
Transport bezpłatny! Koszalin, Mo
niuszki 11; 34-04-360.
SPYCHACZ DT 75M do wynajęcia.
0608-153-134.
STOLARSKIE, (094)3180-547.
STOLARSKIE, 0600-579-115.
TERAKOTA, glazura, tanio.
0609-927-122.
TRANSPORT6ton. 602-699-045.

TKAMSPORT
„PIK” - pasażerski, towarowy.
(094) 340-42-32, 0602-697-405.

BUSY
- kraj.
604-228-746.

31 6-40-38,

TRANSPORT2,51. 0602-316-495.

„JASIŃSKI” 342-08-88 biura ul.
Lniana, stan bdb.
1- POKOJOWE, M-2 do wynajęcia.
345-76-71 po 16, 0604-678-631.
2- POKOJOWE do wynajęcia.
(094) 343-66-10._________
3- POKOJOWE IV piętro ul. Karło
wicza do wynajęcia. 345-68-86,
0600-759-136.
3-POKOJOWE w Sianowie do wynajęcia tanio. 340-43-62. _______
3-POKOJOWE
własnościowe
sprzedam łub wynajmę (2 lata).
346-86-69.__________ ___________
BOX sprzedam lub wynajmę Wol
ności - Słupsk. 0601-586-686.
DO wynajęcia 2-pokojowe.
34-11-657 po 16.
DO wynajęcia dom wolno stojący.
0600-331-930.__________________
DO wynajęcia dwa pokoje, osob
ne wejście. Koszalin, Picassa 31,
343-40-57.______________________
DO wynajęcia lokal użytkowy
mały. (094) 341-20-10.__________
DO wynajęcia lokal 35 m
(Młyńska). (0-94) 345-80-27,
0609-102-698.
DO wynajęcia lokal (25 m) Ko
szalin, Moniuszki 340-43-52,
0606-37-12-81.
DO wynajęcia od zaraz dwupokojowe. 0605-26-94-05.____________
DO wynajęcia pokój, pokoje.
346-20-40._____________________
DO wynajęcia pokój z aneksem
kuchennym. 340-45-40.
DO wynajęcia sklep 90 m, maga
zyn 120 m + 500 m powierzchni
utwardzonej, Szczecińska 38”D”,
Koszalin, 341-69-78.____________
DO wynajęcia zakład cukierniczy
Koszalin 340-43-52, 0606-37-12-81
DWUPOKOJOWE. 3161-530.
HALA 1000 m do wynajęcia. Kosza
lin, Szczecińska 34; 0608-66-66-00;
(094)3420-886.__________________
KAWALERKA do wynajęcia. 094/
340-59-61.______________________
KAWALERKA do wynajęcia po
remoncie, kaucja. Koszalin 094/
34-546-63, 0603-975-972.
KAWALERKA umeblowana do wynajęcia. (059)857-31-46._________

KAWALERKĘ
3402-538.

studentom,

LOKAL do wynajęcia. (094)
314-60-83, 0606-805-630.
LOKAL na gabinet, mieszkanie.
0604-639-878.__________________
MIESZKANIE
dwupokojowe
do wynajęcia. Koszalin (094)
318-97-43.____________________
MIESZKANIE jednopokojowe, te
lefon, Ip. centrum, do wynajęcia.
Koszalin, 341-22-99.___________
MIESZKANIE wynajmę studentom lub firmie. 0602-493-261.
MIESZKANIE czwórce studentów, 3402-538._________________
PARTER domku, cztery pokoje
(rodzinie). 340-47-40. _________
POKOJE biurowe do wynajęcia.
Puring, Wojska Polskiego 24,
(0-94) 342-54-51.___________ ___
POKOJE
0602-493-261.

do

wynajęcia.

POKOJE do wynajęcia. (094)
3411-301 do 8.00; 0602-63-50-36.
POKOJE. (094)343-39-46.
POKOJE. 340-30-05.___________
POKÓJ 1 ^osobowy w domku I
piętro Koszalin, (094)340-52-20.

• -INFORMATYKA W SZKOLE"
• „EKSPLOATACJA SIECI KOMPUTEROWYCH”

Zapraszamy do
najtańszych szkót średnich
nabór luty 2002

ETNA
75-712 KOSZALIN
Wojska Polskiego 38 (w 8P nr 7)
toL/fax 347-13-38
na kierunki:
• TECHNIK HANDLOWIEC
• TECHNIK EKONOMISTA
• TECHNIK BUDOWNICTWA
• TECHNIK ELEKTRYK
• TECHNIK FRYZJERSTWA

oraz do
Liceum Ogólnokształcącego
Policealnego Studium
Zawodowego
na kierunki:
TECHNIK INFORMATYK,
TECHNIK EKONOMISTA,
TECHNIK HANDLOWIEC,
TECHNIK PRAC BIUROWYCH
Zawód - sprzedawca

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

POKÓJ do wynajęcia. 343-38-34.

3404-560._______________________

Zapraszamy także do szkół
w Darłowie, ul. Chopina 4 gij
tel. 314 25 15
11

POKÓJ jednoosobowy panience
do wynajęcia. 340-51-18._______

ANGIELSKI. 0601-31-31-92.

POKÓJ oddzielne wejście. (094)

ANGIELSKI. 34-50-152.

340-59-09._____________________
POKÓJ

studentom.

0603-45-47-41.________________
POKÓJ tanio. 341-53-95.
POKÓJ uczennicy szkoły hote
larskiej, gastronomicznej. Koszalin, Zacisze 15. (094)341-09*17.
POKÓJ w domku, osobne wejście. 340-64-91, 0604-692-825.

1

OPIEKA nad dzieckiem lub osobą starszą. 341-53-95._________
PIELĘGNIARKĘ do opieki nad
obłożnie chorym w Niemczech zatrudnięj. polski. 0049-201-54-27-19.

ATRAKCYJNE kursy komputero
we, Międzynarodowe komputero
we prawo jazdy, egzaminy, EDUSOFT Koszalin, 340-74-07 w. 31.
EGZAMIN próbny z języka nie
mieckiego na certyfikat ZD i ZMP,
9 stycznia, godzina 17.00, Ko
szalin, 340-74-07.
MATEMATYKA tanio. 3418-389,
0609-665-889.

SEKRETARKI,
handlowców,
sprzedawców przyjmę od zaraz.
(094)34-647-72.________________
Z Nowym Rokiem nowe stanowi
ska pracy w przedsiębiorstwie
handlowym. Wysokie zarobki.
(094)34-64-772.

ZDROWIE
! ! GABINET chirurgiczny. Ozo
noterapia. Żylaki. Rany podudzi.
Choroby odbytu, stawów. Le
czenie zachowawcze, operacyj
ne. Brodawki, kurzajki, odciski
- leczenie laserem! Koszalin,
34-12-875, 0602-187-867.
! ! ODTRUWANIE nikotynowe
kompleksowo. (094)3470-496.
I „ALERGOSAN” - lekarze specja
liści: alergolog, internista, pediatra,
neurolog, reumatolog, dermatolog,
laryngolog. (094)3425-091._______
„OPTYK” realizacja recept - Ga
binet Okulistyczny.
Koszalin,
Oskara Lange 21, 345-85-96.
@ BASTEK Krzysztof. Stomato
log (9.00-19.00). Pełny zakres.
Koszalin, Piłsudskiego 31. (094)
346-16-44.
ALKOHOLIZM - leczenie kompleksowe. (094)3470-496.
ALKOHOLIZM - profesjonalne
odtruwanie,
leczenie,
lek.
med.
Mirosław
Borkowski.
0604-105-861.________________
ALKOHOLOWE
terapia
Ustka
0602-46-86-31.

odtruwanie,
81-47-232,

fizyka.

POKÓJ. 342-22-84.

MATEMATYKA
prościej!
„De-eM". (094) 341-66-30.

GABINETY
stomatologiczne,
raty! Koszalin, Piłsudskiego 88a,
(094)345-09-28.________________

POKÓJ. 343-07-39.

MATEMATYKA. 094/345-29-41.

POMIESZCZENIA (80) do wynajęcia na usługi. 341-06-73.

MATEMATYKA. 345-24-00.

POKÓJ, osobne wejście. (0-94)
343-40-58.__________________ _
POKÓJ. 340-54-69.____________

POSZUKUJĘ do wynajęcia 3-,
4-pokojowego w Koszalinie.
0504-64-17-16.________________
STANCJA 2-, 3-osobowa w dom
ku. (094)345-85-29._____________

MATEMATYKA, 345-06-17.
MATEMATYKA,
340-86-24.

NIEMIECKI - Centrum Języka
Niemieckiego „GERMANIA" - in
tensywny,
bezstresowy
kurs
7.01. do 7.03.2002, godzina 5,90
zł. Raty. Początek 7.01.2002,
342-40-56, 0608-057-897.
NIEMIECKI. 0600-197-753.

STANCJA dziewczynie. (0-94)
3415-412 po 12. ■_______________

PRACA

STANCJA. 340-40-32.
STANCJA. 3403-403.

700 zł tygodniowo.
346-47-72.

STUDIUJĄCYM stancja. (094)
34-57-918.

BELGIA
sprzątanie.
0504-644-814._______________

(094)

WYNAJMĘ pokój. 345-54-13.

CHCESZ

ZAOCZNYM niedrogo. 345-44-13.

342-24-80._____________________

ZAMIANY
3-POKOJOWE (57) II p., „Nasz
Dom" własnościowe na małe 2pokojowe. 34-14-998.
______
ZAMIENIĘ lub sprzedam 2-pokojowe 63,8 m na dwa pokoje małe.
34-507-62.

NAUKA JAZDY
ESKAR - zapisy: poniedziałek
- piątek 10.00 - 16.00, kredyto
wanie, Kosynierów 47A, (094)
341-34-60.
„AUTO NAUKA TKACZYK". 094/
347-11-77.
OKAZJA świąteczna! Punto II,
(059) 844-46-65, 0502-921-550.

NAUKA
ANGIELSKI 34-26-159.
ANGIELSKI. 0503-653-231.

dorobić

BARDZO

tanio niespodzianka.

0503-615-771.__________________
DŁUGONOGA

blondynka.

0607-877-866.__________________
EROTOMANKA. 0601-552-755.

POTRZEBNY klawiszowiec (wła
sny sprzęt) nie związany z żad
nym zespołem (dalsze wyjazdy).
0603-748-434.__________________
STUDNIÓWKI, imprezy okolicz

EWA. 0606-879-721.___________
KASIA. 0692-151-971.__________
KLAUDIA. 0504-624-576.
KLUB

ZGUBY

„Paradaise".

nościowe. Kwartet „Alicja & Silver
Stars". 3180-197,0606-620-770.

0609-967-152.________________

ZESPÓŁ

LAURA. 609-666-029.__________

312-27-94,

zadzwoń.

MAGDA - wyjazdy. 0609-252-886.

LOMBARDY
! ! „LOMBARD” (094) 34-07-085.
Koszalin, Podgórna 61 (od Bałtyc
kiej);___________________________

GINEKOLOGIA, konizacje, wy
palanki, antykoncepcja awaryjna.
0604-257-285.
OPTYKA okularowa Ewa Rogow
ska, realizacja wszystkich re
cept, soczewki kontaktowe, lupy,
gabinet okulistyczny. Rabat do
30%. Koszalin, Piłsudskiego 3,
tel. 341-08-17

„LOMBARD” Komis (audi - vi
deo, komputery, podzespoły).
Koszalin, Dzieci Wrzesińskich
25"b” (094)346-02-77.___________
„LOMBARD” - komis, skup,
RTV, kamery, telefony. Morska
53a, (094)345-25-51.___________
KOMIS (komputery; podzespoły;
konsole - playstation, playstation2, dreamcast, gameboy; ak
cesoria; serwis) Koszalin, Piłsudskiego 8. (094)342-36-78.
KOMIS (konsole - playstation,
playstation2, dreamcast, game
boy, nintendo; akcesoria; gry;
serwis). Koszalin, Wańkowicza 11
(szkoła nr 17). 0609-102-742,
0600-617-454.

MATRYMONIALNE
PAN
35 lat pozna
0504-478-695.

panią.

TOWARZYSKIE

! ! I „AMAZONKA Club" yaccuzi,
sauna, masaż, show erotyczny,
pokazy i ... Najtaniej wyjazdy.
(094) 340-45-28. Zatrudnimy panie.____________________________

I JUSTYNA. 0607-813-682.

POSZUKUJĘ

atrakcyjnej

dziewczyny do towarzystwa.
Luksusowe
warunki
pracy.

! PROBLEM z dłużnikiem? No
problem! „MZ". Koszalin, (094)
3473-287.
KOMIS komputerowy. Kosza
lin, Kwiatkowskiego 16B; (094)
345-49-15.

0049-179-57-27-363.__________

KREDYTY. 094/348-92-30.

PRACA

ODDAM owczarka w dobre ręce,
342-07-31.

130

zł/h

dla ciebie.

0602-298-131._________________
ROMA. Kołobrzeg 094/35-226-10.
SEXFANKA. 0609-708-206.
SUPERCENA 0504-990-133.
SYLWIA. 0600-331-930.________
ZADZWOŃ

ODZYSKIWANIE wierzytelności.
0602-688-260.
POMOC
komputerowa.
0504-928-274, 0602-704-624.
PRZEPISYWANIE
343-26-79.

prac.

przyjedziemy.

0501-682-895.__________________
ŻYWIOŁOWYCH

siedem efek

townych kociaków szaleje w
„777". Kaszubska 1, Koszalin
zatrudnimy. (0-94)341-18-51.

REDAGOWANIE, przepisywanie
prac dyplomowych, 342-38-67.
SZCZENIAKI jamnik - mieszaniec. 343-25-36, 0501-682-888.
WRÓŻENIE. (094)340-66-22.

ZARZĄD MIASTA BIAŁOGARDU
78-200 Białogard, ul. 1 Maja 18
ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie opracowań geodezyjno-prawnych na
terenie Miasta Białogardu w 2002 roku.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w ustawie o zamówieniach publicznych i wymogi określone
w specyfikacji przetargowej.

Formularz zawierający specyfikację Istotnych warunków zamówie
nia można otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta w Białogardzie,
ul. 1 Maja 18, pokój 119, parter.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Białogardzie,
pokój nr 224,1 piętro.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 stycznia 2002 r. o godz. 11.00 w siedzi
bie Urzędu Miasta, pokój nr 214, I piętro.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Barba
ra Dobek, pokój nr 119 /parter/ w Urzędzie Miasta w Białogardzie,
telefon nr 312-26-44.
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ZARZĄD MIASTA BIAŁOGARDU
78-200 Białogard, ul. 1 Maja 18
ogłasza przetarg nieograniczony

i PANI, pan, para. 0504-641-624.

na wykonanie wycen nieruchomości I Inwentaryzacji
budynków na terenie Miasta Białogardu w 2002 roku.

POTENCJA, 0600-745-824.

„DYSKRECJA” Biuro Towa
rzysko Sponsorujące. 094/
346-53-89.____________________

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w ustawie o zamówieniach publicznych i wymogi określone
w specyfikacji przetargowej.

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

„GORĄCE Dziewczyny” najtańsze wyjazdy. (094)801-02-43.

Formularz zawierający specyfikację Istotnych warunków zamówie
nia można otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta w Białogardzie,
ul. 1 Maja 18, pokój 119, parter.

STOMATOLOG leczenie, prote
tyka, raty. Modrzejewskiej 13/2,
(094) 346-58-30 pn-pt 15-19.

„KRÓLOWA Nocy" najtańsze wy-

Termin składania ofert upływa 18 stycznia 2002 r. o godz. 10.00.

jazdy. (094)340-58-99.__________

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Białogardzie,
pokój nr 224,1 piętro.

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

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 stycznia 2002r. o godz. 11.00 w siedzi
bie Urzędu Miasta, pokój nr 214, I piętro.

AGATA 0608-756-104.__________

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Barba
ra Dobek, pokój nr 119/parter/w Urzędzie Miasta w Białogardzie,
telefon nr 312-26-44.

POTENCJA
3470-496.

bez viagry!

(094)

FIRMA „Format” ul. Zielna 39,
00-108 Warszawa zatrudni na
budowach w Niemczech: inży
nierów i techników (ze znajomo
ścią niemieckiego) do nadzoru
robót zbrojarskich i obudów izo
lacyjnych; monterów izolacji
termicznych. (022) 62-03-219,
62-43-088, 620-12-82._________

„ERGOLINE”
Studio. Solaria
„AVANTGARDE”. (094)348-93-21.
Pasaż Millenium, Krzywoustego

ALICJA. 0606-198-525 (niespo
dzianka^_____________________

2/1.

r

KSIĘGOWA - wykształcenie wy
ższe ekonomiczne, 20 lat stażu,
w tym 10 na samodzielnym sta
nowisku (pełna księgowość) po
szukuje pracy. 341-51-49.

NICOL 0504-825-751.__________

! EXCLUSIVE Night Club „Ha
des”. Noworoczna promocja! Koszalin, (094) 341-58-27._________

URODA

FRYZJERKĘ - damską i męską
zatrudnię. Koszalin, Kołłątaja 6.

różne:

Termin składania ofert upływa 17 stycznia 2002 r. o godz. 10.00.
lilii ATRAKCJA Night Club
Studio 2000 yaccuzi, sauna,
drink bar, apartamenty, Cadil
lac. Kołobrzeg - Grzybowo
(094) 35-814-48.______________

DORADZTWO personalne
www.dobranakadra.fr.pl_________

FIRMA zagraniczna finanse ubezpieczenia. Stałe wynagro
dzenie (1.000, premia). Koszalin,
0602-891-499.

LEGITYMACJA studencka 33042.

NATALIA. 0504-777-251.

LOMBARD. Marynarzy 11,
343-02-95, Karlino, 311-63-07.
NATYCHMIASTOWE
pożyczki
pod zastaw. Koszalin, Gierczak 7,
340-89-83. Kołobrzeg, Strzelecka
1. 35-421-51.

BILET wolnej jazdy MZK Malanda Justyna R-5115._____________

MARLENA. 608-119-261.

PIĄTECZKA. 0607-76-30-25.
! „LOMBARD” Połczyńska 58.
(094) 34-24-069.________________

CENTRUM Dentystyczno - Ane
stezjologiczne, codziennie. Ko
szalin, Świętego Wojciecha 24,
(094) 340-39-17.________________

POKÓJ z kuchnią. 340-51-34.

ATRAKCJE. 0504-850-801.

0600-024-419.

Szkoły posiadają uprawnienia
szkół pubłicznych.

dwuosobowy. (0-94)

|

Sekretariat Studium: 34-11-741__________________K

POKÓJ do wynajęcia. Koszalin.

POKÓJ

i

(Uwaga! Uczestnicy mają mofflwość uzyskania certyfikatów Novell’a)
Koszalin, ul. Racławicka 15-17, tel. 34-78-276,34-78-461

Szkoły Zasadniczej - Handlówki

POKÓJ do wynajęcia, 345-88-12.

ROZRYWKA

• ..ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE”

POKÓJ 2-osobowy (Internet gratis). 094/340-59-61._____________

3406-308.______________________

ZIMOWISKO w górach (autokar
z Koszalina, instruktor narciar
ski). „AVA-TOUR".
Koszalin,
Młyńska 10; (094) 342-36-72;
(094) 346-33-51.

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
WYDZIAŁ MECHANICZNY
STUDIA PODYPLOMOWE

________________________

MASAŻ klasyczny solarium turbo Sianów ul. Słoneczna 64.
605-46-11-34.
SOLARIUM, sauna, masaż,
tipsy żelowe, akrylowe. 094/
342-36-33.

TURYSTYCZNE
„AVIOTOURIST” - busy. (094)
3411-418; 0606-345-496.
BILETY lotnicze „Binex - Turist"
Koszalin, 346-03-66.___________
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Cennik

Na zakupy
bez cła!

30 zt
samochody osobowe, kempingowe, minibusy,
z kierowcą
(wys. maks. 2 m, długość maks. 6 m)

oraz z rabatem do 20%
na pokładzie promu „Albatros“

40 zt
samochody osobowe, kempingowe, minibusy,
z kierowcą
(wys. pow. 2 m i/lub długość pow. 6 m)

Prom kursuje codziennie z wyjątkiem poniedziałków i wtor
ków na trasie Świnoujście (terminal) - Altwarp. Jest to naj
krótsze połączenie promem samochodowym na Zalewie
Szczecińskim, dogodne także dla podróżujących dalej
w kierunku Berlina I Hamburga.

100 zł
samochody ciężarowe do 7,51
(wys. maks. 2 m, długość maks. 6 m)

Prosimy o zabrania is sobą ważnych paszportów.

150 zt
samochody ciężarowe
(wys. pow. 2 m l/lub długość pow. 6 m)

BUSY wynajem. 0600-262-880.

10 zt
motocykle, skutery

MENEDŻERA samodzielne

NIEDZIELA
0-605-604-294.

6 zt
rowery

go, do prowadzenia salonu
I serwisu samochodowego.
Oferty: Głos Słupski nr 550.

ZIMOWISKA: Słowacja, Włochy,
Polska „Binex - Turist" Koszalin,
346-03-66. .

- Hamburg,

RBEDEREI^PETERS
KEMOp

NIE KURSUJE W PONIEDZIAŁKI I WTORKI

Informacje: (094) 3S1 74 85

J

NOWOROCZNE

ZAKŁADY SPECJALNE

6.01.200
ufowna wygrana rzeczowa

MERCEDES Klasy A

Oprócz wysokich wygranych
pieniężnych do wygrania
samochód, telewizory,
telefony komórkowe,
ekspresy do kawy

Grając, ofiarowujesz
karetkę dla szpitala
dziecięcego!
PATRONI

AKCJI

Mercedes-Benz
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ! MA ŻYCIE S A

*

_—

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

—- ~

'

If

\^

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 w Kołobrzegu,
ul. Bogusława X/22,78-100 Kołobrzeg tel.094/
35-245-24

sprzedadzą________________

ogłasza przetarg nieograniczony:
sprzedaż • pełna profilaktyka

ŚWIEŻE JAJA
Kwakowo k. Słupska
(059) 846-25-11, 846-25-60
Pon. - niedz. 7.00 - 20.00
GM-6219p

„na wynajem obiektu szkoły na
kolonie letnie"
Oferty należy składać w terminie 14 dni od
daty ukazania się ogłoszenia w sekretaria
cie szkoły. Przetarg odbędzie się dnia 17.01.2002
r. o godz. 10.00.

Komisja zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bez
podania przyczyny.
gb-61 67p

Burzliwa historia powstania życia
na Ziemi

Koszalińskie Kopalnie Surowców Mineralnych

Uparte
białka

ŻWIROWNIĘ położoną w Węgorzewie k. Koszalina
Pod złożem kruszywa naturalnego występują udokumentowane za
soby najczystszych piasków dla przemysłu szklarskiego oraz do
produkcji silikatów.
Kontakt pod numerem telefonu 0606-991-242.
Oferty prosimy składać pod numerem faksu 22/823-96-63.
■

GA-6214p

hurtowa eprzedaż
eprzętu alarmowego
\ i TV przemysłowej dla instalatorów

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 2.01.2002 r.
dotyczącego konkursu stanowisko
Ordynatora Oddziału Urologii

Salon sprzedaży: Koszalin, PI. Kilińskiego 9/35, tej. 341 65 98

&

POMORZE ŚRODKOWE - BEZPŁATNE DOSTAWY!
http://www.espar.koszalin.pl e-malt:espar@>espar.koszalln.pl____________ m

Uprzejmie informujemy, że oferty konkursowe na
stanowisko Ordynatora Oddziału Urologii Szpitala
Wojewódzkiego w Koszalinie należy składać w terminie 30 dni
od daty ukazania się ogłoszenia w "GAZECIE
LEKARSKIEJ" na adres:

OKNA PCV TARTAK SKIBNO
DRZWI ALUMINIOWE

a

\3_ZZ

f?

SCHÜCO

5?

INTERNATIONAL.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie,
ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin
Bliższych informacji udzielamy pod tel.

9

NAJNIŻSZE CENY
w fil ilii Al Tin iir

OKNO 146 x 143 - 653,40 zł netto

OFERUJE TARCICĘ

SZYBA K= 1,1 , MIKROWENTYLACJA

- KONSTRUKCYJNĄ
- OBRZYNANĄ

FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV LASTRIK
KOSZALIN SŁOWIAŃSKA 11 F

(094) 345-13-32 lub 345-35-50 wew. 182

TEL. 3407164, 3426222, 3426226 FAX 3402814

fl

Tel. 318 68 92

„Jantar" Spółka z o. o. w Słupsku

URZĄD GMINY W MIELNIE

poszukuje kandydata na stanowisko:

kierownika filii Zakładu Ochrony w Lęborku

zatrudni pracownika na stanowisko
inspektora ds. inwestycji.

Wymagania:
■ wykształcenie wyższe ■ licencja pracownika ochrony fizycznej dru
giego stopnia ■ umiejętność kierowania pracą zespołu ■ znajomość
zagadnień o ochronie osób i mienia i dyspozycyjność.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie listu motywacyjnego wraz
z C.V. na adres:
Jantar” Spółka z o. o., 76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71.

Wymagane wykształcenie wyższe i co najmniej 6-letni staż w prowa
dzeniu, kosztorysowaniu, rozliczaniu inwestycji w zakresie budownic
twa ogólnego, sanitarnego. Znajomość obsługi komputera w zakresie
programów kosztorysowych.
Oferty pisemne wraz z kwestionariuszem należy składać w sekre
tariacie Urzędu Gminy w Mielnie, ul. Chrobrego 10 - do 7 dni po uka
zaniu się ogłoszenia.
KB 06

TELEFON BEZPŁATNY

„Jantar"
Spółka z o.o.

kilkudziesięciu kilometrów. Kolizje
z nimi były częste, co - jak łatwo się
domyślić - nie sprzyjało rozwojowi
życia. Tym bardziej że były to ude
rzenia dziesiątki razy potężniejsze
od tego, które zabiło dinozaury końcu jednak prymityw twierdzi Sleep.
nym stworom białkowym
Zdaniem uczonego, jedynymi or
udało się przetrwać bom ganizmami żywymi, zdolnymi do
przetrwania takich niszczyciel
bardowanie z kosmosu, a warunki
bytowania na planecie znacznie się skich epizodów, były stworzenia,
poprawiły. Dzięki temu dziś ziem które skryły się głęboko pod po
ski glob jest zamieszkany przez wierzchnią Ziemi. Panowała tam
niezliczoną ilość żywych stworzeń, wysoka temperatura i ciśnienie,
wśród których jest także sześć mi jednak - jak się okazuje - życie od
samego początku zdolne było do
liardów ludzi.
Autor powyższej koncepcji, Nor wyczynów niemal heroicznych. Raz
man Sleep, profesor geofizyki z powstałe walczyło do upadłego,
Uniwersytetu Stanforda, twierdzi, wycofując się do mateczników i kry
że taki stan zawieszenia trwał na jówek, skąd wypełzało ponownie,
Ziemi przez ponad pół miliarda lat. jeśli warunki środowiska trochę się
Synteza białek cały czas trwała, poprawiły.
- Organizmy te, zwane termofijednak powstające w jej wyniku
żywe organizmy, zdolne do produ lami, wciąż zamieszkują naszą
kowania swoich własnych kopii, planetę. Warto mieć świadomość,
były dość często niszczone przez że od nich zaczęła się trwająca do
siły natury. Biologia wyszła jednak dziś inwazja życia. One też będą
zwycięsko z tego pojedynku, a prze zapewne ostatnimi stworzeniami,
łomowy moment nastąpił 3,8 mi które przestaną istnieć na umiera
liarda lat temu - twierdzi uczony. jącej Ziemi - mówi Sleep. Jego
Taki wiek mają najstarsze znane zdaniem, drugą planetą, na któ
nam obecnie skamieniałości ży rej wydarzenia przebiegały we
dług niemal identycznego scena
wych stworzeń.
- Wczesna Ziemia była areną nie riusza, był Mars. Naukowiec jest
zwykłych zdarzeń. Jej środowisko przekonany, że wcześniej czy póź
sprzyjało powstawaniu życia, lecz niej znajdziemy dowody na to, że
wokół niej krążyły tysiące planeto i na tym globie istniało niegdyś
id o rozmiarach kilkunastu, a nawet życie. (SN)

Życie na Ziemi odradzało się wie
lokrotnie, lecz za każdym razem
było niemal doszczętnie niszczo
ne przez katastrofalne uderzenia
wielkich planetoid.

W

PRACA CZEKA

Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
w Ustce przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 5

zaprasza do składania ofert, będących podstawą udziału w przetargu na wykonanie:

76-200 Słupsk,
ul. Zygmunta Augusta 71
tel. (059) 843-37-48 fax (059)
843-37-54

ogłasza przetarg

nieograniczony na:
„Systematyczną do
stawę środków czysto
ści i środków higieny
dla obiektów sprząta
nych przez spółkę”.
Termin realizacji:
1.02.2002-31.12.2002 r.
Specyfikację istotnych warun
ków zamówienia określającą
ilości, rodzaj, warunki dostawy
można odebrać w siedzibie
spółki w sekretariacie.
Uprawnieni do kontaktów z ofe
rentami:
Ryszard Kaproń - kierownik Za
kładu Dozoru i Sprzątania,
Ryszard Kędziera - zastępca
kierownika
Termin składania ofert upływa
17.01.2002 r. o godz. 14.00.
Miejsce składania ofert - sekre
tariat spółki, pok. 8.

Państwowe
Przedsiębiorstwo Nasienne
„Centrala Nasienna"
75-816 Koszalin, ul. Połczyńska 66

TADEUSZA
KIELINGA

AUTORYZOWANY

DEALER

I

WYKONAWCA

WIELKA PROMOCJA NA
PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWII AKCESORIA

KUPISZ - A MY PRZECHOWAMY
Hurtownia, Koszalin, ul. Zwycięstwa 278
kNAUf
tel. (094) 340-39-30,340-25-51
Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci OJCA
Koleżance

Motel Restauracja ,,Czarny Tuli
pan” przyjmie do pracy ucznia w
zawodzie kelner. Stare Bielice
23 X (094) 316-31-32.__________

Lilianie
Matuszak
,

składa
dyrekcja i współpracownicy
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku.
GB-28

KB-2025

Wyrazy głębokiego współczucia
Koledze

Kazimierzowi
Orlikowskiemu

Tomaszowi
Karpowiczowi

z powodu śmierci OJCA
składają

składa
kierownictwo oraz pracownicy
Sądu Okręgowego w Koszalinie.

Wyrazy serdecznego współczucia
Pani

Ewie Ziuko

Wyrazy głębokiego
współczucia
z powodu śmierci OJCA
Pani

z powodu śmierci OJCA
składają:

Gospodarczy Bank
Wielkopolski S.A.
Bałtycki Oddział
Regionalny
i Oddział w Koszalinie.
KB-02

BIURO OGŁOSZĘ!
KOSZALIN: REDAKCJA, ul. Sportowa 14, tel. centr. 3407-216
fax 3407-344 (całą dobę) czynne w godz. 8-17; wsobotę: 8-13
AGA-FLOR, ul. Zwycięstwa 6A, tel. 3417-935, w godz. 9 -17.00;
robocze soboty: 9-13
„BERN1", 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.

Barbarze
Mularczyk

Wyrazy głębokiego współczucia
Koleżankom

Wandzie Chmielewskiej
i Wiesławie Puakowskiej
z powodu śmierci MATKI
składa

składa
kierownictwo i załoga
Spółki Dauna-p
Koszalin

Halinie Koczera
c

Zarząd, Rada Nadzorcza *
oraz koleżanki i koledzy
ze Spółdzielni „ROL-MIX” Koszalin

z powodu śmierci MATKI
składają:
burmistrz, przewodniczący
oraz
radni Rady Miejskiej
w Sianowie.
KEW5

Panu
zastępcy burmistrza MiG
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci OJCA

/A

burmistrz,
Zarząd, Rada MiG
oraz pracownicy UMiG
w Czaplinku

GB-05

SŁUPSK: REDAKCJA, ul. Filmowa 2, tel./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
„Tele-Kram", aleja Sienkiewicza 20, tel. (059) 8400-883,
czynne 8-17

BIAŁOGARD: REDAKGA, ul. 1 Maja 15 (I piętro),
tel. 312-66-65 w godz. 9 -16, w soboty 9-13
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

Montażystów drzwi,
okien,
bram (wykwalifikowanych, z do
świadczeniem)
zatrudni
„Tom-San” Koszalin, Modrzejewskiej 19, 341-02-57.________ ■
Przyjmę na kierownicze stano
wisko w agencji ochrony w
Szczecinku mężczyznę do 55
lat, posiadającego licencję pra
cownika ochrony II stopnia lub
emerytowanego oficera policji.
343-48-03 (9.00-15.00)._________
Zarząd Budynków Mieszkalnych
Koszalin, Połczyńska 24, zatrud
ni inżyniera budownictwa na
stanowisko inspektora tech
nicznego (mile widziane uprawnienia budowlane).______________
Motel Restauracja „Czarny Tuli
pan” zatrudni na 1/2 etatu księ
gową z doświadczeniem w pra
cy
w
gastronomii.
(094)
316-31-32.______________________
Motel Restauracja „Czarny Tuli
pan” poszukuje przedstawiciela
handlowego (wynagrodzenie prowizyjne). (094) 316-31-32.______
Elektromechanika samocho
dowego: wykształcenie śred
nie (kierunek samochodowy),
staż 4 lata; pracownika biura
obsługi klientów w serwisie:
wykształcenie wyższe (kieru
nek technik samochodowy),
znajomość programów kompu
terowych, kosztorysowania na
praw i części zamiennych oraz
robocizny, staż pracy min. 5
lat. Koszalin, Gnieźnieńska
81.

Andżelice
^ Szuran-Karpiej
składa
dyrekcja i współpracownicy
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku.
GB-27

KB-6515

UWAGA! Ogłoszenia można również zlecać we wszystkich urzędach pocztowych WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
„PIK", ul. Zwycięstwa 106-108, II piętro, pok. nr 2, tel. 3424-172 w
godz. 9-16.00; (wejście od podwórza lub przez EMPiK)

Glazurnika i murarza. (094)
346-58-86 (15-16).______________

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci OJCA
Koleżance

Janowi Kubabskiemu

składają:

dyrekcja i pracownicy
Miejskiej Biblioteki
Publicznej
w Słupsku.

_____________________________ GA-08

Tomaszowi
Karpowiczowi

oraz Pani

składają:

GB-18

GB-37

KB-07

Teresie i Edwardowi
Szczukiewiczom
z powodu śmierci
OJCA i TEŚCIA

składają
współpracownicy
z Przychodni
w Sianowie

współpracownicy
z Rejonu Dróg
Krajowych
w Szczecinku

Wojskowa Specjalistyczna Przy
chodnia Lekarska SP ZOZ Ko
szalin, Zwycięstwa 204A zatrud
ni kierownika apteki. 345-62-83
lub osobiście.

Wyrazy szczerego
współczucia
Panu

Serdeczne wyrazy współczucia
Państwu

Wyrazy współczucia
z powodu śmierci
MATKI

Fabryka Maszyn „Bumar-Koszalin” S.A. zatrudni pracownika na
stanowisko spawacza. Wyma
gania: uprawnienia UDT do spa
wania konstrukcji stalowych me
todą MAG (w osłonie C02). (094)
342-20-35 -39 wew. 319.________
Przedstawicieli handlowych,
agentów ubezpieczeniowych,
osoby z licencją PUNU przyjmie
zagraniczna spółka dystrybucyj
na. Pensja + premia + prowizja.
Koszalin, 0602-89-14-99._______

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty w
drodze dodatkowych negocjacji oraz odstąpienia od
przetargu bez podania przyczyn.

mm*

NZOZ Rodzina zatrudni stoma
tologa na kontrakt z ZRKCH w
Manowie oraz lekarzy interni
stów, rodzinnych i pediatrów.
0604-218-122.
___________

ł=ucHowo wyRonamy zabudowy
poddaszy. SedanRi działowe.
sufity. tynRi'. posadzki

ł. baza Biesiekierz: • magazyn o pow. 400
m kw. (rampa samochodowa); • pomieszcze
nia biurowe (3 pokoje+ WC)
2. baza Koszalin: • pomieszczenia biurowe
(2 pokoje ogrzewane c.o. + WC)
Oferty winny zawierać:
1. Propozycję ceny najmu lub dzierżawy za m kw. 2.
Propozycję okresu najmu lub dzierżawy. 3. Dokumenty
oferenta (regon, NIP, rejestr sądowy lub zaświadcze
nie o prowadzeniu działalności gospodarczej).
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z
dopiskiem „Przetarg ofertowy” w sekretariacie przed
siębiorstwa, ul. Połczyńska 66 w Koszalinie, tel.
342-62-81 w ciągu 14 dni od daty ukazania
się ogłoszenia.

GB-07

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie
z powodu śmierci
Sędziego Sądu Rejonowego
w Szczecinku

Elektronika-mechanika z prak
tyką zawodową zatrudni autoryzo
wany Dealer Subaru, Yamaha.
Koszalin, Boh, Warszawy,23.

1. Prac konserwacyjnych w zasobach administrowanych przez Usteckie TBS w zakresie instalacji elektrycznych.
2. j. w., lecz instalacji wod.- kan. i c. o.
3. Robót hydraulicznych związanych z. remontami instalacji gazowych, robót remontowo-budowlanych
i dekarskich.
4. Robót zduńskich.
Specyfikację robót można odebrać w siedzibie Usteckiego TBS przy ul. Wyszyńskiego 5 w Ustce od dnia 7.01.2002 r.
do dnia 25.01.2002 r. w godzinach od 8.00 do 14.30. Oferty należy składać w sekretariacie firmy do dnia
28.01.2002 r., godzina 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2002 r. o godzinie 11.00 w siedzibie
Usteckiego TBS przy uł. Wyszyńskiego 5 w Ustce,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '_ _ _ _ _ _ _ _ _
gm-13

Drobne całodobowo TAO, www.tao.pl

KOŁOBRZEG: REDAKGA, 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. Łopuskiego 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

ŚWIDWIN: Pośr. Ubezp., ul. Krzywoustego 1,
tel. 365-26-24, pn.-pt. w godz. 9-17, sob. 9-13.
SZCZECINEK: ul. 28 Lutego 2, tel. 374-23-89,
pn.-pt. 8.00-16.00
TYCHOWO: „Przyszłość 2000", ul. Wolności 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

Głos Koszaliński/Głos Słupski

TELEWIZYJNY PIĄTEK

Piątek, 4.01.2002 r.

POLECAMY
6.00 Kawa czy herbata?
7.30 Telezakupy
7.45 Kawa czy herbata?
8.00 Wiadomości
8.12 Pogoda
8.15 Krakowskie Przedmieście 27
8.25 Kawa czy herbata?
8.45 Witaj, Franklin - film anim.
9.05 Jedyneczka
9.35 Bajeczki Jedyneczki
9.40 Mysia
9.55 Muppet show, czyli rewia
gwiazd - serial
10.45 Telezakupy
11.05 Życie jak muzyka - serial
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes - rolniczy pro
gram informacyjny
12.50 Plebania - serial
13.15 Telezakupy
13.40 Studio sport - Turniej Czte
rech Skoczni - Innsbruck, w prze
rwie, ok. 14.35 Wiadomości
15.35 Szerokie tory
16.05 Raj
16.30 Moda na sukces - serial
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 Plebania - serial
18.05 Randka w ciemno
18.45 Jaka to melodia?
19.10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.57 Sport
20.03 Pogoda
20.10 Jack Kaktus - western USA

(1979)
21.45 Na żywo
22.20 Wspomnienie o G. Ciechow
skim
22.45 Monitor Wiadomości
23.05 Sportowy flesz
23.10 Wielki skok - komedia sens.
USA (1987)
0.45 Ogień na górze - dramat USA

(1981)
2.20 Kapitan Kronos - Łowca
wampirów - horror ang. (1974)
3.50 Zakończenie programu
KAPITAN KRONOS - ŁOWCA
WAMPIRÓW
W wiosce Durward powtarzają
się przypadki nagłej śmierci mło
dych dziewcząt. Wieść o tym
dziwnym zjawisku dociera do
kapitana Kronosa, okultysty o de
tektywistycznym zacięciu.

JŚSB&k.-

5.45 Kropka nad „i”
6.00 Miłość i przeznaczenie - se
rial
6.45 Telesklep
7.00 Cena miłości - serial
7.50 Inspektor Gadget - serial anim.
8.15 Animaniacy - serial anim.
8.40 Przygody Mikołaja (1) - serial
anim.
9.05 Denis rozrabiaka - serial anim.
9.30 Szaleństwa Alvina wiewiórki serial anim.
9.40 Mini Playback Show
10.45 Rozmowy w toku - talk show
11.40 HBO na stojaka
12.10 Zwariowana forsa
12.40 Inspektor Gadget - serial
anim.
13.05 Animaniacy - serial anim.
13.30 Przygody Mikołaja (1) - serial
anim.
13.55 Denis rozrabiaka - serial anim.
14.20 Beverly Hills 90210 - serial
15.15 Milionerzy
16.00 TVN Fakty, pogoda
16.20 Virginia - serial
17.10 Ekspedycja
18.00 Rozmowy w toku - talk show
19.00 TVN Fakty

16.25 TVP 2 SKUTKI NOSZENIA
KAPELUSZA W MAJU
Profesor wyższej uczelni prowa
dzi samotne i smutne życie emery
ta. Często chadza na spacery na
cmentarz. Pewnego dnia spotyka
tam Anię, córkę swego nieżyjące
go już przyjaciela Andrzeja. Dziew
czyna mieszka wraz z dziećmi w
domu akademickim, żyjąc niezwy
kle skromnie. Spotkanie to radykal

6.55 Arystokraci - serial
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 W labiryncie - serial
9.00 Doktor z alpejskiej wioski serial
9.45 Dobry wieczór -Tu Łódź. 45 lat
minęło (2)
10.40 Miłość Sary (2) - film obycz.
USA (1980), wyk. Lesley Ann War
ren, Paul Rudd, Madeline Stowe,
Don Johnson
12.40 Krajobraz Polski
13.02 Panorama
13.10 A życie kołem się toczy serial
13.55 Ponad czasem - serial
14.20 Mogę wszystko
14.55 Felicity - serial
15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
16.21 Pogoda
16.25 Skutki noszenia kapelusza
w maju - komedia poi. (1993), wyk.
Wiesław Michnikowski, Barbara
Krafftówna, Sławomira Łozińska,
Katarzyna Chrzanowska
17.45 Aktywna zima
17.50 Program lokalny
18.21 Pogoda
18.30 Panorama
18.55 Czterej pancerni i pies - se
rial
20.00 Grabowski jest dobry na
wszystko (1)
21.00 Panorama
21.20 Sport-telegram
21.26 Prognoza pogody
21.30 Wieczór z Jagielskim - Bogu
sław Wołoszański, Ewa Bem
22.15 Wideoteka Dorosłego Czło
wieka
22.50 W amoku - film sens. USA
(1996), wyk. Shant Bejanian, Gene
Mitchell, Paul Klar
0.25 Nowojorscy gliniarze - serial
1.10 Cromwell - dramat hist. ang.
(1970)

3.30 Zakończenie programu
W AMOKU
Michael, Shot, Hooker i Dennis
pracują dla bezwzględnego czar
noskórego gangstera Leo Richardsa, zbierając dla niego ha
racze od właścicieli nielegalnych
domów gry. Pewnego dnia posta
nawiają pozbyć się swojego
pryncypała.

19.30 Kropka nad „i”
19.45 Sport
19.50 Pogoda
20.00 Gladiatorzy przyszłości - film
sens. USA (1998), wyk. Dean Cain,
Vanessa L. Williams, Wesley Sni
pes, Bill Smitrovich
21.45 Critters - film SF USA (1986)
23.20 Rajd Paryż - Dakar
23.30 Melrose Place - serial
0.25 Zagrożenie dla społeczeń
stwa - film sens. USA (1993)
2.10 Nic straconego - powtórki pro
gramów

6.00 Muzyczny VIP
6.30 MŚ w Rajdach Samochodo
wych - podsumowanie sezonu 2001
7.00 Muzyczne listy
7.50 Hoboczaki - serial anim.
8.20 Alvaro - serial
9.20 Życiowa szansa
10.20 Stan wyjątkowy - serial
11.20 Hotel - serial
11.50 Między nami sąsiadami - se
rial
12.20 Star Trek: Voyager - serial
13.15 Obieżyświat Dr Witt

nie zmienia jałową egzystencję pro
fesora. Mimo zaawansowanego
wieku i braku doświadczenia podej
muje się zaopiekować dziećmi, by
umożliwić Ani wyjazd na kurs me
nedżerów do Anglii.
20.00 TVN GLADIATORZY
PRZYSZŁOŚCI
Niedaleka przyszłość. Nadeszły
czasy, gdy mistrzom sportu nie
wystarczą siła mięśni i wytrzyma

6.00 Piosenka na życzenie
7.00 Pokemon - serial anirn.
7.25 Power Rangers - serial
7.50 Legendy kung-fu - serial
8.40 Ally McBeal - serial
9.30 Cud miłości - serial
10.20 Po prostu miłość - serial
11.15 Adam i Ewa - serial
11.45 Czułość i kłamstwa - serial
12.15 Magazyn
13.15 Disco relax
14.15 Kocham Klarę - serial
14.50 Power Rangers - serial
15.15 Pokemon - serial anim.
15.45 Informacje
16.05 Wysoka fala - serial
17.00 Czułość i kłamstwa - serial
17.30 Cud miłości - serial
18.30 Graffiti
18.45 Informacje
19.00 Sport
19.05 Prognoza pogody
19.10 Dziki księżyc - serial
20.05 Życiowa szansa
21.00 Dyktator z Paradoru - ko
media USA (1988), wyk. Richard
Dreyfuss, Paul Julia, Sonia Braga,
Sammy Davis, Jr., ok. 21.30 Loso
wanie LOTTO
22.55 Era biznesu
23.00 Informacje
23.15 Sport
23.20 Prognoza pogody
23.30 Puls biznesu
23.45 To cholerne Rio - komedia
obycz. USA (1984)
1.30 Playboy - Zatoka namiętności
2.00 Muzyka na BIS
5.00 Pożegnanie
DYKTATOR
Z PARADORU
Mało znany, amerykański ak
tor, Jack Noah otrzymuje nie
zwykle ciekawą propozycję.
Gdy umiera bezwzględny, laty
noski dyktator, jego współpra
cownicy chcą, by prawda nie
wyszła na jaw, dlatego sprowa
dzają Jacka do swojego kraju.
Aktor ma wcielić się w postać
despoty i odegrać powierzoną
mu rolę. Wkrótce artysta wplą
tuje się w liczne polityczne intry
gi i w końcu sam nie wie, komu
może zaufać.

13.45 MŚ w Rajdach Samochodo
wych - podsumowanie sezonu 2001
14.20 Hoboczaki - serial anim.
14.45 Muzyczne listy - magazyn
15.35 M.A.S.H. - serial
16.00 Alvaro - serial
17.00 Oni, ona i pizzeria - serial
17.30 Hot Chat 2001
17.45 Dziennik
18.05 Życiowa szansa
19.00 Przygody Sindbada Żegla
rza - serial
20.00 Słodka pokusa - dramat
psych. USA (1996), wyk. Beverly
D’Angelo, Jenny Lewis, Rob Estes,
Ted Shackelford
21.50 Dziennik
22.02 Informacje sportowe
22.05 VIP - wydarzenia i plotki
22.15 Kameleon - serial
23.15 O czym mówią gwiazdy - se
rial dok.
0.15 X Laski
0.45 Muzyczne listy
1.45 Strefa P - magazyn

6.40 Teledyski
7.40 Odjazdowe kreskówki
9.35 Grom w raju - serial
10.20 Nie z tego świata - serial
10.45 Czy boisz się ciemności? serial
11.15 Maria Emilia - telenowela
12.00 Izabella - telenowela
12.50 Teleshopping
14.20 Maria Emilia - telenowela
15.10 Nie z tego świata - serial
15.35 Czy boisz się ciemności? serial
16.05 Odjazdowe kreskówki
18.00 Grom w raju - serial
18.45 Władca zwierząt - serial
19.35 Trzecia planeta od Słońca serial
20.00 Pościg - thriller USA (2000),
wyk. Daniel Baldwin, Sarah Lassez,
Claudia Schiffer, Dean Stockwell
21.35 Pani gangster - film krym.
USA (1988), wyk. Michael Nader,

łość. Prócz sprawności fizycznej li
czą się wyjątkowe umiejętności ra
dzenia sobie w cyberprzestrzeni.
Dopiero w konfrontacji z rzeczywi
stością wirtualną można udowod
nić, kto naprawdę jest najlepszy.
Tremaine Ramsey jest niekwestio
nowanym mistrzem świata. Pewne
go dnia okazuje się, że jego wyjąt
kowe zdolności mogą przydać się
w niecodziennych okolicznościach.

Susan Lucci, Roscoe Born, Thom
Bray
23.20 Władca zwierząt - serial
24.00 Trzecia planeta od Słońca serial
0.25 Pościg - thriller USA (2000),
wyk. Daniel Baldwin, Sarah Lassez,
Claudia Schiffer, Dean Stockwell
1.55 Pani gangster-film krym. USA
(1988), wyk. Michael Nader
3.30 Teleshopping

|---------- —
W FOLOIMA
6.00 Kawa czy herbata?
7.30 Gość Jedynki
7.45 Kawa czy herbata?
8.00 Wiadomości
8.15 Krakowskie Przedmieście 27
8.25 Kawa czy herbata?
8.40 Bosy pastuszek - kolędy pol
skie
9.00 Uniwersytet Warszawski - film
dok.
9.25 Z kościelnych skarbców
9.40 Tygodnik polityczny Jedynki
10.30 Delfi (1) - serial anim.
10.55 Budzik
11.30 Złotopolscy - serial
12.00 Wiadomości
12.15 Generał - film dok.
13.00 Dozwolone od lat 40
13.15 Przeprowadzki (1) - serial
obycz. poi. (2000)
14.05 Hej kolęda, kolęda...
14.15 Zwierzenia kontrolowane
14.45 Oczekiwanie - film anim.
14.55 W rajskim ogrodzie
15.15 Uniwersytet Warszawski - film
dok.
15.40 Z kościelnych skarbców
16.00 Panorama
16.21 Pogoda
16.30 Pegaz - magazyn
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.30 Budzik
18.00 Delfi (1) - serial anim.
18.25 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Złotopolscy - serial
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda
19.57 Sport
20.05 Wieści polonijne
20.20 Zaproszenie
20.45 Hity satelity
21.00 Panorama
21.20 Sport-telegram
21.27 Pogoda
21.30 Przeprowadzki (1) - serial
22.25 Zwierzenia kontrolowane
22.50 Oczekiwanie - film anim.
23.05 Porozmawiajmy
0.05 W rajskim ogrodzie
0.30 Monitor Wiadomości
0.52-6.00 Powtórki

puts
7.35 Telesklep
8.55 Kacper i przyjaciele (1) - serial
anim.
9.20 Baśnie braci Grimm - serial
anim.
9.45 Był sobie człowiek - serial anim.
10.15 Domek na prerii - serial
11.00 Dotyk anioła - serial
12.00 Wizyta w domu
12.30 M Kwadrat - talk show
12.50 Telesklep
13.55 Remington Steele - serial
14.45 Cudowne lata - serial
15.15 Bill Cosby Show - serial
15.45 Kacper i przyjaciele (1) - se
rial anim.
16.05 Baśnie braci Grimm - serial
anim.

Gdy świat staje w obliczu groźby
ataku terrorystycznego, Tremaine
otrzymuje nowe zadanie.

20.10 TVP 1 JACK KAKTUS
W spokojnym miasteczku na Dzi
kim Zachodzie pojawia się na swym
wiernym koniu wyjęty spod prawa
opryszek, Jack Kaktus. Planuje
skok na miejscowy bank. Choć bar
dzo solidnie przygotował się do na
padu, akcja kończy się kompletnym

16.35 Był sobie człowiek - serial
anim.
17.05 Domek na prerii - serial
18.00 Cudowne lata - serial
18.30 Bill Cosby Show - serial
19.00 Dotyk anioła - serial
19.45 Pytania Krzysztofa Skowroń
skiego
20.00 Wydarzenia
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.30 Tajemniczy element - serial
21.25 Pogotowie lotnicze - serial
22.15 Wizyta w domu
22.45 Wydarzenia
23.00 Tristan i Izolda (2) - film
przyg. USA-franc.-niem.-wł. (1998)
0.50 Zakończenie programu

CANAL+
7.00 Minisport+ (o)
7.10 Łapu-capu (o)
7.15 Nie przegap (o)
7.25 Diabelski młyn - filmy anim. (o)
8.00 Wampiry, piraci i obcy - serial
anim.
8.25 Trzeci cud - film obycz. USA

(1999)
10.20 Drużba - film obycz. USA

(1999)
12.20 Kawalerskie życie na ob
czyźnie - film obycz. poi. (1992)
14.00 Szymon mówi show
14.30 U-571 - film woj. USA (2000)
16.25 Dzień inwazji - film obycz.
USA (2000)
17.55 Przyjaciele - serial
18.20 Jordan w akcji serial
19.10 Cybernet - mag.
19.35 Wampiry, piraci i obcy - serial
anim.
20.00 Diabelski młyn - filmy anim. (o)
20.35 Nie przegap (o)
20.45 Łapu-capu (o)
20.50 Minisport+ (o)
21.00 Podzielony dom - film obycz.
USA (2000), wyk. Jennifer Beals, Lisa
Gay Hamilton, Sam Waterston.Tim Daly
22.40 Sliver - thriller USA (1993)
0.25 Dom pogrzebowy - horror
2.00 Zbłąkane dusze - thriller kanad.-luks. (1998)
3.30 Legendy Rity - film obycz.
niem. (1999)
5.10 Deser
5.25 Białe małżeństwo - film obycz.
pol. (1992)
(o) - odkodowany

TVP1,godz. 23.10
WIELKI SKOK
Nowojorczyk Harry Berg, obi
bok i pechowiec, namiętny gracz
w pokera, próbuje zarabiać na
życie jako twórca awangardo
wych ,,rzeźb” tworzonych z me
talowych odpadów i starych te
lewizorów. Nie wiedzie mu się
najlepiej: znacznie więcej prze
grywa w karty niż zarabia na
swych dziełach. Co gorsza,
musi płacić alimenty swej byłej
żonie, Hildzie. Ponieważ Harry
nie wywiązuje się z tych zobo
wiązań, eksmałżonka regularnie
wysyła mu ponaglenia. Har
ry unika jak ognia odbierania tej
niemiłej korespondencji, dostar
czanej mu przez niejaką Rachel
Dobs, pracownicę firmy specja
lizującej się w poszukiwaniu nie
solidnych płatników.
Pewnego dnia Hilda niespo
dziewanie zwraca się do Harry’ego z prośbą: chce, by posze
dł do jej mieszkania i zabrał
stamtąd paczkę, na której bar
dzo jej zależy. Harry, wciąż za
kochany w byłej żonie, wyraża
zgodę. Pod wskazanym adre
sem znajduje paczkę, ale rów
nież trupa Ralpha Vigo, kochan
ka Hildy. Przestraszony ucieka
z pakunkiem, ale nie zawiada
mia policji. Paczkę zawierającą
silne elektromagnesy ukrywa w
swoim mieszkaniu w tworzonej
właśnie rzeźbie dinozaura i cze
ka na rozwój wypadków. Ale
ktoś dowiaduje się o jego wizy
cie w mieszkaniu Hildy i Harry
tylko cudem wyrywa się z rąk
dwóch bandziorów, którzy po
szukują nader cennej, jak się
wydaje, zawartości paczki.
Tymczasem Rachel zostaje
wynajęta przez tajemniczego
Francuza, Christiana Rigaud,
który zleca jej odnalezienie elek
tromagnesów. Rigaud, podający
się za przedstawiciela koncernu
zbrojeniowego, twierdzi, że sta
nowią one element nowego ro
dzaju broni, którą Harry zamie
rza prawdopodobnie sprzedać
bułgarskim szpiegom. Dziew
czyna z zapałem przystępuje do
pracy, choć nie do końca wierzy
w opowiastkę o Bułgarach.
Hilda wygrywa sporą sumę na
loterii i wyjeżdża do Acapulco.
Dzwoni jednak stamtąd do Harry’ego, ostrzegając go, by trzy
mał się z daleka od ludzi, którzy
zechcą mu odebrać elektroma
gnesy. Łatwo powiedzieć, trud
niej zrobić. Wdowa po Ralphie
Vigo, ponętna szatynka Gem,
oczarowuje Harry’ego, który za
prasza ją do siebie. Korzystając
z chwilowej nieobecności go
spodarza, kobieta wykrada
paczkę i znika. Harry i Rachel podejrzewając, że mają do czy
nienia z poważną aferą - posta
nawiają razem kontynuować
śledztwo.

TV W REGIONIE
6.30 Gwiazdy Hollywood: Annette
Bening - magazyn
7.00 Po prostu pisz - komedia romant. USA
8.45 Britney Spears: Nie ma jak w
domu
10.00 Gwiezdny chłopak - film fan
tasy USA
11.40 Cinema, cinema - magazyn
12.10 10 legendarnych napadów serial dok.
13.00 Szatan z siódmej klasy - film
przyg. poi.
14.50 Magiczna skała - film famil.
USA
16.20 Złoto Hollywood - serial dok.

17.15 Wulkan - płonący szczyt film akcji USA
18.45 Po prostu pisz - komedia romant. USA
20.30 Cinema, cinema - magazyn
21.00 Lordowie mafii (1) - serial dok.
22.00 Czarne i białe - dramat USA
23.40 Sekta - film sens. USA
1.25 Kompania braci (6) - serial
2.35 Honor Prizzich - dramat USA
4.45 Magiczna skała - film famil.
USA

fiaskiem. Pechowiec trafia za krat
ki. Grozi mu nawet stryczek. Ratu
nek przychodzi z zupełnie nieocze
kiwanej strony. Bankowiec Simpson
obiecuje mu wolność i 500 dolarów
w gotówce, w zamian za wyświad
czenie pewnej przysługi.

22.00 HBO CZARNE I BIAŁE
Współczesny Nowy Jork. Sam i
jej mąż Terry kręcą film dokumen
talny o nastolatkach interesujących

TV 3 GDAŃSK
SIÓDEMKA
7.00 Babar - serial
7.30 Peter Rabit and his friends
- serial
8.00 Program lokalny
8.30 Za wszelką cenę - serial
9.30 Historia kołem się toczy
10.00 Serial fabularny
10.45 Telekurier
11.15 Czarne chmury - serial
12.00 To jest temat
12.15 Świat ogrodów - serial
12.45 U siebie
13.10 Kostek - serial
13.35 Za głosem serca - serial
14.00 Klan
15.00 Kino familijne: Eugenia
Sandler - serial
15.25 Program lokalny
19.00 Polska liga siatkówki
21.00 Parada humoru - serial
21.30 Program lokalny
22.00 Gra pozorów - film fab.
23.55 Barabas - film fab.
1.30 Zakończenie programu

się kuiturąhip-hopu. Szukają odpo
wiedzi na pytanie, dlaczego biała
młodzież z tzw. dobrych domów
ubiera się i zachowuje jak ich ró
wieśnicy z murzyńskich gett. Po
znają m.in. ciemnoskórego Deana,
utalentowanego gracza w koszy
kówkę, który sprzedaje mecz pod
stawionemu
policjantowi.
Ta
„transakcja” kończy się dla niego
tragicznie.

SPORT

Piątek, 4.01.2002 r.

Droga przez piekło
Arcaronsa około godziny. Po sześciu
etapach Czachor jest 27., a Dąbrow
ski - 28.
Szósty etap RajduArras-Dakar był
bardzo ciężką próbą dla Martyny
Wojciechowskiej i Jarosława
Kazberuka.
Martyna Wojciechowska: - Nawet
w najczarniejszych snach nie wy
obrażałam, sobie, że Afryka może być
aż tak nieprzyjazna kierowcy. Kto
tego nie przeżyje sam, nigdy nie uwie
rzy. Już pierwsza, stosun kowo najła
twiejsza, bo rozgrywana po szutrze,
partia odcinka specjalnego przynio
sła nam pierwsze nerwy. Kiedy w
pewnym momencie dojechaliśmy do
płonącego samochodu Schlessera,
oboje z Jarkiem poczuliśmy się bar
dzo nieswojo.-Ta ki widok daje moc
no do myślenia. Cale szczęście, że za
łodze nic się nie stało!
Po pierwszej szutrowej partii, na
wierzchnia już praktycznie do same
go końca zmieniała się z piaszczystej
na kamienistą. Z tego powodu musie
liśmy dziesiątki razy wysiadać z sa
mochodu, żeby zmieniać ciśnienie w
kołach. Kiedy zaczynał się piach, wy
puszczaliśmy powietrze dojednej at
mosfery. Na kamienie pompowali

śmy natomiast, nawet do 2,4. Dwa
najlepsze ciśnieniomierze nie wytrzy
mały trudów tej ciągłej zabawy, dość
szybko odmawiając posłuszeństwa.
Z każdym kilometrem mijaliśmy
nowe załogi walczące w pocie czoła z
rozbitymi, bądź zakopanymi samo
chodami. Tb wyglądało na pogrom!
Około setnego kilometra wjeżdżali
śmy na wydmę za nissanem, który
nieoczekiwanie zwolnił. Chcąc nie
chcąc zwolniliśmy i my, niestety, sku
tecznie zakopując się przy tym w pia
chu. Patrzymy, a nissan, chcąc na
brać rozpędu do ponownej próby pod
jazdu, wrzuca wsteczny i cofa, dość
mocno uderzając w naszą toyotę.
Rozbił nam przód samochodu, zde
molował halogeny i zderzak. Usłysze
liśmy od tamtej załogi tylko niemra
we,,sorry'’i tyle ich widzieliśmy. Nie
było jednak nawet czasu na złość,
musieliśmy bowieip zająć się wydo
byciem, samochodu.
Po wczorajszym sukcesie, dziś prze
szliśmy przez prawdziwe piekło. For
tuna koleni się toczy, ale mam nadzie
ję, że kolejne etapy nie będą obfitowa
ły już w takie wrażenia, jakich do
starczył nam, dzisiejszy dzień.
Martyna Wojciechowska i Jaro
sław Kazberuk, z czasem 8:25:05,
zajęli na odcinku specjalnym 77.
miejsce, do zwycięzcy tracąc 4:59:46.
W klasyfikacji generalnej, po sześciu
etapach (pięciu odcinkach specjal
nych) zajmują 76. pozycję, (wok)
Na zdjęciu: spalone buggy
Schlessera

Koszykarze i siatkarze

Towarzysko
13 lutego w Katanii na Sycylii
odbędzie się towarzyskie spotkanie
piłkarzy Włoch z reprezentacją
USA, rywalem Polski w grupie D
mistrzostw świata w Korei Płd. i
Japonii. Początkowo spotkanie pla
nowano na 27 lutego.
W kolejnych meczach towarzy

Tylko jednym punktem wygrali koszykarze
Los Angeles Lakers w wyjazdowym meczu z
Denver Nuggets. Mistrzowie NBA zwyciężyli
87:86 i to grając nadal bez kontuzjowanego
Shaquilla O’Neala. Pod nieobecność Shaqa obowiąz
ki lidera przejął Kobe Bryant, który 22 ze swoich 28
punktów zdobył w drugiej połowie spotkania.
Po tym zwycięstwie „Jeziorowcy” mają najlepszy
bilans w lidze, a Denver z 10 wygranymi i 19 poraż
kami zajmuje 5. miejsce w Midwest Division.
Ciągle poniżej oczekiwań grają Orlando Magie. Tym
razem „Magicy” ulegli w Bostonie 94:110, a Celtics
zajmują już 3. miejsce w Eastern Conference. W eki
pie „Magików” znów zawiodła obrona, a lider gości
Tracy McGrady zdobył tylko 15 punktów. Orlando z
meczu na mecz gra coraz słabiej i jeśli trener Doc Ri

vers nie zmieni czegoś w ustawieniu i motywacji za
wodników może być jeszcze gorzej.
Ważne zwycięstwo odnieśli koszykarze Minnesoty
Timberwolves. „Wilki” pokonały u siebie „Kozły” z
Milwaukee.
Wyniki ostatnich meczów zawodowej ligi koszyków
ki NBA: Boston Celtics - Orlando Magic 110:94, Cle
veland Cavaliers - Golden State Warriors 113:98,
New Jersey Nets - Memphis Grizzlies 92:74, Minne
sota Timberwolves - Milwaukee Bucks 95:77, Chica
go Bulls - Dallas Mavericks 97:107, San Antonio
Spurs - Detroit Pistons 97:85, Denver Nuggets - Los
Angeles Lakers 86:87, Phoenix Suns - Philadelphia
76ers 81:102, Portland Trail Blazers - Toronto Rap
tors 84:95, Sacramento Kings - Los Angeles Clippers
105:91. (wok)

J. Dudek
doceniony

Figo
piłkarzem roku
Luis Figo, gracz Realu Madryt i
reprezentacji Portugalii, został
uznany za najlepszego piłkarza
2001 roku w Portugalii w plebiscy
cie dziennika „Record”. Swoje gło
sy oddawali trenerzy 18 drużyn,
występujących w pierwszej lidze w
tym kraju.
Figo zgromadził 90 punktów i
wyprzedził grającego w Milanie
Rui Costę (55). Trzecie miejsce w
sondażu przypadło Pedro Paulecie z francuskiego Girondins Bor
deaux (24).
Przypomnijmy, że reprezentacja
Portugalii, obok USA i Korei Połu
dniowej, będzie rywalem polskich
piłkarzy w grupie D tegorocznych
mistrzostw świata, (wok)

Dudek za Riisem. Na interneto
wej stronie FC Liverpool odbył się
plebiscyt na najważniejsze klubo
we wydarzenia ubiegłego roku. W
głosowaniu udział wzięło ponad
16 tys. internautów!
Dobrze wypadł w nim bramkarz
naszej reprezentacji Jerzy Du
dek. Polak w głosowaniu na dają
cy najwięcej nadziei zakup zdobył
6749 głosów i zajął drugie miej
sce. Pierwszy był John Arne Riis.
Kibice ,,The Reds” za polskim
bramkarzem sklasyfikowali m.in.
takich piłkarzy jak: Litmanen i
Kirkland.

Oto wyniki sondy: najważniej
sza osoba w FC Liverpool - 1.
Gerard Houllier: 4550, 2. Micha
el Owen: 2174, 3. Sami Hyypia:
736, 4. Phil Thompson: 661; naj
lepszy piłkarz 2001 r. - 1. Micha
el Owen: 3341, 2. Sami Hyypia:
1610, 3. Steven Gerrard: 868, 4.
Gary McAllister: 218; najbole
śniejsza porażka 2001 r. - 1. Bar
celona: 3798, 2. Leeds: 1795, 3.
Bolton: 1011, 4. Grimsby: 933;
najlepszy zakup 2001 r. - 1. Riise: 13740, 2. Dudek: 6749, 3. Lit
manen: 1574, 4. Kirkland: 701.
(wok)

Victor Pua
trenerem Urugwaju

Szósty triumf
„Czerwonych Diabłów”

Fot. PAP

Victor Pua poprowadzi reprezen
tację Urugwaju w finałach piłkar
skich mistrzostw świata w Japonii
i Korei Południowej.
45-letni szkoleniowiec, który pra
cował już z drużyną Urugwaju w
eliminacjach MS, zgodził się
przedłużyć kontrakt.
Dodajmy, że Urugwaj jako ostat
ni zakwalifikował się do mi
strzostw świata, pokonując 25 li
stopada w rewanżowym meczu
barażowym Australię 3:0. (wok)

Wr; - •

W sobotę (5 bm.) pierwszą w no
wym roku kolejkę spotkań rozegra
ją zespoły Kołobrzeskiej Amator
skiej Ligi Koszykówki. Wydarze
niem 7. serii spotkań będzie mecz
liderującego (i niepokonanego)
Domina z trzecią w tabeli Ekotechniką. Mecz ten rozpocznie się o
godz. 16 w hali przy ul. Wąskiej 1
w Kołobrzegu.
W pozostałych zmierzą się: Awa
ria - Venus (godz. 14), Bambino Contras 75C (godz. 15), Akropolis
~ Śnieżka (godz. 17).
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n Lakersi jednym punktem

Bezpośrednia relacja z trasy rajdu Paryż-Dakar

Hiszpański motocyklista Joan
Roma(KTM) wrócił na pozycję lide
ra Rajdu Dakar 2002 po szóstym eta
pie. W gronie kierowców prowadzi
Japończyk Hiroshi Masuoka (mit
subishi). Wydarzeniem dnia było wy
cofanie się z rajdu dwukrotnego
triumfatora imprezy, francuskiego
kierowcy i konstruktora Jeana Lo
uisa Schlessera. Po 40 kilometrach
etapu jego samochód - Kangoo
schlesser specjał - stanął w płomie
niach.
Na trasie z Er-Rachidia do Ouarzazate (576 km) uczestnicy rajdu rywa
lizowali na odcinku specjalnym dłu
gości 338 km. W czołówce różnice
były sekundowe lub minutowe, ale
wiele załóg docierało do mety z wie
logodzinnymi stratami do najlep
szych.
Z kierowców najszybszy był w śro
dę Francuz Stephane Peterhan
sel, pięciokrotny zwycięzca afrykań
skiego rajdu w kategorii motocykli.
Od trzech lat startuje za kierownicą
samochodu i także plasuje się w czo
łówce.
Japończycy Kenjiro Shinozukai
Hiroshi Masuoka przyjechali tuż
za słynnym Francuzem, tracąc odpo
wiednio 20 i 29 sekund.
Łukasz Komornicki za
jął wysokie 39. miejsce,
choć stracił do zwycięzcy
blisko dwie godziny.
Rozważnie jadą polscy motocykli
ści. Jacek Czachor był 26., a Ma
rek Dąbrowsld 29. Obaj stracili do

Glos Koszaliński/Glos Słupski

Wznawiają również rozgrywki
kołobrzescy siatkarze. Mecze 6.
kolejki Kołobrzeskiej Amatorskiej
Ligi Siatkówki rozegrane zostaną
w niedzielę (6 bm.) w hali Mile
nium przy ul. Łopuskiego. Zmierzą
się w nich: Granica - Techsat/Partner (godz. 9), Kaziki Siemyśl Nafta (godz. 10.30), MOSiR Media
- Biznes College (godz. 12). Dodaj
my, że organizatorem obu lig jest
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre
acji. (jak)
skich Włosi zagrają z Anglią - 27
marca w Leeds i Australią - 17
kwietnia we Włoszech (nie ustalo
no miejsca).
Piłkarze Włoch, trzykrotni mi
strzowie świata, w grupie G przy
szłorocznych MŚ spotkają się z
Ekwadorem (3 czerwca), Chorwa
cją (8 czerwca) i Meksykiem (13
czerwca), (wok)

Stanisław Stefan Paszczyk doradcą
Prezydent Aleksander Kwaśniewski wręczył nominacje swoim no
wym doradcom. Znalazł się wśród nich prezes PKOl Stanisław Stefan
Paszczyk, który będzie zajmował się sprawami kultury fizycznej, spor
tu i ruchu olimpijskiego.
Mówiąc o zadaniach stojących przed doradcami prezydent RP powie
dział m.in.: „Stefan Stanisław Paszczyk będzie moim doradcą, który po
dejmuje obowiązki związane z szeroko rozumianym sportem, kulturą fi
zyczną, ruchem olimpijskim. Jest cały czas prezesem Polskiego Komitetu
Olimpijskiego. Tu, jako doradca, będzie wspomagał mnie w tym wszyst
kim, co związane jest z tą dziedziną, a przez cztery lata kadencji, które
mam na tym urzędzie, przypadają igrzyska zimowe w tym roku i igrzy
ska letnie w Atenach w roku 2004". (wok)

Manchester United awansował na
drugie miejsce w angielskiej Pre
miership po zwycięstwie 3-1 nad
Newcastle United. Było to już szó
ste z rzędu zwycięstwo obrońców
tytułu mistrzowskiego. Man. Uni
ted, który spadł na 9. miejsce po
porażce 0-1 u siebie z West Ham 8
grudnia, traci obecnie już tylko dwa
punkty do lidera - Leeds United.
Dwie bramki Paula Ścholesa i
jedna superstrzelca Ruuda van
Nistelrooya zapewniły zespołowi
Alexa Fergusona łatwą wygraną
z Newcastle, który wyszedłby na
prowadzenie w tabeli w przypadku
zwycięstwa. Jedynego gola dla go
ści strzelił Alan Shearer przy sta
nie 0-3.
W innym środowym spotkaniu
samobójcza bramka Horacio Carbonariego dała Fulham wyjazdo
we zwycięstwo 1-0 nad Derby Co

unty, który nadal znajduje się
strefie spadkowej.
1. Leeds
21 11 8 2 33-17
2. Manchester Ute1.21 12 3 6 51-31
20 11 6 3 41-24
3. Arsenał
21 12 3 6 39-28
4. Newcastle
20 11 5 4 30-20
5. Liverpool
21 8 9 4 33-20
6. Chelsea
21 9 4 8 32-27
7. Tottenham
21 7 8 7 27-24
8. Charlton
21 7 8 6 28-27
9. Aston Villa
20 6 9 5 20-20
10. Fulham
20 7 6 8 18-23
11. Sunderland
20 6 7 8 25-34
12. West Ham
21 6 5 10 23-29
13. Everton
21 5 8 8 24-32
14. Bolton
20 5 7 9 25-26
15. Blackburn
16. Middlesbrough 20 6 4 10 19-28
17. Southampton 20 7 1 12 23-33
21 5 4 12 15-36
18. Derby
21 4 6 11 26-31
19. Ipswich
20 3 7 10 14-36
20. Leicester

w
41
39
39
39
38
33
31
29
29
27
27
25
23
23
22
22
22
19
18
16

(wok)

I W Gold Cast półfinały
Rozstawiona z nume
rem pierwszym Amery
kanka Venus Williams
pokonała Ai Sugiyamę
(Japonia, 8) 6:2, 6:4 w ćwierćfina
le turnieju tenisowego WTA w Gold
Coast (pula nagród 170 tysięcy do
larów).

W meczu, którego stawką będzie
finał turnieju, Venus Williams ma
spotkać się dziś z Rosjanką Nadieżdą Piętrową, ale być może do tego
pojedynku nie dojdzie. W ćwierćfina
łowym meczu przeciwko Włoszce Silvii Farinie-Elii(5) Piętrowej odno
wiła się kontuzja ramienia, (wok)

Triathlonista skazany za przemyt

Porażka laskarzy
Reprezentacja Polski w hokeju
na trawie mężczyzn przegrała w
Barcelonie w Turnieju Trzech Na
rodów z Anglią 1:5 (0:2). Impreza,
która odbywa się pod patronatem
Międzynarodowej Federacji Hoke
ja na Trawie (FIH), była zaplano
wana jako turniej 4 Narodów. Z
udziału zrezygnował jednak orga

nizator mistrzostw świata - Male
zja.
Dla polskiej reprezentacji był to
pierwszy po dłuższej przerwie męcz
na otwartym boisku ze sztuczną
nawierzchnią. Kadrowicze przed
wyjazdem do Hiszpanii trenowali
w hali. Dziś Polska zagra z Hiszpa
nią. (wok)

Piłkarskie Oscary
Jerzy Dudek, Emmanuel Olisadebe i Maciej Żurawski zo
stali kandydatami do miana naj
lepszego piłkarza roku w plebi
scycie Piłkarskie Oscary, organi
zowanym przez stację telewizyjną
Canal Plus i Polski Związek Piłki
Nożnej.
To już trzecia edycja Piłkar
skich Oscarów, w których głosują
piłkarze 16 klubów ekstraklasy.
Ogłoszenie wyników plebiscytu
nastąpi w sobotę podczas gali w

Teatrze Polskim w Warszawie.
Podobnie jak w poprzednich
dwóch edycjach, w tym roku wrę
czone zostaną nagrody w 10 kate
goriach: najlepszy bramkarz, naj
lepszy zawodnik polskiej ligi, naj
większe objawienie, najlepszy
trener, najlepszy sędzia, najlep
szy prezes klubu, najlepsza dru
żyna, najlepszy dziennikarz pra
sowy, najlepszy komentator tele
wizyjny i najlepszy piłkarz roku.
(wok)

Sąd w Perth skazał Ivana Ferrario, włoskiego triathlonistę, na grzyw
nę w wysokości 5,5 tys. dolarów australijskich za próbę przemycenia do
Australii sterydów anabolicznych.
31-letni zawodnik usiłował wwieźć do Perth 14 fiolek testosteronu.
Próbę tę udaremnili australijscy celnicy, (wok)

Polska
awansuje z grupy!
Piłkarska reprezentacja Polski
awansuje z drugiego miejsca ze
swojej grupy w tegorocznych mi
strzostwach świata! Tak wynika z
notowań w zakładach bukmacherskich Williama Hilla.
RównocześnieAnglicy uważają, że
biało-czerwoni mają małe szanse na
wywalczenie tytułu. Za jednego po
stawionego na polskich piłkarzy
funta szterlinga, w przypadku gdy
by zostali oni złotymi medalistami,
można otrzymać aż 67 funtów. Fa
worytami bukmacherów są: Argen
tyna (1:5), Włochy i Francja (po 1:6).
Najwięcej można zarobić, jeśli
mistrzami świata zostanie Arabia
Saudyjska. Za 1 funta (średni kurs

w czwartek 5,73 zł) można zarobić
1724,73 zł.
Faworytem „polskiej” grupy we
dług tych zakładów jest Portugalia
(1:1,53). Na drugim miejscu umiesz
czono Polaków (1:4,5). Nieco niższe
notowania ma Korea Południowa
(1:6), natomiast w walce o awans
nie powinni w ogóle liczyć się piłka
rze USA (1:12).
W 1/8 finału podopieczni trenera
Jerzego Engela - zdaniem zakła
dów bukmacherskich Williama
Hilla - zmierzą się 17 czerwca w
Jeonju z Włochami, którzy mają
najwyższe notowania (1:1,44), spo
śród drużyn rozlosowanych do gru
py G. (wok)

Mike Tyson
skandalista
Mike Tyson wywołał kolejny
skandal, tym razem na Kubie,
gdzie spędzał sylwestra. Żelazny
Mike zaatakował w hotelu w Ha
wanie dziennikarzy, którzy próbo
wali przeprowadzić z nim wywiad.
Były mistrz świata pojawił się w

hollu hotelu ubrany tylko w dżinsy.
Obecność przedstawicieli mediów
rozwścieczyła go do tego stopnia, że
najpierw ich zwymyślał, potem gro
ził, a na koniec obrzucił... bombkami
ze stojącej w hollu choinki... (wok)
Fot. PAP
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Dziś rozstrzygnięcie?
W piątek po krótkiej przerwie
nastąpi dalszy ciąg emocji na
narciarskich skoczniach. W
Innsbrucku na przebudowanej
skoczni Bergisel rozegrany zo
stanie trzeci konkurs 50. Turnie
ju Czterech Skoczni. Czy Adam
Małysz zdoła odrobić niespełna
dwudziestopunktowe straty i
powtórzy swój sukces sprzed
roku? Czy jednak Sven Hanna
wald obroni pozycję lidera i bę
dzie pierwszym zawodnikiem,
który wygra wszystkie cztery
konkursy? Te pytania zadają so
bie niemal wszyscy sympatycy
sportu w Polsce i w Niemczech.
Przebudowa Bergisel kosztowała
około 13 milionów euro. Skocznia
została powiększona z K 115 na K
120. Teraz tzw. odległość jury wyno
si 132 metry, co oznacza, że w sprzy
jających warunkach będzie można
tutaj skakać powyżej 135 metrów, a
może nawet i dalej. Pierwszy kon
kurs przeprowadzono w ramach
Pucharu Kontynentalnego, w któ
rym z reguły startują zawodnicy z
zaplecza pierwszych reprezentacji.
Wczoraj odbyły się kwalifikacje
do dzisiejszego konkursu. Wygrał
Martin Hoellwarth, który skoczył
130 metrów. Austriak będzie ska
kał w parze z Niemcem Svenem
Hannawaldem, który tradycyjnie
nie brał udziału w kwalifikacjach.
Małysz zajął 4. miejsce. Polak od
dał skok na odległość 126 metrów
i otrzymał notę 126,8 punktów.
Jutro w parze będzie rywalizował
z Francuzem Remi Santiago.
W konkursie wystąpią również
Tomasz Pochwała (121 m, 114,3
pkt) i Robert Mateja (115 m, 104
pkt). Pochwała będzie skakał w
parze ze Słoweńcem Peterem Zontą, a Mateja z Austriakiem Marti
nem Kochem.
W sesji treningowej, która odby
ła się przed kwalifikacjami Małysz
skoczył dwa razy po 126,5 metra,
co było 12. rezultatem pierwszej i
4. drugiej serii.
Wydaje się, że w walce o triumf i
główną nagrodę - samochód Audi
model A4 avant quattro - liczą się

tylko dwaj skoczkowie: Hannawald
i Małysz. Ale czy tylko oni? W czo
łówce klasyfikacji jest bardzo cia
sno. Niewiele ponad dwa punkty
straty do Polaka mają szwajcarska
rewelacja Simon Ammann i de
monstrujący doskonałą formę zwy
cięzca turnieju sprzed dwóch lat
rutynowany Austriak Andreas
Widhoelzl. Znakomicie radzą so
bie także Fin Matti Hautamaeki
i Austriak Martin Hoellwarth.
Większość sympatyków jest jednak
przekonana, że zwycięzcą zostanie
Hannawald, Małysz lub Widhoelzl.
Wiele wyjaśni nam dzisiejszy kon
kurs. Jeżeli Hannawald ponownie
okaże się bezkonkurencyjny, to bę
dzie niemal pewny końcowego suk
cesu w tym prestiżowym turnieju.
Hannawald w tym sezonie skacze
znakomicie. Wygrał już trzy kon
kursy Pucharu Świata.
Jednak obecnie to Małysz prezen
tuje najbardziej stabilną formę,
dzięki której wyraźnie przewodzi
w klasyfikacji łącznej Pucharu
Świata. By jednak wygrać w
jubileuszowym Turnieju
Czterech Skoczni Polak
musi zacząć skakać „koncer

■ Po raz pierwszy w historii ko
bieta sędziowała mecz Realu Ma
dryt - towarzyskie spotkanie z drugoligowym Atletico Madryt na sta
dionie Santiago-Bernabeu.
25-letnia Hiszpanka Carolina
Domenech została sędzią FI FA na
spotkania drużyn kobiecych 1
stycznia, ale zadebiutowała w
męskich derbach stolicy, części
Madrid 2012Trophy, zorganizowa
nego dla promocji miasta ubiega
jącego się o organizację olimpia
dy.
W towarzyskim spotkaniu Real
Madryt pokonałAtletico Madryt 3:2
(1:1). Bramki: Raul (18), Ivan Helguera (52), Celades (72) - Fer
nando Torres (43), Roberto (80).
■ 17 kwietnia w Lizbonie repre
zentacja Portugalii zagra z Brazy
lią w meczu towarzyskim, będą
cym dla obu zespołów fragmentem
przygotowań do piłkarskich mi
strzostw świata w Korei Płd. i Ja
ponii.
Portugalia, która jest rywalem
Polski w grupie D MŚ, rozegra
ponadto 13 lutego mecz sparin
gowy z Hiszpanią w Barcelonie.
Tamtejsi działacze chcą także,
aby portugalscy piłkarze zmierzy
li się w marcu z reprezentacją
Kolumbii, (wok)
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Kożeniec czeka, Chamienia w domu
Wiele kwestii personalnych w zespole
Czarnych już się wyjaśniło. Mający spo
re braki kondycyjne Białorusin Walerij
Chamienia pojechał do swojej ojczyzny,
a Oleg Kożeniec, który znalazł się między młotem
i kowadłem, w dalszym ciągu nie jest pewien, gdzie
będzie grał. Oczywiście, jak wszyscy zapewne wie
dzą, w grę wchodzi Idea Śląsk Wrocław. Klub raz
chce mieć Olega w swoich szeregach, a innym razem
nie widzi takich potrzeb. Faktem jest, że w Idei mają
dość Rafała Bigusa i chętnie by go wymienili. Jed
nak czyjego miejsce zajmie Oleg Kożeniec za jakiś
czas zapewne decyzja zapadnie. - Walerij Chamie
nia ma spore zaległości w przygotowaniu sportowym.
Chce grać w Słupsku, toteż ułatwimy mu, aby jesz
cze tu wrócił. Natomiast agent Kożeńca w dalszym
ciągu rozważa sprawę jego przejścia do Idei. Na ra
zie Oleg znajduje się w Stupsku. Ostatnio przeszedł
zapalenie gardła, ale rozpoczął już treningi - powie

dział wiceprezes klubu Czarnych Andrzej Twar
dowski. - Od nowego roku zmienia się nazwa klu
bu. Nie będzie już członu Brok. Zmieniła się ustawa
o wychowaniu w trzeźwości, toteż nie było wyjścia, z
Brokiem musieliśmy się rozstać - dodał wiceprezes
A. Twardowski. - W hali ,,Gryfia” wszystkie rekla
my Broka już nie widnieją. Na ich miejscu pojawiły
się nowe, innych sponsorów drużyny. Musieliśmy zli
kwidować logo browarów, gdyż w innym razie posy
pałyby się kary - poinformował dyrektor „Gryfii”
Henryk Jarosiewicz. Zarząd klubu rozważa chęć
wyjazdu Klubu Kibica na mecz z Pogonią Ruda Ślą
ska. Zdaniem prezesa A. Twardowskiego, najpraw
dopodobniej do wyjazdu nie dojdzie ze względu na
bardzo trudne warunki pogodowe na południu kra
ju. - W zamian, tej samej grupie fanów basketu zor
ganizujemy wyjazd do Sopotu na mecz z Prokomem
Treflem. Będzie to zapewne ciekawsze spotkanie i jest
znacznie bliżej - dodał, (mar)

Pomyłki

rywalem - powiedział Hiddink na
konferencji prasowej, zorganizowa
nej z okazji pierwszej rocznicy ob
jęcia przez niego roli trenera repre
zentacji Korei. Holender dodał, iż
w najbliższym czasie w Europie
będzie obserwować piłkarzy z dru
żyn rywali. Zamierza być w Holan
dii, w Anglii. Chce także przyjrzeć
się gwieździe koreańskiego futbo
lu, piłkarzowi Anderlechtu Bruk
sela, jaką jest Seol Ki-hyeon.
(wok)

Skandalem zakończyło się otwar
cie nowego stadionu w stolicy Korei
Południowej, obiektu, który ma być
jedną z głównych aren mistrzostw
świata w piłce nożnej. Zgromadze
ni, zaproszeni z całego świata dzia
łacze, ze zdziwieniem i śmiechem
jednocześnie stwierdzili, że kilka
dziesiąt tabliczek informacyjnych w
języku angielskim zawiera błędy
ortograficzne i błędy w tłumaczeniu.
I tak zamiast napisu „NoEntry” jest
tabliczka „Not Entry”, oznaczenie
„Public Spectors” pojawiło się tam,
gdzie powinno być „Public Specta
tors”. (wok)

Trzynastą, a pierwszą w nowym
2002 roku, serię spotkań rozegrają
zespoły uczestniczące w Usteckiej
Halowej Lidze Piłki Nożnej, która
się odbywa pod patronatem „Głosu
Słupskiego”. Jak już informowali
śmy w tabeli po 12 seriach spotkań
prowadzi drużyna Siedem Pięć z
przewagą trzech punktów nad ze
społem Centrum i czterema punk
tami nad Miraleksem/Norlaksem.
Tak więc sprawa zwycięstwa w lidze
jest jeszcze otwarta. W zapowiedzi
noworocznej serii spotkań przedsta
wiliśmy na zdjęciu drużynę Dywi
zjonu, mając na myśli Przeciwlotników. Wprawdzie nie jest to wielki
błąd, gdyż oba zespoły wywodzą się
z jednostek wojskowych, a mundu
rowych futbolistów zapewne łączy

ten sam cel, obrona przeciwlotnicza
więc nie ma sprawy. Tym razem w
pełnej krasie przedstawiamy Przeciwlotników. W sobotę w noworocz
nej serii zmierzą się - w nawiasach
godziny spotkań: FAM Hetman Przeciwlotnik (15.35), ADP Słupsk
- Łosoś Ustka (16.10), Klombersi SC Karol (16.45), Siedem Pięć Oldboye Ustka (17.20), Jabel - Dy
wizjon (17.55), Milarex/Norlax Czarni (18.30), Debeściaki - Cen
trum (19.05), Korsarz - Golden
Boys (19.40), Tukan Wysoczańscy SC Pik (20.15). Twierdza (pauza).
Wszystkie spotkania odbędą się w
sobotę w hali sportowej Liceum
Ogólnokształcącego przy ul. Bursz
tynowej w Ustce, (mar)
Fot. Artur Stencel

F*o świętach pod kosz

■ Łukasz Starowicz (BSS Biel
sko-Biała) i Blanka Isielonis (AZS
AWF Kraków-Zakopane) obronili w
Krynicy wywalczone przed rokiem
tytuły mistrzów Polski w snowbo
ardzie w slalomie gigancie równo
ległym. Startowało 29 zawodni
czek i 54 zawodników.

■ Rozstawiony z numerem dru
gim Jugosłowianin Goran Ivanise
vic przegrał niespodziewanie z
Czechem Radkiem Stepankiem
6:7 (4-7), 2:6 w drugiej rundzie tur
nieju tenisistów ATP w stolicy Ka
taru - Doha (suma nagród 1,129
min euro).
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Biuro Prognoz Pogody CALVUS teł. 0 602526211

5.01.2002 r.

Łeba

-0

■

Na Pomorzu dość pogodnie, ale
Slup.sk Gdańsk
już nie tak mroźno. W ciągu dnia Koszalin
Olsztyn
nadal bez opadów, na termo- Szczecin^
metrach -0-3°C Wiatr słaby i
# Bydgoszcz
Białystok
umiarkowany, płn.-zach. W
nocy przeważnie pochmurno,
Poznań
Warszawa
bez opadów w wielu Zielona Góra
#, ...
miejscach pojawią się mgły.
• Łódź
Lublin
Ranek chłodny -1 -3 ° C.
•Wroclaw
Uwaga, kierowcy! Na drogach
-Kielce
w dalszym ciągu zimowe warunki
Opole Katowice '
jazdy. Jutro i pojutrze na niebie
pojawi się więcej chmur, nadal jednak nie
powinno padać i będzie cieplej do +I+2°C.

mmli

PIŁKA NOŻNA_______________

TENIS________________________

4.01.2002 r. 4

jtpWAjAFAN
Guus Hiddink,
—1---------- holenderski trener
piłkarskiej reprezentacji Korei
Południowej, przestrzega przed
polskimi piłkarzami, uważając
ich za najtrudniejszego rywala w
pierwszej rundzie mistrzostw
świata.
- Wszyscy zapłakali, kiedy wylo
sowaliśmy Portugalię i roześmiali
się, gdy los wyznaczył nam Polskę.
Ja jednak twierdzę, że polscy piłka
rze będą dla nas najtrudniejszym

SNOWBOARD________________

■ Motocyklista Valentino Rossi
i florecistka Valentina Vezzali zo
stali triumfatorami przeprowadzo
nego przez dziennik „La Gazzetta dello Sport” konkursu na najlep
szych sportowców włoskich 2001
roku. 21-letni Rossi zdobył tytuł
mistrza świata w motocyklowej kla
sie - do 500 ccm. Starsza o 6 lat
Vezzali wywalczyła w minionym
roku wszystkie możliwe tytuły: mi
strzyni świata i Europy indywidual
nie i drużynowo.

Fot. PAP
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Boją się Polaków

KRÓTKO

PLEBISCYT__________________

towo”. Małysz potrzebuje wygrać w
obu kolejnych konkursach. A i to
może być za mało, jeśli Hannawald
będzie siedział Polakowi „na ogo
nie” tzn. zajmie miejsca tuż za Ma
łyszem.
Obecnie Małysz skacze podobnie
jak przed rokiem. W ubiegłym roku
w Oberstdorfie był czwarty, a teraz
piąty, wówczas w Garmisch-Parten
kirchen zajął trzecie, czyli takie
samo jak obecnie, miejsce. Później
jednak Polak wręcz zdeklasował ry
wali. Zgromadził ponad 1000 punk
tów i po raz pierwszy w historii uzy
skał wynoszącą ponad 100 punktów
przewagę nad rywalami. W tym
roku taki „pogrom” rywali Małysz
musi już sobie wybić z głowy.
Emocjonując się jubileuszowym
konkursem Turnieju Czterech
Skoczni pamiętajmy, że najważ
niejszymi imprezami tego sezonu
są dwa indywidualne olimpijskie
konkursy w Salt Lake City. Lu
towe zwycięstwa najcen
niejsze. Powtórzyć je bę
dzie można dopiero za
cztery lata. (wok)

POGODA-Z^:

KO

W sobotę po świątecznej przerwie
rozgrywki wznowi Słupska Amator
ska Liga Koszykówki, nad którą
patronat sprawuje „Głos Słupski”.
W sobotę odbędą się tylko trzy me
cze. W pierwszym o godz. 17.30
zmierzą się Wilki z Gimnazjum IV,
o godz. 18.30 Gogowie spróbują wy
grać z Big Star, a o godz. 19.30 Abimet zmierzy się z Niebieskimi. W
niedzielę do rozgrywek przystąpią
panie. O godz. 10 spotkają się: Ze
spół Szkół Gastronomicznych i Handlowych/Kostol z Błękitnymi Bierkowo. W pozostałych meczach gra-

ją mężczyźni - Ósemka z Błękitnymi/Salusem Biegkowo - godz, 11,
Ruch SA z Lekarzem Domowym godz. 12.10, Mat/Bet/Sanitas z Piast
Teamem - godz. 13.20, Dry Masters
z Gazetą Wyborczą - godz. 14.30,
Scania I Liceum Ogólnokształcące z
Terloksem - godz. 15.40, Toyota z
Almotem - godz. 16.50, Interflor z
Liceum Ogólnokształcącym IV godz. 18 oraz Luksusowi z Gimna
zjum I-o godz. 19.10. Wszystkie
mecze odbywać się będą w hali spor
towej Szkoły Policji przy ul. Orzesz
kowej w Słupsku, (mar)

Gryf 95 trenuje
. Mimo bardzo trudnych warun
ków pogodowych piłkarze Gryfa 95
Słupsk rozpoczęli przygotowania
do rewanżowej rundy rozgrywek
2001/2002 w IV lidze Pomorskiego
Związku Piłki Nożnej. - Przygoto
wania do rundy wiosennej rozpo
częliśmy wczoraj. Zajęcia będą się
odbywały sześć razy w tygodniu.
Cztery razy będziemy pracować w
hali sportowej, której nam użyczy
ła Jednostka Wojskowa przy ul.
Westerplatte w Słupsku, a dwa razy
piłkarze będą uczestniczyć w zaję
ciach, które odbywać się będą na
stadionie przy ul. Zielonej. Najwię-

Zwolnili trenera
Federacja Piłkarska Hondurasu
potwierdziła zwolnienie ze stanowi
ska selekcjonera reprezentacji Ra
mona Maradiagę po nieudanych
eliminacjach do finałów MŚ 2002.
Prezydent federacji Lisandro
Flores Guillen powiedział, że
kontrakt szkoleniowca został anu
lowany, ale oficjalnie nastąpi to na
styczniowym spotkaniu federacji.
Według Floresa Guillena na razie
nie ma żadnych kandydatów na
miejsce Maradiagi.
Kontrakt Maradiagi kończył się
w lipcu 2002 r„ ale gdy Honduras
nie zdołał awansować do finałów
MŚ 2002, jego kontrakt został roz
wiązany sześć miesięcy wcześniej.
Trzeba przyznać, że mimo rozcza
rowania w eliminacjach World
Cup, rok 2001 był bardzo dobry dla
Hondurasu. Zespół z Ameryki
Środkowej zajął trzecie miejsce
w Copa America, eliminując w
ćwierćfinale Brazylię, i został
uznany przez FIFA mianem „ze
społu roku”, (wok)

cej czasu w pierwszej fazie przygo
towań poświęcimy na ćwiczenia
wytrzymałościowe - powiedział
nam trener Tadeusz Żakieta. Na
pierwszym treningu słupski szko
leniowiec spodziewa się około 15
futbolistów. Część zawodników stu
diuje, część uczy się w szkołach
średnich, więc przed feriami będą
mieli sporo nauki na uczelniach i
szkołach. Później nastąpi przerwa
w nauce więc grupa treningowa się
zdecydowanie powiększy. Trenera
Tadeusza Zakietę zapytaliśmy o to,
czy zajdą w drużynie zmiany per
sonalne. - Na razie na ten temat
nie chciałbym się wypowiadać. Na
pewno zespól zasili przynajmniej
jeden doświadczony piłkarz z ze
wnątrz, ale nie chciałbym również
ujawniać kto to jest - odpowie
dział. (mar)

Biegiem na Górę Chełmską
W ostatnim dniu starego oraz w
pierwszym dniu nowego roku na
terenie kraju odbyło się wiele im
prez biegowych. Przede wszystkim
były to biegi sylwestrowe lub nowo
roczne. Co prawda żaden klub w
regionie takiej imprezy nie zorga
nizował, ale biegacze ze Sławna,
którzy mienią się również „Morsa
mi Króla Eryka” sami sobie zorga
nizowali bieg na dystansie około 40
kilometrów. Co prawda precyzyjnie
trudno określić, ale naszym zda
niem był to jedyny bieg w Polsce na
tak długim dystansie. Na pierw
szym miejscu uplasował się Hen
ryk Chudy (3.44.00) na drugim
Henryk Telesiewicz (3.44.05), a
na trzecim Andrzej Żukowski
(3.46.00). Czwarty był Władysław
Żukowski (3.50.00). Oczywiście,

nie trudno się domyśleć, że pomy
słodawcami noworocznego marato
nu, w pierwszym dniu nowego roku
byli bracia Andrzej i Władysław
Żukowscy. Nie wiemy, jaką trasą
sławieńscy zawodnicy przemierzali
dystans ze Sławna na Górę Chełm
ską, ale wyszło im w sumie tak
około 40 kilometrów. Na Górze
Chełmskiej spotkali się oni z kole
gami z Koszalina, wśród których
nie zabrakło też Leszka Ratuszyńskiego, inspektora ds. sportu
tamtejszego Urzędu Miejskiego.
Biegacze obu grup gościnnie zostali
przyjęci i poczęstowani gorącą stra
wą przez, siostry szensztackie przy
Chełmskim Sanktuarium. To było
dopiero preludium przed tym, co
czekać będzie chętnych biegaczy
nie tylko z naszego regionu. 3 mar

ca najwytrwalsi joggingowcy wy
startują w supermaratonie zi
mowym na dystansie 100 kilome
trów, a jego trasa będzie wiodła ze
Sławna do Darłowa i z powrotem.
Natomiast nieco później (kwiecień)
maratońska brać wybiera się na
kolejne zawody na dystansie
42.195 m w Dębnie, a potem w dal
szej kolejności do Torunia (czer
wiec), Lębork (czerwiec) oraz Puck
i Szczytno (lipiec). Sławieńscy bie
gacze zamierzają też wystartować
w sztafecie na 100 km z Cottbus do
Zielonej Góry. Kalendarz imprez
sławieńskich wielbicieli biegania
na długich i bardzo długich dystan
sach jest o wiele dłuższy. Życzymy
im podobnie jak oni nam dużo wy
trwałości w maratońskich zawo
dach ora jak najlepszych wyników
i satysfakcji z uczestnictwa w
atrakcyjnych imprezach nie tylko
na terenie Polski, (mar)

