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Rozpoczął się kolejny
sezon połowu królowej
pomorskich rzek - troci
wędrownej. Jak co roku
Słupię oraz inne rzeki
przymorskie tłumnie ob
iegli wędkarze z całej
Polski. W pierwszym
dniu złowiono siedem
dużych troci oraz pierw
szego od wielu lat... łoso
sia.
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Nakład gazety 61.062 egz.

Pisarka Barbara Ko
smowska mieszka w
Bytowie. Jej najnowsza
książka ma szansę stać
się polskim bestselle
rem. „Teren prywatny” w
grudniu zwyciężył w
ogólnopolskim konkur
sie na polską wersję
Bridget Jones.

Na starym cmentarzu
w Kosierzewie jest wy
sypisko śmieci. Oo daw
nego parku pałacowego
miejscowi chodzili po
drewno na opał albo
żeby w ukryciu odpić
butelkę wina. Tak było do
czasu, kiedy we wsi po
jawiła się Emilia.
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Masz pytanie lub problem?
Napisz, zadzwoń do nas!

Kasa bardzo chora
Przed pacjentami ubezpieczonymi w Po
morskiej Regionalnej Kasie Chorych trud
ny rok. PRKCh ma 140 min zł długu i... naj
wyraźniej usiłuje go zmniejszyć kosztem
pacjentów.
PRKCh ma najgorszą sytuację finansową
wśród wszystkich kas w Polsce. Urząd Nad
zoru nad Ubezpieczonymi od ponad miesią
ca grozi wprowadzeniem zarządu komisa
rycznego, ale - jak dotąd - nikomu z kierow
nictwa PRKCh włos z głowy nie spadł, choć
Rada Kasy dwukrotnie w ostatnim czasie
rozważała kwestię odwołania jej dyrektora
Andrzeja Steczyńskiego. Tymczasem
PRKCh podpisała umowy na leczenie tylko
na styczeń, bo placówki medyczne nie zgodzi
ły się na proponowane kontrakty całoroczne.
Najbardziej ucierpią chorzy wymagający
opieki specjalistycznej. Dlaczego? Na przy
kład szpital w Słupsku złożył kasie propo
zycję zawarcia umów z 31 poradniami spe
cjalistycznymi, a kasa zaproponowała umo
wy tylko... 14 poradniom.

Białe szaleństwo
z autografem mistrza
W górach trwa sezon narciarski, a w skle
pach sportowych nie brakuje sprzętu dla
amatorów śnieżnego szaleństwa. Wybór
jest duży, podobnie jak ceny...
W zależności od firmy i modelu, najtańsze
deski dla dorosłych kosztują 550 złotych.
Bardziej wymagający zapłacić mogą nawet
ponad 1000 złotych. Dodatkowo wiązania to
wydatek rzędu 200-400 zł, a buty narciar
skie 300-600 złotych. Ubiór narciarza to
kombinezon w cenie 250-400 złotych, spe
cjalne rękawice za ok. 80 zł i czapka z polaru

- ok. 60 złotych. Całości dopełniają oczywi
ście kijki za 40-60 zł i gogle w tej samej ce
nie. Kompleksowe wyposażenie narciarza
kosztuje więc co najmniej 2 tys. złotych. Za
sprzęt dla dzieci płacimy niewiele mniej...
Największym zainteresowaniem, szczegól
nie wśród początkujących narciarzy, cieszą
się narty firmy ELAN, która wyposaża w
sprzęt Adama Małysza. Deski kupimy, oczy
wiście, z jego autografem...
Na zdjęciu: słupski sklep Athletica (nik)
Fot. Krzysztof Tomasik

Czarni na Śląsku
W trakcie świątecznej przerwy koszykarze Czarnych Słupsk uczestni
czyli w turnieju o puchar prezydenta Kołobrzegu. Niestety, podopieczni
trenera Aleksandra Krutikowa zajęli ostatnie miejsce, przegrywając
wszystkie spotkania. Zachodzi zatem obawa, że słupska drużyna nie
poradzi sobie w walce o ligowe punkty z Pogonią Ruda Śląska, siódmym
zespołem w tabeli. - Będziemy walczyć. Wprawdzie własny parkiet jest
atutem Pogoni, ale my również myślimy o zwycięstwie - powiedział Alek
sander Krutikow, trener zespołu.
O godz. 17 w niedzielę - początek transmisji meczu w Radiu Koszalin, (mar)

Salon Jubilerski
Skarabeusz

Wizerunek bliskiej Ci osoby
na przywieszce złotej lub srebrnej!
Zrób prezent sobie lub komuś kogo kochasz.

- Nie tylko liczbę poradni obcięli o połowę.
Także stawki na ich prowadzenie. O konkret
nych pieniądzach nie chcę mówić, gdyż ciągle
negocjujemy. Mam nadzieję, że uda nam się
jakoś wypośrodkować te propozycje - mówi
Andrzej Piotrowski, dyrektor szpitala w
Słupsku. - Na razie wszystko odbywa się na
ubiegłorocznych zasadach, więc pacjenci nie
odczuwają problemów z dostępem do specja
listów. Jeśli jednak nie otrzymamy dostatecz
nych pieniędzy, będziemy musieli obciążać
kosztami porad specjalistycznych lekarzy
podstawowej opieki, którzy wystawili skiero
wanie.
Od Pauliny Chilickiej, rzecznika PRKCh
w Gdańsku, udało się nam dowiedzieć jedy
nie, że: - Nadal prowadzimy negocjacje doty
czące zasad finansowania, a na razie świad
czenia medyczne realizowane są na dotychcza
sowych zasadach.
W ubiegłym roku kontrakt słupskiego szpi
tala z PRKCh wynosił 52 min złotych. - Pro
pozycje kasy na ten rok są o 20% mniejsze alarmuje A. Piotrowski. (LL)

Zima w gipsie
Bardzo śliskie ulice i oblodzone chodniki
utrudniają normalne poruszanie się i są przy
czyną częstych upadków i poślizgnięć. Do słup
skiego pogotowia od kilku dni trafia coraz
więcej osób z licznymi urazami. Ile - tego pra
cownicy pogotowia nie potrafili jeszcze osza
cować, ale zdaniem Włodzimierza Rutkow
skiego, kierownika Oddziału Pomocy Doraź
nej, jest ich znacznie więcej niż wiatach ubie
głych. Podobnie sytuacja wygląda w Ustce. Rzeczywiście na ulicach jest. niebezpiecznie i

tylko dziś przed południem zgłosiło się 55 pa
cjentów. Nie jest to jednak liczba przekracza
jąca nasze możliwości pomocy, tym bardziej że
przypadków wymagających hospitalizacji nie
jest wiele - mówił wczoraj dr Janusz Grzy
bowski szef NZOZ w Ustce.
Najczęściej do chirurgów i ortopedów tra
fiają ludzie starsi, których kości są mniej
wytrzymałe. Urazy, z jakimi się zjawiają, to
głównie stłuczenia, złamania oraz skręcenia
nóg i rąk. (nik)

Ponad 1000 pod broń!
W Centrum Szkolenia Ma
rynarki Wojennej w Ustce w
ciągu dwóch dni stawiło się
l.100 poborowych. Wcielono
ich do służby zasadniczej. Po
trzymiesięcznym przeszkole
niu ponad 900 mężczyzn zdo
będzie specjalności morskie i
zasili załogi okrętów. Kilku
dziesięciu młodych marynarzy
opuści Ustkę z prawem jazdy
kategorii ,,C”, a pozostali od
będą służbę w pododdziałach
wartowniczych jednostek brze
gowych Marynarki Wojennej.
(her)
Na zdjęciu: przed założe
niem munduru trzeba przejść
m.in. obowiązkową toaletę, a
ta byłaby niepełna bez wizyty
u fryzjera
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842-54-18
W redakcji dyżuruje

9.00-13.00
LEOKADIA LUBINIECKA

Słupskowi właśnie przybyło
500 bezrobotnych!

Praca
w urzędzie
pracy
Od 1 stycznia w słupskim Powia
towym Urzędzie Pracy zarejestro
wano ponad 500 bezrobotnych. To
kilkanaście razy więcej niż zwykle.
- To jest horror - mówi Grzegorz
Hołak, zastępca kierownika Po
wiatowego Urzędu Pracy w Słup
sku. - Przerwaliśmy inne zajęcia i

każdy z naszych pracowników, któ
ry mógł zająć się rejestracją bezro
botnych, został skierowany do ich
obsługi. Żeby zdążyć na czas ze
wszystkim, musieliśmy pracować po
godzinach.
Rejestrujący się bezrobotni to
przede wszystkim osoby zatrud
nione wcześniej sezonowo, m.in.
przy pracach leśnych i budowla
nych. Do ,,pośredniaka” trafiają
także osoby z zapowiedzianych
wcześniej zwolnień grupowych.
Jest też dobra wiadomość. Słup
ski PUP spłacił praktycznie
wszystkie swoje długi wynoszące
około 5 min złotych. Pieniądze
otrzymał z Krajowego Urzędu Pra
cy. Uregulowano m.in. zalegle
składki na ubezpieczenie bezrobot
nych w ZUS, a gminom wypłacono
zaległe złotówki za zatrudnianie
przy pracach interwencyjnych.
(bos)
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Rejestr
Słupski?
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Fot. Krzysztof Tomasik

Słupski starosta Stanisław Ką
dziela wystąpił do minister spra
wiedliwości Barbary Piwnik z
wnioskiem o utworzenie w słup
skim Sądzie Rejonowym wydziału
prowadzącego Krajowy Rejestr Są
dowy dla powiatów słupskiego, bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego i lęborskiego. Pani minister
wstępnie akceptowała propozycję.
(zez)

Idealny prezent na każdą okazję!
Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane
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USŁUGI
TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE
ŁADOWARKO-KOPARKA - KAMAZ

Słupsk, ul. Wojska Polskiego 22
Słupsk, ul. Starzyńskiego 7
Koszalin Pasaż Milenium, 1 Maja 18

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

JA) BUD

rr

Koszalin, Pasaż Feniks, ul. Połtawska 8 ^
Miastko, ul. Koszalińska 24

tel. dom. 345 82 12
kom. 0502 482 083 ou „

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

BM-22P

75-209 KOSZALIN, ul. BoWiD 7

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

oferuje:
- KABLE 1 PRZEWODY
Nowo otwarta
.
-ZR00ŁA ŚWIATŁA
? ,
. .
3
- OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY ę,
h^town.a!
- GRZEJNIKI, OGRZEWACZE WODY
S,upsl<' “l- Grunwaldzka 14
■ MATERIALS ELEKTROENERGETYCZNE
łel 841 68 16

MTW KUMULACJA W DUŻYM AUTKO
fO, ÓO&m

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

ON - 2,45 zł
TIR - 2,43 zł

|
i

tel. 8415477
www.mzk.slupsk.pl
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Kwaśniewski przed Lepperem

Pacjenci

Polityk roku
Ludzie tłoczą się w kolejce do banku w Paryżu, aby wymienić swoje pienią
dze na euro. Europejskie waluty, oficjalnie zastąpione przez euro, będzie
można wymieniać we Francji do końca marca tego roku. (PAP/AP)

Problemy z euro
Nowa europejska waluta euro
przysparza wielu krajom proble
mów. Nowych pieniędzy albo bra
kuje, albo też zdarzają się wybra
kowane banknoty.
W niektórych francuskich ban
kach i sklepach zabrakło euro.
Przyczyną tego jest masowa wy
miana franków na nową walutę. Z
powodu braków niektóre francu
skie banki odmawiają wymiany
waluty. Inne zaś ograniczyły trans
akcje do stałych klientów.
Podobna sytuacja jest w bankach
hiszpańskich. Hiszpanie wykupili
dotąd około czterech miliardów
euro, tak jak Niemcy, których jest
jednak dwukrotnie więcej niż Hisz
panów. Podobnie jak we Francji,
wiele hiszpańskich banków sprze

daje euro tylko stałym klientom,
Do masowej wymiany waluty z re
zerwą podchodzą Brytyjczycy. W
Wielkiej Brytanii doszło już jed
nak do kilku pomyłek. W Irlandii
policja ostrzega zaś przed fałsze
rzami pieniędzy, Nieudolnie wyko
nane podróbki euro ujawniono w
piątek. Według policji, fałszerze
wykorzystują fakt, że obywatele
nie znają jeszcze wyglądu nowej
waluty. Wybrakowane banknoty
euro pojawiły się w Finlandii.
Prawdopodobnie chodzi jednak
nie o fałszerstwo, ale o zwykłą po
myłkę w drukarni. Jak się okazu
je, część banknotów o nominale
500 euro nie ma wymaganych ho
logramów. Fiński Bank Centralny
ostrzega, że w obiegu może być wię
cej takich banknotów, (cza)

Rozmowy i starcia
Amerykański wysłannik na Bliski
Wschód, Anthony Zinni, próbuje
przekonać Żydów i Arabów do poko
ju. Na południu Izraela na prywat
nej farmie premiera Ariela Szarona trwają rozmowy z amerykań
skim mediatorem. Ma on przekony
wać czołowych izraelskich polityków,
że wstrzymanie ataków palestyń
skich na Izrael stwarza warunki do
wznowienia negocjacji pokojowych.
Premier Izraela podtrzymuje jednak
żądanie siedmiu dni absolutnego

spokoju przed decyzją o wznowieniu
rozmów z Palestyńczykami.
Tymczasem w piątek jedna osoba
zginęła w czasie operacji armii
izraelskiej koło Nablusu na Za
chodnim Brzegu Jordanu. Według
Palestyńczyków na przedmieścia
wjechało około 20 czołgów. Izrael
ska armia podaje, że to część dzia
łań antyterrorystycznych. Prowa
dzona ma tam być obława na dzia
łaczy zbrojnych organizacji pale
styńskich. (cza)

W ankiecie przeprowadzonej
przez Centrum Badania Opinii
Społecznej za polityka roku 2001
uznano Aleksandra Kwaśniew
skiego. Głosowało na niego 33 pro
cent pytanych. CBOS podało, że
Kwaśniewskiego częściej wymie
niali respondenci starsi i w śred
nim wieku niż młodzi. Częściej też
na prezydenta głosowały osoby z
wyższym wykształceniem.
Drugi w kolejności był Andrzej
Lepper, który zdobył ośmioprocentowe poparcie w sondażu. Według

średni

zmiana
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Wszyscy, którzy mają zastrze
żenia do pracy lekarzy czy funk
cjonowania szpitali lub przychod
ni, mogą poskarżyć się w Biurze
Praw Pacjenta. O powołanie Biu
ra Praw Pacjenta długo zabiega
ło Stowarzyszenie „Primum Non
Nocere". Teraz każdy poszkodo
wany pacjent będzie mógł bez
pośrednio zgłaszać swoje pro
blemy, a urzędnicy będą zobo
wiązani do tego, aby sprawdzić,
czy skarga jest zasadna. Pacjen
ci mogą się też dowiedzieć, jakie
prawa im przysługują. Biuro mie
ści się w ministerstwie zdrowia.
Można dzwonić codziennie od
godziny 8. 15 do 16.15 pod bez
płatny numer telefonu 0 800 190
590. Biuro będzie współpracować
z konsultantami medycznymi,
izbami lekarskimi i pielęgniarski
mi, a także z Rzecznikiem Praw
Obywatelskich. Placówka będzie
działać niezależnie od rzeczni
ków pacjenta działających przy
kasach chorych, (cza)

kańców dużych miast (powyżej 100
tys. ludności). Częściej wymienia
ły go także osoby pracujące na wła
sny rachunek.
Co 25 badany głosował na szefa
rządu Leszka Millera, a co 50 na
lidera Platformy Obywatelskiej
Andrzeja Olechowskiego.
20 procent pytanych przez CBOS
stwierdziło, że nie ma takiej oso
by, która zasłużyłaby na miano po
lityka roku 2001, a 17 procent nie
ma wyrobionej opinii w tej spra
wie. (cza)

Lepiej na drogach i torach
- Wszystkie drogi krajowe w Pol
sce są przejezdne - powiedział Je

rzy Śledź z Generalnej Dyrekcji
Dróg Publicznych. Na wielu dro
gach głównie w centrum kraju i na
wschodzie leży jednak warstwa
zajeżdżonego śniegu. Najlepsze
warunki do jazdy są natomiast w
województwach zachodnich: dolno
śląskim, lubuskim, opolskim i
wielkopolskim oraz na drodze nu

mer 6 w województwie pomorskim.
Tam nawierzchnie większości dróg
są czyste.
Według Krzysztofa Łańcuckie
go, rzecznika PKP Linie Kolejowe,
kursowanie pociągów odbywa się
normalnie. Uprzedził jednak, że
mimo opanowanej sytuacji, mogą
wystąpić opóźnienia wynikające z
trudnych warunków zimowych.
Witold Maziarz z Krajowego

Centrum Koordynacji Ratownic
twa i Ochrony Ludności przyznał,
że potrzeba jeszcze kilku dni na
udrożnienie dróg i dostarczenie
energii elektrycznej do miejscowo
ści jej pozbawionej. Maziarz powie
dział, że najtrudniejsza sytuacja
jest obecnie na Podlasiu oraz w wo
jewództwach świętokrzyskim i
podkarpackim, gdzie odciętych od
świata jest 71 wsi. (cza)

Nowy Jork

Pomnik na
ruinach WTC
Nowy burmistrz Nowego Jorku
Mike Bloomberg zdecydował w
piątek, że wieżowce World Trade
Center nie będą odbudowane. W
miejscu, gdzie stały zniszczone w
atakach 11 września wieżowce, po
wstanie niewielki pomnik ofiar
ataków i kilka biurowców o połowę
niższych od zniszczonych gma
chów. Bloomberg podjął taką decy
zję po konsultacjach ze specjalnie
powołaną komisją. Dodał, że wszy
scy inwestorzy sprzęciwi,li się od
budowie wieżowców o pierwotnej
wysokości. Komisja odrzuciła też
pomysł, aby ocalałe resztki wie
żowców pozostawić jako trwałą
ruinę, (cza)

Pogrzeb Obywatela G.C.
Na Cmentarzu Wojskowym na
warszawskich Powązkach odbył
się pogrzeb lidera zespołu Repu
blika Grzegorza Ciechowskiego.
Pośmiertnie został on odznaczony
przez prezydenta Krzyżem Kawa
lerskim Orderu Odrodzenia Pol
ski. Aleksander Kwaśniewski
przyznał odznaczenie G. Cie

ośrodka badań, Leppera docenili
przede wszystkim rolnicy, mieszkań
cy wsi w ogóle, osoby młode, respon
denci z wykształceniem podstawo
wym, zasadniczym zawodowym i
średnim, a także badani żyjący w
złych warunkach materialnych oraz
osiągający niskie dochody.
Z sondażu wynika, że sześć pro
cent pytanych przez CBOS uważa,
że miano polityka roku należy się
Lechowi Kaczyńskiemu. Popu
larność lidera Prawa i Sprawiedli
wości jest większa wśród miesz

mają prawa

chowskiemu -jak napisał - jako
zasłużonemu dla Polski wybitne
mu artyście, niepospolitemu czło
wiekowi, który zajmie miejsce w
panteonie twórców poezji i muzy
ki.
Na warszawskim cmentarzu
Grzegorza Ciechowskiego żegnała
rodzina, przyjaciele i fani. Byli
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Indyjscy żołnierze zajmują pozycje na linii frontu na granicy z Pakistanem,
niedaleko sektora Samba. Indie i Pakistan od połowy grudnia koncentrują
wojska wzdłuż granicy i nakładają na siebie nawzajem sankcje polityczne
i gospodarcze. (PAP/AP)

Türysci
omijają Polskę
Polska Organizacja Turystyczna
opublikowała w piątek raport, z
którego wynika, że w ubiegłym
roku drastycznie spadła liczba za
granicznych turystów przyjeżdża
jących do naszego kraju. Z doku
mentu dowiadujemy się, że odwo
łano 60-90 procent przyjazdów, a o
30-40 procent zmalały zamówienia
na 2002 rok. Do załamania się tu
rystyki na całym świecie doprowa
dziły ataki terrorystyczne w USA
11 września. Od tego czasu turyści
niechętnie podróżują samolotami.
Polska Organizacja Turystyczna
uważa, że wbrew pozorom Polacy
mogą na tym skorzystać. Więk
szość turystów z krajów europej
skich może bowiem przyjechać do
Polski drogą lądową, dlatego po
winno się wykreować Polskę jako
miejsce bezpiecznego wypoczynku.
Dane te POT opracowała na pod>stawie opinii organizacji i instytu
cji działających w1 sektorze turysty
ki przyjazdowej, (cza)

m.in. poeta Jan Wołek, który prze
mawiał nad grobem, Justyna
Steczkowska, która zaśpiewała
Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło w grudniu bada
podczas nabożeństwa. Przybył też
nia dotyczące integracji Polski z Unią Europejską. Za wstąpieniem nalider dawnego Perfectu Zbigniew
Hołdys.
szego kraju do Wspólnoty opowiedziało się 60 procent ankietowanych.
G. Ciechowski zmarł nagle 22
Według Centrum, to najwyższy od trzech lat odsetek zwolenników roz
szerzenia Unii.
grudnia podczas operacji serca.
Przekonanie, że Polska stawia stronie unijnej zbyt małe wymagania,
Miał 44 lata. Był wokalistą, piani
wyraża większość wyborców wszystkich ugrupowań startujących w wy
stą. flecistą i kompozytorem, pisał
teksty, pracował jako producent
borach i będących teraz w parlamencie, oprócz SLD. (cza)
muzyczny. Popularność zdobył jako
założyciel i lider zespołu Republi
ka, który w latach 80. był jedną z
najpopularniejszych grup w Polsce.
Muzycy rozstali się w 1986 roku. G.
Robot z łyżkami
ców. Złodziejowi grozi do 5 lat wię
Ciechowski rozpoczął wówczas ka
zienia. (mag)
Wczorajszej nocy w Będziechorierę solową pod pseudonimem
wie
(gm.
Główczyce)
włamywacz
W drzewo
Obywatel G.C. Republika reakty
wybił szybę w oknie i wszedł do
wowała się w 1990 roku. Najnow
W czwartek około godz. 22 nie
szkolnej kuchni. Ukradł robot ku
szy album grupy miał się ukazać w
chennego oraz łyżki wazowe i sto opodal Parnowa (powiat koszaliń
tym roku. Ostatnim dokonaniem
ski) w przydrożne drzewo uderzy
Ciechowskiego była muzyka do fil łowe. Straty oszacowano na około
ło
audi 100. Kierowca i pasażer z
300 złotych. Sprawcy grozi nawet
mu „Wiedźmin”. (cza)
niegroźnymi urazami trafili do
10 lat więzienia, Z kolei kradzieży
w szkole w Gharnowie (gmina Ust szpitala.
Na zdjęciu: Kwiaty na grobie
ka) zapobiegł dozorca, który spło
Okradli szkołę
Grzegorza Ciechowskiego, lidera i
szył włamywacza. Zdążył on jedy
W
Suchej
Koszalińskiej, gmina
wokalisty zespołu „Republika”,
nie wyważyć okno. Straty wynoszą
Sianów, włamano się do Szkoły
kompozytora i producenta. Cie około 100 złotych.
Podstawowej. Sprawcy ukradli te
chowskiego pochowano na Cmen
lefon, radio, komputer. Straty osza
Telewizor i dowód
tarzu Wojskowym na warszaw
cowano na pięć tysięcy złotych.
skich Powązkach. (PAP)
Nieznany sprawca podczas nie
Kradziei kia
obecności lokatorów wszedł do
otwartego mieszkania przy ul. Ko
Wczoraj nad ranem w Sławnie
łłątaja w Słupsku, skąd ukradł te skradziono parkujące przy ul
lewizor o wartości 650 zł oraz do Gdańskiej kia pregio. Samochód
wód osobisty jednego z mieszkań był warty 30 tysięcy złotych, (dak)
Ustce. - Ładunek cały czas dryfuje

Chcemy do Unii

POLICYJNA

AMERYKAŃSKI
średni

zmiana

3,9480

Losowanie z piątku 4.01

MULTILOTEK
1,7,10,12,15,18,23,27, 29,32,
33, 34,35,61,68, 72, 76,78,79,80

TWÓJ SZCZĘŚLIWY
NUMEREK
Losowanie I: 3, 8,16, 41
Losowanie II: 35
Wygrane z czwartku 3.01

TWÓJ SZCZĘŚLIWY NUMEREK
I stopnia - brak, II - 5.565,20 zł. III
- 1.590,00 zł, IV- 65,20 zł, V - 8.80
zł. (cza)

Drożej
z Rafinerii
Rafineria Gdańska podnosi od
soboty hurtowe ceny niektórych
gatunków benzyny o 28-40 zł za
tonę. Oznacza to, że ceny detalicz
ne na stacjach wzrosną od 2,8 do 4
gr na litrze. Ceny oleju napędowe
go i benzyny bezołowiowej 98 pozo
stają bez zmian. Przyczyną pod
wyżki jest wzrost notowań benzy
ny na rynkach europejskich, (cza)

„Karolina” gubi deski
Ponad 120 metrów sześciennych
drewna dryfuje po Bałtyku kilka
naście mil od brzegu. Podczas nie
dawnego sztormu ze statku „Karo
lina” bandery norweskiej do morza
wypadł ładunek - kilkaset pięcio
metrowych drewnianych bali. - Do

zdarzenia doszło 40 mil od brzegu,
na wysokości Gąsek w gminie Miel
no - mówi Jerzy Duczmal z cen
trum dyspozycyjno-kontrolnego w
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na wschód.
Na plażę od Rowów aż po Łebę
morze wyrzuciło już dziesiątki de
sek i tzw. kątówek, pochodzących
ze statku „Karolina”. Jednak pra
cownicy Urzędu Morskiego w Słup
sku spodziewają się, że potężne
drewniane bale morze wyrzuci
wkrótce na brzeg w okolicach Miel
na i Łaz. (qba)
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W piątek dzieci ulepiły małego bałwanka ze śniegu przed greckim Akropo
lem. Na zaśnieżonym Akropolu strażnicy rzucali w siebie śnieżkami, a hisz
pańscy i japońscy turyści dotkliwie marzli, zaskoczeni nietypową aurą.

(PAP/EPA)
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WIELKIE EMOCJE

Glos Koszaliński/Głos Słupski

Słupsk, gdyż o tej porze roku jest to
jedyna atrakcja przyciągająca tak
duże rzesze sezonowych turystów.
- Od kilku lat spada liczba przy
jeżdżających nad Słupię wędkarzy.
Powodemjest stale zm niejszająca się
populacja troci. Kiedyś złowienie
sześcio-, ośmiokilogramowych sztuk
było na porządku dziennym. Nieste
ty, od kilku lat takie okazy stały się
rzadkością - ubolewa Ryszard Ni
zioł, wędkarz ze Słupska, który zło
wił w okolicy Spichlerza Richtera
samca troci o wadze prawie 1,5 kg.

Minął

Kontrowersje

a

1 stycznia rozpoczął się kolejny sezon połowu królowej pomor
skich rzek - troci wędrownej. Jak co roku Słupię oraz inne przy
morskie rzeki tłumnie obiegli yvędkarze z całej Polski. Wielu z
nich, licząc na spotkanie z tą piękną i waleczną rybą, zrezygno
wało nawet z udziału w sylwestrowych balach.
Tym razem wędkarze mieli wiele
powodów do radości. Pierwszy
dzień wędkarskiego szaleństwa
okazał się udany. Złowiono siedem
dużych troci oraz pierwszego od
wielu lat... łososia.
Zarząd Okręgu Polskiego Związ
ku Wędkarskiego w Słupsku trady-

pierwszym rzucieJednak nie zahaczy
ła się na kotwiczkę. Zarzuciłem wahadłówkę w to sam o miejsce jeszcze
raz. Po kilku obrotach korbką kołow
rotka, ryba znów zaatakowała błysk,
tyle że tym razem zaczepiła się na trzy
haki - relacjonuje J. Biskupski.
Jednak największe ryby podczas

w Słupi okazała się jednak 102-centymetrowa troć wędrowna o wadze 7,8
kg, którą w okolicy podsłupskiego Bydlina udało się wyciągnąć Krzyszto
fowi Zieniewiczowi ze Słupska. Ryba wzięła o ósmej rano w miejscu, w
którym wcześniej próbowałi szczęścia
inni wędkarze: Holowanie trwało około
20-25 minut - opowiadał zwycięzca.

Mniej wędkarzy
Pomimo, że Słupia w tym roku była
szczodra i nie poskąpiła ryb, słabe
wyniki z poprzednich łat sprawiły, że
nad Słupią pojawiło się znacznie
mniej wędkarzy niż w latach poprzed
nich. Przypomnijmy, że w ciągu ostat
nich dwóch lat, w pierwszych dniach
trociowego szaleństwa złowiono po
jednej troci. Stracił na tym także

Nadal wśród wędkarzy wiele kon
trowersji wzbudza punkt odłowu troci
na Słupi, zlokalizowany na śluzie przy
ul. Nad Śluzami w Słupsku. Ich zda
niem, odławia się tam za wiele ryb, a
nowo wybudowana przepławka - bez
odpowiedniego nadzoru rzeki w okre
sie ochronnym - nie rozwiąże proble
mu zmniejszającej się od lat popula
cji tych szlachetnych ryb w Słupi.
- Pozbywając się wędkarzy znad
rzek w okresie trzym iesięcznego zaka
zu połowu ryb łososiowatych (dop.
aut. - październik, listopad, gru
dzień) stworzono idealne warunki dla
kłusowników, którzy w tym czasie
opanowują „bezpatiskie”rzeki. Doszło
do tego, że oni lepiej pilnują strażni
ków wodnych, niż strażnicy kłusow
ników - mówi Tadeusz W., węd
karz ze Słupska (nazwisko do wia
domości redakcji). - Dopóki nie roz
wiąże się problemu odłowu ryb przez
PZW na cele konsumpcyjne oraz nie
zapewni odpowiedniej kontroli rzeki,
jeszcze przez długie lata w Słupi nie
przybędzie troci i łososi.
Kłusownicy są bezwzględni używając agregatów prądotwór
czych, zabijają również ryby innych
gatunków, a łowiąc na tzw. szarpaka, czyli duże kotwice na sznurach,
rozbijają gniazda tarliskowe i ka
leczą ryby. Używają także ościeni
(rodzaj harpuna) oraz sieci rybac
kich. T^lko w tym roku służby mun
durowe patrolujące słupskie i'zeki
zatrzymały kilkadziesiąt osób zaj
mujących się tym procederem.
ARTUR STENCEL
Na zdjęciu tytułowym: Ryszard Ni

zioł wyciąga z rzeki pierwszą w tym
roku złowioną przez siebie troć.
Fot. Artur Stencel

no i dobrze
Miniony bezpowrotnie rok 2001 był niepomyślny dla świata, Pol
ski i naszego regionu. Kto z Państwa myśli inaczej, to albo jest
niepoprawnym optymistą, albo sprzyjała mu ostatnio Fortuna.
Widok walących się wież World
Trade Center pozostanie na zawsze
w naszej pamięci. Ta tragedia,
śmierć tysięcy niewinnych ludzi,
zamordowanych na oczach telewi
dzów całego świata, ma wymiar nie
tylko wstrząsu moralnego. Także
politycznego. Nawet największe
mocarstwo, dominujące militarnie
nad resztą świata na lądach, mo
rzach i w kosmosie, jest właściwie
bezbronne wobec garstki terrorystów-fanatyków. Daj Boże, aby
plaga terroryzmu jak najdłużej
omijała nasz kraj. Tym bardziej że
inne plagi go nie omijają. Recesja,
3 miliony ludzi bez pracy, politycy
myślący raczej o własnych intere
sach niż o nas. Jeszcze rok temu
obiecywano nam przyśpieszony
marsz do dobrobytu bogatej Euro
py Zachodniej, a dzisiaj premier
Miller chce nas zawrócić z drogi do
pogrążonej w anarchiiArgentyny.
W regionie jest jeszcze gorzej.
Bezrobocie przekraczające w wielu
powiatach 30 procent ma wymiar
zapaści cywilizacyjnej. Wielu na
szych sąsiadów nie myśli o rozwo
ju, samodoskonaleniu, korzystaniu
z dobrodziejstw kultury, lecz o bio
logicznym przetrwaniu z tygodnia
na tydzień.
Dlatego bez żalu żegnam 2001
rok. A w nowym życzę Państwu

abyście z dwojga złego oglądali
raczej telenowele w Polsacie niż
relacje z ataków terrorystów. Pre
mierowi Millerowi życzę, aby
sprawdziło się jego porzekadło o
„prawdziwym mężczyźnie, które
go poznaje się nie po tym jak za
czyna, lecz po tym jak kończy”, bo
wiem od 3 miesięcy tylko narzeka
na poprzednika - uśmiechniętego
ekspremieraBuzka. Andrzejowi
Lepperowi naszemu krajanowi,
aby nie oglądał więcej westernów.
Świat według Leppera wygląda
tak: jest garstka wspaniałych, czy
li Samoobrona, jest miasto, czyli
Polska, zasiedlone przez sterrory
zowaną, bezbronną ludność i są
bandyci. Andrzej Lepper, szeryf,
strzela z biodra do wszystkiego co
porusza się na politycznych saloonach i nie ma biało-czerwonego
krawata. Po II wojnie światowej
przez 45 lat panował nad nami
Dziki Wschód, teraz A. Lepper
wprowadza porządki rodem z Dzi
kiego Zachodu. Panie pośle An
drzeju, dosyć zdziczenia!!!
A Wam drodzy Czytelnicy ży
czę abyście zdrowi byli, na du
chu nie upadali i wierzyli, że w
nowym 2002 roku może być tyl
ko lepiej.
MIROSŁAW MAREK
KROMER

Wmß:

Jan Biskupski ze Słupska ze swoją zdobyczą

Na białą wahadłówkę
~ Ryba wzięła za dziesiątym rzu
tem. Holowałem ją niespełna pięć
minut. Samica troci mierzyła 50
centymetrów, wzięła na białą wahadłówkę (dop. aut. - blacha wahadło
wa). Wędrowała na tarlisko, brzuch
pełny był ikry - mówi Kazimierz
Deniszczuk, rencista ze Słupska
2 koła PZW „Kapena”.
Prawie dwukilogramową samicę,
mierzącą ponad 60 cm złowił także
Jan Biskupski ze Słupska. - Wycią
gnięcie ryby na brzeg trwało kilka
minut. Uderzyła w blachę już przy

trwającej cztery godziny rywalizacji,
w tym - pierwszego od wielu lat ło
sosia, złowiono dopiero w południe.
- Nad rzekę przyjechałem o dzie
wiątej. Przez ponad trzy godziny bez
skutecznie zarzucałem przynęty. Pró
bowałem łowić na wahadłówki, wi
rówki (dop. aut - błyski obrotowe)
oraz woblery (dop. aut. - przynęty w
kształcie rybek). W południe nagle
coś uderzyło. Poczułem silne szarp
nięcie i duży opór. Wędka wygięła się
w pałąk. Rozpoczęła się bardzo emo
cjonująca walka. Myślałem, że to
troć. Gdy zobaczyłem, że to łosoś, zro
biło mi się gorąco. Pełnia szczęścia
przyszła dopiero wówczas, gdy ryba
wylądowała na brzegu - mówi To
masz Dolecki ze Słupska. Złowił
łososia ważącego 4,5 kilograma.
Największą rybą złowioną tego dnia

Tomasz Dolecki z pierwszym od wielu lat łososiem
złowionym w Słupi

Dynamicznie działająca
firma na terenie Pomorza
Zachodniego w branży
elektroenergetycznej
poszukuje kandydatów
do pracy na stanowisko

Zakład
Energetyczny
Koszalin
Spółka Akcyjna

STARSZEGO REFERENTA

Na troć do Kołobrzegu!
- Dziennikarze przyzwyczaili
się i na rozpoczęcie sezonu połowu
troci jadą nad Słupię - mówi Je
rzy Pletty, przewodniczący Okrę
gowej Komisji Rewizyjnej Pol
skiego Związku Wędkarskiego w
Koszalinie. - Tymczasem prawda
jest taka, że nad Parsętą łowi się
więcej. W ubiegłym roku tylko w
Kołobrzegu pierwszego dnia zło
wiono 80 sztuk. Jak było w tym
roku jeszcze do końca nie wiemy.
Mam pewne informacje o kilkuna
stu sztukach.
Tym razem, w Nowy Rok w związ
ku z wietrzną pogodą i wyjątkowo
wysokim poziomem wody w Parsę
cie uniemożliwiającym swobodny
dostęp do brzegu rzeki, spora część
wędkarzy pozostała w domach. I
tak jednak nad Parsętą w Koło
brzegu, na wysokości ul. Trzebia
towskiej było tłoczno.
Zdzisław Próchno z Kołobrze
gu wyszedł nad brzeg Parsęty już
1 stycznia nowego roku. - Próbo

wałem, nic nie było - opowiada
wędkarz. - Dopiero trzeciego stycz
nia... Stanąłem przy ujściu Parsę
ty, przy drewnianym moście. Za
rzuciłem błystkę obrotową, taką
kombinowaną, własnej roboty.
Parę godzin prób i udało się - cie
szy się pokazując ponad półmetro
wą troć, ważącą około 3 kilogra
mów. - Ryba jest. Każdy, kto trochę
postoi, coś złapie.
Do J. Pletty dotarły już wieści o
wyjątkowo dorodnych trociach, je
den z wędkarzy złowił 12-kilogramowy okaz o długości 1,10 m. Jak
mówi J. Pletty, to bardzo charak
terystyczne, że po roku „chudym”,
kiedy łowiono raczej niewielkie
ryby, następuje rok „tłusty”. Dru
giego dnia wędkarz z południa
Polski w pobliskim Ząbrowie omal
nie stracił wędziska, z którego po
długotrwałej szarpaninie zerwała
się potężna troć. Tradycyjne miej
sca połowów nad Parsętą to rów
nież odcinek rzeki na wysokości
Rościęcina i Fabryki Domów.
(ima, has)
Na zdjęciu: także w Kołobrzegu
można złowić „taaaką rybę”
Fot. Karol Skiba

a

w Wydziale Sprzedaży
Zespół Sprzedaży Indywidualnej
Główny cel stanowiska:
* zapewnienie właściwej obsługi klienta
w zakresie sprzedaży indywidualnej
Od kandydatów oczekujemy:

* wykształcenia wyższego technicznego w zakresie elektroenergetycznym
* umiejętności przeprowadzania analiz technicznych i ekonomicznych
* umiejętności obsługi pakietu narzędziowego MS Office
* umiejętności interpersonalnych oraz organizacyjnych
* dyspozycyjności
Oferta powinna zawierać:
* pisemne zgłoszenie wraz z motywacją ubiegania się
na wymienione stanowisko
* życiorys

Oferty prosimy składać;
-

w terminie do 15 stycznia 2002 r.
w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Oferta pracy - Wydział Sprzedaży”

w sekretariacie ZE Koszalin SA
(I piętro, pokój 201)
75-950 Koszalin, ul. Morska 10
ZEKSA zastrzega sobie prawo do nieskorzystania
z oferty bez podania przyczyn.
Kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni
o dalszym postępowaniu.

ul. Morska 10
75-950 Koszalin
te!. (094) 345-58-59
fax (094) 343-20-36
centrala@zeksa,koszalin.pl
www.zeksa.koszalin.pl

IDÓW Rondo]

cyjnie już zorganizował festyn węd
karski „Troć 2002”, inaugurujący
sezon trociowy na Słupi. Wzięło w
nim udział prawie 150 wędkarzy.

GM-6490

wuje tiri-tiri, pam-pam i już wiado
mo wszystkim o co chodzi. Popija
wodę mineralną. Pod ręką stoi kil
ka butelek. Na podorędziu duży
ręcznik, bo praca ciężka, do potu.
W krótkich przerwach rzuca jakąś
anegdotkę, związaną ze swymi
wojażami po świecie. Wiadomo był
wszędzie, w największych salach
koncertowych światach. Raczej
można zapytać, gdzie nie był, z kim
nie grał, wtedy odpowiedź byłaby
lapidarna.
W pewnej chwili mistrzowi podo
ba się gra pierwszego skrzypka.
Ściska mu rękę, mówi coś do niego
z uznaniem. Zdejmuje barwny sza
lik z szyi, skomponowany kolory
stycznie pod kolor gołębiej koszu
li. Teraz zabrzmi z rozmachem
„Cesarski walc”. Potem przerwa i
znowu wieczorna próba.

Mała sala prób Filharmonii Koszalińskiej. Wąskie przejście
od drzwi do pulpitu dyrygenckiego jest wyłożone na podło
dze kolorowymi kartkami. - To nie bałagan, to maestro Jerzy
Maksymiuk oznaczył dokładnie, którędy będzie zawsze sze
dł na swoje miejsce - objaśnia szeptem ktoś z orkiestry.
Próba odbywa się późnym wie
czorem, prosto z marszu, czyli z
długiej, męczącej podróży dyry
genta. Ale maestro nie folguje ani
sobie (- Przecież jestem przyzwy
czajony do długich podróży - wy
znał nam następnego dnia), ani
orkiestrze. Na białej ścianie za
plecami, jak na tablicy rysuje
umowne znaki, wyjaśniające co
oznacza każdy jego gest. Próba
jednego walca trwa godzinę. Tak
też było w czwartek w przeddzień
noworocznych koncertów. Potem
polki. Mistrz zwraca uwagę, by,
broń Boże, nie zabrzmiało to ludo

wo. Nie lubi ludowości. - Chyba że
węgierską, ale to moja wada - za
strzega.
* * *
Jerzy Maksymiuk przyciąga jak
magnes. Co tym razem zaprezen
tuje? - Zaproszono mnie na koncert
Straussa, więc, oczywiście, jego
słynne walce i polki. To niezwykle
trudna muzyka. Trzeba osiągnąć
wiedeńskość, lekkość, wdzięk i czar.
Wbrew pozorom to nie jest łatwe do
zagrania.
Kolejna próba. Cyzelowanie for
my. Maksymiuk jest wreszcie zado
wolony, bo pianistka zagrała tak,

Czy Polska powinna daiyć
do zmiany złotówki na
euro?
Jarosław Wittmann,
ordynator oddziału ortopedii w słupskim szpitalu:
- Polska powinna jak najszybciej dążyć do
zmiany złotówki na euro, ponieważ jedna
wspólna europejska waluta bardzo ułatwi nam
życie. Jadąc na narty w Alpy, nie trzeba będzie
brać ze sobą pieniędzy z różnych krajów.
Na zamianie nikt nie straci, zmieni się jedy
nie nazwa obowiązującego środka płatności.
Ludzie, którzy pracują i chcą pracować, będą z tego
zadowoleni.
Mam także nadzieję, że dzięki temu za świadczo
ne przez nas usługi uzyskamy taką samą zapłatę, jak
na Zachodzie.
Lech Kończak, działacz sportowy ze Słupska:
- W naszym kraju powinna obowiązywać
polska, a nie europejska waluta. Tak powin
no być również w innych krajach starego
kontynentu oraz po naszym ewentual
nym wstąpieniu do Unii Europejskiej.
Moim zdaniem, euro powinno być używane w roz
liczeniach płatności pomiędzy przedsiębiorstwami,
różnego rodzaju firmami oraz ludźmi interesu z róż
nych krajów europejskich. Ewentualna zmiana wa
luty wprowadzi tylko niepotrzebne
zamieszanie.

Henryk Zudro, emeryt
z Koszalina:
- Powinniśmy dążyć do tego, by
i u nas wprowadzono euro. Chce
my być w Unii, więc musimy się
przystosować do obowiązujących
w niej przepisów, również tych
związanych ze wspólną walutą. Nie sądzę byśmy
na tym mogli stracić. Czy byłoby mi żal złotówek?
Na pewno zachowałbym sobie na pamiątkę parę
monet. Uzupełniłyby moją kolekcję, w której mam
między innymi starą rublówkę - prezent od dziad
ka. Kiedyś była dużo warta, dziś ma tylko wartość
sentymentalną.
Zebrali:
JOANNA BOROŃ i ARTUR STENCEL
Fot. Kamil Jurkowski
i Artur Stencel

jak sobie wymarzył: fragment wal
ca zabrzmiał jakby wydobywał się
z pozytywki. Ten walc Zbigniewa
Pęcherskiego po raz pierwszy
usłyszą koszalińscy melomani. To
noworoczna niespodzianka ze stro
ny dyrygenta i zarazem gospoda
rza programu. On ułożył program.
A znany jest z tego, że lansuje
współczesnych, jeszcze nieznanych
szerokiej publiczności kompozyto
rów. Nazwisko Maksymiuka toru
je im drogę na estrady koncertowe.
Do programu wstawił też piękne
go słynnego walca Piotra Czajkow
skiego. Bo Strauss nie jest jego
najbardziej ulubionym kompozyto
rem. W przerwie podczas próby
wyznał nam: - Ja w zasadzie lubię
smutną muzykę. Jednak Straussa
cenię.
* * !|i
Przedpołudniowa próba jest wy
czerpująca. Maksymiuk dyryguje z
batutą i bez. Coraz częściej dośpie-

Na koncercie w piątek doszła do
tego rozmowa z widownią. Słucha
cze lubią minigawędy mistrza
Maksymiuka. Maestro nie ukrywa,
że też lubi, że to jego atut - świet
ny, bezpośredni kontakt z widow
nią. Że „przećwiczył” to m.in. w
Szkocji, gdzie kierował przez lata
tamtejszą orkiestrą. - To przybli
ża ludzi do muzyki - wyznaje Mak
symiuk. - Kiedyś na koncercie na
wet zaśpiewałem niektóre motywy
pięknej serenady.
Próbę
kończy
druga już
tego dnia
migawka
dla telewi
zji. Mistrz
zmienia
szybko ko
szulę, zawiązuje
szalik.
I
mówi jak z
nut,
tak
jak dyrygu
je. Oprócz
talentu
muzyczne
go ma prze
cież wielki
dar narra
cji. Z jego

bogatych wspomnień i
impresji
powstaje
właśnie książka, pisze
ją teraz Ewa Piasec
ka.
•f»
»I»
Piętro niżej - kolejki
do kasy. To ci meloma
ni, którzy już dawno
temu zarezerwowali
sobie bilety. Mistrz
przechodzi długim ko
rytarzem. Obcy ludzie
kłaniają się, to przecież
twarz znana z telewi
zji. Zatrzymuje się, po
daje rękę nieznanym
ludziom. Uśmiecha się
do wszystkich. I spie
szy się, bo jeszcze to i
owo trzeba załatwić,
uzgodnić.
Przecież
koncert ma mieć nowo
roczny czar. Jak „Opo
wieści Lasku Wiedeń
skiego”. - Czy one są
wesołe, czy smutne1 rozważa na głos. I to
pytanie zadał też na
noworocznym koncer
cie. W jedyny, niepo
wtarzalny sposób.
EWA ŚWIETLIK
Fot. Radosław
Brzostek

fikcja Kosmowskiej powstaje z
sumy życiowych doświadczeń, z
podglądania świata. - Piszę dla ko
biet mądrych, niekoniecznie tytko
tych z maturą - czy to będzie ku
charka, czy pani profesor.
A po chwili słyszę o maksymie ży
ciowej wziętej od profesor Anny
Tatarkiewicz. - Jeśli kobieta do
brze rozumie swoje macierzyństwo,
jeśli potrafi dzielić się wrażliwością
- jest pełnowartościowym człowie
kiem. Żaden mężczyzna nie zdoła jej
zdominować, co najwyżej może ją
podziwiać...
Pierwszą książką Kosmowskiej
była „Głodna Kotka”, napisana na
konkurs „Twojego Stylu” i kolporto
wana z tym periodykiem. To - po
wstała w przerwie pracy nad dyser
tacją autorki - płaczliwa opowieść o
umierającej kobiecie dokonującej
rozrachunku z życiem. - Kocham ją
jak pierwsze dziecko, choć dziś napi
sałabym to inaczej - mówi autorka.
Następny był „Gobelin” - już bar
dziej dojrzała powieść o czterdziesto
letniej alkoholiczce walczącej ze
zgubnym nałogiem. W wiernym opi
sie stanów alkoholowych pomagał
przyjaciel terapeuta, Zbigniew Klewicz. Tytułu trzeciej powieści pani
Barbara nie zdradzi. Wysłała ją na
konkurs książek dla młodzieży. Jego
regulamin zabrania zdradzać fabu
łę i tytuł książki, póki nie nadejdzie
oficjalne ogłoszenie wyników.
Za to o „Terenie Prywatnym” roz
mawiamy długo i dogłębnie. W
Fryzura z rozwichrzonych włosów zwana „mokrą Włoszką”. Po grudniu książka ukazała się w sie
niżej twarz stale uśmiechnięta do świata i ludzi. Barbara Kosmow ci EMPiK-ów, lada dzień można ją
ska w Bytowie mieszka od urodzenia. I kto by pomyślał, że stąd będzie spotkać na półkach innych
pochodzi wzięta pisarka, autorka kilku książek. Najnowsza z nich księgarni.
- Obserwowałam szaleństwo po
ma szansę stać się polskim bestsellerem. „Teren Prywatny” w grud pularności Bridget Jones, trafiają
niu zwyciężył w ogólnopolskim konkursie na polską wersję Brid cej do kobiecej wyobraźni. ,,Teren
get Jones, organizowanym przez wydawnictwo „Zysk i s-ka”.
Prywatny” wyrósł z ironicznej opo
zycji do angielskiego pierwowzoru,
Mieszkanie w przedwojennym fotografuje. I tylko brak jej konse co wcale nie oznacza, że próbuję go
domu w centrum Bytowa. Znać w kwencji w działaniu - ocenia swoją krytykować. Sama akceptuję różne
nim staranną rękę gospodyni.
latorośl pani Barbara.
gusty literackie i liczę na łaskawą to
Matki dwóch dorastających córek,
„Teren Prywatny” wywołuje lerancję krytyki...
żony Janusza zdrobniale nazywa śmiech, skrzy się dowcipem, a jed
Zdaniem Kosmowskiej, dzisiejsi
nego „Kosmosem”, inżyniera bu nocześnie jest to powieść psycholo pisarze mają trudne zadanie. Jak
dującego drogi. Za ścianą pokasłu- gicznie wiarygodna i bardzo spraw nawrócić czytelników pozostających
je starsza pani Irena, dobry duch
nie napisana. - To marznie każde pod dominacją intelektualnej miałi natchnienie całej familii. Po go wydawcy - opiniuje wydawca, dr kości codziennych mediów, głównie
kuchni krząta się pani Stasia, w Tadeusz Zysk. Dodajmy: to pozy telewizji? Na szczęście pisanie nie
kącie wyleguje się dziewięcioletni cja o wartkiej fabule i rozlicznych jest dla niej życiową koniecznością,
wyżeł Borys. Ciepło tu i przytul rodzinno-małżeńskich perypetiach tylko radosną manifestacją wła
nie.
Wandy, kuratora sądowego.
snych poglądów, a nawet zabawą.
Choć mama tego nie mówi, jest
Czy autorka jest feministką? Twórczość literacka sprawia jej
dumna z córek. Zartem wtrąca, że Sama zdecydowanie zaprzecza. - przyjemność porównywalną z pracą
jedną chętnie zamieniłaby na lep Feminizm w skrajnej postaci wypa naukową na Pomorskiej Akademii
szą. Tylko skąd znaleźć lepszą od cza kobiecą naturę i posłannictwo. A Pedagogicznej w Słupsku.
Iwy - studentki trzeciego roku, ja rozumiem życie jako sztukę mą
- Chcę przekonać czytelnika, że
obecnie na stypendium uniwersyte drego istnienia w świecie zdomino Polki nie muszą być identyczne z
tu w Helsinkach. Albo od Natalii, wanym przez mężczyzn - twierdzi Bridget Jones. Umieją po swojemu
uczennicy drugiej klasy ogólniaka? Barbara Kosmowska.
zaistnieć jako kobiety interesujące,
- Artystyczna dusza, ponad naukę
Kim są jej książkowe bohaterki? umiejące sprostać wyzwaniom.
ceni własne pasje: recytuje, maluje,
To kobiety z problemami. Literacka
Powieściowa Wanda ma ponad

m

czterdzieści lat, żyje wciśnięta w re
alia polskiego kobiecego „piekiełka”.
Sprząta, gotuje, pierze, wychowuje
córki i z pobłażliwością odnosi się do
mężowskiej niewierności. Stopniowo
zaczyna rozumieć swoje uwikłanie w
codzienność. Wreszcie nadchodzi
moment wyzwolenia z przyjętych
stereotypów, próba podjęcia wyzwa
nia i rezygnacji z udawania, że
wszystko akceptuje. Momentem
przełomowym jest chwila, gdy mąż
jedząc domową golonkę oznajmia, że
znalazł kobietę swego życia, Wypro
wadza się do „tłumaczki-łajdaczki”,
zaś Wanda na nowo układa swoje ży
cie. Czy umie znaleźć w nim sens i
głębsze niż dotąd wartości? - autor
ka opowiada o tym na kolejnych stro
nach swojej powieści.
Ogłoszenie wyników konkursu li
terackiego na polską wersję Bridget
Jones odbyło się we Wrocławiu pod
czas dorocznych Dni Dobrej Książ
ki. Kosmowska nie była pewna, czy
jej twórczość zyska wysoką ocenę
jurorów, do konkursu zgłoszono aż
127 prac! A później ze wszystkich
stron słyszała słowa zachwytu i po
chwały. Ledwie żywa z wrażenia
zeszła ze sceny, a już rozdzwoniły się
telefony. Gratulowali dawni i obec
ni przyjaciele, znajomi ze studenc
kich lat polonistyki na Uniwersyte
cie Gdańskim, uczniowie i studenci
pani adiunkt. Emocji dodała wiado
mość, że „załącznikiem” do zwycię
stwa jest czek na 15 tysięcy złotych.
- Zlikwiduję debet na koncie, trochę
pójdzie na szaleństwo, resztę wydam
na książki - planuje pisarka.
Nowy rok laureatki konkursu
na polską Bridget Jones rozpo
czyna się intensywnie. Plany wy
dawcy zakładają na styczeń pro
mocję nagrodzonej książki w ra
diowej Trójce i wiele publikacji w
prasie kobiecej. Do tego wywiady
w mediach i tournee po więk
szych ośrodkach czytelniczych w
kraju.
Już czwarty rok jest radną miej
ską w Bytowie. Wnikliwy czytelnik
„Terenu Prywatnego” zapewne za
uważy, że pewne wątki powieści są
jakby żywcem wzięte z rodzinnego
miasta autorki. A radną stała się
przypadkiem i niespodziewanie.
Nie wierzyła w poparcie wyborców,
a na liście znalazła się, ulegając
prośbom przyjaciół.
- Nie byłam do tego przygotowana,
musiałam pospiesznie zdobywać
niezbędne wiadomości. Do dziś
ograniczam swoją aktywność do rze
czy, na których się znam: szkolnic
twa i oświaty, wychowania dzieci,
szczególnie z biednych rodzin mówi pani radna.
ZENON ZAKRZEWSKI
Fot. Kazimierz Rolbiecki
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SPOSOB NA ZYCIE

Andrzej Lewandowski - magister politologii Uniwersytetu Szczecińskiego,
wyjechał dwa lata temu. Robert Włodarski - 27 lat, czwarty rok prawa tej samej
uczelni. Wyjechał z Koszalina trzy lata temu. Grażyna Szubert - 26 lat, absol
wentka marketingu i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej, ze studiów już
nie wróciła. Katarzyna Tarka - 24 lata, czwarty rok ekonomii w Poznaniu, nie
ma jej w domu od pięciu lat. To tylko niektórzy...
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Głos Koszaliński/Głos Słupski

Warszawy był najlepszą decyzją,
jaką podjąłem w życiu.
Praca dawała mu wprawdzie pie
niądze, ale atmosfera w firmie była
coraz gorsza. Był najlepszym, ale
też najmłodszym tzw. opiekunem
produktu. - Żeby utrzymać się w
czołówce, trzeba pracować od godzi
ny 9 do 20. Nie ma przyjaźni. Wszy
scy tylko czyhają na twoje potknię
cie. To jest po prostu wyścig szczu
rów. Nie ma też życia po pracy człowiek jest tak wypompowany, że
wracając do domu idzie od razu
spać.
Robert przez cały czas wysyłał
swoje oferty do innych firm. - Żeby
nie wyjść z wprawy - uśmiecha się.
W Warszawie to swego rodzaju
moda - pracować i równocześnie
ciągle szukać pracy.
Po roku, gdy odłożył parę złotych,
zdecydował się na wzięcie kredytu
i kupno mieszkania. Miał już pra
wo jazdy, myślał o nowym samo
chodzie. Szykował się też kontrakt,
który ustawiłby go na kilka miesię
cy. Skończył właśnie 27 lat. W
przeddzień podpisania umowy szef
firmy zadecydował, że kontrakt
podpisze jego syn. - Wstałem, zło
żyłem podanie o zwolnienie i wysze
dłem.
Minęły trzy miesiące.
- Dzisiajjuż wie, że pracę w War
szawie można znaleźć, ale coraz
podlejszą. I gorzej płatną. Praco
dawcy chcą, żeby być dyspozycyj
nym, a przy okazji nie mieć dużych
wymagań. Są w lepszej sytuacji, bo
teraz to oni dyktują warunki. Ludzi
z prowincji - czyli spoza Warszawy
-jest bardzo wielu. Jeszcze 2-3 lata
temu było inaczej...

Pechowa i szczęśliwa
Grażyna Szubert była krawco
wą w jednej z podkoszalińskich
firm odzieżowych. Dodatkowo stu
diowała marketing i zarządzanie.
Na naukę musiała zarabiać sama.
Wstawała o 4 rano, by na siódmą
dojechać do zakładu. Była jedną z
nielicznych we wsi, która w ogóle
pracowała. Ale bycie krawcową nie

się wynieśli do własnych lokali. Stać
mnie było na apartament za 1.500
zł miesięcznie, miałam samochód
do dyspozycji, telefon Nokia z dostę
pem do Internetu, ubranie od firmy.
Szczęście skończyło się w 2000
roku, gdy zaczęły się redukcje eta
tów. - Zostałaś zracjonalizowana powiedział mi szef. - Dostałam 3miesięczną odprawę. Nie zmartwi
łam się. Pomyślałam, że z moim
doświadczeniem, wkrótce znajdę
pracę. Szukała pół roku. - Okazało
się, że w Warszawie młodych ludzi,
szukających pracy, jest teraz kilka
naście razy więcej niż było jeszcze
niedawno. Wyszczekani, wykształce
ni i dyspozycyjni. Wygryzają wszyst
kich. Wielu znajomych straciło eta
ty. Niektórzy wrócili do domów. Też
byłam blisko powrotu...
W końcu się jej udało. Została
szefem działu w duńskiej firmie
Dan Cake. Zarabia 5.000 złotych.
Teraz pilnuje pracy. Ale także ule
gła modzie i od czasu do czasu wy
syła swoje podania do innych firm.
Tak na wszelki wypadek.

Czasowcy
Katarzyna Kozłowska, Jacek
Wiliński, Remigiusz Kruk - w
Warszawie są od kilku miesięcy.
Ich cel - zarobić, dorobić się i wró
cić do domu. - Będę tu góra pięć lat.
Oszczędzam maksymalnie. Każdy
grosz wsadzam do banku, trochę na
giełdę. A w Koszalinie będę wydawał
- zdradza swoje plany Remek, 26latek, absolwent prawa na Uniwer
sytecie Szczecińskim. Pracuje w
dużej firmie handlowej, zarabia jak twierdzi - 7 tys. złotych mie
sięcznie. Mieszka na stancji, kilka
naście kilometrów od centrum War
szawy. Jeździ daewoo nubirą. Warszawa jest potworna - szarobu
ra i zaściankowa. Nie chcę tu miesz
kać, ale tylko tu mogę zarobić. Kil
ka lat mogę się pomęczyć.
Kasia wygląda jak modelka od
Cartiera. Szczupła, wysoka, blond
włosy, ubrana w markowe ciuchy.
Skończyła ekonomię w Szczecinie.
Warszawa ma być dla niej tylko

Warszawski sen
- Od dłuższego czasu rejestruje się u nas miesięcznie ponad czte
ry tysiąęe bezrobotnych- mówi Paweł Mondygraf, zastępca dyrekto
ra Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie. - To największy przy
rost bezrobotnych w całym kraju. W warszawskim PUP w grudniu były
tylko trzy oferty pracy dla dlófcfz wyżśżym^ykSżtałóeniem. - Ale gru
dzień i pierwszy kwartał roku to tradycyjnie zastój na rynku pracy dodaje wicedyrektor.
W stolicy jest czteroprocentowe bezrobocie. To najlepszy wskaź
nik w Polsce. Mimo posuchy w ofercie PUP, setki ogłoszeń można
znaleźć w kilkudziesięciostronicowych dodatkach o pracy w „Ga
zecie Wyborczej”, „Życiu Warszawy” i' lokalnych gazetach bezpłat
nych.

Opuszczają Koszalin, bo nie widzą tu dla siebie miejsca. Nie
ma pracy, nie ma przyszłości - mówią. Chcą zarabiać, dużo zara
biać. Życie za jałmużnę - tak twierdzą - im nie odpowiada. Z Ko
szalina w zeszłym roku wyjechało kilka tysięcy osób. Większość,
w poszukiwaniu lepszego życia, dotarła do Warszawy, Poznania,
Gdańska... Jak żyją? Czy nie żałują? Czy rynek pracy w dużych
metropoliach rzeczywiście potrafi wchłonąć każdego?

Polityk
Kawalerka za 800 złotych mie
sięcznie, skromna - jak na war
szawskie warunki - pensja, nieco
powyżej 1.200 złotych-i wielkie
ambicje. Andrzej Lewandowski od
początku wiązał swoją przyszłość
z polityką. Ukończył politologię na
Uniwersytecie Szczecińskim. Przez
dwa lata był członkiem koszaliń
skiej Unii Wolności. Na początku
2000 roku wyjechał dp Warszawy.
- Życie polityczne w koszalińskiej
Unii to były ciągłe rozmowy o Je
rzym, Madeju. I niekończące się dys
kusje przy drzwiach zamkniętych
członków koszalińskiego zarządu
UW - wspomina. Miał tego dosyć.
Zaraz po studiach próbował za
trudnić się w Urzędzie Miasta Ko
szalina, później w Urzędzie Powia
tu. Tam jednak nie znalazł posady.
Został przedstawicielem handlo
wym firmy cukierniczej z Kalisza.
- To była kiepska praca. Poniżałem
się przed kierownikami jakichś
marnych hurtowni, później wykłóca
łem się o zapłatę. Nie miałem stałe
go etatu. Musiałem założyć własną
firmę i jeździć na własny rachunek.
Pojechałem do Warszawy. Zauroczy
ło mnie.
Andrzej miał już w Warszawie
kilku znajomych. Zabrał więc swo
je oszczędności - ok. 10 tys. złotych
- i pojechał. - Dwa miesiące i znaj
dziesz superrobotę - przekonywali
mnie kumple. Rzeczywiście, w kil
ka dni po zameldowaniu się praco
wał już w salonie firmowym Era
GSM. - Dali 1.500 zł na początek mówi. Nie zagrzał tu jednak długo
miejsca. - Jeśli półtora tysiąca da
wali mi od ręki, a ja jeszcze wcale
nie wysilałem się, żeby dostać tę pracę, uwierzyłem, że w stolicy roboty
jest w bród.

m

Rzucił handel telefonami i rozpo
czął poszukiwanie lepszej pracy.
Zmienił też mieszkanie - na więk
sze i bliżej centrum miasta. Setki
wysłanych życiorysów, listów moty
wacyjnych, spotkań, rozmów kwa
lifikacyjnych - po trzech miesią
cach jego oszczędności bardzo stop
niały, ale pracy nadal nie miał. Za
pisał się do stołecznej Unii Wolno
ści z nadzieją, że koledzy partyjni
pomogą mu w znalezieniu niezłej
posady. Nie pomogli. Zdesperowa
ny schował ambicję do kieszeni i
zadzwonił do rodziców. Ojciec uru
chomił swoje znajomości i cudem,

po kolejnych trzech miesiącach,
załatwił mu pracę w stowarzysze
niu współpracującym z Urzędem
Miasta Warszawy - 1.200 złotych
netto miesięcznie. - Początkowo
myślałem, że to będzie niezła
wprawka przed prawdziwą pracą,
na przykład w ministerstwie. No i że
szybko załatwią mi to ministerstwo.
Ale z czasem okazało się, że chyba
ugrzęznę tu na długo.
Praca w stowarzyszeniu miała
być tylko przystankiem w karierze.
Nadal wysyłał więc swoje oferty do
firm, nadal marzył o ministerstwie
-jego ziemi obiecanej. -Do Kosza
lina wrócić nie mogłem i nie chcia
łem. Po dwóch latach cieszy się, że
w ogóle pracuje. Zapisał się do So
juszu Lewicy Demokratycznej, jesz
cze przed wyborami parlamentar
nymi. - To było w zasadzie makiaweliczne, ale wierzę, że pomoże mi
w karierze politycznej. Na razie nie
pomogło.

Biznesmen

Etat
w Koszalinie
- Dla osób z wyższym wy
kształceniem nie mamy żad
nych ofert - informują w okien
ku Powiatowego Urzędu Pra
cy w Koszalinie.
-A może wie pani, tak nieofi
cjalnie, czy ktoś szuka pracow
ników? - zagajam.
- Firmy zwalniają, a nie za
trudniają. Nieoficjalnie to wiem,
że zwalniać będą nawet ci naj
więksi. I nikt by się tego nie spo
dziewał...

Potwierdzają to szefowie
działów personalnych kosza
lińskich firm. - Gdyby ktoś przy
szedł do nas z ulicy, mogę mu
tylko powiedzieć, że nie mamy
dla niego żadnej pracy -

oświadcza Renata Kurasz,
kierownik działu personalnego
w koszalińskim browarze Brok.
-Mamy pełne zatrudnienie i no
wych łudzi na razie nie potrze
bujemy.

Robert Włodarski ma 27 lat. Od
ponad dwóch lat jest na urlopie
dziekańskim. Nie miał pieniędzy
na kontynuowanie studiów na wy
dziale prawa Uniwersytetu Szcze
cińskiego. W poszukiwaniu pracy
wyjechał do Warszawy. W Koszali
nie zostawił ojca rencistę.
- Jestem lokalnym patriotą, ale
nie było tu dla mnie miejsca - mówi.
- Nie było też nikogo, kto mógłby mi
pomóc znaleźć jakąś robotę. A bez
znajomości to wiadomo, co można
sobie załatwić na prowincji...
Miał sklep z artykułami dla zwie
rząt, butik z ubraniami i hurtow
nię z odzieżą używaną. Biznes się
jednak nie kręcił. Sklepy upadały,
a Robert narobił długów. Miał pra
cować jako kierownik sklepu Sony
w Koszalinie. Wypadł świetnie na
rozmowie kwalifikacyjnej, ale w
końcu etat dostał znajomy któregoś
z pracowników. Próbował jeszcze
zbierać reklamy do książek telefo
nicznych. Miesiąc chodził po mie
ście i zarobił niecałe 500 złotych.
Rzucił więc wszystko i pojechał do
stolicy. Od razu trafił do Panoramy

Firm. - Nawet nie składałem żad
nych podań. Nic - po prostu mnie
przyjęli. Mieszkał kątem u swojej
dalekiej krewnej. Powoli wychodził
z długów. Trafił do japońskiej firmy,
zajmującej się produkcją i sprzeda
żą kserokopiarek i niszczarek do
kumentów. Był tak dobry, że szef
firmy, któremu wcześniej Robert
proponował umieszczenie reklamy
w Panoramie Firm, zaproponował
mu pracę. - 3.500 złotych na rękę
plus procent od sprzedaży - to była
rewelacja. Nie skończyłem studiów,
angielski znam słabo, dopiero roz
począłem naukę jazdy, a tu takie
zajęcie. Uznałem, że mój wyjazd do

spełniało jej ambicji. Koleżanki z
technikum były już w Gdańsku,
Szczecinie, pracowały, zarabiały.
Ona dostawała miesięcznie 900
złotych brutto.
Pewnego dnia spakowała się,
pojechała i już nie wróciła. Miała
szczęście, bo w 1997 roku Warsza
wa jeszcze potrzebowała młodych
ludzi. - Zmieniałam prace jak ręka
wiczki - wspomina Grażyna. Była
telefonistką w Plus GSM, przedsta
wicielem Bahlsena, pracowała w
biurze public relations. - Było tak
dobrze, że z mieszkania, które wy
najmowałyśmy we cztery, wszyscy

odskocznią. Zamierza wyjechać na
Zachód, najlepiej do USA. W klu
bie dyskotekowym poznała swoje
go obecnego chłopaka - Janusza,
46-letniego współwłaściciela firmy
produkującej dla telewizji polskiej.
- To człowiek, który wprowadził
mnie w wielki świat - wyznaje Ka
sia. Na razie Janusz załatwił jej
pracę dla wielkiego amerykańskie
go koncernu tytoniowego.
JAKUB ROSZKOWSKI
Fot. Radosław Brzostek
PS Niektóre imiona i nazwiska
na prośbę bohaterów zostały
zmienione.
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Bezdomny może liczyć na 100 złotych raz do roku i jednego wiernego przyja
ciela - śmierć. Przekonali się o tym Mały Władek, Heniek Liściasty i inni
lokatorzy „pensjonatu”.

łowie utrzymują ośrodek dla bez
domnych za 2,5 miliona złotych i po
co, skoro żaden z nas nie chce tam
żyć? Dyrektor zmusza nas do pracy
za pięć papierosów. Wolimy wolność
i naszą biedę - utyskuje pan An
drzej.
Kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bor
nem Krystyna Skwark widzi pro
blem inaczej: - Każdy z bezdom
nych dostaje po 100 złotych, gdy się
do nas zwróci o pomoc, a że się nie
zwracają, to ich problem. Przycho
dzą dopiero w listopadzie, bo w cią
gu roku znajdują jakieś dorywcze
zajęcia, z których się utrzymują. Te
sto złotych to i tak dużo, skoro wie
lodzietnej rodzinie dajemy 200 zło
tych.
Dla K. Skwark bezdomni z pen
sjonatu to wolni ludzie, którzy nie
są jednak pozostawieni sami so
bie. Ostatnio dostali zasiłek okre
sowy w postaci bonu na żywność do
miejscowego sklepu. Bon, a nie pie
niądze, bo pieniądze przepiją. Jeśli chodzi o Galów, to nie my utrzy
mujemy ośrodek „Probono”. Z kon
ta Urzędu Miasta płacimy tylko 250
złotych miesięcznie za jednego nasze
go bezdomnego, który tam mieszka
- twierdzi K. Skwark.

Policja - uciekaj!
Policjanci z Bornego żartują, gdy
pytamy o to, co dzieje się w pensjo
nacie. - Słyszeliście, że jesteśmy
kanibalami i codziennie pożeramy
jednego z bezdomnych? Zaprasza
my na ucztę, czeka nowy kociołek.
Może da się usmażyć nawetjakiegoś
dziennikarza?
Bezdomnym nie jest do śmiechu.
Twierdzą, że wielokrotnie byli bici
i przeganiani z pensjonatu przez
policję:
- Przyjeżdżali w nocy i pałowali
nas. Byliśmy u prokuratora w Szczecinku, ale to nic nie dało - twierdzi
pan Andrzej. Komendant Śliwicki
całą sprawę uważa za pomówienie.
- Każdy, kto mówi, że policjant go
pobił, powinien złożyć na niego skar

W Bornem Sulinowie bezdomni mieszkają w miejscu zwanym
„pensjonatem”. Większość lokatorów zmarła. Niedobitki bronią
się przed „zsyłką” od Gałowa, gdzie „trzeba pracować cały dzień
za pięć papierosów”. Ludzi z pensjonatu ściągnęły do Bornego
obietnice gminy: jako fachowcy mieli dostać mieszkanie i pracę.
Uwierzyli. Niektórzy czekają już dziewięć lat.
Pensjonat może i nie jest hotelem
z kilkoma gwiazdkami, ale zawsze
to kawałek dachu nad głową. Śpią
na rurach ciepłowniczych w koszarowcu należącym do Anglika pol
skiego pochodzenia Antoniego
Lancmana. Właściciel pensjonatu
najprawdopodobniej nie wie o swo
ich lokatorach. Jeden ze stróżów
dozorujących budynki Anglika zo
stał przez bezdomnych przepędzo
ny i więcej się tam nie pokazał.

Liściasty, który był najmłodszy z
bezdomnych. Erwin, Jurek, Sła
wek i Gutek mieszkają dalej.
Mieszkanie zastępcze w Kłominie
otrzymała tylko Cześka, pierwsza
i jedyna jak dotąd eksmitowana
kobieta z Bornego. Wcześniej jak
inni mieszkała w pensjonacie.
Został tam jeszcze pan Andrzej,
który mieszka w Bornem od dzie
więciu lat. Ma 51 lat, z zawodu jest
technikiem mechanikiem, pochodzi

simy wtedy interweniować - twier
dzi M. Śliwicki.
Komendant dodaje, że pierwszy
raz słyszy o pobiciu bezdomnych
przez policjantów. Jego zdaniem
ludzie z pensjonatu to alkoholicy,
którzy zrobią i powiedzą wszystko
na swoje usprawiedliwienie. - To
ludzie z przeszłością, która się za
nimi ciągnie. Pozostawiali rodziny
i dzieci, o które nie dbają. Wolą kraść
niż pracować i żyć normalnie. Nie
można im pomóc — sądzi komen
dant. Pytanie, czy ktoś próbował...

Obiecanki władzy
Przyjechali do Bornego, bo obie
cano im mieszkania. Pół miasta do
dziś stoi puste. W koszarowcach
pełno miejsca, ale ani jeden lokal
nie został przyznany bezdomnym.
- Prosiliśmy kolejne władze o po
moc. Jak mamy wyjść z tego bagna,
jak być ludźmi, skoro nawet nie
mamy się gdzie umyć? - pyta pan
Andrzej. Opowiada o swoich kolej
nych rozczarowaniach. Każdy kolej
ny burmistrz przed wyborami miał
rozwiązać problem, po wyborach o
nim zapominał. Obecny włodarz
Bornego, Józef Tomczak, mówi, że
już się z kłopotem uporał: - Prze
znaczam dla nich jedno z mieszkań
w Kłominie. Mogą tam sobie spokoj
nie żyć - twierdzi burmistrz.
Bezdomni nie wierzą. Nawet, je
śli to prawda, to jak żyć w Kłominie?
Nikt tam prawie nie mieszka, nie
ma pracy. Wolą zostać w pensjona
cie, bo tu są kumple i jak któryś jest
głodny, to drugi się z nim podzieli.
Boją się zimy. Nie rozumieją, dla
czego w mieście, gdzie stoi tyle pu
stych mieszkań, dla nich nie ma
ciepłego kąta. - Mógłbym iść do
więzienia za byle co i bym nie
marzł. Już siedziałem za kradzież
rzeczy wartej 3,5 złotego. Teraz nie
pójdę siedzieć za deskę do spania i
miskę strawy. Wolę tu umrzeć - przy
sięga pan Andrzej.
I chyba trzeba mu wierzyć...
EDYTA HENDZEL
Fot. Kamil Jurkowski

Przyjechałem, bo obiecywali miesz
kanie. Czekam na nie do dziś - żali
się pan Andrzej.
Mieszka na rurach w pensjona
cie. Jak mówi: nie jest tam źle, bo
ciepło, tylko nie ma się jak umyć.
Pracuje na czarno. Na początku
zajmował się szabrownictwem,
jak wszyscy bezdomni. Jednak
nie oni zarabiali, tylko pośredni
cy w skupie złomu i bogaci ludzie,
którzy potrzebowali czegoś do
swojej hurtowni czy na posesji.
Policja miała pełne ręce roboty. I
ma, choć teraz na problerp patrzy
szerzej.
- Tak naprawdę to oni nie muszą
tam mieszkać, bo jest przecież Ga
lów (dop. aut, - ośrodek dla bez-
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Opieka da 100 złotych
- Rozliczcie opiekę społeczną w
Bornem. Gdzie są pieniądze podat
ników, skoro nie ma ich dla bez
domnych? W ubiegłym roku dosta
liśmy pod choinkę tylko 100 złotych.
W tym roku ani złotówki. Za to w Ga-

gę. Takiej nie otrzymałem. Owszem,
policjanci byli w pensjonacie i prze
gonili stamtąd bezdomnych, bo to
teren prywatny. Poza tym oni tam
rozpalają ogniska, co jest niedo
puszczalne i niebezpieczne. Raz je
den z nich nawet się poparzył. Mu-

PS Niedawno pomieszczenia, w
których mieszkali bezdomni z Bor
nego Sulinowa, zostały dwukrotnie
podpalone przez nieznanych
sprawców. Nasi rozmówcy musieli
opuścić dotychczasowe lokum. Ta
zima jest dla nich bezlitosna.

Za krzyżówkę wigilijną i świąteczne zagadki Diablika...

Wysyłamy nagrody

Tak wygląda pensjonat po pożarze.
Trzech mieszka w pensjonacie na
stałe, a dwóch - doraźnie, kiedy już
naprawdę nie ma się gdzie zatrzy
mać.
Kilku nie żyje. Mały Władek nie
miał jeszcze 40 lat, gdy się utopił,
„Śledź” zmarł ze starości i nędzy w
wieku niecałych 70 lat, Kazik się
spalił (przez sen wpadł do rozpalo
nego ogniska). Nie żyje też Heniek

z Radomia. Domu nie ma od 11 lat,
gdy zostawił rodzinę po tym, jak
„żona przyprawiła mu rogi”. - Od
szedłem sam i pojechałem do War
szawy. Tam brałem się za różne za
jęcia na budowach. Mieszkałem na
stancjach i gdzie się dało, ale nigdy
na Dworcu Centralnym, w 1993
roku usłyszałem, że w Bornem wój
towa Knopik szuka fachowców.

domnych). Prawdziwy problem po
lega na tym, aby ci ludzie chcieli
podjąć pracę i żyć normalnie - mówi
Mariusz Śliwicki, komendant po
licji w Bornem. Dodaje, że więk
szość mieszkańców pensjonatu to
osoby mające już na kontach kon
flikty z prawem i wyroki za drobne
kradzieże. Dlaczego kradną? Bo
trzeba jeść.

,,Kiedy zielono w Boże Naro
dzenie, śnieg obiecuje pewny w
Zmartwychwstanie" - takie było
hasło naszej krzyżówki wigilijnej.
A oto lista szczęśliwców, którzy
wylosowali nagrody:

Halina Bekier ze Słupska; Be
nedykt Lipski z Czarnego; Sta
nisława Swierczyńska z Boni
na; Adam Leszczuk z Ustronia
Morskiego, Irena Drozd z Białe
go Boru; Waldemar Szapiel ze

Złocieńca; Helena Rygiel z Bo
bolic; Wiesław Wołk-Karaczewski z Ustki; Angelika Dadan z
Koszalina i Sylwester Rybka z
Mielna.
Świąteczny Diablik oczekiwał
na następujące odpowiedzi:
OPŁATEK, MIKOŁAJ, DZISIAJ W
BETLEJEM WESOŁA NOWINA,
BAŁWAN, NARTY, ŁYŻWY.
Milo nam poinformować, że na
grody otrzymują: Justyna Re-

dloch ze Słupska; Iwona Dą
browska z Kołobrzegu; Ania
Wilk z Koszalina; Przemysław
BlokzŁopienicy; Kasia Bielec
ka z Białogardu; Sylwester
Wójcik z Kępic; Bogumiła
Szamburska ze Smardzewa;
Łukasz Rosołowski z Niekłonlc; Paulina Gruszka ze Szcze
cinka i Patrycja Kowalska z
Rosnowa.
Gratulujemy!
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Jeden wiceprezydent awansował, drugi poszedł w... odstawkę

■ Rozmawiamy z KAROLEM SAWERSKIM, przewodniczącym ko
szalińskiego koła „Młodzieży
Wszechpolskiej”
- W listopadzie opublikowali
śmy artykuł o „Swiaszczycy”.
Pomyłkowo zilustrowaliśmy go
zdjęciem przedstawiającym
członków waszej organizacji. Co
zdarzyło się potem?
- Nasza organizacja doznała
szkód moralnych. Ludzie telefono
wali do nas, mieli pretensje, że ga
zeta przedstawiła nas jako pogan.
Obok był dopisek faszyści (dop. red.
brzmiał on tak: „Niektórzy uważa
ją ich (członków Swiaszczycy) za
faszystów”.) Poczuliśmy się urażeni, ponieważ nasza organizacja ma
charakter patriotyczny, narodowy,
Mc jej nie łączy z faszyzmem. Nasi
Moralni przywódcy to Roman
Dmowski, kardynał Stefan Wyszyń
ski. Poprzez ukazanie nas w kon
tekście „Swiaszczycy” mieliśmy
problemy w szkole, niektórzy rówie
śnicy nazywali nas poganami. To
nas obraziło.
- Czy mam rozumieć, że potę
piacie „Swiaszczycę”?
- Nie mamy nic przeciw tej orga
nizacji. Jej członkowie wyrażają
swoje poglądy, my swoje. Znamy
tych ludzi, szanujemy ich. Mamy
jednak odmienny od nich styl dzia
łania, różne poglądy.
- No właśnie, jakie macie po
glądy, kim j esteście?
- Nasza organizacja jest najlicz
niejszą młodzieżówką w Polsce.
Konsekwentne działanie to jeden z
głównych celów, jaki sobie stawia
my. Chodzi o to, aby nasi ludzie byli
bardzo dokładni, rzetelni i sumien
ni. By każdy jak najlepiej pracował
dla kraju. Stawiamy na jakość, a
nie ilość. Jedna osoba w naszych
szeregach może zastąpić sto in
nych. Tego jestem pewien.
- Jakie wymogi stawiacie za
tem swoim członkom?
- Zrzeszamy osoby w wieku od 15
ho 29 lat. Są to uczniowie, studenci.
Muszą kierować się chęcią pracy dla
kraju, akceptować polskie wartości
narodowe i katolickie. Naszym za
daniem jest wychowywanie w duchu
Patriotyzmu. Uświadamiamy mło
dzieży, że nie można ciągle czegoś od
Ojczyzny żądać. Trzeba jak najwię
cej dawać, a jak najmniej oczekiwać.
Zapłatą w przyszłości będzie prze
jęcie władzy w kraju przez partie
narodowe i katolickie.
- Szykujecie jakiś przewrót?
- Jesteśmy organizacją postępu

jącą zawsze zgodnie z literą prawa.
Nasze działanie zmierzające do
przejęcia władzy polega na tworze
niu przyszłych polskich elit. Mamy
w swoich szeregach wyróżniające
się jednostki. Kreujemy je do tego,
by w przyszłości kierowały naszym
krajem w sposób racjonalny, jak
najlepszy dla wszystkich.
- W jaki sposób to czynicie?
- Choćby przez odpowiednie lek
tury. Każdy Polak powinien prze
czytać książkę „Myśli nowoczesne
go Polaka” R. Dmowskiego. Dzięki
niej jesteśmy w stanie zrozumieć,
czym naprawdę jest Polska. W
ostatnich latach niewiele pozytyw
nych rzeczy dzieje się w Polsce. W
dwudziestoleciu międzywojennym
cały kraj zjednoczył siły, by zbudo
wać silne państwo, powstał port
Gdynia, Centralny Okręg Przemy
słowy. Chodzi nam o to, aby Polacy
teraz także potrafili utożsamiać
się z Ojczyzną, chcieli dla niej pra
cować.
- W zjednoczonej Europie o
ten sukces będzie chyba ła
twiej?
- Polska wchodzi do Unii Euro
pejskiej na klęczkach. Te same oso
by, które kiedyś ciągnęły na
Wschód, teraz nagle zmieniły kie
runek i pchają nas na Zachód. Na
szym zdaniem członkostwo Polski
w UE nie jest korzystne. Tymcza
sem oficjalnie mówi się tylko o ko
rzyściach, natomiast milczy się na
temat ogromnych pieniędzy, jakie
wydajemy na dostosowanie do
norm unijnych. Moglibyśmy je prze
znaczyć na likwidację bezrobocia.
- Wolelibyście, aby Polska po
została z boku, w ogonie Europy?
- Znam tezy polityków o tym, że
jeśli Polska nie wsiądzie do pocią
gu zmierzającego do Europy, to po
zostanie sama na peronie. Mam na
nie odpowiedź: przecież my w tej
Europie jesteśmy od setek lat!
-A od kiedy istnieje „Młodzież
Wszechpolska”?
- „Młodzież Wszechpolska” na
wiązuje do tradycji organizacji o tej
samej nazwie, działającej w latach
1922-1945. Honorowym prezesem
był Roman Dmowski. Po drugiej
wojnie przestała działać, została
reaktywowana w roku 1989 przez
mecenasa Romana Giertycha.
Obecnie R. Giertych (poseł z ramie
nia Ligi Polskich Rodzin) jest na
szym honorowym prezesem.
- Ilu was jest?
- W skali kraju trudno mi podać
dokładną liczbę. Na pewno jest nas
wielu, coraz więcej.
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- A ilu członków skupiacie w
Koszalinie?
- Ponad czterdzieści osób. To spo
ro zważywszy, że działamy dopiero
od trzech miesięcy.
- To niezbyt długo.
- Ale już zostaliśmy zauważeni.
Uczestniczyliśmy w manifestacji z
okazji 11 Listopada, teraz zaanga
żowaliśmy się w prowadzenie an
kiety mającej dać odpowiedź na
pytanie, czy ludzie kupują w ma
łych sklepikach osiedlowych. W
najbliższym czasie zajmiemy się
wydawaniem certyfikatów skle
pom, w których promowane są ro
dzime produkty. Gdybyśmy częściej
kupowali polskie artykuły, to po
prawiłaby się w znacznym stopniu
nasza gospodarka.
- Co robicie podczas spotkań
organizacyjnych?
- Rozmawiamy o sprawach waż
nych dla nas, dla kraju. Przygoto
wujemy referaty, po ich odczytaniu
dyskutujemy. „Młodzież Wszech
polska” wydaje czasopisma, oma
wiamy publikowane tam artyku
ły- Jesteście młodzi. Zapomnie
liście o dyskotekach?
- Zabawa jest dla każdego, tylko
trzeba umieć bawić się z umiarem.
Dyskotekom nie mówimy „nie”. Jak
każdy czasem chcemy spotkać się
ze znajomymi, pośmiać, porozma
wiać. Chodzi jednak o to, aby nie
przynieść wstydu organizacji.
- Czy macie stroje, w których
występujecie podczas oficjal
nych okazji?
- Nie mamy strojów organizacyj
nych. Ważne jest, aby ubiór był czy
sty, schludny.
- Jesteś dumny ze swojego
kraju?
- Tak, jestem dumny ze swego
kraju, jednak nie jestem dumny z
osób, które tym krajem rządzą. Na
szczęście my - narodowcy, weszli
śmy do Sejmu i nikt już nas stam
tąd nie wygoni. Pokażemy, na co
nas stać, oczywiście wszystko dla
dobra rodaków.
-A co pokażecie w Koszalinie?
- Będziemy działać w całym re
gionie, propagować kult ludzi, któ
rzy niegdyś walczyli za kraj, orga
nizować manifestacje przeciw UE,
przeciw globalizacji.
- Mam nadzieję, że pokojowe.
- Jesteśmy poważnymi ludźmi,
którzy wszelkie manifestacje usta
lają z odpowiednimi władzami.
- Dziękuję za rozmowę.
ALINA KONIECZNA
Fot. Radosław Brzostek

Partyjne wytmame
Awans prezydenta Słupska Jerzego Mazurka na wiceministra
pociągnął za sobą nieoczekiwane zmiany w Zarządzie Miasta.
Choć wcześniej w klubie radnych SLD wszystko uzgodniono,
tajne wybory, które odbyły się w ostatnią sobotę grudnia, przy
niosły niespodzianki. W nowy rok słupski ZM wkroczył odchu
dzony o dwóch członków - gremium to liczy teraz pięć osób.
Pusty fotel włodarza miasta po
zostawił po sobie Jerzy Mazurek,
który w połowie grudnia otrzymał
nominację na stanowisko wicemi
nistra spraw wewnętrznych i admi
nistracji. Początkowo mówiło się o
trzech kandydatach na jego miejsce
- byli nimi wszyscy wiceprezyden
ci: Jerzy Wandzel, Andrzej Gazicki i Zbigniew Rychły. Z tej ry
walizacji zwycięsko wyszedł J.
Wandzel. Jako jedyny z całej trójki
nie należy on do żadnej partii.

Kadrowe uzgodnienia
Wtajemniczeni wiedzieli, że w
zamian za rezygnację z walki o fo
tel włodarza miasta wiceprezyden
ci otrzymali obietnicę zachowania
swoich stanowisk. Również bez
zmian miała pozostać reszta Za
rządu Miasta, czyli trzech jego nie
etatowych członków. Kadrowe
uzgodnienia trwały dosłownie do
ostatniej chwili - jeszcze wieczo
rem w przeddzień sesji odbyło się
posiedzenie klubu, na którym
wszystko miało być dopięte na
ostatni guzik. I było, ale jak się
później okazało, tylko teoretycznie.
Lewica z 24 radnymi w 45-osobowej radzie nie potrzebowała głosów
opozycji, aby przeforsować swój
scenariusz. Tak się jednak nie sta
ło... Tajne głosowania, choć miały
być tylko formalnością, przyniosły
zaskakujące rozstrzygnięcia.
Łatwo i bez problemów wybrano
tylko szefa ZM. J. Wandzel potrze
bował minimum 23 głosów popar
cia. Dostał 26, przeciwko głosowa
ło 16 radnych, a jeden głos był nie
ważny.
Potem przyszedł czas na obsadę
pozostałych funkcji. Pomimo klu
bowych uzgodnień dotychczasowi
członkowie ZM pełni byli obaw o
przyszłość. - To są glosowania taj
ne, więc trudno przewidzieć wyniki.
Różnie może być... W klubie, a na
wet w samym zarządzie, są podzia
ły i bardzo już widoczne wzajemne
niechęci... - powiedział nam w ku
luarach jeden z nich.

Dwie opcje

Na zdjęciu: koszalińscy członkowie „Młodzieży Wszechpolskiej”

Klub SLD od dawna, jeśli nie od
początku obecnej kadencji, monoli
tem nie jest. Po pierwsze, nie wszy
scy radni zrzeszeni w tym klubie
należą do partii. Stąd dość oczywi
sty podział na partyjnych i bezpar
tyjnych. Jednak i partyjna grupa
jest rozbita na dwie opcje: „sieńkową” (od posła Jana Sieńki) i „ma
zurkową” (od byłego już prezyden
ta Jerzego Mazurka). Współpraca
między obu panami nie zawsze delikatnie mówiąc - była idyllą.
Wzajemne niechęci wśród partyj
nych radnych spotęgowała ostatnia
konferencja miejska SLD. Jej dele
gaci nie wybrali do władz miejskich
partii trzech radnych: Zbigniewa
Rychłego, Leszka Orkisza i An
drzeja Szymańskiego.

Zaskoczenie
Podziały te, a także wzajemne
osobiste antypatie wśród rajców
lewicy wyraźnie dały o sobie znać
w tajnych głosowaniach nad skła
dem ZM. J. Wandzel na swoich za
stępców rekomendował dotychcza
sowych wiceprezydentów: Zbignie
wa Rychłego i Andrzeja Gazickiego. Stanowisko zachował Z. Ry
chły (23 głosy „za”, 20 „przeciw”,
jeden nieważny), zaś A. Gazickiego poparło zaledwie 15 radnych,
przeciwko było 29. Z prostego ra
chunku wynika, że spośród 24 rad

nych lewicy 9 osób zagłosowało prze
ciwko niemu. Wynik ten wywołał na
sali konsternację.
- To dla mnie zaskoczenie, choć róż
ne spekulacje wcześniej do mnie docie
rały - stwierdził J. Wandzel. - Tak
bywa w demokracji i trzeba się z tym
pogodzić. Wybory idą opornie, ale za
mierzam skutecznie powołać zarząd.
Może później będzie łatwiej ...
Po godzinnej przerwie J. Wandzel
zaproponował nowego kandydata, na
wiceprezydenta - Andrzeja Obec
nego, wcześniej nieetatowego człon
ka zarządu. Tym razem się udało (23
głosy „za”, 20 „przeciw”, jedna osoba
wstrzymała się od głosu).

Kolejna
niespodzianka
Kolejna niespodzianka nastąpi
ła przy wyborze nieetatowych

członków ZM. Z zaproponowanych
przez nowego prezydenta kandyda
tów: Adama Szewczyka i Ryszar
da Skowrońskiego poparcie uzy
skał tylko ten pierwszy (24 głosy
„za” i 20 „przeciw). R. Skowroń
skiego poparło 20 radnych, 22 było
przeciwko, a dwa głosy były nieważ
ne.
- Jestem zażenowany - skomen
tował przebieg wyborów obecny na
sesji J. Mazurek. - Jeśli dorośli lu
dzie coś uzgadniają, to nie powinno
być takich sytuacji.
- Jak tak dalej pójdzie, to nowy
prezydent gotów zgłosić jeszcze dziś
rezygnację - spekulowali radni w
kuluarach.
Tak źle nie było. Kolejny kandy
dat na członka zarządu - Bogdan
Drozdowicz (bezpartyjny) zyskał
akceptację rady (24 „za” i 19 „prze
ciw). Tym sposobem udało się, choć

z trudem, skompletować Zarząd
Miasta.
- Możemy tylko podziękować ko
legom z lewicy, że tym zacietrzewie
niem pomogli nam spełnić postulat,
zgłaszany przez nas od dawna, aby
ograniczyć skład zarządu - stwier
dził Zdzisław Sołowin z opozycyj
nego klubu „Słupskie Forum Pra
wicy”.
- Rysy podziału w klubie SLD są
bardziej wyraźne niż się spodziewa
liśmy - skomentował Zbigniew
Wiczkowski, przewodniczący tego
klubu. - Boję się, by nie okazały się
one szkodliwe dla miasta.
IWONA STAROSTA
Fot. Krzysztof Tomasik
Na zdjęciu górnym: Zarząd
Słupska jeszcze w starym składzie.
Poniżej - „Wycięty” z ZM Ryszard
Skowroński podczas głosowania

A TO CIEKAWE!

Glos Koszaliński/Głos Słupski
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przewód sądowy muszą wykazać, że
zidentyfikowany zapach ma zwią
zek z przestępstwem i jego spraw
cą. Na wyniki badań osmologicznych składają się trzy elementy:
dobra praca grupy operacyjnej na
miejscu przestępstwa (trafne wyty
powanie miejsca, z którego pobiera
się ślad zapachowy, prawidłowe za
bezpieczenie śladu), prawidłowa
praca dochodzeniowa - wytypowa
nie właściwego sprawcy - i prawi
dłowe pobranie materiału porów
nawczego od tego wytypowanego
sprawcy. Jeśli wszystko zostało zro
bione jak należy, wynik powinien
być pozytywny. - O sukcesie można
tak naprawdę mówić dopiero wtedy,
gdy w sądzie zapadnie wyrok skazu
jący - twierdzą policjanci.

Sukcesy i porażki
' •

a
Zapach zdradził jednego z bandytów, którzy napadli na kosza
liński lombard i zastrzelili jego właściciela. Ujęty napastnik nie
przyznawał się, że czegokolwiek na miejscu zbrodni dotykał.
Twierdził z uporem, że tylko stał i patrzył. Okazało się, że to nie
prawda. Buszował w szufladzie z biżuterią. Na niej zidentyfiko
wano jego zapach.
- Niedawno wyczytaliśmy w pra
sie ciekawostkę, że zatrudnieni
przez brytyjską policję naukowcy
prowadzą badania nad wykorzy
staniem psiego węchu do identyfi
kowania osób podejrzanych o prze
stępstwo. Jako rewelację opisano

boratorium Kryminalistycznym
szczecińskiej Komendy Wojewódz
kiej Policji.
Jako pierwsi metodę identyfika
cji ludzkich śladów zapachowych
opracowali w 1920 roku Rosjanie.
W Polsce zaczęto ją upowszechniać
na początku lat 90.
Przygotowaniem psów
i techników osmologii
zajmuje się Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie. W „osmologicznej branży” pracu
je już około 60 specja
listów i 130 psów.
Wśród kilkunastu kra
jowych ekspertów jest
nadkomisarz Gwidon
Sutowski z Pracowni
Osmologii w Koszali
nie. Placówka, jako
jedna z 12 w Polsce,
ma certyfikat. Powsta
ła w 1993 roku. Oprócz
eksperta, pracują w
niej trzej technicy
Gwidon Sutowski w banku zapachów
osmologii: B. Falborski, asp. sztab. Ma
przeprowadzony przez badaczy eks riusz Borkowski i sierż. sztab.
peryment, gdzie psy bezbłędnie roz Ryszard Kubera. Wraz z nimi poznały na podstawie zapachu oso sześć psów specjalizujących się w
bę, która pozostawiła swój ślad za identyfikacji ludzkich zapachów.
pachowy w miejscu przestępstwa.
Pracownia ma na koncie prawie 900
Jaka to rewelacja? My zajmujemy badań procesowych wykonanych na
się tym już od lat! - mówi mł. asp.
zlecenie sądów i prokuratur z całe
Bogdan Fałborski, instruktor go kraju. Koszalińscy specjaliści
tresury psów, policjant z koszaliń współpracowali z wymiarem spra
skiej Pracowni Osmologii przy La wiedliwości w Warszawie, Zamo

Nie było sukcesu w przypadku gło
śnego zabójstwa studenta Politech
niki Warszawskiej. Podejrzani o
zbrodnię nie zostali skazani. Ślady
ósmologiczne miały być jednym z
ważniejszych dowodów winy oskar
żonych. Nie stały się nimi. Dlaczego?
- Ponieważ nieprawidłowo wyko
nano pierwsze badania. Niewłaści
wie pobrano materiał, źle przepro
wadzono próby kontrolne i identy
fikacyjne. Ich wyników nie można
było uznać za wiarygodne - wyja
śnia G. Sutowski, który był jednym
z trzech ekspertów uczestniczących
w późniejszych badaniach. Miały
one ostatecznie wykazać przydat
ność zebranych wcześniej dowodów
osmologicznych.
- Badania przeprowadzone po
ściu, Głogowie, Olsztynie, Łomży,
nownie wykazały, że zapach tylko
Łodzi, Wrocławiu, Szczecinie i wie
jednego z oskarżonych zgodny jest
lu innych miastach.
z zapachem dowodowym. W proce
sie karnym natomiast nie zdołano
Ze sznurka i betonu
wykazać zawiązku tego akurat
Zapach do identyfikacji można oskarżonego z zabójstwem studen
ta. W takiej sytuacji nie można było
pobrać ze wszystkiego - z krawędzi
wykorzystać śladów zapachowych
betonu, stalowego pręta, z żarówki,
jako
dowodów winy.
z fotela samochodowego, z parape
Zapach zdemaskował natomiast
tu, rękawiczki, sznurka, noża, klu
czyków, szklanki - z każdej rzeczy, jednego ze współsprawców innej
głośnej i okrutnej zbrodni, dokona
której człowiek dotykał. W jaki spo
nej na sprzedawcach telefonów
sób się to robi - jest zawodową ta
jemnicą policjantów. Ślady zapacho komórkowych. - Badaliśmy ślady
zapachowe z foteli dwóch samocho
we przechowywane są w szczelnie
dów. Na jednym siedzeniu zidenty
zamkniętych pojemnikach. Potem fikowaliśmy zapach brata Małgo
pobiera się zapach osób podejrza rzaty Rozumeckiej skazanej za
nych o udział w przestępstwie. Psy
udział w tej zbrodni. Z początku nie
rozpoznają, czy zapach z miejsca
wykazywano udziału w zabójstwie
zdarzenia ma coś wspólnego z po ani jej, ani jej brata, który uciekł do
dejrzanym. W tym roku dwie trze Meksyku. W końcu to właśnie Ro
cie spośród prawie 140 spraw pro
zumeckiej udowodniono sprawstwo
wadzonych przez koszalińską pra
kierownicze. W końcu przyzńała, że
cownię skończyło się wynikiem pojej brat również brał w tym udział
zytywnym. - To znaczy, że psy roz
poznały zapach wskazanego podej - wspomina Gwidon Sutowski.
rzanego. Nie zawsze jednak pozy
Zapach jak odcisk
tywne wskazanie jest bezpośrednio
związane ze sprawcą czynu - pod
palca
kreśla Gwidon Sutowski. DochodzeDowód zapachowy pomógł też w *1
niowcy muszą wykazać, że zapach
nie był przypadkowy.
wyjaśnieniu innego zdarzenia.
Ochroniarzowi zatrudnionemu w
- Zajmowaliśmy się swego czasu
sprawą człowieka, który kratką jednej z instytucji groziła utrata
pracy. Chciał się wykazać, udowod
ściekową wybił szybę w witrynie
nić swoją przydatność - upozoro
jednego z koszalińskich sklepów.
Zarzekał się, że on tego nie zrobił.
wał włamanie, szamotaninę z wła
Wynik badania osmologicznego,
mywaczem, postrzał w nogę. Ponie
który wskazywał, że jednak trzymał waż twierdził, że w ogóle nie wi
kratkę w rękach, tłumaczył tym, że
dział i nie dotykał łomu, który miał
owszem, dotykał jej. Wpadł mu do
być użyty w przestępstwie - a były
kanału klucz i podniósł ją, by go już podejrzenia o upozorowanie
poszukać, ale szyby nie wybił. W włamania - przeprowadzono bada
sklepie zostawił jednak wiele in nia osmologiczne i porównano za
nych śladów, które potwierdziły
pachy. Okazało się, że na łomie był
jego winę - wspominają policjanci. jego zapach. W końcu sam przyznał
Postępowanie przygotowawcze i się do mistyfikacji.
- V-,

Ja pisuardessa
Czasami mignie nam ich twarz, choć częściej widzimy tylko
ręce, kiedy przez małe okienko pomieszczenia, w którym prze
bywają, odbierają pieniądze za skorzystanie z toalety. Kim są
panie parające się zajęciem „babci klozetowej”? Co sądzą o
swojej pracy, życiu i ludziach, z którymi mają do czynienia? Dwie
dały się namówić na rozmowę.

Anna
Od sześciu lat prowadzi szalet
dworcowy prowincjonalnej klasy, w
małym miejcie niedaleko Koszali
na. Teraz trwa tam remont, który
poprawi wygląd i jakość sanitaria
tów, ale trochę potrwa.
- Zdecydowanie niejest to praca, jak
każda inna, ze względu na specyfikę
tego miejsca. Ludzie przychodzą tutaj,
kiedy „pęcherz uciska im mózg”. No a
później chcieliby o tym fakcie i miejscu
jak najszybciej zapomnieć, jakby było
to coś wstydliwego. Ale takie miejsca,
a więc i moja praca są potrzebne - tłu
maczy sobie i innym pani Anna.
- Jestem pisuardessą - odpowia
dam nieznajomym, kiedy pytają
mnie, co robię ? - mówi ze śmiechem.
- Nie wszyscy wiedzą co to słowo
znaczy ani nie potrafią go skojarzyć
z tym przybytkiem. A określenia
„babcia klozetowa” po prostu nie
lubię. Jest takie nieeleganckie...
Powierzchowność pani Anny za
przecza zresztą wyobrażeniu babci:

szczupła, nie wyglądająca na swój
wiek, czterdziestolatka, pachnąca,
energiczna i pogodńa.
- Praca tutaj to konieczność. Nikt
by chyba tego nie robił, gdyby nie
musiał. Sześć lat temu skończyło się
moje małżeństwo. Mąż miał hekta
ry, ja byłam co prawda po szkole
rolniczej, ale bez ziemi. Z teściową
heterą wiecznie mającą pretensje,
mieszkającą z nami pod jednym
dachem, nie mogło się udać. Teraz
muszę radzić sobie bez męża. Poma
gają mi przyjaciele. Łapię każdą
robotę, która się nadarzy, na czarno
i na biało - dowcipkuje.
Ciągnie pani Anna wózek zwany
życiem, nie narzeka. Mieszka z cór
ką, studentką, która na szczęście za
dobrą naukę dostaje wysokie stypen
dium. Na drugą 12-letnią córkę pła
ci byłemu mężowi alimenty. Jedno,
czego żałuje, to utrata dziecka. Ograniczono mi prawa rodzicielskie,
to moja prawdziwa klęska. Tęsknię
za córką. Widuję ją rzadko i mam żal
do jej ojca, że zniechęca ją do mnie.

Pani Anna nie znosi przemocy. W
ubiegłym roku była w Mnie na „Gla
diatorze”. Wyszła w połowie, bo nie
mogła znieść scen pełnych brutalno
ści i krwi. Z demonstracją siły i głu
poty miała do czynienia w swojej toa
lecie: - Dwóch młodzieńców w czar
nych skórach z ćwiekami rozbiło, chy
ba butami, pisuar. Taki mieli kaprys.
Udało mi się ich zamknąć, ale kiedy
pobiegłam po pomoc, oni w tym cza
sie wydostali się przez okienko. Na
świeciejest tyle bezinteresownego zła...
Uważa, że tak w ogóle to ma tu
taj bardzo spokojną pracę, poza
„atrakcjami”, które czasem pozosta
wią niektórzy klienci.
Skrzypią drzwi wejściowe, wcho

dzi kolejna osoba. Pani Anna wsta
je, wydaje resztę, zlicza słupki drob
nych monet. - Dzisiaj zarobiłam
dwadzieścia złotych! To nieźle mówi zadowolona.

Małgorzata
Wygrała przetarg i od sierpnia
prowadzi elegancką toaletę w pasa
żu handlowym pomiędzy ulicami
Domina a 1 Maja w Koszalinie Mał
gorzata Pieleszek. - Najstarszy
miejski szalet w pobliżu katedry zo
stał zburzony, a nie wszyscy jeszcze
wiedzą o tym nowym, dlatego ruch
jest raczej słaby -■ ubolewa pani
Małgorzata. - Odwiedził mnie pre

Karo pod okiem swego przewodnika Mariusza Borkowskiego obwą
chuje kolejne pojemniki z zapachami, pobranymi m.in. z miejsca prze
stępstwa. Wcześniej nawąchał się zapachu osoby podejrzanej. Jeśli
identyczny odkryje w którymś z pojemników, znaczy, że podejrzany na
miejscu zdarzenia był. Karo swoje odkrycie sygnalizuje, kładąc się przy
pojemniku z rozpoznanym zapachem.

Cezar identyfikacją zapachów ludzi zajmuje się od 1994 roku. Ma cer
tyfikat z numerem jeden. Był pierwszym psim specjalistą w Polsce, któ
ry otrzymał dokument potwierdzający jego kwalifikacje. Na szkolenie trafił
w 1993 roku wraz ze swoim przewodnikiem Ryszardem Kuberą. Do tej
pory pracują razem. Choć Cezar bardzo lubi to, co robi, ma już swoje
lata - dokładnie 13 - i wkrótce przechodzi na „emeryturę”
Na zdjęciu: Cezar sygnalizuje swojemu opiekunowi, Ryszardowi Ku
berze, że w tym pojemniku jest zapach, którego szukał.
Osńiologia dała potężny atut po
licji i prokuratorom w udowadnia
niu winy sprawcom przestępstw.
Jest to jeszcze jeden dodatkowy
dowód, którego przed 1993 rokiem
nie było. Osmologią posługują się
Holendrzy, Duńczycy, Niemcy, Bel
gowie, Kanadyjczycy, Węgrzy. An
glicy dopiero zaczynają tworzyć
pracownie osomologiczne i jak
twierdzi Tomasz Bednarek - eks
pert osmologii z Centralnego Labo
ratorium Kryminalistycznego w
Warszawie - chcą skorzystać z po

mocy Polaków. Polscy specjaliści
współpracują już z Interpolem. Od
maja działa 9-osobowa osmologiczna grupa robocza, skupiająca eks
pertów z całego kraju. Zajmują się
unowocześnianiem metodyki po
bierania, zabezpieczania, powiela
nia i rozpoznawania zabezpieczo
nych śladów zapachowych ludzi.
Koszalińscy policjanci - G. Sutow
ski i B. Fałborski - znaleźli się w
składzie tej grupy.

ILONA STEC
Fot. Kamil Jurkowski

zydent miasta, ten siwy, przystojny
Zrozumiał to chyba sympatyczny,
- opisuje - i pytał się, jak mi się pra nieznany pan, który całkiem niedaw
cuje? Dobrze, odpowiedziałam, ale
no wręczając jej kawę i praliny powie
zwróciłam mu uwagę, że od strony
dział: - Siedzi pani tak tutaj sama, to
1 Maja toaleta jest słabo oznakowa może chociaż to panią pocieszy.
na. Przyznał mi rację. Może powie,
- Mężczyźni są zdecydowanie lep
gdzie trzeba i zmienią to - ma na szymi klientami, niż kobiety. Są
dzieję pani Małgorzata.
milsi i bardziej czyści. To, co panie
Oprowadza po przestronnych, czy potrafią zostawić po sobie, przecho
stych sanitariatach, w których dzi ludzkie pojęcie. Im bardziej wy
wszystkie urządzenia lśnią bielą i strojone, tym gorzej się pod tym
niklem. Niestety, z męskiej toalety względem zachowują - krytycznie
już skradziono baterię na fotoko ocenia pani Małgosia.
mórkę do zlewu i próbowano zrobić
Niekiedy do jej przybytku zajrzy
to ponownie.
gospodarz domu, pan Marek. Ona
- Ludzie sądzą, że jak się pracuje
może wtedy wyskoczyć do sklepu
w ubikacji, to jest to takie poniżenie,
albo opowiedzieć mu najświeższe
ostatnia deska ratunku, że człowieka
nowiny. Na przykład o ostatniej zu
więcej na nic nie stać, tylko na to sie chwałej kradzieży w pobliskim skle
dzenie tutaj. A ja uważam, że żadna
pie złotniczym...
praca nie hańbi i wcale się teraz nie
Prawdziwą jej pociechą jest mie
pocieszam - zapewnia pani Małgo szaniec Aron, znajda, którym opieku
rzata. - Nie muszę do nikogo chodzić je się już 10 lat. - Jak sprzątnę tutaj
po prośbie. Dorabiam sobie do
wieczorem, to chodzi i zagląda do
skromnej emerytury i jakoś daję radę.
wszystkich pomieszczeń, jakby kontro
Trochę dokucza jej samotność. Daw lował. Zachowuje się jak dzielnicowy,
no temu rozwiodła się z mężem, jej
więc czasem tak na niego wołam.
późniejszy wieloletni parter zmarł,
Aron wie też doskonale, do któ
córka już dorosła. Od ośmiu lat pani rych drzwi powinni kierować swoje
Małgorzata jest sama, ale niewąt kroki panowie, a do których panie.
pliwy wpływ na to mają godziny jej
Jeżeli tylko nie śpi, reaguje na po
pracy, latem od ósmej do 20, teraz do
myłki. - Któregoś dnia wpadła w
18, i to codziennie. - Czasami, po pośpiechu jakaś kobieta i nie patrząc
powrocie do domu, zrobię sobie
weszła do męskiej toalety. Aron oczy
kawę, usiądę, popatrzę, że mam tak
wiście zaczął szczekać, a ja wołam:
czysto i wtedy czuję, że nie chciała Gdzie pani idzie? Nawet pies prote
bym tego zmieniać. Ale przychodzi stuje! Dla pań tutaj, proszę...
moment, kiedy siedzę tu długo sama,
HALINA DZIEDZIC
nikogo nie widać i wtedy myślę, że
Fot. Kamil Jurkowski
człowiek jednak potrzebuje towarzy
Na zdjęciu: Małgorzata Pieleszek
stwa - zwierza się.
ze swoim „dzielnicowym”

nymi ludźmi, a nie stowarzyszeniem
- mówi Emilia. - Co się da, zała
twiamy w imieniu sołectwa. A resz
ta? Reszta musi na razie poczekać.

'Mc

Chcą się stowarzyszyć. Już mają
statut i wykaz spraw, którymi chcie
liby się zajmować. Jeszcze debatu
ją nad nazwą. - Mała ojczyzna? zastanawia się Emilia. - To takie

Dzisiaj w naszym stałym cyklu prezentującym ludzi
aktywnych, którzy zamiast narzekać, robią coś dla
siebie i innych, przedstawiamy grupę młodzieży ze
wsi Kosierzewo.

wyświechtane. Może „Przełamać
bierność”, bo to w końcu o to chodzi.
Do tego, by stowarzyszenie po
wstało, potrzebni są ludzie - tu
problemu nie ma. Pieniądze - z
tym gorzej. Na wsi bieda. Miesz
kańców Kosierzewa na takie fana
berie nie stać. Dotychczasową dzia
łalność finansują z własnej kiesze
ni. - Niby dużo tych wydatków nie
ma, ale jak się podliczy... - zasta
nawia się Krzysztof. Na biurokra
cję związaną ze stworzeniem orga
nizacji potrzeba około 500 złotych.
Wierzą, że gdy się zorganizują, bę
dzie łatwiej. - W końcu staniemy się

Nadqzy«
za Emilii
Choć ludzie w Kosierzewie
mieszkają tuż obok historii, nigdy
nie była im ona potrzebna do
szczęścia. Pałac i kościół już daw
no wyburzono. Na starym cmen
tarzu jest wysypisko śmieci. Do
dawnego parku pałacowego miej
scowi chodzili po drewno na opał
albo żeby w ukryciu odpić butel
kę wina. Tak było do czasu, kiedy
we wsi pojawiła się Emilia.
Najpierw sama zakasała rękawy
i razem z kolegami: Krystianem,
Krzysztofem i Pawłem zaczęła
sprzątać poniemiecki cmentarz.
Potem do wspólnego porządkowa
nia namówiła latające po wsi dzie
ciaki, a dalej to już poszło. Emilia
Milos - bo to ona stoi za tym za
mieszaniem, studiuje zaocznie pe
dagogikę. Żyje z renty po rodzicach.
Wolny czas poświęca działaniu.
Dlaczego za cel obrała sobie park?
Nie potrafi powiedzieć. Tak wyszło.
Gdyby we wsi nie było tego parku
do uratowania, wymyśliłaby coś
innego, taki już ma charakter. Już
teraz planuje, co będzie robić, gdy
skończy z parkiem - choć na to po
trzeba jeszcze kilku lat. - Dwóch,
góra trzech - planuje Emilia z wro
dzonym sobie optymizmem.

dla urzędników partnerem do nego
cjacji - ma nadzieję Emilia. Do tej
pory ta współpraca układała się róż
nie, ale nie chcą nikogo krytykować.
Wolą chwalić. Swojego sołtysa, nad
leśniczego, Józefa Kamińskiego,
nauczyciela biologii z Ostrowca, któ
ry o parkowych drzewach pisał pra
cę magisterską. I wielu innych, któ
rzy w ten plan włożyli dużo serca.
Gdy staną się „osobą prawną”,
będą też mogli powalczyć o pienią
dze na realizację swoich pomysłów.
Ale po'raz kolejny zastrzegają sta
nowczo, że nie o pieniądze.tu cho
dzi, a o historię.
- I tutejsze dzieci, żeby działały
zamiast bić się i pić - komentuje
Krystian.
N

Niemcy wyjechali. W pałacu najpierw
było przedszkole, a w końcu go zbu
rzono. Taki sam los spotkał kościół.
Z jego kamieni ludzie pobudowali sto
doły, po wykładali drogi. Z cmentarza
też wyniesiono wszystko, co tylko było
można. Niejedna żelazna tablica tra
fiła na skup złomu. Młodzi nie pamię
taj lat świetności Kosierzewa. Ale i
tak im żal, najbardziej właśnie tego
cmentarza. - Grób to świętość, jakie
ma znaczenie, czy Niemca czy Polaka
- komentuje Emilia.
Pierwsza akcja wyszła całkiem
spontanicznie. Po prostu poszli i
przez kilka godzin zbierali puste
butelki po winie marki wino i ster
ty papierów. Ludzie dziwnie pa
trzyli. Właśnie z powodu tych spoj
rzeń postanowili następnym razem
poinformować wszystkich miesz
kańców, co i dlaczego zamierzają
robić. I poprosić o pomoc. Wysłali
kartki, że będzie następne sprząta
nie cmentarza.

Dla Emilii takie mobilizowanie
innych do pracy to całe życie. Na
wet studia temu podporządkowała.
Skończyła trzyletnią szkołę dla
pracowników socjalnych w Gdań
sku, specjalność - organizacja spo
łeczności lokalnej. Można powie
dzieć, że to co robi to jej zawód. -

Tylko kto mi da pensję...
dziko rosnącego bzu. - Aż milo po
patrzeć - mówi z dumą Emilia.

Pałac... zasadzić!

Cmentarz na d
początek
Przed wojną w Kosierzewie miesz
kało w pięknym pałacu hrabiostwo.
Zamek otaczał wielki park, w którym
obok rodzimych drzew znaleźć moż
na było - rosnące do dzisiaj - egzo
tyczne egzemplarze drzew. Na obrze
żach parku stał niewielki kościółek,
przy nim mały cmentarz, na którym
chowano arystokratów. Po wojnie
Starsi, czego się było można spo
dziewać, na to społeczne porządko
wanie patrzyli nieufnie. Ale nie
wszyscy. Jedna pani przeprosiła, że
sprzątać nie może, bo chora. Za to
napiekła pączków, które jeszcze go
rące przez okno podawała pracują
cym. Dzieciaki były zachwycone i
teraz ciągle się nowego sprzątania
domagają. A po całodniowym sprzą
taniu wszyscy zasiedli przy ognisku.
Wreszcie jednak i starszym się
spodobało. Józef Wieczorek, soł
tys, dał swoje błogosławieństwo i
sprzęt, by powywozić śmieci. Dziś
mówi: - Młodzi chcą coś robić, to
chwalić ich trzeba i pomagać.
Po paru akcjach cmentarz w po
łowie odzyskał swój dawny charak
ter. Ocalałe tablice zostały oczysz
czone i umieszczone na swoim
miejscu. Wycięto część chaszczy i

Politycy mali i duzi prześcigają
się w wymienianiu na co i ile za
braknie w tym roku z powodu...
dziury. Dziura budżetowa to od
wielu tygodni najpopularniejsze w
polityce słowo. Jej wielkość (mię
dzy 40 a 90 miliardów złotych, nie
ma w tej sprawie zgody) zwykłe
mu człowiekowi nie mieści się w
głowie.
Niejeden myśl o dziurze bagate
lizuje, mówiąc, że to w końcu pro
blem Warszawy, a nie Paprotek
koło Sławna. Tymczasem, cóż,
dziura jest duża i dotrze wszędzie.
Bo - tu rachunek jest prosty Warszawa mniej mając, mniej
daje.
Za socjalistycznych czasów hasło
głosiło, że październik jest miesią
cem oszczędzania. Rok 2001 poka
zał, że pozostałych jedenaście mie
sięcy też. Wielu myśli, że już ogra
niczyło do niezbędnego minimum
wydatki. Otóż nie. Jak pokazują
wyliczenia mędrców budżetowych,
w tym roku jeszcze bardziej przyj
dzie nam wszystkim zacisnąć pasa.
Wielu kierowników, dyrektorów i

Gdy okazało się, że młodsi miesz
kańcy są chętni do pomocy, plany
Emilii i jej kolegów nabrały rozma
chu. - Pięknie by było odbudować
cały park, zjego alejkami, żywopło
tami - marzy Krzysztof Szymań
ski. W starych niemieckich księ
gach pokazuje ryciny przedstawia
jące pałac i park. - Tak to już ni
gdy nie będzie - ubolewa. - Ale jesz
cze m.oże być pięknie.
Plan jest prosty: oczyszczą parko
we alejki, wytną niepotrzebne drze
wa - oczywiście pod bacznym okiem
leśniczego i konserwatora zabytków
- zasadzą nowe. Do tego oznaczą
każdy cenny egzemplarz. Odtworzą
też pałac, nie z kamienia, ale z...
krzewów. Krzysztofowi marzy się też
stworzenie w kamieniu repliki zbu
rzonego kościoła. - Ale to chyba do
piero jak nam jakieś pieniądze z nie
ba spadną! Na początek, w miejscu
gdzie stała świątynia, położą jedyną
płytę, która ocalała z kościoła.
Co z tego będą mieli? Trudno im
powiedzieć. Może tylko satysfakcję.
Zaprzeczają, żeby to miało związek
z turystami i modną teraz agrotu
rystyką. Chcą po prostu uratować
to co się da. I mieszkać w pięknym
miejscu.

parkowej atrakcji - wierzbie gigancie.
2) Nieistniejący już pałac. 3) Pozo
stałości cmentarza. 4) Krzysztof
Szymański pokazuje, co mu się uda
ło uratować z kościoła.
Fot. Kamil Jurkowski i archiwum

Planów i woli ich realizacji Emi
lii nie brakuje. Reszta stara się za
nią nadążyć. - Oczywiście w miarę

*
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Sposób na wielką dziurę
go się na niej tekstu, co w
praktyce oznacza wysyła
nie pism na połowie ar
kusza. Ile na tym można
zaoszczędzić? Ryzę, dwie
papieru miesięcznie. No
ale ziarnko do ziarnka...
Papierowe oszczędności
wprowadził też Powiato
wy Urząd Pracy w Kosza
linie. - Pisma wewnętrz
ne drukujemy tylko na
zużytych kartkach - zdra
dza Henryk Pacjan,
kierownik PUP. Ponadto
urzędnicy nie dają zaro
bić Poczcie Polskiej i listy
dostarczają osobiście. Za
zdarte cholewki i wy
jeżdżoną benzynę urząd
oczywiście nie zwraca.

JOANNA BOROŃ

Na zdjęciach: 1) Emilia Miłkoś w

Stowarzyszenie
do szczęścia

Z przymrużeniem oka

innych szefów instytucji żyjących
na łasce państwowego, wiecznie
pustego budżetu, wypracowało
wiele nowatorskich metod oszczę
dzania państwowych złotówek, a
nawet groszy. Niektóre z tych spo
sobów dajemy zmuszonym do
oszczędzania pod rozwagę.
sjc
*
*
Oto sławieńska komenda policji
od paru miesięcy stosuje opracowa
ny przez swojego komendanta nie
zwykle Szczegółowy program
oszczędzania na... wszystkim.
Na pierwszy rzut poszło marno
trawstwo papieru. Odgórną decy
zją komendanta policjanci zmniej
szyli czcionkę w swoich kompute
rach. Do tego zaczęto dostosowy
wać wielkość kartki do znajdujące

naszych ograniczonych możliwości
- zastrzega Krystian Baran. I
przyznaje, że bez Emilii nie działo
by się nic, bo to serce i mózg całego
przedsięwzięcia.
Niestety, wielkie serce i zapał do
sukcesu nie wystarczą. - Wielu rze
czy nie możemy, bojesteśmy prywat

*

*

Rachunki za energię elektryczną
stanowią niemały procent biuro
wych wydatków. Wprawdzie ża
den urząd nie wpadł jeszcze na po
mysł, by urzędnicy pracowali przy
wyłączonych komputerach. Za to
władze koszalińskiego
Urzędu
Skarbowego poleciły swoim pracow
nikom, by w jednym czasie robili so
bie herbatę, bo po co czajnik elek
tryczny ma się grzać trzy razy, sko
ro może jeden. Urzędnicy pewnie
narzekać nie narzekają. Wspólne
picie kawy ma swoje dobre strony.
Pomysłem na zmniejszenie wyso
kości rachunków za energię elek
tryczną jest też wyłączenie co dru
giej latarni ulicznej. Wpadło na to
kilka lokalnych samorządów, np. w
Sławnie. Efekty widać na ulicach
po zmroku. A czasem i w dzień, je
śli akurat ktoś zapomniał tę poło
wę świecących się lamp wyłączyć.
Z powodu oszczędności, a raczej
pustki w kasie, sławieński szpital
postanowił oszczędzić na zaku

pach. Niech więc nie dziwią pacjen
tów - jak zdradza Roman Granisz, zastępca dyrektora - kilka
krotnie pocerowane prześcieradła
i odzież służbowa personelu.
Na lepsze leki chorzy też liczyć nie
mogą. Producenci medykamentów
grożą, że jeśli szpital nie wysupła
miliona z kawałkiem na spłatę dłu
gów, przestaną dostarczać nawet
pospolitą witaminę C. Jak tak da
lej pójdzie, pacjent do szpitala przy
chodzić będzie musiał z własnym
zapasem tabletek, strzykawek, a
może i papieru toaletowego.
*
Tb tylko wybrane metody na małe
lokalne dziury budżetowe. Ufam, że
ludzka pomysłowość nie zna granic
i w miarę następnych cięć i ograni
czeń szefowie różnych instytucji i
placówek wypracują mnóstwo no
watorskich sposobów na oszczędza
nie. Apeluję do Was, Drodzy Czytel
nicy: podzielcie się nimi. A nuż
wspólną zaradnością uda nam się
zapchać tymi złotówkami i grosza
mi ową wielką polską dziurę.
JOANNA BOROŃ

Bunkry nad granicznym jeziorem
Ochrydzkim skierowane były prze
ciw Jugosławii rządzonej przez Josipa Broz-Titę - „tego psa łańcucho
wego zachodnich imperialistów” jak
określała go albańska propaganda.

Pieluchy
czy kariery

i

Specjalnie dla „GK" i „GS"
z Berlina pisze Piotr CYWIŃSKI
„Tak czy owak, ludzie będą mieli dzie
ci”, twierdził Konrad Adenauer. Być może
słynny kanclerz miał w wielu kwestiach
rację, ale w tej akurat nie. Nowoczesna
Niemka, tak samo jak nowoczesny Nie
miec, chętnie idzie do pracy i chętnie wra
ca z pracy, ale bynajmniej nie do domu z
rozwrzeszczanymi dziećmi. Co więcej,
liczba tzw. singli, czyli ludzi żyjących sa
motnie, systematycznie rośnie.
ilans ubiegłego dziesięcio wynika, bez komputera nie moż
lecia mówi sam za siebie:
na się dziś obejść nawet w poszu
liczba zawartych ma kiwaniu rodzinnego porozumie
łżeństw spadła z bez mała nia.
pół Zgrozą wieje...
miliona w 1990 roku do obecnie
Na szczęście prof. Wassiłios
około 430' tys., natomiast liczba
Fthenakis, niemiecki Grek kie
rozwodów wzrosła w tym samym rujący bawarskim Instytutem
okresie z ponad 141 tys. do bez Wczesnej Pedagogiki, sprowa
Tysiące betonowych bunkrów szokuje nielicznych obcokrajow wnętrzna warstwa betonu krusze lub trzyma w nich zwierzęta domo
mała dwustu tysięcy. Prof. Mi dza wirtualny problem kryzysu
ców, którzy odważą się odwiedzić Albanię. Rozmieszczone są je i można ją łatwo skuć przecina we. Większość stoi jednak bezuży
chael Lukas Moeller, psycho małżeństw na ziemię; jego zda
prawie wszędzie: wokół miast, wiosek, nad morzem i przy dro kiem, odzyskując w ten sposób prę tecznie, jako pomniki komunistycz
log terapeuta dla rozbitków ma niem coraz większy indywidu
łżeńskich uważa, że głównym
gach. Budowę ich zarządziła w latach sześćdziesiątych Albań ty, które przydają się później na nej ksenofobii.
alizm wynika przede wszystkim
okolicznych budowach. Inne bunkry
Tekst i fot.
powodem „wymierania par” jest z instrumentalnego traktowania
ska Partia Pracy, na czele której stał Enver Hodża.
wykorzystuje się jako magazynki
RADOSŁAW KWIATKOWSKI
brak więzów w rodzinnych związ rodzin przez polityków. Mówiąc
kach. Niby mężczyźni i kobiety wprost, federalne ministerstwo
Ten rządzący Albanią przez czter__________________
dzieści lat komunistyczny przy
żyją razem, lecz w rzeczywisto do spraw rodzin istnieje, tylko
ści osobno, nie ze sobą, lecz obok
wódca kolejno zrywał „nierozerwal
polityki rodzinnej nie ma. Niem
siebie. Co więcej, jak stwierdzo ki rodzą średnio tylko po 1,4
ne” sojusze ze wszystkimi krajami
no w badaniu przeprowadzonym
obozu komunistycznego, doprowa
dziecka, bo macierzyństwo jest
na zlecenie ministerstwa do
dzając w końcu swój kraj do całko
drogie, przeszkadza w karierze
spraw rodzin, (dokładnie resort zawodowej i utrudnia życie. Po
witej izolacji.
ten nazywa się: Federalne Mini równując międzynarodowe sta
To właśnie wtedy przy technicznej
sterstwo na rzecz Rodzin, Senio tystyki, trudno odmówić prof.
pomocy Chin zaczęto wznosić bun
rów, Kobiet i Młodzieży, co uwa Fthenakisowi racji. O ile we
kry. Nie służyły one obronie, lecz był
żam za przejaw dyskryminacji
to jeden ze sposobów zastraszenia
Francji aż 30 proc. dzieci w wie
mężczyznjuż w samej nazwie...),
społeczeństwa inwazją z zewnątrz.
ku poniżej trzech lat korzysta z
małżeńskie pary poświęcają na tzw. pozadomowej opieki, (różne
Ile bunkrów zbudowano - dokład
rozmowy o osobistych sprawach
nie nie wiadomo. Mówi się o 600
formy żłobków i przedszkoli), o
zaledwie dwie minuty dziennie.
lub nawet 700 tysiącach. Jeśli tę
tyle w Niemczech ma tę możli
Z jednej strony do składania ślu wość zaledwie 6 proc. maluchów.
liczbę porówna się z niespełna trzy
bów na miłość, wierność etc.
milionową wówczas ludnością Al
Z kolei w Szwecji stworzono ro
pcha ludzi tęsknota za bezpie dzicom dogodne warunki podję
banii, wtedy najlepiej widać mon
czeństwem, przynależnością i cia decyzji, które z nich zaopie
strualną wręcz skalę tego przedsię
możliwością szybszego osiągnię kuje się dzieckiem, bez strachu
wzięcia. Na każdą albańską rodzi
cia - dzięki połączeniu docho o uszczuplenie domowych budże
nę wypadają statystycznie po dwa
bunkry.
dów) - dóbr materialnych, a z tów; macierzyński urlop przysłu
drugiej te same względy są przy guje obojgu, na tych samych za
Te ponure pamiątki po komuni
czyną rozczarowań i rozstań,
sadach finansowych. W efekcie,
zmie pozostaną chyba na zawsze w
zwłaszcza w dużych miastach.
z małymi dziećmi zostaje w do
krajobrazie Albanii, gdyż nikt jesz
Fenomen ten nie dotyczy zresz mach niemal co trzeci Szwed, co
cze nie wpadł na pomysł, co z nimi
tą tylko Niemiec, lecz w ogóle kra ostatecznie skłania wiele kobiet
teraz zrobić. Z niektórych odzysku
jów tzw. wysoko rozwiniętych. O
do rodzenia.
je się stal zbrojeniową. Stosowana
ile w RFN, rozpada się co drugie
jest przy tym oryginalna, lecz pro
, -. N-r-.. „*•**«*<• y,,- Sfa* ,
małżeństwo żyjące w większych
tu dochodzimy do ostatniej
sta „technologia”. Najpierw do bun
aglomeracjach, o tyle w USA
kra kładzione są stare opony i inne
przyczyny, która przesądza o
próby czasu nie wytrzymuje po
łatwo palne śmieci, które są na
kryzysie instytucji małżeń
nad połowa nowych rodzin. Sys
stępnie podpalane. Gdy bunkier już
skiej.
Piękna słaba płeć nie jest
W piramidzie wzniesionej w centrum Tirany ku czci Envera Hodży mieszczą się teraz kawiarnie i ośrodki
tematycznie spada też ochota na już, jak to drzewiej bywało, „osto
się dobrze nagrzeje, polewany jest
kultury.
dzieci, a rośnie liczba ludzi decy ją rodziny i domostwa”, a jeśli
zimną wodą. Sprawia to, że ze
dujących się na życie w pojedyn nawet, to w coraz mniejszym
kę. W roku 1980 przyszło w
stopniu. „Nowoczesna kobieta
Niemczech (wtedy jeszcze RFN/ idzie do pracy. Ponieważ nie ma
ośrodków ukrytych w bezkresnych
NRD) na świat 865,8 tys. dzieci,
co zrobić z dziećmi, więc nie ma
lasach nie przedostanie się żaden
a dziesięć lat później już tylko
dzieci”, napisano w jednym z pe
dziennikarz. Dlatego do wyjątków
770,7 tys. Liczba „singli” z wybo riodyków w obszernym tekście
należą takie relacje, jak opubliko
ru tylko w ostatnim dziesięciole pt. „Punkt zapalny”, który zna
wane niedawno doniesienia z życia
ciu podskoczyła z 11,8 tys. do
lazłem w moim prasowym bok
sekty „Ilia” (Eliasz).
13,4 tys. Prof. Moeller, szef In sie. Akredytacja parlamentarnoJej przywódcy zaczynają pranie
stytutu Psychologii, tłumaczy to
rządowa ma tę dobrą stronę, że
mózgów od kuracji uzdrawiającej.
| zjawisko m.in. złym wychowa niektóre ciekawe informacje
Najczęściej przyjmuje ona postać
niem młodych pokoleń, które osiągamy bez własnego wysiłku.
W bagnach pod Chabarowskiem odnaleziono zwłoki mężczy w ciszy i skupieniu. Kilka miesięcy drakońskiej diety, ograniczonej do
wynoszą z domów coraz słabsze
Ze „znaleźnego” elaboratu na
zny. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego (Syberia to rosyjski temu policja udaremniła morder tego, co wyrośnie w syberyjskich la
poczucie rodzinnej wspólnoty, a temat stosunku kobiet do rodzi
czy plan grupy skupionej wokół nie- sach. Jak długo można się jednak
Dziki Wschód), gdyby nie dziwne okaleczenia ofiary...
coraz większe ukierunkowanie
ny wyczytałem, że jest on coraz
jakiego Aleksieja Jurczuka,
żywić orzechami, żołędziami, korą
na osiągnięcia indywidualne.
bardziej
luźny. Tym luźniejszy,
Śledztwo wszczęte przez ro-syj- dziej cierpią koty, którym wyrywa
przedstawiającego się jako osobi i zielem? Gdy do komendy policji w
Nawet oglądanie telewizora, no im wyższe wykształcenie pań.
ską policję doprowadziło do wykry się serca, rozłupuje głowy, upuszcza
sty przedstawiciel Asahary na Ro Dalniepieczyńsku zaczęły napły
tabene średnio przez trzy godzi Według danych sprzed trzech lat,
cia sprawców zbrodni. Okazali się krew. Równie przerażające są cere sję. Ludzie ci przygotowywali serię wać informacje, że jeden z byłych
ny dziennie, oddala ludzi od sie spośród kobiet po szkołach pod
nimi sataniści. W lokalnej prasie monie przyjmowania do sekty no zamachów terrorystycznych, które kołchozów został przez „Ilię” prze
bie, a nie zbliża. Zwłaszcza że
stawowych i średnich bezdziet
powiało grozą. Reporterzy, korzy wych członków. Po złożeniu stosow miały zostać przeprowadzone pod kształcony w łagier, postanowiono
partnerami multimedialnych
nych byłq tylko 15 proc., a spo
stając z policyjnych przecieków,
nych zaklęć i przysiąg kandydat czas wizyty w Tokio prezydenta to sprawdzić. I okazało się, że na
bohaterów (nie wyłączając sek śród kobiet po studiach dzieci nie
docierali do niezwykłych i przera musi właśnie rozłupać łeb kota i Putina.
skutek „uzdrawiającej terapii”
su) również stają się dziś... kom miało aż 41 proc. Jeśli dane te
żających miejsc. Na cmentarzyska zjeść część jego, jeszcze ciepłego,
Po wybuchach pierwszych podło zmarło już co najmniej 10 osób.
putery. Innymi słowy, w świecie zestawić z innym raportem pt.
ptaków z ukręconymi głowami i wy mózgu.
żonych bomb i ataku bronią che Prokuratura wydała nakaz aresz
kobiet i mężczyzn następują zu „Młodzi 2000”, w którym wyka
patroszonych kotów, do piwnic prze
* * %
miczną miano zażądać okupu w towania wodza sekty, jednak tak
bażające zmiany duchowe, w któ zano, że rezygnację z dzieci za
siąkniętych trupim odorem i
Sataniści szokują, ale nie oni są wysokości 10 milionów dolarów za
że on zdołał uciec.
rych własne ego znajduje się na
kłada w przyszłości 12 proc.
mieszkań zmienionych w diabel najgroźniejsi. Prawdziwy popłoch
powstrzymanie się od dalszych
Inna sekta - Ananda Marga, któ
pierwszym planie.
dziewcząt, wtedy sprawa jest ja
skie świątynie. Za kratki trafiali
wśród rosyjskich służb specjalnych
zbrodni. Plan na szczęście nie zo rą zdelegalizowano nawet w bardzo
sna: oświata wywiera na kobie
kolejni uczestnicy makabrycznych wywołują fanatyczne sekty, które stał wykonany, ale Jurczuk zdołał tolerancyjnych Indiach, również
słownictwie niemiec ty wpływ zdecydowanie negatyw
spektakli. Niektórzy szybko miękli dla osiągania swych celów gotowe wymknąć się z zasadzki i zniknąć.
zagnieździła się na Syberii. Gdy
kim pojawił się nawet
ny. „Pieluchy czy kariery?” - 35i składali zeznania.
są popełnić każdą zbrodnię. Japoń Dziś jest jednym z najbardziej po pod wpływem informacji zdobywa
neologizm, będący połą letnia Carola Reimann, socjal
Wynikało z nich, że na Dalekim ska Aum, która przed kilkoma laty szukiwanych w Rosji przestępców,
nych przez służby specjalne zaka
czeniem słów „dwa” (zwei) demokratyczna
i koń
posłanka Bun
Wschodzie działa co najmniej 20
zyskała ponurą ogólnoświatową jednak wciąż pozostaje bezkarny. Z zano jej działalności, przywódcy
cówki z wyrazu „samotność” destagu, nie ma wątpliwości:
sekt satanistycznych. Wśród nich sławę, w ojczystym kraju nie ma już
prasowych przecieków wynika, że
zniknęli. Po czym zarejestrowali
(Einsamkeit):... „Zweisamkeit”,
„Wcześniej sądziłam, że uda się
tak egzotyczne jak Czciciele szczu czego szukać. Po rozpyleniu w me sekta Aum znalazła wielu sympa nowe stowarzyszenie religijne czyli samotność we dwoje. Fa pogodzić pracę i dzieci - dziś, gdy
ra (Krisiatnicy), której rytuały opi trze trującego sarinu policja dobra tyków w kręgach... wojska i policji.
Amurt. Bezsilność władz, które nie
chowcy od ludzkich umysłów i widzę ile czasu zajmują obo
sał ogólnorosyjski dziennik „Izwie- ła się jej do skóry. Zlikwidowała Nie może więc dziwić niska sku potrafiły temu zapobiec, daje wie
dusz widzą tylko jeden ratunek:
wiązki służbowe, wiem, że jest to
stia”. Na tajnych nocnych sabatach magazyny broni, aresztowała przy teczność w jej zwalczaniu.
le do myślenia. Czy jest to tylko
młodzi ludzie powinni przed za niemożliwe, więc podjęłam decy
członkowie sekty przybrani w dłu wódcę - Shoko Asaharę i jego naj
* * ^
nieudolność, czy coś więcej?
wieraniem małżeństw uczyć się
zję, że nie będę miała żadnego
gie żółte koszule wzywają szatana bliższych współpracowników. Ale
Z ustaleń Federalnej Służby Bez
Wieści o raju dla sekt rozchodzą
prowadzenia rozmów we dwoje,
potomstwa”.
W kwestii formal
i jedną z jego wybranek. W atmos już wtedy pojawiały się informacje,
pieczeństwa wynika, że na Syberii
się jednak po świecie. I nic dziwne
o sobie, o swych odczuciach, po nej, periodyk niemieckiej lewicy
ferze grozy, potęgowanej przez za że najwięcej wyznawców zarośnię działa już ponad 250 rozmaitych go, że ostatnio zaczęły się pojawiać
trzebach i oczekiwaniach. W kil nazywa się „Vorwärts”, znaczy
żywanie środków halucynogennych,
ty, pół-ślepy guru Asahara miał nie sekt, w większości skrajnie sfana- pogłoski o przenikaniu na Syberię
kunastu miastach uruchomiono „naprzód”.
oddają się ekstatycznym modłom.
w Japonii, lecz w Rosji.
tyzowanych. Nie wszystkie są nie wahabitów, najbardziej radykalne
już nawet specjalną sieć kompu
... Już sam nie wiem, a może ci
Kulminacyjnym momentem jest
Dziś nikt nie wątpi, że była to bezpieczne dla otoczenia, niektóre go odłamu islamu, który po klęsce
terową (www.dyalog.de), która talibowie, którzy trzymali kobie
składanie ofiar. Na ołtarzu może prawda, a na syberyjskich odlu stanowią znacznie większe zagro talibów w Afganistanie szuka bez
ponoć pomaga „samotnym we
ty w domach, zabraniali im do
się znaleźć każde stworzenie, któ dziach schronili się ci fanatycy, któ żenie dla własnych członków. Ich
piecznych kryjówek... (NewPress)
dwoje” znów odnaleźć perspekty stępu do szkół, że o pracy zawo
re przez przywódców sekty zostanie
rzy zdołali uciec z Japonii. I to by działalność okryta jest pełną ta
wy wspólnego życia. Jak z tego
dowej nie wspomnę, mieli rację?
uznane za wroga szczura. Najbar najmniej nie po to, by medytować jemnicą, do bacznie strzeżonych
KAZIMIERZ PYTKOWSKI
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Cho« trochę w pionie

Kolce
jednej
nocy
Niezwykłe obyczaje godowe jeżozwierzy afrykańskich - najwięk
szych gryzoni Afryki i Europy - opi
sali w swojej najnowszej pracy dwaj
biolodzy Rick Sweitzer i Joel Ber
ger. Przez pięć lat obserwowali oni
te niezwykłe zwierzęta obdarzone
długimi, sterczącymi kolcami.
Naukowcy twierdzą, że samice
jeżozwierza są istotami niezwykle
wybrednymi oraz bezpruderyjnymi. Na kilka dni przed osiągnię
ciem pełnej gotowości do zapłodnie
nia informują o tym doniosłym fak
cie całą okolicę, wydając krótkie,
urywane wycie. Na ten dźwięk ze
wsząd schodzą się kawalerowie,
którzy zrazu prężą przed oblubie
nicą swe torsy i demonstrują pió
ropusze kolców. Nierzadko docho
dzi przy tym do swady między kon

kurentami, na co samiczka patrzy
z pozoru obojętnym wzrokiem. W
istocie baczy ona pilnie, który ka
waler wygląda najdzielniej i ile
udało mu się wbić igieł w pyszczek
lub tors przeciwnika. Oprócz tego,
wyniosła sprawczyni zamieszania
taksuje długość i wagę konkuren
tów.
Obserwacje uczonych wskazują,
że samica rzadko wybiera osobni
ka poniżej 8 kg wagi i 80 cm dłu
gości. Ponadto wybranek powinien
być od niej starszy o mniej więcej
trzy lata oraz dobrze się prezento
wać - mieć okazały tors i długie,
gęste igły.
Takie parady, połączone z poka

zami sprawności bojowej, każda
samica zwołuje raz do roku, tuż
przed osiągnięciem gotowości do
zapłodnienia. Duże wymagania
odnośnie do wybranka usprawie
dliwia długa, 210-dniowa ciąża
oraz trwający 100 dni okres kar
mienia noworodka. Nic więc dziw
nego, że na tę jedyną w roku noc
wybiera najokazalszego partnera.
Odrzuceni podążają na wezwanie
innej damy. Ożywa wtedy nadzieja
w sercach wzgardzonych kochan
ków i śpieszą stawić czoła nowym
wyzwaniom, nie bacząc na to, że
natura określiła wymogi: waga - 8
kg, długość 80 cm, długie gęste igły
i sprawność w walce. (SN)

Mistrzowie długiego
dystansu
Albatrosy w poszukiwaniu poży
wienia dla swych piskląt pokonują
podczas jednego sezonu lęgowego
dystans większy niż obwód Ziemi obliczyli biolodzy. Dokonanie tego
nie lada wyczynu zajmuje ptakom
około 90 dni, co oznacza, że poko
nują one dziennie 450 km!
Naukowcy z USA prowadzą od
wielu lat obserwacje ptaków, które

zamieszkują Hawaje. Albatrosy
przemierzają ogromne przestrze
nie nad Pacyfikiem - pomiędzy
Hawajami, gdzie zakładają gniaz
da, a wybrzeżami Ameryki Północ-

nej, od Kalifornii na południu po
Aleuty na północy, dokąd wypra
wiają się po pokarm. Podczas lotu
napełniają żołądki smakołykami,
którymi po powrocie karmią wy
głodniałe pisklęta.
Fakt, że ptaki gniazdują tak da
leko od żerowisk, stanowi zagadkę
ornitologiczną. Postanowił ją roz
wiązać David Anderson z zespo-

łem biologów z Uniwersytetu Pó
łnocnej Karoliny. Naukowcy przy
czepili 24 albatrosom niewielkie
nadajniki, które wysyłają sygnały

radiowe odbierane przez satelitę.
Ten przekazuje dane do stacji na
ziemnej we Francji, skąd pocztą
elektroniczną przesyła Się je dć>
USA.
Na podstawie tych informacji
wykreślone zostały trasy przelotów
albatrosów, oznaczone miejsca ich
żerowania. Dzięki temu udało się
odtworzyć, niemal godzina po godzi
nie, wędrówki osobników objętych
monitoringiem. Na marginesie, in
formacje o ptasich podróżach tra
fiają, poprzez Internet, do wielu
szkół amerykańskich. Nauczyciele
twierdzą, że dzieci, zafascynowane
tropieniem albatrosów, łatwiej
przyswajają sobie wiedzę o świecie,
przyrodzie, a także uczą się odróż
niać długość i szerokość geograficz
ną. (SN)

Urządzenie do pionizacji osób niepełnosprawnych leżących lub jeżdżących na wózkach inwalidzkich - za
demonstrował niedawno w Koszalinie przedstawiciel
producenta (firmy z Łodzi). Parapodium, dynamiczne bo tak fachowo pionizator się nazywa - służy nie tylko
do pionizowania chorych, umożliwia także przemieszcza
nie się. Pokaz zorganizował koszaliński Oddział Towa
rzystwa Przyjaciół Dzieci. Przyszło niewiele osób, ale jak
podejrzewali organizatorzy - możliwe, że przedświątecz
na pora'nie była zbyt odpowiednia. Jeśli nadarzy się
okazja, prezentacja zostanie powtórzona. Rodzice 15letniego Marcina przyjechali z Bobolic. Chłopiec choru
je od urodzenia, samodzielnie nie chodzi. Po domu prze
mieszcza się na kolanach. - Bardzo przydałoby mu się
coś takiego. Nie chodziłby tak cały czas na tych kołanach
- stwierdziła mama Marcina i postanowiła, że spróbuje
postarać się, by syn miał sprzęt w domu.
Pięcioletńią Sandrę z Koszalina mama zabrała na
pokaz ze sobą. Dziewczynka chora jest na dziecięce
porażenie mózgowe. Nie chodzi, nie siedzi. Jej też urzą
dzenie, które pozwoliłoby choć trochę pobyć w pozycji
pionowej, bardzo byłoby potrzebne.Nieustanne przeby
wanie chorego w pozycji leżącej lub siedzącej powoduje
zaburzenia w pracy organów wewnętrznych. Pionizowanie jest formą rehabilitacji. Jeśli osoba niepełnospraw
na nie chodzi, lecz ma sprawne ręce, parapodium może
być pomocne w codziennym życiu. Umożliwia nie tylko
stanie, ale także poruszanie się. Urządzenie produko
wane jest w wersjach dla dzieci i dla dorosłych. Zakup
(parapodium kosztuje 6-6,5 tys. zł) dofinansowują
kasy chorych. Zachodniopomorska np. dopłaca 4000 zł,
o pozostałe 2-2,5 tys. zł można starać się w powiato
wych centrach pomocy rodzinie lub ośrodkach pomocy
społecznej - jak poinformował prezentujący urządze
nie Zbigniew Jachowicz (na zdjęciu), (i)
Fot. Radosław Brzostek

Hałaśliwe koła
Jaka jest główna przyczyna szko
dliwego hałasu powstającego na
autostradach i drogach szybkiego
ruchu? Wbrew pozorom, nie silniki
pojazdów, lecz stykające się z po
wierzchnią asfaltu koła - doszli do
wniosku naukowcy.
Po wnikliwych badaniach labora
toryjnych stwierdzili oni, że sły
szalny przez przechodnia hałas,
wzbudzany przez koła przejeżdża
jącego samochodu, jest kumulacją
aż czterech różnych fal dźwięko
wych.
Pierwsza fala powstaje, gdy ko
lejna część elastycznego bieżnika
opony gwałtownie styka się z po
wierzchnią jezdni. Niemal w tym
samym czasie inna część opony
odrywa się od podłoża, również po
wodując powstanie efektu dźwięko
wego. Kolejnym źródłem dźwięku
są odkształcenia opony i jej szyb
kie powracanie do pierwotnego
kształtu. Mamy wówczas do czy
nienia z efektem podobnym do
tego, jaki towarzyszy rozchodzeniu
się dźwięku za pośrednictwem
membrany głośnika.
Fala akustyczna powstaje rów
nież w wyniku sprężania, a następ
nie rozprężania powietrza w zaka
markach bieżnika. W ten sposób w

Urodzeni, by ty«

Tuńczyk zwiadowca
Naukowcy pracujący dla amerykań
skiej armii chcą zbudować mały po
jazd podwodny, który będzie podobny
do... tuńczyka. Ryba ta jest znana z
dużej zwinności oraz szybkości. Dla
tego właśnie ją uznano za>najlepszy
model, na podstawie którego można
stworzyć niewielki okręcik przezna
czony do celów szpiegowskich.
Pierwszy prototyp „sztucznego tuń
czyka” przeszedł pomyślnie testy w
ośrodku Draper Laboratories w sta
nie Massachusetts. Jego twórca, Ja
mie Anderson prognozuje, że nowe
go typu pojazdy rozpoczną służbę w
amerykańskiej marynarce wojennej
w ciągu najbliższych pięciu lat. Twier
dzi, że będą one znacznie szybsze i
bardziej zwrotne od dzisiejszych okrę
tów.
Testowana w laboratorium kon
strukcja jest wierną kopią tuńczyka ma około 2,5 metra długości, a jej
powierzchnia składa się z tysięcy alu
miniowych łusek, powleczonych wo
doszczelnym tworzywem. Płytki po
prawiają właściwości hydrodyna
miczne pojazdu, zaś zastosowanie
sztucznej substancji izolującej okaza
ło się niezbędne, by ochronić go przed

szkodliwym działaniem słonej wody
morskiej.
Wnętrze „tuńczyka” podzielone zo
stało na dwie części. W przedniej ko
morze znajduje się komputer pokła
dowy, instrumenty nawigacyjne oraz
systemy łączności, w tylnej zaś
umieszczony został układ napędowy
i sterowniczy.
Oprogramowanie wgrane do pokła
dowego komputera umożliwia pod
wodnemu pojazdowi samodzielne
wykonywanie zadań szpiegowskich.
Chodzi o to, by do minimum zredu
kować konieczność zdalnego kiero
wania sztuczną rybą. Zawsze bo
wiem istnieje ryzyko, że wiązka fal
radiowych zostanie przechwycona
przez urządzenia nasłuchowe prze
ciwnika, zwiększając prawdopodo
bieństwo wykrycia automatycznego
szpiega.
Odpowiednio zaprogramowany
„tuńczyk” będzie zatem zdany głów
nie na siebie: musi się zbliżyć do
celu, zebrać informacje wizualne
(aparaty fotograficzne i kamera vi
deo) i dźwiękowe (sonar, sprzęt au
dio), a następnie samodzielnie po
wrócić do bazy. (SN)

każdej sekundzie ruchu pojazdu
dochodzi do tysięcy mikroeksplozji
rozprężającego się powietrza, ich
nałożenie staje się przyczyną zna
czącego źródła hałasu. Ponadto
ruch obrotowy kół przenoszony jest
na cały mechanizm jezdny pojazdu,
powodując wibracje. One także są
słyszalne w bezpośrednim otocze
niu drogi.
Innymi źródłami powstawania
hałasu na drogach są, choć w znacz

nie mniejszym stopniu, silniki sa
mochodów oraz opory powietrza,
powodowane przez poruszające się
auta. Naukowcy skupili się jednak
na badaniach, których celem jest
udoskonalenie drogi. Doprowadzi
ły one do skonstruowania elastycz
nej i porowatej jezdni z licznymi
wewnętrznymi kanalikami. Okaza
ło się, że zastosowanie takiej na
wierzchni w dużym stopniu niwelu
je wszystkie wymienione wcześniej
przyczyny powstawania hałasu.
Zresztą, nową jezdnię można już
wypróbować na niektórych drogach
Wielkiej Brytanii. (SN)

Jaka jest tajemnica sukcesu ar
gentyńskich mrówek, które z wiel
kim powodzeniem dokonują koloni
zacji coraz to nowych obszarów glo
bu, a ostatnio pojawiły się w połu
dniowych stanach USA? Groźne
mrówki opanowały już prawie całe
południe kraju i zagrażają kolej
nym obszarom. Ich ukąszenie może
być śmiertelne dla człowieka.
Mrówki stały się zagrożeniem nie
tylko dla ludzi, ale przede wszyst
kim dla zwierząt hodowlanych
oraz miejscowych gatunków mró
wek, pełniących wiele pożytecznych
funkcji w środowisku. Południowo
amerykańscy przybysze zadomo
wili się na dobre w USA i ani my
ślą oddawać zajętych terytoriów.
Zaintrygowani naukowcy posta
nowili sprawdzić, na czym polega
tajemnica ich sukcesu. W tym celu
założyli specjalną hodowlę nie
chcianych imigrantek. Okazało się,
że - w odróżnieniu od innych mró
wek - prawie nigdy nie atakowały
się one nawzajem. Tymczasem nie

mal regułą w tej rodzinie zwierząt
są wyniszczające wojny toczone
pomiędzy owadami należącymi do
tego samego gatunku.
Zatem w czasie, kiedy miejscowe
mrówki walczyły o terytorium, tra
cąc wielką liczbę robotnic, zamiej
scowe owady pracowicie zbierały
pożywienie dla swego potomstwa,
dzięki czemu rosły w siłę. W ciągu
70 dni eksperymentu ich populacje,
niemal we wszystkich koloniach,
wzrosły o blisko 100 procent!
Naukowcy jeszcze nie wiedzą,
dlaczego mrówki z Argentyny, wy
kazujące na własnej ziemi zwyczaj
ną u tego owada agresywność w
obronie terytoriów, tracą ją na wy
chodźstwie. Nie wiedzą także, jak
wykorzystać zdobytą podczas eks
perymentu wiedzę. Dalsze prace
mają pomóc w znalezieniu słabego
punktu pokojowo nastawionych
mrówek. Najlepiej byłoby je skłó
cić ze sobą, ale badacze nie wpadli
jeszcze na pomysł, w jaki sposób
można tego dokonać. (SN)

Skłonności do otyłości w wieku wadził Barker, uczestniczyło 250
nastoletnich dziewcząt. Okazało
dojrzałym powstają już w łonie
matki - twierdzi brytyjski nauko się, że te z nich, które przy urodze
niu miały niską wagę, wykazywały
wiec David Barker. Podkreśla on,
że najgroźniejszy dla zdrowia doro częściej skłonność do nabywania
słego człowieka jest zaokrąglony męskiej otyłości (tkanka tłuszczo
brzuszek, powstający w wyniku od wa na brzuchu i wokół talii). Iden
tycznym wynikiem zakończyły się
kładania się tłuszczu wokół talii.
ankiety z udziałem młodych męż
Na podstawie swoich obserwacji
Barker doszedł do wniosku, że lu czyzn. (SN)
dzie, którzy w okresie płodowym
oraz wczesnym wieku niemowlę
cym ważyli znacznie poniżej normy,
przejawiają w późniejszym wieku
większą skłonność do magazynowa
nia tłuszczu na brzuchu. Może to
prowadzić do poważnych kłopotów
z sercem.
- Uboga dieta w łonie matki może
być przyczyną głębokich zmian fizjołogicznych u płodu. Po osiągnię
ciu dorosłości taki człowiek przeja
wia zwiększoną podatność na cho
roby układu krążenia - twierdzi
naukowiec, który przez wiele lat
prowadził badania epidemiologicz
ne na grupie mieszkańców z okolic
Southampton.
Naukowcy są zgodni, że otyłość
bardzo często prowadzi do
miażdżycy, kłopotów z krążeniem
krwi oraz nadciśnienia tętniczego.
Co jednak istotne, problemy z ser
cem pojawiają się nie wtedy, gdy
tkanka tłuszczowa jest rozłożona
równomiernie na całym ciele, lecz
wtedy, gdy kumuluje się w górnej
części ciała - na brzuchu i w talii.
W jednym z badań, które przepro
Stronę przygotował PRZEMYSŁAW STEFANOWSKI
Zdjęcia PAP/CAF

Najpierw pomóide
sobie sami
Argentyński kongres zatwierdził
na stanowisku prezydenta Eduar
do Duhalde. Kandydat peronistów
jest piątym prezydentem w ciągu
dwóch tygodni. - Zobowiązuję się
skończyć z modelem gospodarczym,
który doprowadził do rozpaczy
znaczną część naszego społeczeń
stwa - powiedział w pierwszym
przemówieniu nowy prezydent.

Szlacheckie
tytuły

Dodał, że Argentyna zacznie spła
cać zagraniczne długi przekracza
jące 130 miliardów dolarów dopie
ro, gdy jej gospodarka wkroczy na
drogę rozwoju. Na razie jednak nie
ma na to większych nadziei. Kraj
pogrążony jest w chaosie, a na uli
cach stolicy Buneos Aires cały czas
dochodzi do starć protestujących
mieszkańców z policją.

Eduardo Duhalde
szarfą prezydencką'.

Uczestnicy demonstracji w Buenos Aires uderzają łyżkami w patelnie,
domagając się rozpisania nowych powszechnych wyborów prezydenc
kich.

Z Afganistanu
na Kubę
Sytuacja w Afganistanie norma
lizuje się. Zarówno siły rządowe, jak
i międzynarodowe poszukują ukry
wających się terrorystów z al-Qaidy.
Szacuje się, że w afgańskich obo
zach tej organizacji w ostatnich
latach przeszkolonych zostało oko
ło siedmiu tysięcy terrorystów.
Nadal stanowią oni poważne za
grożenie dla świata.
Amerykanie przejęli ż rąk Sojuszu
Północnego kilkudziesięciu człon
ków al-Qaidy. Po przesłuchaniach
część z nich trafi na Kubę, do ame
rykańskiej bazy piechoty morskiej
Guantanamo. Pentagon odmówił
potwierdzenia tych informacji, jed
nak właśnie Guantanamo było od
wielu tygodni wymieniane jako
miejsce, gdzie mogą się odbywać
procesy terrorystów przed trybuna
łami wojskowymi. Zdaniem obser
watorów, baza na Kubie jest ideal
na, bowiem nie mają do niej dostę
pu dziennikarze, zaś jej położenie
gwarantuje, że terroryści nie będą
podejmować prób odbicia więźniów.
Na razie wiadomo, że pierwsi więź
niowie zostali przewiezieni do ame
rykańskiej bazy w Kandaharze.
Rzecznik bazy w Guantanamo
potwierdził, że budowane są nowe
baraki. Podkreślił jednak, że na
razie żadne decyzje w sprawie prze
wiezienia tam członków al-Qaidy
nie zostały jeszcze podjęte, (ho)

dekorowany

Wielu Argentyńczyków nie do
wierza nowemu prezydentowi,
który w przeszłości piastował już
wysokie stanowiska państwowe i
także ponosi odpowiedzialność za
obecną dramatyczną sytuację.
Duhalde zapewnia jednak, że chce
utworzyć rząd jedności narodo
wej, który wydobędzie Argentynę
z zapaści. Jednym z pomysłów na
uzdrowienie gospodarki ma być
dewaluacja argentyńskiego peso.
Zamierza także starać się o po
moc międzynarodową. Światowe
instytucje finansowe mówią jed
nak Argentyńczykom: - Najpierw
pomóżcie sobie sami, a potem my
wam pomożemy. (ho)

Partie się kurczq
a przestrzeni minionego jak również zacierają się klasycz
dziesięciolecia
liczba ne linie podziału między lewicą a
członków partii chrześci- prawicą.
jańsko-demokratycznej - CDU
Naukowcy
dochodzą do wniosku,
zmniejszyła się w Niemczech o 90
że na zmniejszanie się liczebności
tys. osób; z nieco ponad 700 tys. do partii nie ma rady. Proces ten do
o^ojo 620 tys. Podobny, a nawet tyka zresztą również związków
nieco większy ubytek zanotowała zawodowych i uwidacznia się w
drugą duża polityczna partia nie- różnych organizacjach społecz
mieckä - öPD (socjaldemokraci);
nych. Wynika on - ich zdaniem - i
jej szeregi zmniejszyły się z blisko jak to uczeni określają - „z ogólnej
900 tys. do ok. 800 tys. członków.
Taki sam proces, chociaż w mniej
szych liczbach bezwzględnych, bo
partie te są znacznie mniejsze li
czebnie, obserwowano wśród wol tendencji zaniku wartości kolek
nych demokratów - FDP i wśród
tywnych w społeczeństwie i przy
postkomunistów - PDS - (choć ci
pisywania coraz większego zna
ostatni zyskują w wyborach, ale czenia wartościom indywidual
tylko we wschodniej części RFN).
nym”.
Jedynie Zielonym przybyło w oma
Specjaliści proponują politykom
wianym okresie członków, jednak partyjnym różne lekarstwa na tę
że ostatnio także w stosunku do
chorobę, a przynajmniej na po
tego ugrupowania politycznego wi wstrzymanie jej zbyt szybkich po
dać pewien spadek zaufania, co stępów. Zalecają m.in. partyjnym
objawiło się np. w wyborach na przywódcom, by znacznie bar
szczeblu landów, gdzie jak w Berli dziej wciągać zwykłych członków
nie, uzyskuje ono mniej głosów niż do współdziałania i dawać im
poprzednio.
więcej praw w tym zakresie. Obec
Partie odgrywają w kulturze po ne partie - twierdzą - mają bo
litycznej i w życiu publicznym Nie wiem oligarchiczną strukturę, zaś
miec ważną rolę, toteż politolodzy zatwierdzane przez ogół członków
i socjolodzy od pewnego czasu ba decyzje bynajmniej nie rodzą się
dają i żywo dyskutują trendy spra wśród „szeregowych”, ale w krę
wiające, że szeregi członkowskie gach kierowniczych, i to dość wą
ugrupowań partyjnych się kurczą,
skich.
zaś frekwencja wyborcza maleje,
Naukowcy radzą też, by zwięk

N

Podrabiany
Picasso
Władze tureckie musiały usunąć
z wystawy w Ankarze cztery obra
zy Picassa po tym, jak okazało się,
że są fałszywe. Dotychczas płótna
byłyjedną z największych atrakcji
pawilonu Picassa w Państwowym
Muzeum Sztuki. Ministerstwo kul
tury w Ankarze zleciło badania kil
ku kolejnych dzieł przypisywanych
wybitnemu artyście.
Pochodzenie płócien wzbudzało
wątpliwości od dawna. Turcja we
szła w ich posiadanie po akcji taj
nych detektywów, którzy przeniknę
li do gangu handlarzy dzieł sztuki.
Według niektórych źródeł, dzieła
zostały zrabowane z Kuwejtu pod
czas irackiej inwazji 11 lat temu, a
potem poskładane i przemycone
pod^ubraniami do Turcji. Miałoby to
wyjaśniać pionowe i poziome rysy
na płótnach. Kuwejcka rodzina kró
lewska konsekwentnie zaprzeczała
jednak, jakoby straciła jakiekol
wiek dzieła Picassa. Władze wysła
ły więc fotografie do paryskiego In
stytutu Picassa. Wówczas okazało
się, że obrazy są fałszywe, (ho)

Stronę przygotował
HENRYK OSTROWSKI
zdjęcia PAP

Tradycyjnie już na przełomie
roku w Wielkiej Brytanii ogłoszo
no listę osób, które otrzymają ty
tuły szlacheckie. Wśród nich są
brytyjscy dyplomaci z Nowego Jor
ku oraz gwiazdy filmu, muzyki i
sportu.
Dziewięciu dyplomatów dostanie
tytuły szlacheckie za pomoc rodzi
nom ofiar terrorystycznego ataku
z 11 września. Wśród tych, którzy
zyskają wkrótce przed nazwi
skiem tytuł „Sir”, są też ludzie
świata rozrywki, między innymi
reżyser Alan Parker, który zapew
nił, że nie będzie zmuszał współ
pracowników, by zwracali się do
niego „Sir Parker”. - W filmie jest
tak, że gdziekolwiek się go kręci,
mówi się do reżysera szefie. To mi
się podoba, sir - nie wiem.. Mam.
nadzieję, że niewielu wpadnie na
pomysł, żeby tak do mnie mówić powiedział Parker.
Nagrodę za niemal pół wieku pi
sania i wykonywania przebojów
dostaną bracia Gibb, czyli zespół
Bee Gees. Maurice Gibb ujawnił,
że kiedy się o tym dowiedział, z
wrażenia odebrało mu mowę. Brakuje mi słów - powiedział Mau
rice. -Barry’emu i Robinowi też. Po
raz pierwszy zadzwoniłem do nich
i po drugiej stronie słuchawki była
cisza. Okazało się, że nabierali po
wietrza, żeby spytać, czy ty mówisz
poważnie? (ho)

szyć rzeczywisty udział bazy par
tyjnej \y wyznaczaniu czołowych
kandydatów w wyborach i przy
wódców partii. Potrzeba także w
partiach o wiele więcej niezawodo
wych polityków, którzy wniosą w
ich działanie i programy wiedzę
fachową.
Czy te i inne „lekarstwa” poskut
kują, okaże przyszłość’ Politolodzy
przewidują, mimo wspomnianych
procesów, że partie długo jeszcze
będą odgrywały ważną rolę w ży
ciu politycznym i społecznym Nie
miec. Z tym, że ciężar ich oddzia
ływania i znaczenia coraz bardziej
będzie się przesuwać w stronę po
szczególnych regionów kraju, przy
równoczesnym zmniejszaniu się
wpływów parlamentu ogólnofederalnego (Bundestagu) i federalne
go rządu.
Badacze problemu wróżą też dłu
gi żywot partiom ekstremistycz
nym, np. skrajnie prawicowym.
Twierdzą jednak, że nie mają one
szansy zagrozić systemowi poli
tycznej demokracji w RFN (chyba
w sytuacji, gdyby doszło do poważ
nego kryzysu gospodarczego). Zde
cydowana bowiem większość elit
politycznych i wyborców w Niem
czech - uważają - jest przeświad
czona o walorach tego systemu, w
którym żyją i który przyniósł im
stabilizację oraz dobrobyt i twar
do stoi na jego gruncie. (ABC)

Łyse kelnerki

Strażacy walczą z pożarem buszu w Nowej Południowej Walii. W pożarze
spłonęło już ponad 300 tysięcy hektarów zarośli. Ewakuowano kilkadzie
siąt rodzin. Ogień od Bożego Narodzenia zagraża przedmieściom Syd
ney, największego miasta Australii.

Prohibicja przez pomyłkę
Przez pomyłkę parlament Nowej Zelandii przyjął ustawę, która zaka
zuje picia alkoholu w niemal wszystkich miejscach publicznych. W zało
żeniu nowy przepis miał zakazywać spożywania napojów alkoholowych
tylko w wyznaczonych miejscach, jednak przez błąd w zapisie przegłoso
wane prawo nakłada na każdego pijącego w jakimkolwiek miejscu pu
blicznym grzywnę o równowartości około 800 złotych. Teraz, zgodnie z
ustawą, nie wolno pić w parkach, na plażach czy ulicach. Prawdopodob
nie zapis ten zostanie wkrótce znowelizowany, (ho)

Chińska gospodarka, w tym tak
że gastronomia, przechodzą poważ
ne zmiany. Wymusza je przyjęcie
kraju do Światowej Organizacji
Handlu oraz rosnąca konkurencja
ze strony zagranicznych sieci. Re
stauratorzy próbują różnych sposo
bów, by przyciągnąć klientów. Nie
które chińskie restauracje prześci
gają się w luksusie. Kelnerzy są
wcieleniem elegancji i z dumą pre
zentują najmodniejsze kreacje i
fryzury. Pewna firma postawiła jed
nak na oryginalność. Lokalna sieć
restauracji „Gorący i pikantny
krab” nie gwarantuje, że w podanej
zupie głodny klient nie znajdzie
muchy. Daje jednak gwarancje, że
na powierzchni nie będzie pływać
włos kelnera czy kucharza. Wszy
scy pracownicy restauracji, od kie
rownika po kelnerki, są bowiem
łysi.
O niecodziennym pomyśle na
przyciągnięcie klientów informuje
szanghajska prasa. Dyrektor chiń
skiej sieci mówi, że wpadł na po
mysł golenia głów pracownikom po
licznych skargach klientów, którzy
narzekali na znajdowane w posi
łkach części owłosienia. Sami pra
cownicy też są zadowoleni. Bo
oszczędzają na szamponie do my
cia włosów, (ho)

Co świętuję
narody?
Nowy Rok i niektóre święta kościelne obchodzone są w tym samym
czasie w większości państw świata. Natomiast w każdym kraju w ob
chodzone są także święta państwowe. Za datę ich obchodów przyjęto
najważniejsze wydarzenia dla danego narodu. Poniżej daty obchodów
świąt państwowych w wybranych krajach.

Kraj

Data

Białoruś

3 lipca

Święto państwowe

Dzień Republiki obchodzony w roczni
cę wyzwolenia Mińska (1994)
Chiny
1 października
rocznica proklamowania ChRL (1949)
Czechy
28 października rocznica proklamowania niepodległo
ści (1918)
Francja
14 sierpnia
dzień zdobycia Bastylii
Hiszpania 12 października rocznica odkrycia Ameryki przez
Krzysztofa Kolumba w 1492 r.
Indie
26 stycznia
dzień proklamowania republiki (1950)
Japonia
23 grudnia
rocznica urodzin cesarza (od 1933 r.)
Litwa
16 lutego
Dzień Odrodzenia Państwa Litewskie
go (1918)
Niemcy
3 października
Dzień Jedności Niemiec (od 1990 r.)
Norwegia 17 maja
Dzień Konstytucji (1814)
Rosja
12 czerwca
rocznica uchwalenia deklaracji suwe
renności państwowej Federacji Rosyj
skiej
Słowacja
1 września
Dzień Konstytucji (1992)
Szwecja
6 czerwca
Dzień flagi szwedzkiej (1523)
Ukraina
24 sierpnia
rocznica proklamowania Aktu Niepod
ległości (1991)
USA
4 sierpnia
rocznica proklamowania niepodległo
ści (1776)
W. Brytania 16 czerwca
urodziny królowej (obecnie Elżbiety II)
2 czerwca
Włochy
rocznica proklamowania niepodległo
ści (1946).

(ho)

Śmierć za sodomię
Arabia Saudyjska zalicza się do
tych krajów świata, gdzie nadal
wykonywane są wyroki śmierci. W
ubiegłym roku stracono tam ponad
80 osób. Egzekucje są publiczne,
skazańców ścina się mieczem.
W ostatnich dniach w Rijadzie
stracono trzech mężczyzn, oskarżo
nych, jak to określono, o popełnie
nie aktów sodomii i uwodzenie
młodych mężczyzn. Oświadczenie

saudyjskiego ministerstwa spraw
wewnętrznych stwierdza, że ska
zańcy, którzy byli obywatelami tego
kraju, wstępowali między sobą w
akty małżeńskie.
W Arabii Saudyjskiej obowiązu
je surowa interpretacja prawa is
lamskiego. Kara śmierci grozi tam
za morderstwo, napad z bronią w
ręku, gwałt, handel narkotykami i
homoseksualizm, (ho)

Stolica Białorusi jest jednym z największych skupisk katolików w tej repu
blice. Na zdjęciu: wierni modlą się podczas nabożeństwa w katolickim ko
ściele w Mińsku

Psy w armii
Miłośników zwierząt w Rosji za
niepokoiło telewizyjne doniesie
nie o planach poboru do wojska
niektórych zwierząt domowych.
Według autorów programu mo
skiewskiej telewizji TV-6, mini
sterstwo obrony przygotowuje pla
ny ustawy, w myśl której wszyscy
właściciele psów, koni, osłów, reni
ferów i wielbłądów muszą zareje

strować swoje zwierzęta, które
mogą być w razie wojny powołane
do czynnej służby.
Autorzy programu poinformo
wali, że ministerstwo obrony
obiecało, iż będzie wypłacać od
szkodowanie za zmobilizowane
zwierzęta. Nie wiadomo jednak)
jaką rolę miałyby one pełnić w
armii, (ho)

Do diagramu należy wpisać odgadnięte hasła. Litery z oznaczonych
cyframi kratek w kolejności od 1 do 7 utworzą rozwiązanie.
A. Kraj, który prowadził już kilka wojen z Pakistanem
B. Zaklinacz węży
. C. Narzędzie terrorystów
D. Jedna z wielkich religii
E. Indyjskie złotówki
F. Płaskowyż zajmujący większą część Półwyspu Indyjskiego
G. Grupa roślin uprawnych, do których należą także ryż i proso
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Nagrodę książkową za prawidłowe rozwiązanie Politicusa 516 (Wigi
lia) wylosował Andrzej Nowak ze Sławna. Gratulujemy.
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SOBOTA - NIEDZIELA, 5-6.01.2002 r.

- Mam zasadę: Nie sądź, a nie będziesz sądzony. Jestem ostrożny i powściągliwy w
ocenianiu poszczególnych ludzi- mówi Mirosław Sekuła.

Powściągliwy
prezes

Ostatni miesiąc upłynął m.in.
pod znakiem awantury o dwóch
prezesów - Leszka Balcerowi
cza (NPB) i Mirosława Sekuły z
Najwyższej Izby Kontroli. Sejm po
stanowił, że nie będą oni uczestni
czyć w pracach rządu. Zapis o wy
łączeniu prezesa NIK przeszedł w
Sejmie zaledwie dwoma głosami.
Przeciw temu był też były prezes
NIK, poseł Janusz Wojciechow
ski (PSL). Zdaniem prezesa NIK
Mirosława Sekuły tym samym

skończył się dobry oby
czaj polityczny. - Tryb
wprowadzania zmian
jest nadzwyczaj niewła
ściwy. Są poważne wąt
pliwości, czy jest zgodny
z konstytucją - powie
dział. - Sejm. zmienił
przepisy ustawy o NIK
niejako
kuchennymi
drzwiami. Tymczasem
artykuł 207 konstytucji
mówi, że wszelkie zmia
ny dotyczące pracy Izby
powinny być przeprowa
dzane przez nowelizację
ustawy o NIK. Jako czło
wiek z natury powściągliwy Seku
ła nie zamierza kierować sprawy
do Trybunału Konstytucyjnego.
Nie będzie też prosił o interwencję
prezydenta - zapowiedział na ła
mach „Rzeczpospolitej”. - Prezy
dent RP ma dobre służby prawne.
Zdaję się w tej sprawie na jego opi
nię.
Mirosław Sekuła, poseł AWS
ubiegłej kadencji, należał do tych
nielicznych parlamentarzystów
ruchu, którzy nie angażowali się w

Ksiądz Jan Sikorski (z prawej), naczelny kapelan więziennictwa RP, oraz
Zbigniew Gluza (z lewej), prezes Ośrodka Karta, zostali w zeszłym roku
laureatami Madali św. Jerzego, przyznanych po raz dziewiąty przez redak
cję krakowskiego „Tygodnika Powszechnego”.
PAP Jacek Bednarczyk

W SALONIE
go. Miałby on również odpowiadać
za informacje na temat UE. - Mam
Na razie polskich piłkarzy szczę już gotowy scenariusz działań ście nie opuszcza - co pokazało lo mówi S. Wiatr. -Nie wystarczą son
sowanie grup eliminacyjnych mi daże opinii. Należy poznać argu
strzostw świata w Japonii i Korei menty przeciwników Unii, zacząćje
Południowej. I co dalej? - Nasza
umiejętnie zbijać. Zastosować soreprezentacja po prostu musi cjotechniki i nauczyć się mówić o
awansować do ćwierćfinału - napi UE językiem prostych ludzi. Na
sał we „Wprost” Zbigniew Bo- razie kandydata na unijnego pełno
niek, wiceprezes Polskiego Związ mocnika pochłania praca w firmie
ku Piłki Nożnej. - Jeśli nam się to
reklamowej Press Service i wydaw
rtie uda, kibice nie znajdą uspra niczej Poster Print, w których jest
wiedliwienia dla piłkarzy i Jerze udziałowcem. Firmy te prowadzą
go Engela. Być może ta presja bę od trzech lat kampanie promocyj
dzie w czerwcu najgroźniejszym
ne akcji organizowanych przez fun
rywalem Polaków. Tymczasem gdy dację Jolanty Kwaśniewskiej.
niektórzy cieszyli się po losowa Całą pracę koncepcyjną Wiatr i
niu, jakbyśmy już strzelili pierw jego wspólnik, grafik Andrzej Pąszą bramkę, Zbigniew Boniek gowski, wykonują za darmo. Przerażony złapał się za głowę. - Mam co tracić - mówi kandydat na
Znam polskich piłkarzy - argu stanowisko pełnomocnika. Według
mentuje. - Nie lubimy odgrywać
informacji „Newsweeka”, da się
faworytów, wolimy zrobić niespo jednak namówić. W końcu przyja
dziankę. Tymczasem już dziś wieciołom się nie odmawia...
lu zastanawia się, z kim zagramy
Demokracja
w ćwierćfinale.... Tak czy inaczej nie mamy alternatywy. Przegrana
zagrożona...
nie wchodzi w rachubę.
Znany socjolog Paweł Śpiewak
będąc
gościem Radia Zet, powie
Wiatr propagandy
dział: - Z Ligą Polskich Rodzin i
Pod takim tytułem „Newsweek” Samoobroną demokracja w Polsce
zamieścił wypowiedź Sławomira się nie uda. To jest niemożliwe, to
Wiatra, syna Jerzego, byłego mi są partie antydemokratyczne, anty
nistra edukacji narodowej w rzą liberalne, antyeuropejskie. Moim
dzie Włodzimierza Cimoszewi zdaniem, to są partie, niestety, nie
cza, człowieka bliskiego i Alek marginalne, bo mają wystarczają
sandrowi Kwaśniewskiemu, i co dużo poparcia, ale które, powie
Leszkowi Millerowi, na temat działbym, są partiami wrogimi in
swojej nowej roli - pełnomocnika teresowi. tego kraju, po prostu...
(NewPress)
rządu do spraw referendum unijne-

Pod presją

nie - ma być przede wszystkim źró
wewnętrzne spory AWS. Uchodził
dłem informacji o państwie, a nie
bardziej za eksperta niż polityka.
Wynikało to z jego charakteru, czło źródłem sensacji. NIK nie powinien
wieka wyważonego, powściągliwe przejmować na siebie roli prokura
go. Po zakończeniu kadencji w Sej tury ani policji, jak to czasem mia
mie tak ocenił awuesowskie kłót ło miejsce, (opr. ewa)
nie na łamach „Gazety Wyborczej”.
- Jest mi żal. Mieliśmy wielu mą
Mirosław Sekuła (46 I.) ukoń
drych ludzi. Naszą słabością było,
czył Wydział Chemiczny Poli
techniki Śląskiej w Gliwicach.
że funkcje publiczne pełniły nie za
wsze osoby najlepsze. Zdarzało się,
Pracował w zabrzańskim Insty
że nadużywały zaufania prawicy i
tucie Chemicznej Przeróbki
społeczeństwa. Ale poszczególnych
Węgla. W dorobku ma 6 paten
polityków AWS wzbraniał się oce
tów i ok. 30 publikacji nauko
nić.- Mam zasadę: Nie sądź, a nie
wych. W 1990 r. rozpoczął ka
będziesz sądzony. Możemy mówić o
rierę samorządową. W latach
zdarzeniach i zjawiskach, ale je
1994-98 był wiceprezydentem
stem ostrożny i powściągliwy w oce
Zabrza odpowiedzialnym za fi
nianiu poszczególnych ludzi. Póź
nanse. W1997 r. został posłem
niej dodał jeszcze do tego: - Jeżeli
AWS. W grudniu 1999 r. objął
ktoś jest z prawicy, to powinien być
funkcję przewodniczącego sej
prawy. Ubolewam, że znaleźli się
mowej Komisji Finansów Pu
koledzy, którzy nie spełnili oczeki
blicznych.
wanego, wysokiego poziomu etyczŻonaty, dwoje dzieci. W wol
no-moralnego.
nych chwilach z przyjemno
Jako prezes Najwyższej Izby
ścią pracuje w ogrodzie. Lubi
Kontroli Sekuła stara się być apo
spacerować, grać w siatków
lityczny. Uwypukla więc rolę NIK
kę, koszykówkę i piłkę nożną.
jako instytucji zaufania publiczne
Fot. PAP Tomasz Gzell
go. -Izba - deklaruje konsekwent

JÓZEF OLEK
SY (wiceszef Klu
bu Parlameritarnego SLD o Unii
Wolności): W po
lityce powinno
być trochę buntu,
fermentu, a Unia
Józef Oleksy
świetnie nada
wałaby się do
jego artykulacji.
MICHAŁ TOBER (rzecznik rzą
du na konferencji prasowej): Jed
nym wszystko kojarzy się z sek
sem, innym - z Aleksandrem Gu
dzowatym.
ROMAN GIERTYCH (poseł
LPR): Jesteśmy przeciwko wstą
pieniu Polski do Unii. Stąd wyra
żamy uznanie dla pracy ministra
Cimoszewicza.
KRZYSZTOF JANIK (minister
spraw wewnętrznych i administra
cji): Rada Ministrów kieruje kra
jem i podejmuje polityczne decyzje
i w interesie elektoratu koalicji. I
mówię wam uczciwie, nie chcemy
tych decyzji podejmować przy
udziale opozycji.
MIROSŁAW DRZEWIECKI (po
seł Platformy o Jolancie Kwa
śniewskiej): Byłaby chyba najlep
szym negocjatorem w sprawach
naszego członkostwa w Unii Euro
pejskiej.
TOMASZ NA
ŁĘCZ (wicemar
szałek Sejmu,
UP): Kiedy się
obserwuje obecny
Sejm,
gołym
okiem widać, że
kolejni posłowie
zapadają na groź—
ną chorobę, polegającą na porzuce
niu normalnych sejmowych zajęć i
na gorączkowym poszukiwaniu co

raz to bardziej nonsensownych sen
aui i onuiiwwx*.
,
sacji
skandali.
ALEKSANDER KWASNIEWSKI
(prezydent RP): Mam nadzieję, że
SLD nie popełni błędu wymiany
urzędników tylko wedle partyjne
go uznania. Przypomnę słowa
Leszka Millera z czasów, kiedy
jeszcze nie był premierem, że do
brze wie, że nie wszystkie orły są
pod jego dachem.
MAREK SA
WICKI (poseł,
wiceprezes PSL):
Zdarzają się mał
żeństwa, które
biorą
rozwód
dzień po ślubie.
My jesteśmy jed
nak na tyle po
Marek Sawicki
ważną firmą, że
nie powinniśmy dopuścić do takie
go skandalu.
WALDEMAR KUCZYŃSKI (b.
doradca premiera Buzka): Rząd Je'
rzego Buzka także wytykał po
przednikom nie zawsze rzetelnie, to,
co zepsuli i zaniechali. Nie powiem
jednak, że w tej sprawie wart Pac Pałaca, a Pałac Paca, bo obecnie rzą
dzący atakują poprzedni rząd wyjąt
kowo zjadliwie. (...) Nie da się z na
chalnej krytyki rządu Buzka zrobić
puklerza chroniącego obecny rząd.
JAN KRZYSZTOF BIELECKI (b.
premier): Politycy machali szabelką, krzycząc, że nie oddadzą Euro
pie ani guzika. Teraz muszą wypić
piwo, które sobie nawarzyli.
JERZY WIERCHOWICZ (b. szef
UW): Laur należy się Aleksandro
wi Kwaśniewskiemu na tle aro
ganckiej lewicy jawi się jako wywa
żony, tonujący prezydent niemal
wszystkich Polaków. Przechodzi mi
to trudno przez gardło, ale przecho
dzi. (wyb. ewa)

Wicepremier i minister finansów Marek Belka spotkał się w Rzeszowie z
biznesmenami i pracownikami urzędów skarbowych z woj. podkarpackie
go. Chętnych do zadawania pytań ministrowi finansów nie brakowało, nie
szczędzono też krytyki dla obecnego stanu prawa podatkowego w Polsce.
PAP Jerzy Paszkowski

Głos Koszaliński/Głos Słupski
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mylą się tylko ci, którzy nic nie ro
Dom to jego ostoja. Pracowity,
pilny, przewidujący, czyli Jerzy bią.
Współpracowników ceni za lojal
Kasicki, komendant powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w ność, pomysłowość i rzetelne wy
Sławnie. Urodził się 26 sierpnia, wiązywanie się z obowiązków. Nie
szanuje tych, którzy nie dotrzymu
jest zatem zodiakalną Panną.
Co mówią o nim gwiazdy? Mówią, ją danego słowa, wie, że na takich
że jest bystry i pracowity. Jeżeli już nie można liczyć.
Jako przełożo
coś robi, wszyst
ny jest obiektyw
ko zapięte musi
ny i tym samym
być na ostatni
sprawiedliwy.
guzik. Ale tak na
Kto chce żyć z
prawdę to trzeba
nim w zgodzie,
go dobrze poznać,
powinien
być
aby wiedzieć, jaki
osobą odpowie
jest. W stosunku
dzialną.
do innych bywa
Szczęśliwym
nieufny, skryty,
dniem jest dla
zamknięty w so
niego czwartek,
bie. Nie przepada
liczbą - cztery,
za życiem towa
kolorem - gra
rzyskim, hała
nat. Kamienie,
sem, ale lubi lu
które powinny
dzi. Nade wszyst
przynieść mu
ko ceni Spokój i
szczęście, to ne
ciepło domowego
fryt i karneol oprawione w srebro i
ogniska.
Zawsze opanowany i ostrożny w platynę, nigdy w złoto.
Jego ulubioną piosenką - jak
słowach. W życiu kieruje się przede
wszystkim własnym wypracowa twierdzą astrologowie - na pewno
nym zdaniem, ale zanim podejmie jest utwór, który znała niemal cała
jakąkolwiek decyzję,- przemyśli i Polska śpiewając: - Jedzie, jedzie
straż ogniowa, trąbka gra, pan ko
przeanalizuje ją wielokrotnie.
mendant... Czy tak, panie komen
W mgnieniu oka rozróżni ludzi
godnych uwagi, z daleka omija za dancie?
Zimową porą pożarów jest znacz
tem karierowiczów i intrygantów.
nie mniej niż latem. Komendant
Niebezpieczeństwo wyczuwa na
może zatem odetchnąć i rozsiąść
odległość i zwykle w porę je omija.
Sam spostrzega swoje drobne błę się wygodnie w fotelu, by obejrzeć
dy i stara się je jak najszybciej na mecz piłki nożnej, którą tak kocha.
(dis)
prawić, zdając sobie sprawę z tego,
Fot. Radosław Brzostek
że nie ma ludzi nieomylnych. Nie

Kwaśniewski
de Bourbon
Niestety, nadal nie ma w III RP
ciągłości władzy. Każda następna
ekipa rządząca poddaje asekura
cyjnie zmasowanej krytyce poprzed
ników, zarzucając im nieudacznictwo, dziurawienie budżetu i spraw
stwo wszelakich klęsk gospodar
czych. Po czym. nowa władza bez
radnie rozkłada ręce i powoli przy
gotowuje się do roli opozycji, w na
stępnej kadencji. Polacy mają tego
serdecznie dość!
Coraz większe tęsknoty rodaków
za ciągłością władzy odzwierciedla
ją sondaże opinii publicznej, w
szczególności - te badające popar
cie dla kandydatów na prezydenta,
który miałby objąć sukcesję po
Aleksandrze Kwaśniewskim.
Otóż w tych sondażach zdecydowa
nie przewodzi małżonka pana pre
zydenta, Jolanta Kwaśniewska.
Już ponad 60 procent rodaków wi
działoby ją na miejscu męża, który
siłą rzeczy nie może być po raz trzeci
prezydentem. Nie ukrywajmy, wy
niki tych sondaży nie odzwiercie
dlają li tylko naszych tęsknot za
ciągłością władzy. My chcielibyśmy
silnego systemu prezydenckiego!
Powiem więcej - prezydencji dzie
dzicznej! No dobrze, niech będzie
przez dwie kadencje Jolanta Kwa

śniewska, czyli do 2015 roku. A
potem kto? Spokojnie! Wprawdzie
para prezydencka nie była zbyt
płodna, ale mają jedną córę, pięk
ną dwudziestotrzyletnią pannę
Olę, na razie studentkę. Nie wypo
minając kobietom wieku, proszę po
liczyć, ile panna Ola będzie wówczas
mieć lat. To niewiele mniej niż jej
tatuś, gdy po raz pierwszy sięgnął po
prezydenturę. A pamiętajmy, że dzie
ci zawsze są mądrzejsze od rodziców.
No dobrze, a kto po Oli?
Ja nie wiem, czy te tęsknoty roda
ków za prezydenturą dziedziczną
nie są w rzeczy samej ukrytymi, tę
sknotami za monarchią dziedzicz
ną. Wydaje się doskonale to rozu
mieć prezydencka para. Powiem na
ucho, że panna Ola już jest przygo
towywana do roli monarchini. Nie
dawno brała udział w „Balu debiu
tantów” w Paryżu, gdzie - oprócz
niej - widziano dzieci królów i ksią
żąt. Podobno wokół Oli kręcili się
różni młodzi arystokraci (na szczę
ście na razie nie doszło jeszcze do
pojedynków). Krótko mówiąc, jeśli
dobrze pójdzie, restauracja w Pol
sce monarchii dziedzicznejjest cał
kiem. realna. A potem co? Jak to co?
Będziemy walczyć o republikę!
mgr Manio Dodo

SEAT cordoba 1,6i (1996) klimaty
zacja,
poduszki
powietrzne.
(059)814-55-93.________________
SIERRA 2,0, gaz, (1988), stan bdb.
(0-59) 843-96-64, 0-600-64-57-08.
SUPEROKAZJA! Mercedes 308
sprinter 2,3D (1996) podwójna ka
bina, skrzynia; iveco turbodaily
3510 2,8D (1997) furgon. 8400-973,
0603-075-745.__________________

0602-222-709

TEMPRA kombi (92) bogate wyposażenie 13.000 zł. 0606-652-330.

Auta powypadkowa, uszkodzoneJ
spalono - kupię (gotówka)!

VW golf 1991 diesel. 346-86-69.

0601 -62-41 -84 di

VW golf 1,9TDI (1996). 0503-176-233.

i

i

Auta rozbito, zniszczono,
skorodowano - kupię

&

|

126p bis 1400 zł. 0600-390-241,
126p (1993) okazja! 0606-810-997.
126p rozbity. 3181-170,

________

AUDI 80 rok produkcji 79/84, cena
1000 zł. 0607-887-483. __________
AUTOKOMIS - BANAŚ Koszalin. 094/
342-56-57.______________________
BAGAŻNIKI samochodowe, boxy,
uchwyty do przewozu nart, łańcuchy.
Koszalin, 34-11-333.
BMW 524 TD (1991) tanio.
0606-485-217.________________
CINQUECENTO 700 (1997).
340-40-89, 0608-555-223.
CITROEN saxo (1996) tanio.
(059)81-45-593._______________
CORSA 1,2 1987 5.200. 342-24-68.
ESCORT kombi 1.8 diesel /1992/ stan
bdb., 11.500. 312-35-99.__________
FIAT 126 (89) tanio. 343-37-83.

VW golf III 1,9 TD (1994) 17.300; ford
fiesta 1,3 CLX (1992) 8.700, oclone,
tel. 3162-338, 0600247262._______
VW passat combi 1,9 TDi 120 tys. km
pełne wyposażenie 1995, oprócz skóry 23.500 zł. Tel. 0605-34-89-78.
ŻUK, benzyna, gaz. 312-78-87.

SPRŻEDAZ nieruchomości
! ! „NIERUCHOMOŚCI Wysokiński”
stajnia, dom, 2 stawy na działce 10400
m kw. w Świeszynie 190.000 zł. 34620-33.________________________
„ANKAM Nieruchomości” Grun
waldzka 6, (094)342-26-19,
342-38-39. 3-pokojowe wysoki
standard 65 m Piłsudskiego.
„GADOMSKA Nieruchomości”
347-41-84, 0600-248-093. Działki
budowlane, duży wybór.
1-POKOJOWE 28,5 m, parter.
34-35-942.___________________
1-POKOJOWE. (0-94)345-13-49.
2-POKOJOWE (38) lp. 343-15-52.

FUTRA naturalne. 50% taniej. Nie
dziela,
giełda
samochodowa.
(059)844-10-02._________________

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

FUTRA - karakuły, kozy, norki. 50%
taniej niż w sklepie. Z dostawą.
(059)844-10-02.
_________

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

KASA fiskalna i waga (na gwarancji),
wyposażenie sklepu, tanio. 0606-122295, 34-32-324,_________________

! NARRAWA telewizorów SIESTA,
TRILUX. Koszalin, 342-07-25.

KASĘ fiskalną, tanio. 0604-113-536.
KASY fiskalne z upominkiem! Na
prawa drukarek, faksów każdego
typu. Regeneracja tonerów. (094)
34-62-008. Koszalin, Zwycięstwa
125. __________________________
KIOSK. 0502-278-632.

_______

KOCIĘTA syjamskie. Koszalin
0608-520-877.________________
KOLUMNY. 0605-738-246.
KURY nioski. Świeszyno, 31-61-302.
NOWE wyposażenie do pizzerii.
342-08-32, 0600-514-045.
ODZIEŻ 3,5 zł/kg. 0608-180-712,
346-44-30._____________________
OWCZARKI niemieckie. (094)
374-50-46.___________ ________
PIANINO. (094)340-56-99.________
PIEC olejowy Pensotti 21 KW, nowy,
tanio. 0603-043-206. __________

! NAPRAWA wszystkich telewizorów,
montaż anten, 3426382.

„ELEKTRONIK”. Naprawy: monitory,
magnetowidy, komputery (sprzedaż!).
Koszalin, 34-14-575, Fałata 15.
AGREGATY, urządzenia chłodnicze,
klimatyzacja. Koszalin, 0602-524-247.

ŚWIECE stołowe i ozdobne. Koszalin
(094)346-85-06, Strażacka 1.______

ŻALUZJE, markizy, moskitiery,
rolety, verticale. (094)345-75-97;
0602-733-517.

TRANSPORT

zaprasza na kierunek

technik
prac biurowych

Szkota posiada uprawnienia szkoły publicznej

BUSY - kraj. 316-40-38, 604-228-746.

Prywatne
Technikum Ekonomiczne
po Szkole Zasadniczej

wynajęcia.

zaprasza do 2-let. technikum
na kierunek

CYKLINOWANIE. 343-69-20.

2-POKOJOWE do wynajęcia. Koszalin, 31-89-804.________________

technik handlowiec \

3-POKOJOWE w Sianowie do wynajęcia tanio. 340-43-62.________

Koszalin, ul. Chałubińskiego 15
tel. 342-48-20, 345-43-95

CZYSZCZENIE dywanów. (094)
345-44-68, 0604-319-060.
CZYSZCZENIE dywanów. (094)
34-311-44, 0601-75-13-08.
CZYSZCZENIE wykładzin, dywanów.
(094)343-19-52.________________
GAZOWE junkersy, kuchenki. Naprawa, wymiana. 341-50-00,

SufJ>

zyciagg

MEBIE POD WYMIAB
’ zabudowy meblarskie
* szafy wnękowe ’ garderoby
* kuchnie * biura, inne

KOMPLEKSOWE
WYKONAWSTWO WNĘTRZ

do

Nauka od 1.02.2002 r.

BEZDZIETNE małżeństwo poszuku
je kawalerki lub pokoju (osobne wej
ście) do wynajęcia w okolicy Morskiej.
Koszalin, 0504-522-499.

ANGIELSKI 34-26-159.___________
ANGIELSKI. 0601-31-31-92.

BOX sprzedam lub wynajmę Wolności - Słupsk. 0601-586-686.

ANGIELSKI. 34-50-152.__________

DO wynajęcia 2-pokojowe, tel.
3436558, 0607523101.__________ _

ANGIELSKI. 347-11-91._________ _

DO wynajęcia 2-pokojowe. Koszalin,
0607-287-648.

EGZAMIN próbny z języka niemieckie
go na certyfikat ZD i ZMP, 9 stycznia,
godzina 17.00, Koszalin, 340-74-07,

CHEMIA. (094)340-27-30.

DO WYNAJĘCIA 40 M KW.; 80
M KW.; 120 M KW. Z MOŻLIWO
ŚCIĄ DO 300 M KW. W KOSZA
LINIE, POBLIŻE PRZYCHODNI.
OFERTY PISEMNE BO B2/30;
0608-373-489.

FIZYKA. 343-37-81.______________
MATEMATYKA. 342-55-28._______
MATEMATYKA. 345-24-00,
NIEMIECKI, tłumacz przysięgły j. nie
mieckiego. Koszalin, 34-06-306.

DO wynajęcia dom wolno stojący.0600-331 -930._____________

NIEMIECKI - Centrum Języka
Niemieckiego „GERMANIA” -i
ntensywny, bezstresowy kurs
7.01. do 7.03.2002, godzina 5,90
zl. Raty. Początek 7.01.2002,
342-40-56, 0608-057-897.

3-POKOJOWE Koszalin, 347-13-35.

FIESTA 1.1 /1 993/ tanio. 0608090-469.______________________

3-POKOJOWE w Białogardzie, tanio.
0608-890-986._______________

TARCICA 5 m sześć, tanio.
0503-00-36-47.__________

FIESTA składak, 5.500 zł. 316-55-38.

3-POKOJOWE, 44 m, Białogard,
312-38-48._______________

TELEWIZORY kolorowe, używane 130,00 każdy. (0-59)842-68-64.

GLAZURA, panele, gładzie, malowanie. 343-28-31.______________

DO wynajęcia pawilon handlowy 100
m kw., możliwość zamieszkania. Tel.
(094)340-57-82.
_______

5-POKOJOWE ' (85) Koszalin
Śniadeckich 110.000. 345-38-83,
602-651-099.__________________

WYPOCZYNKI z Niemiec, dąb,
skóra, stoły, krzesła, bdb. stan.
(094) 316-56-92.

GLAZURA, panele. 345-42-81.

DWUPOKOJOWE. 3161-530.

GLAZURA, panele. Tanio. (094)
341-85-11.__________________

HALA 1000 m do wynajęcia. Kosza
lin, Szczecińska 34; OeOS-ee-ö^-DO;
(094)3420-886._______ s
b
;

PRACA

KAWALERKA do wynajęcia. Koszalin, 0602-470-907, 34-60-207 po 16.

BARTEC Schwarte

FORD eskord 1,6,16 V, bordowy met.,
rok prod. 28.11.1992, nowy model,
stan bdb., 2 dni w kraju, oclony, książ
ka serwisowa, 114 TKM, 10.000 zł.
3187-169, 341-47-53,____________

BIAŁOGARD - usługowo - bu
dowlana, zamienię na samo
chód. 31-65-538.

FORD transit (1999) oraz sprowadzam
na zamówienie. 345-18-59.

CZTEROPOKOJOWE (81). (059)
840-13-71,_________________

GOLF /1991/ tanio, 0604-32-88-36.

DOM 330 m + budynek na działal
ność 350 m, Koszalin, 340-38-64,
0602-153-659._______ ________

GOLF diesel /1986/ 6.200. 312-90-91.
GOLF II (1991), 1,6, benzyna, Seledy
nowy metalik, stan bdb., 2 dni w kraju,
oclony, 8.500 zł. 3187-169,341-47-53.

GOTÓWKA dla wszystkich - niskie
zarobki. Słupsk, Waryńskiego 4, (0-59)
847-50-50; Starzyńskiego (sklep
CCC), (0-59)845-49-39.___________
KREDYTY DO 30.000 odnawialne,
bez poręczycieli. 0-502-649-727.

MOTORYZACJA

DOM, warsztat Parnowo. 3180-547.

! I TŁUMIKI. Zbigniew Czekaj, Koszalin, Szczecińska 70, (094)34-67-664,

HAKI HOLOWNICZE, SŁUPSK
(0-59)841-44-14, 841-44-13.

DWU POKOJOWE (53). Miejsce gara
żowe, (0-59)842-95-24.___________

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

LANOS 1.5 (1998) po wypadku, cena
6.500. Tel. 0609-101-713, 312-78-56.

AUTO na gaz. Montaż, serwis. Raty.
Połczyńska 73. (094)342-59-50,
0602-294-167,__________________

ŁADA 2107 /1982/ stan bdb., cena
1.500. Opony zimowe, nowy akumu
lator. Tel. 311-66-68.

DZIAŁKA budowlana, uzbrojona
Mścice. Deski sezonowane.
3181-170,_____________________
DZIAŁKI „Zielony Pagórek”.
0504-289-427.________________

AUTO-gaz. 0504-025-573.________

MAZDA 626 poj. 2000 (1983) bardzo
tanio. 0504-435-041.

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

GOLF II 1,3 (1986). 31-87-551.

MERCEDES
124 2,0 1985.
0602-132-767._______________

DZIAŁKI - pełne uzbrojenie - Szczecińska (za „Hondą"). 0504-289-427.

MITSUBISHI lancer 1,3 (1996) boga
te wyposażenie, stan idealny, raty.
340-33-10.______________________

GARAŻ (Kwiatkowskiego) 6.000.
34-64-956, 0604-722-661.______

OKAZJA audi B4 (1992). 3180-552.

GARAŻ E. Gierczak. 3414-664,
0606-736-311.__________ '■

OKAZJA: sprinter (1995). Transit
(0-59)842-92-87._______________
OPEL astra kombi (1992) 1.7D.
0600-105-752,_________________
OPEL kadett - combi club (1991), 1,7
D, stan bdb., 2 dni w kraju, oclony,
9.000 zł. 3187-169, 341-47-53.

GARAŻ Ustka XX-lecia. Tel.
0600-831-950._____________,
GARAŻ Zaborowskiej. Słupsk, (059)
84-54-547._____________________
GARAŻ, ul. Koszalińska. Słupsk,
8432-864,______________________

OPEL omega kombi (1987); mercedes
123, uszkodzony 2,4D. 8437-381.

KAWALERKĘ (29,5 m) Władysława
IV pilnie. 094/346-46-64.__________

OPEL omega, polonez, 094/
36-64-380.

PÓŁ domu wolno stojącego (220) nad
morzem. (094)31-89-702.

OPONY zimowe Continental 175/
14C. (059)810-20-13.____________

SPRZEDAM 2-pokojowe Białogard.
Tel. 0601-569-620._______________

OSOBOWY
do
0502-43-11-88.

SPRZEDAM lub wynajmę 1-pokojowe (20 m). (094)342-45-08.________

6000

kupię.

PASSAT (1991) diesel, czarny sedan.
(059)810-21-50._________________

STAWY - wydzierżawię, sprzedam.
0504-289-427.__________________

PASSAT /1991 / 1.8 oclony. Polo
/1992/ 1.0 oclony. Tel. 312-69-81,
0608-878-014._________________

TRZYPOKOJOWE 59 m, Lelewela.
345-77-19.

PEUGEOT 106 (1995) 1.1 11.000 zł.
346-92-58, 0503-42-70-38.________
PEUGEOT 205 diesel, raty,
0-605-604-294.__________________
POLO 1.4 (2000) MPI cena do uzgod
nienia. 0503-005-282.
POLONEZ caro (1994). Tanio. (059)
8438-162; 0605-65-46-25._________

SPRZĘT-MASZYNY
............. :

TANIO sprzedam linie do produkcji
palet, 094/36-64-380.

SPRZEDAŻ RÓŻNE

POLONEZ caro plus 1.6 GLI (2000).
3189-985._______________________
POLONEZA 1.5 + gaz, cena 1.500.
0504-813-909.___________________

AMERYKAŃSKI Staffordshire (suczka). 343-69-55, 0604-137-006.

RENAULT 19 chamade 1.7, 11.900.
312-90-91.

BOKSERKI. 0607-159-050._______

POLONEZ caro (1992) tanio. (094)
364-37-01.

AUTO-Handel „Max-Car” - sprzedaż
bez opłaty skarbowej, najniższe kre
dyty, pakiet ubezpieczeń. GnieźnieńSka 43. (094)34-11-540.
FORD transit. Serwis, części, naprawa,
dowóz do Koszalina. Oborniki Wlkp.
061/296-15-64.__________________
WSPOMAGANIE kierownicy, pom
py, przekładnie. (094)312-31-51,
0606-998-591.

0602-506-359

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

0604-520-669

Auta powypadkowe,
s
r do remontu, spalone. Gotówka! |

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

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

POLO, najchętniej po wypadku.
0604-623-751.
TELEFONY KOMÓRKOWE - ser
wis - kupno - sprzedaż - zamia
na. Ul. Kaszubska 3 /w bramie/
346-55-24.

! ODZIEŻ skórzana, kożuchy. Duży
wybór. Koszalin, Morska 53a.
I RADIOODTWARZACZE samocho
dowe, telefony komórkowe - raty.
Sprzedaż, skup, serwis, SIM-lock. Ko
szalin, Laskonogiego 1 (obok katedry). (094)347-12-76._____________

DOGI niemieckie. 0504-600-234.

Bezpłatny projekt i wycena w domu klienta

GLAZURA, remonty. 0503-505-944.

DOM mały. (094)345-79-71,_______
DOM, warsztat 240 +110 m (Dokerów
19) 299.000. 342-56-81.__________

„AGATON” Koszalin, ul. Modrzejewskiej 33
(094) 348 90 90

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

(znakowanie pojazdu GRATIS)

sp. z o.o.

GŁADZIE, malowanie, tapetowanie.
34-13-292._______________ ,

LOKAL (50 m) pod cichą działalność.
0607-525-530.
■ ■■
...
8 i4■- K; V A/
—- i .»fV

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

MANHATAN, parter 15,8 m, oddam w
dzferżaOyę. (059)845-42-82.

HYDRAULIK - awarie, przeróbki.
(094)34-65-174; 0605-451-963.

MIESZKANIE do wynajęcia. Białogard, 312-48-46._________________

JUBILERSKIE naprawy. Koszalin,
Mariańska 27.

MIESZKANIE dwupokojowe do wynajęcia. Koszalin (094)318-97-43.

JUNKERSY naprawa, tanio, gwarancja. 340-25-25._________

POKOJE. 340-30-05.
POKÓJ (osobne wejście). (094)
340-56-99.____________________
POKÓJ 1 -osobowy w domku I piętro
Koszalin, (094)340-52-20.
POKÓJ do wynajęcia. (094)
340-57-74._______________

MALOWANIE, tapetowanie, gładzie.
341-25-23.
__________________

POKÓJ do wynajęcia. Koszalin, Ry
backa 51.

MEBLE kuchenne, łazienkowe - prze
cena do 50%; lustra. Produkcja - sprze
daż. „KRYSTOM”. Koszalin, Wąwozowa 15A, (094)3410-354.__________
ODŚNIEŻANIE, wywóz śniegu.
0607-682-246._________________
OGÓLNOBUDOWLANE, tel.
0600373094,
OGÓLNOBUDOWLANE, remonty.
312-35-42.______________
OGÓLNOBUDOWLANE. 312-72-10.

POKÓJ tanio studentkom lub pra
cującym (samodzielne mieszkanie) 342-66-94,_________
POKÓJ uczennicy szkoły hotelarskiej,
gastronomicznej. Koszalin, Zacisze
15. (094)341-09-17._____________
POKÓJ. 094/340-50-78.__________
POKÓJ. 342-22-84,__________
SAMODZIELNA stancja studiują
cym lub pracującym. 346-33-06,
0502-249-567.
_____________

OKNA DRZWI PCV,ALU, PROFE
SJONALNIE, TANIO! PRODU
CENT. „CLASIC”. KOSZALIN,
SŁOWIAŃSKA 8A, TEL/FAX
(094) 341-81-86. RATY!

STANCJA 2-, 3-osobowa w domku.
(094)345-85-29._________________
WSPÓŁLOKATORKI na pokój. Ko
szalin 0604-520-687.

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

WYDZIERŻAWIĘ lub sprzedam
motel. (094)316-16-35.

OKNA PCV. „New-Bud”. (094)
345-72-29.____________________
OKNA PCV. Rolety zewnętrzne. Koszalin, 094/342-07-47.____________
OPRAWY obrazów i luster. Koszalin,
Franciszkańska 12/1, (094)346-45-51;
0503-136-660.___________
PRALKI automatyczne - napra
wa. Koszalin, 0-94/ 34-22-158,
0-503-994-346._______________
PRALKONAPRAWY. Koszalin,
34-34-535.____________________

PRZEPROWADZKI. (094)343-50-84.
REMONTY, tanio. 346-05-21,

WYDZIERŻAWIĘ pomieszczenia
handlowe centrum Połczyna, 094/
36-64-380._____________________
WYNAJMĘ lub sprzedam 1-pokojo
we w centrum. 0602-246-552.

WŁASNOŚCIOWE 2-pokojowe, na 3lub 4-pokojowe, spółdzielcze - Słupsk
(059)8441-427._____________
ZAMIENIĘ lub sprzedam 2-pokojowe
63,8 m na dwa pokoje małe. 34-507-62.
ZAMIENIĘ spółdzielcze 2-pokojowe Romera, na 2-pokojowe - bliżej cen
trum - Słupsk, mogą być piece. Oferty
BO Słupsk B4/7.
ZAMIENIĘ stara leyland na ciągnik
rolniczy. (094)364-34-58.

NAUKA JAZDY

I Tel. 34-35-883. tel. kom. 0602 134-796
i KOSZALIN, ul. Orląt Lwowskich 26 A (
TERENY PODOŻYNKOWE (obok giełdy)
£

RĘCZNE odśnieżanie posesji, chod
ników, placów, przydomowych parkin
gów, usuwanie śniegu z dachów.
0603-086-253._________________

ESKAR - zapisy: poniedziałek - pią
tek 10.00 -16.00, kredytowanie, Kosynierów 47A, (094)341-34-60.

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

RIGIPSY, gładzie, remonty, wykończe
nia. Tel. 3119328.

„AUTO NAUKA TKACZYK”. 094/
347-11-77.

(nowe z gwarancją - montaż GRATIS)n

SZUKAM korepetytora j. hiszpańskie
go. 0602-461-502.

KAWALERKA umeblowana do wynajęcia. (059)857-31-46.____________

PRZEPROWADZKI transport między
narodowy „Adamix”. 094/345-18-82.
50% gratis
AUTO ALARMY

DO wynajęcia lokal użytkowy mały.
(094)341-20-10._________________

GLAZURA - solidnie. 312-72-10,

KOMPLEKSOWE remonty, glazura,
hydraulika, elektryka. 0602-692-440,
340-81-88 tanio.
LODÓWKI, pralki. 346-08-41, 050362-31-01._______________________

^

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

FIAT uno 1,7D (1993). (094)
314-23-47.

FORD escort (1992) 1,3 gaz - zamiana, 0-603-296-087.______________

g

Nauka od 1.02.2002 r. :
Koszalin, ul. Chałubińskiego 15
tel. 342-48-20, 345-43-95

2-POKOJOWE
(094)343-66-10.

PROSIAKI, 34-13-505.

SZNAUCERY miniaturowe. (0-94)
340-36-26.______________________

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

CYKLINOWANIE. (059)8413-586.
CYKLINOWANIE. 34-18-010.

PRALKA automatyczna „Polar” tanio.
(094)343-34-42._________________

SPRZEDAM prosięta. 3413-541,

STOLARSKIE, 0600-579-115.

CYKLINOWANIE. (094)342-00-63.

GLAZURA, hydraulika, regipsy, pa
nele, gładzie. Remonty, adaptacje.
342-55-29.

SPRZEDAM lub wydzierżawię smażalnię nad morzem, 0504-31-73-42.

| Prywatna Policealna Szkoła i
Sekretarek

STOLARSKIE, (094)3180-547.

2-POKOJOWE do wynajęcia, cen
trum. Koszalin 34-34-000.

GLAZURA, gładź, panele. 341-83-07.

________

SPYCHACZ DT 75M do wynajęcia.
0608-153-134._________________

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

PINCZERKI miniaturowe. (052)
39-74-879, (052)39-74-992.

PROSIĘTA. 318-02-37,

SCHODY, 0602-18-50-29.________

IPOWHondo!

RENAULT 19 chamade 1.8 /1994/
10.200,1.4 /1993 listopad/ 9.200. Tra
fik dostawczy diesel /1996 listopad/
16.200, idealne. 312-90-91.

pracownika na stanowisko:

inspektor bhp
i specjalista
ds. technicznych
oraz utrzymania ruchu
wymagania:

- wykształcenie techniczne
- ukończony kurs dla służb
bhp, staż pracy na tym stanowi
sku (1 rok)
- doświadczenie w zakresie
spawalnictwa
- znajomość programów kom
puterowych (Word, Exel)
- prawo jazdy
- znajomość języka niemieckie
go lub angielskiego w mowie.
Tel. +94 340 23 35 i 348 96 73
KB-18

AVON zostań konsultantką. (094)
341-74-91, 0602-521-236.
DO zaopatrzenia punktów handlo
wych (powiat Koszalin) 4 osoby przyjmę, (094)34-185-55._____________
FIRMA zagraniczna finanse - ubezpie
czenia. Stałe wynagrodzenie (1.000,
premia). Koszalin, 0602-891-499.
PILNIE! Umieścimy reklamę 2500 (po
jazd, budynki) 0602-39-49-31
PLATFORMA
6.500
DM.
0604-850-636._________
POMOC domowa z zamieszka
niem potrzebna do opieki nad
starszą panią (kobieta po 50-ce).
(094) 318-98-07._______________
PRACA w handlu 8 zł/h, 341-86-16.
PRZYJMĘ dziecko pod opiekę. (059)
8413-220.___________
ŚREDNIE przedsiębiorstwo produk
cyjne, spółka z o.o., poszukuje pracow
nika na stanowisko głównej księgowej
do samodzielnego prowadzenia pe
łnej księgowości. Pisemne oferty, CV
prosimy kierować do dnia 20.01.2001
na adres: 76-200 Słupsk. Skr.pocz.446
TELEANKIETOWANIE 0501-072-100
UMOWA! Domowa praca 800 zł brutto. 0609-139-641,________________ ,
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub osobą starszą, (094)341 -53-95._______
ZARABIAJ
samochodem.
0602-395-001
___________
ZARÓB 1.200 miesięcznie umiesz
czając reklamę na samochodzie,
domu, działce. Gwarantujemy umowy.
Zapłata za rok z góry! Przedsiębior
stwo „Orion” Słoneczna 4, 40-163
Katowice 28, bov 27. Załącz znaczki
na list pnlecom

ZATRUDNIĘ kierowcę na autocyster
nę z uprawnieniami do przewozu pa
liw. (0-94)3180-334, 0601-052-849.
ZATRUDNIMY lekarzy stomatologów.
(094)342-34-49, 343-01 -51.

„KRÓLOWA Nocy” najtańsze wyjazdy.
l------------—.,-------------------------!!! „TRANS-LUX”. Autokary, mikrobu
sy - wynajem. Koncesja. Kraj, zagra
nica. (094)340-59-74; 0602-398-892.

BILETY lotnicze „Binex - Turist” Kosza
lin, 346-03-66.

ZDROWIE:

BUSEM Berlin 08.01.2002.
0603-17-44-80.

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

NIEDZIELA -Hamburg, 0-605604-294.

PO ZDROWIE NAD BAŁTYK
14-dnmwy TURNUS HEHABIUTACTiMY
pokoje z łaz., IV SAT i telefonem

OD 30 ZŁ OD OSOBY/TURNUS
Ośrodek Rekobfrtacypio-Wypoaynkowy “PANORAMA"
76-107 Jarosławiec, ul. Bałtycka 9 ;

ZIMOWISKA: Słowacja, Włochy,
Polska „Binex - Turist” Koszalin,
346-03-66.
ZIMOWISKO w górach (autokar z Ko
szalina, instruktor narciarski). „AVA
TOUR”. Koszalin, Młyńska 10;
//-v a \ a r\ no “70. /nn^\
nn r~ a

„VILLA Rose” Koszalin (094)
340-44-92.
ALICJA. 0606-198-525 (niespo
dzianka).
ANIA, Ela, Ola - czekamy. 094/
340-44-87.

ze zlikwidowanego PGR Marcinkowice, Człopa, Lubno, Popowo i "BIOROL" Wałcz

W dniach 12, 19, 26 stycznia
w godz. 10-13
bezpłatna konsultacja protetyczna

LOMBARDY

Rejestracja telefoniczna 842-27-52
840-27-72 °
pon.-pt. 9.00-19.00

840-27-70

oferuje leczenie
odpłatne, jak i refundowane
przez PRICCfi
(dla osób ubezpieczonych) J
cór

Rejestracja telefoniczna 842-27-52^;
840-27-72 |
i pon.-pt. 9.00-19.00

840-27-70 |

ALKOHOLIZM - profesjonalne odtruwanie, leczenie, lek. med. Miro
sław Borkowski. 0604-105-861.
ALKOHOLOWE odtruwanie, terapia
Ustka 81-47-232, 0602-46-86-31.
ALKOHOLOWE odtruwanie, esperal, (094)34-11-049._____________
APARATY słuchowe - COREKTON
wewnątrzuszne, klasyczne, cyfro
we, progamowane cyfrowo. Bez
płatne badanie słuchu. (0-59)84024t35. Słupsk, pl. Dąbrowskiego 6.
Lębork, Okrzei 7/1.______________
CENTRUM Dentystyczno-Anestezjblogiczne, sobota i niedziela 8.00
- 22.00. Koszalin, Świętego Wojciecha 24, (094)340-39-17._________
CENTRUM Laserowe. Chirurgia
Ogólna,
Estetyczna,
USG.
(094)340-31-50; 0605-284-307.
Pajączki, brodawki, zmarszczki, trą
dzik^____ ______
GABINET leczenia bólu, specja
lista fizykoterapii, neurolog. Ko
szalin; środy 14.00, 34-23-989,
0604-99-29-69; Szczecinek: po
niedziałki 10.00, 37-43-654.

! „LOMBARD”
(094)34-24-069.

Połczyńska

KLAUDIA. 0504-624-576.

£3 Nieruchomość nierolna, niezabudowana położono w gminie Człopa, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Drzonowo jako działka nr 1/11 o powierzchni ogólnej
I 0,0370 ha. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczno działka oznaczona jako teren mieszkalnictwa.
Cena wywoławcza nieruchomości 1.600,00 zł
Postąpienie minimalne 50,00 zł; wadium 200,00 zł

NICOL. 0504-825-751.___________
NIEZAPOMNIANE chwile - wyjazdy.
0608-130-796.__________________

iS Nieruchomość nierolna, zabudowana położona w gminie Wałcz, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Lubno jako działka nr 1 /15 o powierzchni ogólnej 0,0308 ha,
zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni 17,60 m kw. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz działka oznaczona jako teren mieszkalnictwa.
Cena wywoławcza nieruchomości 1.100,00 zł
Postąpienie minimalne 50,00 zł; wadium 200,00 zł

PIĄTECZKA. 0607-76-30-25.
58.

PRACA 130 zł/h dla ciebie.
0602-298-131 /________________

SYLWIA. 0600-331-930.

MATRYMONIALNE
panią.

TOWARZYSKIE
MM! ATRAKCJA Night Club Studio
2000 yacuzzi, sauna, drink bar, apar
tamenty, Cadillac. Kołobrzeg - Grzybo
wo (094)35-814-48.
______

Ę7) Nieruchomość nierolna, niezabudowana położona w gminie Wałcz, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Różewo jako działka nr 4/57 o powierzchni ogólnej

0,1124 ha. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Walcz działka oznaczona jako teren mieszkalnictwa.
Cena wywoławcza nieruchomości 3.300,00 zł
Postąpienie minimalne 50,00 zł; wadium 400,00 zł

SEXFANKA. 0609-708-206.

Ü7 Nieruchomość nierolna, niezabudowana położona w obrębie miasta Wałcz, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 3955/7 o powierzchni ogólnej 0,0081 ha.
Działka nie ma dostępu do drogi wymagane ustanowienie służebności drogi koniecznej przez kupującego. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wała działka
1 oznaczona jako teren zakładów przemysłowych z ograniaeniem rozwoju.

SUPERCENA 0504-990-133.

Cena wywoławcza nieruchomości 2.800,00 zł
Postąpienie minimalne 50,00 zł; wadium 300,00 zł

WYPOŻYCZALNIA strojów karnawa
łowych. Koszalin, ul. Sucharskiego 4D.
3408-059.

PRZEPISYWANIE tekstów, prac.
34-18-389, 0609-665-889.
WRÓŻENIE (tarot) numerologia, chi
romancja, runy. (094)345-27-22.

n
I
I
I

ogłasza przetarg

I

Powierzchnia terenu -12 m kw.
Stawka wyjściowa 12 zł za 1 m kw. plus podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.01.2002 r. o godz. 12.00 w siedzibie
I Usteckiego TBS, ul. Wyszyńskiego 5.

I

Wadium w kwocie 180 zł należy wpłacić w kasie Usteckiego TBS do dnia |
I 15.01.2002 r., do godz. 11.00.
I Regulamin przetargu do odbioru w pokoju nr 4.
I
Bliższe mrormacje
informacje puu
pod lei.
tel. o
8144-001
^ tsuzsze
/ hh-uu / we w. 32. mm mm mm ^

^|

GM-30

n
NIERUCHOMOŚĆ GM. POSTOMINO

Agencja Własności Rolnej
Skarbu Państwa
Oddział Terenowy w Szczecinie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości rolnej
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna położona
w gminie Postomino o powierzchni ogólnej 0,1586 ha, oznaczona
w ewidencji gruntów obrębu Pieńkowo jako działka nr 542/5,
w tym tereny zabudowy mieszkaniowej 0,1586 ha. Księga wieczysta

J

....

kb-

i

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Postomino ww. działka przeznaczona jest pod pałac,
zabudowę mieszkalną i gospodarczą w kompleksie z jeziorami
Pieńkowo i Marszewo, parkiem oraz terenami sportowymi. Dla
zabytkowego pałacu oraz towarzyszącej zabudowy
preferowana jest funkcja usługowo-turystyczna.

Cena wywoławcza nieruchomości 2.800,00 zł
Postqpienie minimalne 300,00 zł; wadium 560,00 zł

Agencja Własności Rolnej
Skarbu Państwa
Oddział Terenowy w Szczecinie

AWRSP

OIL >

ćZCZECŁy

Filia w Koszalinie
]

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
nieruchomości zabudowanej po byłym PGR Świdwin gm. Świdwin
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana
położona w miejscowości Zqbrowo oznaczona w ewidencji gruntów
obrębu Ząbrowo jako działka nr 23/11 o powierzchni 2,3165
ha (RIV-0,48 ha, RV-1,8365 ha) zabudowana zabytkowym pałacem
i zabytkowym parkiem oraz budynkiem gospodarczym. Powierzchnia
użytkowa pałacu wynosi 958,10 m kw., powierzchnia użytkowa
bud. gospodarczego 73,70 m kw. Księga Wieczysta KW 36962.
Pałac i park został wpisany do rejestru zabytków pod nr 1004.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 165.000,00 zł
Minimalne postqpienie - 5.000,00 zł; Wadium - 10.000,00 zł
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedstawienia uzgodnionego z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków
w Szczecinie programu użytkowego parku i pałacu. No podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
(tj. z 2001 r. Dz. U nr 57 poz. 603) oraz wyrażonej zgody na przeniesienie własności przez Kierownika Delegatury WOSOZ w Koszalinie sprzedający może
obniżyć cenę sprzedaży nieruchomości wpisanej do Rejestru Zabytków.

Przetarg odbędzie się dnia 31 stycznia 2002 r. o godz. 10.00
w siedzibie Przedstawicielstwa Świdwińskiego - Świdwin , ul. Kołobrzeska 36

Filia w Koszalinie

nr9715.

TELEFON BEZPŁATNY

J sprawie rozstrzygnięcia przetargu.

f

na dzierżawę terenu przy placu Wolności 8 w Ustce.

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

MASAŻ klasyczny solarium turbo Sianów, ul. Słoneczna 64.
605-46-11-34.

Wałeckiego AWRSP Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6, tel. (O-prefiks-67) 387-38-73.
.
....
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia bez podania przyczyn lub niezatwierdzenia wniosku komisp przetargowe| w

POMOC komputerowa. 0504928-274, 0602-704-624.

IJSTliCIilE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O. O.

POTENCJA, 0600-745-824.

„ERGOLINE”
Studio.
Solaria
„AVANTGARDE”. (094)348-93-21.
Pasaż Millenium, Krzywoustego 2/
T____________________________

podpisaniem aktu notarialnego.
. „ , ...
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w AWRSP OT Szczecin Filia w Koszalinie, ul. Partyzantów 15o, tel. (0-prefiks-94) 34-73-110 lub w siedzibie Przedstawicielstwa

LATEX, kajdanki, pejcze. Sex shop
„Figielek” Matejki 19. 342-36-53.

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

OPTYKA okularowa Ewa Rogow
ska, realizacja wszystkich recept,
soczewki kontaktowe, lupy, gabinet
okulistyczny. Rabat do 30%. Kosza
lin, Piłsudskiego 3, tel. 341-08-17

(0-94)

Cena wywoławcza nieruchomości 1.750,00 zł
Postąpienie minimalne 50,00 zł; wadium 200,00 zł
Przetargi na wyżej wymienione nieruchomości odbędą się w dniu 10 stycznia 2002 r. o godz. 13.00
w siedzibie Przedstawicielstwa Wałeckiego AWRSP, Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium i okazanie komisji przetargowej dowodu jego wniesienia. Wadium można wpłacić gotówką na rachunek bankowy AWRSP OT Szczecin
FILIA w Koszalinie: BGŻ S.A. O/Koszalin nr 20301404-291945-2706-1100. Ha dowodzie wpłaty należy podać numer działki. Należność za nieruchomość musi być zapłacona w 100% przed

! NOWOROCZNA promocja wędzisk
i kołowrotków - rabat 20%. Sklep w
„Tęczy” Koszalin, Połtawska 6._____

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

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

© Nieruchomość nierolna, niezabudowana położona w gminie Wałcz, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Nakielno jako działka nr 32 o powierzchni ogólnej
0,0511 ha. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Walcz działka przeznaczona pod zabudowę zagrodową.

W okolicach Konikowa zaginął
owczarek niemiecki czarny, podpa
lany, z kolczatką na szyi. 343-47-86,
0604-202-949 (nagroda).

!!! „AMAZONKA Club” yacuzzi, sau
na, masaż, show erotyczny, pokazy i
... Najtaniej wyjazdy. (094)340-45-28.
Zatrudnimy panie.__________ _
! EXCLUSIVE Night Club „Hades”.
Noworoczna promocja! Koszalin,
(094) 341-58-27._______________ _
! JUSTYNA. 0607-813-682._______

NIEMCZYK Roman specjalista
chorób płuc. „Hipokrates”. (094)
347r14-75; 0503-840-820.

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

© Nieruchomość nierolna, zabudowana położona w gminie Tuczno, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Marcinkowice jako działka nr 89 o powierzchni ogólnej
0,3873 ha, zabudowana budynkiem magazynu (1.074,50 m kw.), owczarnią (828,20 m kw.) i ogrodzeniem. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczno
działka przeznaczona jest pod tereny przemysłowo-składowe związane z obsługą rolnictwa, wymagające przekształceń.
Cena wywoławcza nieruchomości 63.000,00 zł
Postąpienie minimalne 700,00 zł; wadium 7.000,00 zł

NATALIA. 0504-777-251.________ _

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

GABINETY stomatologiczne, raty!
Koszalin, Piłsudskiego 88a, (094)
345-09-28.
_________________
GINEKOLOGIA, konizacje, wypa
lanki, antykoncepcja awaryjna.
0604-257-285.__________________

TERAPIA uzależnień.
345-47-27.

3

MARLENA. 609-666-029.

ROMA. Kołobrzeg 094/35-226-10.

GABINET Neurologiczny Stani
sław Piekarewicz - kasa chorych!
Pn.-wt. (16-18). Koszalin, Weso
ła 5; 0605-284-364.____________

Cena wywoławcza nieruchomości 8.700,00 zł
Postąpienie minimalne 100,00 zł; wadium 900,00 zł

MAGDA - wyjazdy. 0609-252-886.

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

PAN 35 lat pozna
0504-478-695.

ß Nieruchomość nierolna, niezabudowana położona w gminie Tuczno, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Marcinkowice jako działka nr 294 o powierzchni ogólnej
0,2552 ha. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczno działka przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe i towarzyszące.

KASIA. 0692-151-971.

LAURA. 609-666-029.__________

ZESPÓŁ 312-98-87.

Cena wywoławcza nieruchomości 11.000,00 zł
Postąpienie minimalne 200,00 zł; wadium 1.500,00 zł

EROTOMANKA. 0601-552-755.

KLUB „Paradaise”. 0609-967-152.

oferuje wykonawstwo
protez stomatologicznych

I ||] Nieruchomość nierolna, niezabudowana położona w gminie Tuczno, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Marcinkowice jako działka nr 692 o powierzchni ogólnej
0,2002 ha. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczno działka przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe.

BARDZO tanio niespodzianka. 0503615-771.
DAREK paniom. 0604-256-946.

@ (071) 344-73-43 °

TRZYOSOBOWY, solistka - niedrogo.
0602-623-291.__________________

Agencja Własności Rolnej
Skarbu Państwa

Filia w Koszalinie Oddział Terenowy w Szczecinie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nierolnych

ATRAKCJE. 0504-850-801.

UTRUDNIMY PERSONEL MEDYCZNY

ORKIESTRA jednoosobowa - bale,
wesela. 0608-422-380, 312-34-01.

„ASP

AGATA 0608-756-104.

Warunkiem uczestnictwo w przetargu jest wpłacenie wadium i okazanie komisji przetargowej dowodu jego wniesienia. Wadium można
wpłacić gotówką na rachunek bankowy AWRSP OT Szczecin FILIA w Koszalinie Przedstawicielstwo Świdwińskię: PKO BP S.A. Oddział w Drawsku
Pomorskim nr 0510202847-120140336 lub przed rozpoczęciem przetargu złożyć, w kasie Przedstawicielstwa, czek potwierdzony przez bank.
Organizator przetargu przewiduje możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty przy czym pierwsza wpłata, płatna przed zawarciem
aktu notarialnego, nie może być mniejsza niż 50% wylicytowanej ceny, a pozostała kwota płatna nie więcej niż w 2 ratach rocznych oprocentowanych w
wysokości 1 /2 aktualnej stopy kredytu redyskontowego, nie mniej niż 8% rocznie. Zabezpieczeniem zapłaty należności rozłożonej na raty jest hipoteka na
nabywanej nieruchomości oraz poddanie się nabywcy egzekucji z art. 777 §1 pkt 4 kpc co do zapłaty należności. Ponadto jako zabezpieczenie dodatkowe
nabywca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy weksle in blanco poręczone, o wartości ceny pozostającej do spłacenia.
Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać w AWRSP OT Szczecin Filia Koszalin, ul. Partyzantów 15a
tel. (0-94) 34-73-105 lub w siedzibie Przedstawicielstwa Świdwińskiego - Świdwin, ul. Kołobrzeska 36, tel. (0-94) 36-524-17.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia bez podania przyczyn

OKNA PCV
DRZWI ALUMINIOWE

" " r/
ar
SCHÜCO
ś
INTERNATIONAL

®

Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2002 r. o godz. 9.00

OKNO 146 x 143 - 653,40 zł netto

w siedzibie Przedstawicielstwa Sławieńskiego AWRSP w Sławnie ul. Łączna 1

SZYBA K= 1,1 , MIKROWENTYLACJA

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium i
| okazanie komisji przetargowej dowodu jego wniesienia. Wadium można
wpłacić gotówką na rachunek bankowy Filii AWRSP
w Koszalinie: BGŻ S.A. O/Koszalin nr 20301404-291945-2706-1100 lub
przed rozpoczęciem przetargu złożyć, w kasie Przedstawicielstwa, czek
potwierdzony przez bank.
Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu
można uzyskać w AWRSP OT Szczecin Filia w Koszalinie
ul. Partyzantów 15a, tel.(0-94) 34-73-134 lub w siedzibie Przedstawicielstwa
Sławieńskiego AWRSP Sławno, ul. Łączna 1, tel. (0-59) 810 62 08.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od
przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia bez podania
przyczyn lub odstąpienia od przetargu, gdy zgłosi się były właściciel
zbywanej nieruchomości, a także nie zatwierdzić wniosku komisji
J przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
KB

urtowa sprzedaż
sprzętu alarmowego
\/7V przemysłowej dla instalatorów

J

FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV LASTRIK
KOSZALIN SŁOWIAŃSKA 11 F

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

TEL. 3407164, 3426222, 3426226 FAX 3402814

http://www.espar.koszalin.pl e-mail:espar(8>espar.koszalin.pl

PANACEUM

S

PRZYCHODNIA
LEKARZY
RODZINNYCH

POMORZE ŚRODKOWE - BEZPŁATNE DOSTAWY!

UWAGA
SZANOWNI PAŃSTWO
Pacjentów przyjmować będą lekarze
rodzinni jak dotychczas:

Informujemy, że Przychodnia Lekarzy Rodzinnych * BU8ICZ Irena
„PANACEUM” od dnia 1.01.2002 r. zmienia » DERIHG Kazimiera
swoją siedzibę na ul. Krzyżanowskiego I (róg * FłRMANTY Waldemar
KOMAN Małgorzata
ulicy Wąwozowej, przy pętli autobusów 3,4,6,9)
KOWALSKA-KARACZUN Gabriela 3
Zapraszamy naszych Pacjentów oraz nowych
oraz
chcących się zapisać do Przychodni przy
PAREK Justyna
ul. Krzyżanowskiego 1, tel. 346 44 73, 78
■

Pani
dyr. Marii Kopyt
wyrazy głębokiego
współczucia
z powodu śmierci
MATKI
składają
pracownicy
Przedszkola nr 8
w Kołobrzegu
GB-6498

ZNAKI CZASU

Głos Koszaliński/Glos Słupski

SOBOTA- NIEDZIELA. 5-6.01.2002 r.

Albo uzdrowisko, albo senna wieś...

Czterech dyrektorów sanatoriów - Roman Stróżyk (Argentyt),
Grzegorz Wolfram (Cegielski), Janusz Szelążek (Geovita), Arka
diusz Szczepański (Dukat) - żądają od władz gminy, by rozpo
częły procedury zmierzające do nadania Dąbkom statusu uzdro
wiska. Popierają ich dyrektorzy Hutmenu i Poloneza, sanatoriów
gotowiących się do całorocznej działalności leczniczej.
- Jeśli szybko nie uzyskamy sta
tusu uzdrowiska, będziemy zamy
kać nasze sanatoria, a Dąbki zej
dą na dziady - przewiduje Grze
gorz Wolfram. - Kasy chorych już
teraz niechętnie podpisują umowy
z sanatoriami z takich miejscowo
ści, jak Dąbki, które są bez statusu
uzdrowiska. Mają one dość ofert z
miejscowości prawnie uznanych za
uzdrowiskowe.
Zagrożenie dla sanatoriów w
Dąbkach, Mielnie, Dźwirzynie,
Ustroniu Morskim i miejscowo
ściach podobnych ostro ujawniło
się latem tego roku, kiedy Sejm
podjął ustawę dotyczącą uzdro
wisk. Wynikało z niej, że kasy cho
rych nie będą podpisywać umów na
świadczenia lekarskie z sanato
riami spoza miejscowości uzna
nych za uzdrowiska. W takich miej
scowościach jak Dąbki, Mielno, Ja
rosławiec, Rowy, Łeba, Ustronie
Morskie i Dźwirzyno znów ożyły
dyskusje o potrzebie uznania ich
przez resort zdrowia za uzdrowi
ska.
Dąbki od początku lat dziewięć
dziesiątych faktycznie są uzdrowi
skiem. Cztery sanatoria goszczą
kuracjuszy przez dziewięć miesię

cy w roku. Jedynie w okresie letnim
zmieniają się w ośrodki wypoczyn
ku. WArgentycie w turnusie prze
bywa ponad 170 kuracjuszy, w Ce
gielskim - niespełna 160. Sanato
rium Dukat nie ustępuje sąsia
dom, zaś Geovita wyróżnia się kry
tym basenem. Basen jest zresztą
otwarty dla kuracjuszy z sąsied
nich sanatoriów. Licząc najostroż
niej, w Dąbkach w ciągu jednego
turnusu przebywa około 600 kura
cjuszy. Dają oni stałą pracę około
160 osobom. W Argentycie jest
trzech lekarzy, sześć pielęgniarek,
dwie fizjoterapeutki, przedszko
lanka, zatrudnienie stałe ma 39
osób. W Cegielskim jest trzech le
karzy, dwanaście osób medyczne
go personelu pomocniczego, pracę
ma tu 45 osób. Cztery sanatoria z
Dąbków co dnia dają zarobek pie
karzom, masarzom, rybakom,
ogrodnikom, rolnikom, rzemieślni
kom różnych branż.
Najwcześniej jako ośrodek sana
toryjny zaczął działać Cegielski.
Jego śladem idą inni: zakładają
ogrzewanie, ocieplają budynki,
każdy pokój wyposażają w łazien
kę, kupują aparaturę do zabiegów
wspomagających kurację natural
nymi środkami leczniczymi.

- Stworzyliśmy nad morzem sa
natorium dla matki z dzieckiem w
wieku przedszkolnym. Takie było
zapotrzebowanie wśród załogi Ce
gielskiego w Poznaniu - mówi G.
Wolfram. - U dzieci w wieku przed
szkolnym częste są schorzenia dróg
oddechowych. A małych dzieci prze
cież nie można odrywać od matek.
WArgentycie (jego właścicielem
jest „Miedź Polska”) w grudnio
wym turnusie na kuracji przeby
wały 172 osoby z różnych stron
kraju. Na parterze budynku hote
lowego ulokowano gabinety leka
rzy, inhalacje, światłolecznictwo,
wodolecznictwo, elektrolecznictwo, salę gimnastyczną i pokój do
zabaw przedszkolaków. Sanato
rium otaczają piękne sosny, D.o
morza - pięć minut spaceru, do
jeziora - dwie minuty drogi.
- Jest to rejon o wspaniałych wła
ściwościach leczniczych. Mamy tu
klimat pozytywnie działający na
organizm człowieka, szczególnie
skuteczny w schorzeniach dróg od
dechowych - zachwala Roman

Stróżyk, dyrektor Argentytu. - Lu
dzie nie wiedzą o tym, że tutejszy
klimat jest dla zdrowia lepszy niż
np. nad Morzem. Śródziemnym.
Mali pacjenci po pobycie w Dąb
kach na długi czas zapominają o
chorobach dróg oddechowych.

Na początku października radni
gminy wiejskiej Darłowo zapozna
li się z apelem dyrektorów sanato
riów o szybkie rozpoczęcie starań o
tytuł uzdrowiska dla Dąbków. Po
słuchali, pokiwali głową i na tym
koniec. A tylko władze gminy mogą
Dyrektorzy Cegielskiego i Argen przygotować dokumenty i złożyć
tytu powołują się na badania daw wniosek u ministra zdrowia.
nego Instytutu BalneoklimatyczneUstawa w sprawie uzdrowisk
go z Poznania, przeprowadzone w
nie weszła w życie. Zawetował ją
Dąbkach w 1992 r. Inicjatorem ba prezydent RP, bo pociągała spore
dań był dyrektor Cegielskiego, któ wydatki z kasy państwa i uszczu
ry do nazwy Dąbków chciał dodać plała dochody gmin.
Zdrój. Badano nasłonecznienie, czy
- Veto prezydenta przedłuża o 2 stość powietrza, wiatry, opady, tem 3 lata żywot takich sanatoriów, jak
peratury, zawartość jodu. Wtedy po
nasze' - ocenia dyrektor Cegielskie
raz pierwszy ogłoszono publicznie,
go. -Daje czas samorządom gmin
że w rejonie tej miejscowości są zło nym na starania o status uzdrowisk.
ża borowiny i źródła solanki.
Od radnych zależy, czy Dąbki będą
- Z tamtych badań wynika wy tętnić życiem, przez okrągły rok, czy
soka ocena walorów leczniczych pozostaną senną wioską. Kasy.cho
Dąbków - konkluduje Roman Stró rych już dziś niechętnie rozmawia
żyk. - Od tamtego czasu zmieniło • ją z takimi sanatoriami jak nasze.
się wiele. Prawie zupełnie znikły ko
- Zgadzam się, że Dąbki faktycz
tłownie węglowe, poprawiło się za nie są uzdrowiskiem i powinny
opatrzenie w wodę, miejscowość wy otrzymać status miejscowości
ładniała.
uzdrowiskowej. To nobilitacja miej

Rekordowe odszkodowanie dla Grażyny Szapołowskiej

Wygrała w sadzie

80

tysięcy!

Rekordowe odszkodowanie w wysokości 80 tysięcy złotych przy
znał Sąd Okręgowy w Warszawie Grażynie Szapołowskiej od wy
dawcy pism kolorowych „Viva” i „Marie Claire” (to drugie nie
ukazuje się już w Polsce). Spór toczył się o zasady i granice
dopuszczalnego wykorzystywania wizerunku aktora w mediach.
Inicjatorką procesu, jak łatwo się
domyślić, była w tym przypadku
Grażyna Szapołowska. To ona
wniosła pozew do sądu z żąda
niem od „Vivy” i „Marie Claire” po
100 tysięcy złotych rekompensaty
za nadużycie jej wizerunku do ce
lów komercyjnych.

Sama prosiła
o wywiad
Co ciekawe, pomysł wywiadu i
sesji fotograficznej też wyszedł od
aktorki (coraz częściej zresztą ar
tyści sami proszą o publikacje na
swój temat w prasie kolorowej przyp. aut.). W każdym razie Gra
żyna Szapołowska zeznała przed
sądem, że, owszem, zgodziła się na
rozmowy oraz wzięcie udziału w
sesji zdjęciowej i wykorzystanie
jej fotografii w obu magazynach,
ale pod warunkiem, że dostanie
honorarium. Na ten temat miała
rozmawiać ze Zbigniewem Napierałą, prezesem wydawnictwa,
do którego należą zarówno „Viva”,
jak i prawa do tytułu „Marie ClaW grę wchodziło około 30 tysięcy złotych. Sporządzono nawet

projekt umowy, ale aktorka jej nie
podpisała, gdyż - zdaniem Szapo
łowskiej - była ona korzystna tyl
ko dla jednej strony. Bynajmniej
nie dla niej.
W efekcie obiecanego honora
rium nie dostała. Tymczasem zdję
cia z jej wizerunkiem zamieszczo
no na okładce „Vivy” i - co więcej wykorzystano do masowej rekla
my pisma na plakatach umiesz
czanych w sklepach, tramwajach
oraz na billboardach. A na to ona
się nie umawiała i nie wyrażała
zgody. Grażyna Szapołowska uwa
ża, że nie można wykorzystywać
czyjejś popularności do reklamy
pisma bez umowy, bo korzyści są
wówczas jednostronne. W prakty
ce przecież aktorzy znacznie wię
cej zarabiają za udział w rekla
mie aniżeli w filmie. A ona za re
klamę „Vivy” nie dostała ani gro
sza.

Co na to redakcja?
Redakcja „Vivy” nie zgadzała się
z argumentacją aktorki, twier
dząc, że to nie jest jednostronna
korzyść, gdy zdjęcie pojawia się na
okładce prestiżowego i wysokona-

kładowego pisma, bo to przyczy
nia się do wzrostu popularności
aktora. Z tego właśnie powodu
magazyn nie ma w zwyczaju pła
cić gwiazdom za wywiady i zdję
cia, gdyż jest to dla nich forma pro
mocji. Np. materiał o Grażynie
Szapołowskiej połączony był z
wejściem na ekrany kin „Pana
Tadeusza”, w którym grała Telime
nę.
Wydawca Zbigniew Napierała
powiedział w sądzie, że w tym sa
mym czasie prasa powszechnie
publikowała wywiady z Grażyną
Szapołowską oraz jej fotografie.
Bezpłatnie! Przy okazji wspo
mniał, że sesja dla „Marie Claire”
kosztowała pismo około 35 tysię
cy złotych.
Szapołowska odparła na to, że w przeciwieństwie do wielu akto
rów - ona nie szuka popularności
na okładkach kolorowych magazy
nów. Podkreślała również, że arty
sta w interesie swojej kariery
musi dbać, by jego wizerunek nie
był nadużywany. Bo wizerunek to
dla aktora kapitał.
Wydawca Zbigniew Napierała
proponował aktorce ugodę bez przy
znawania facji żadnej ze stron. W
zamian wydawnictwo miało zapła
cić 40 tysięcy złotych na jakiś cel
charytatywny, np. dla powodzian.
Aktorka nie dostałaby wówczas
nic i z tego powodu propozycję od
rzuciła.

Sąd Okręgowy w Warszawie po
kilku posiedzeniach (wszystkie re
lacjonowała „Rzeczpospolita”) przy
znał rację Grażynie Szapołowskiej.
Bo choć nie podpisano umowy, do
szło do porozumienia poprzez reali
zację materiału. Strony zgodziły się
na sesję i na wykorzystanie zdjęć.
Nie umówiono się jedynie co do wy
nagrodzenia. W takiej sytuacji zdaniem sądu - na wydawnictwie
ciążyło wykazanie, że miało to się
odbyć nieodpłatnie. Wydawnictwo
tego nie zrobiło i dlatego musi wy
płacić aktorce rekompensatę.
Wprawdzie nie po 100 tysięcy od
każdego tytułu, jak żądała Grażyna
Szapołowska, a po 40 tysięcy zło
tych, czyli razem 80 tysięcy.

scowości nadmorskiej i gminy uważa wójt Franciszek Kupracz.
Dodaje, że rygory uzdrowiska nie
utrudnią rozwoju miejscowości.
Wprowadzenie np. stref uzdrowi
skowych będzie korzystne dla go
ści, podkreśli kameralny nastrój
tej miejscowości, wyeliminuje z
pasa nadmorskiego parkingi i ha
łaśliwe punkty rozrywki.
Wójt przypomina, że nie można
się ograniczyć do wysłania kilku
pism do ministerstwa.
- Procedury są ściśle określone tłumaczy. - Trzeba przeprowadzić
badania i pomiary, przygotować
dokumentację, opinie. Prace te wy
konuje specjalistyczna firma. Na
przygotowanie wniosku o nadanie
Dąbkom statusu uzdrowiska trze
ba przeznaczyć minimum 80 tysię
cy złotych. Takiego wydatku nie ma
w budżecie na 2002 rok.
JÓZEF NARKOWICZ
Zdjęcie autora
Na zdjęciu: Mali kuracjusze ko
rzystają z inhalacji w sanatorium Ar
gentyt.

Tak czy inaczej jest to rekordo
wa suma w sprawie o nadużycie
wizerunku artysty do celów komercyjnych. Wjmok nie jest prawomoc
ny, może więc dojść do apelacji.

To jeszcze nie koniec
procesów
Tymczasem pozew przeciwko
Grażynie Szapołowskiej wniosła
do sądu Hanna Bakuła, znana
malarka, felietonistka i warszaw
ska lwica salonowa. Oskarża ona
aktorkę o nieuczciwą sprzedaż
mieszkania w Wilanowie. Malar
ka szukała spokojnego miejsca, w
którym mogłaby oddawać się swo
jej pracy. Jednak już po sfinalizo
waniu umowy okazało się, że w
pobliżu jej mieszkania pojawił się
dźwig i rozpoczęła się budowa wie.żowca. Bakuła twierdzi, że Szapo
łowska zapewniała przy świad
kach, iż powstanie tam tylko trzy
piętrowy pawilon ze sklepami i
siłownią.
- To wyjątkowo perfidne, bo dosko
nale wiedziała, że mają tam stanąć
wieżowce, dlatego od dwóch lat bez
skutecznie poszukiwała kupca na to
lokum. Celowo mnie oszukała - wy
znała Bakuła na łamach pisma
„Na Żywo”. - Myślałam, że takie
numery robi. mafia, a nie panie z
tego samego towarzystwa, które
znają się od piętnastu lat.
Bakuła chce, by Grażyna Szapo
łowska znalazła nowego kupca na
mieszkanie w Wilanowie oraz po
kryła koszty kredytu, które malar
ka musiała ponieść.
Tymczasem aktorka twierdzi, że
w żaden sposób nie wprowadziła w
błąd Hanny Bakuły. Oczekuje od
niej przeprosin. Ponadto - jak po
dał serwis Vipnews - wysłała do
malarki list, w którym żąda od niej
zwrotu m.in. zmywarki, lodówki,
pralki, dekodera telewizyjnego
oraz szafek kuchennych znajdują
cych się w mieszkaniu. Według
Bakuły, w cenę lokum wchodziło
również jego wyposażenie.
To zapewne jeszcze nie koniec tej
niecodziennej sprawy...
ANNA WIEJOWSKA

Na czele rodziny
Pod koniec ub.r. szwedzka firma
Volvo opublikowała pierwsze ofi
cjalne zdjęcia nowego samocho
du zaliczanego do modnej obec
nie kategorii SUV. Volvo XC90, bo
tak się nazywa ten pojazd, oparty
jest na osobowym volvo XC90.
Nowy SUV jest modelem, który
staje na czele nowej rodziny aut
szwedzkiego producenta, ozna
czonych jako XC.

tywnym rozmieszczeniem podze
społów i poprzecznie umieszczo
nym silnikiem zapewnia nowemu
volvo cechy pojazdu o wszechstron
nym charakterze.
Zawsze, gdy Volvo wprowadza
nowy model, wraz z nim debiutu
ją nowe rozwiązania z dziedziny
bezpieczeństwa, co od lat zapew
nia firmie miano przodownika w

tej dziedzinie. Nie inaczej jest z
XC90. Do nowinek należy m.in.
szereg nowych rozwiązań tech
nicznych dotyczących ochrony w
przypadku przewrócenia samo
chodu na dach. Innym priorytetem
był problem zgodności pojazdów w
sytuacji, w której pojazd SUV zde
rza się z niższym samochodem
osobowym o konwencjonalnych
kształtach.
Volvo XC90 oferowane będzie do wyboru V- z pięcio- lub sześciocylindrowym silnikiem benzyno
wym oraz z nową pięciocylindrową
wysokoprężną jednostką napędo
wą produkcji szwedzkiej firmy.
Wszystkie te silniki wyposażone
zostały w turbodoładowanie.
Pierwszy pokaz volvo XC90 na
stąpi 7 bm. podczas Salonu Samo
chodowego w Detroit. Miejsce pre
miery wybrano nieprzypadkowo.
Przewiduje się, że sprzedaż XC90
na rynku północnoamerykańskim
osiągnie około 65 procent ogólnej
sprzedaży tego modelu. Montaż
nowego modelu prowadzony będzie
w zakładach Torslanda w Goeteborgu, na zachodnim wybrzeżu
Szwecji, gdzie Volvo Cars koncen
truje produkcję wszystkich swoich
większych modeli samochodów.

Nowe volvo XC90 to pojazd z na
pędem na wszystkie koła. Według
przedstawicieli szwedzkiego pro
ducenta ma on być jednym z naj
bezpieczniejszych i najbardziej
atrakcyjnych aut na rynku. Samo
chód zapewnia wygodną i bezpiecz
ną jazdę siedmiu osobom zajmują
cym miejsca skierowane przodem
do kierunku jazdy.
W stylistyce XC90 zwracają uwa
gę łagodnie zaokrąglone kształty.
W konstrukcji nadwozia dostrzec
można również... elementy znaku
firmowego, takie jak przetłoczenie
w kształcie litery V. Funkcjonalna
konstrukcja w połączeniu z efek

Coś specjalnego
Amerykański Chrysler szybuje
nową wersję swojej luksusowej li
muzyny 300M. Specjalna, limito
wana seria 2002 tego auta nosi nie
zbyt wyszukaną nazwę 300M spe
cial.
W porównaniu z oferowanym
obecnie modelem obniżone zostało
nadwozie nowego modelu, który
zyskał przez to bardziej aerodyna
miczną linię. Udoskonalono sys
tem hamulcowy i wzmocniono za
wieszenie. Specjalny model otrzy
mał ponadto duże, 18-calowe koła
z wysokiej klasy oponami Michelin
Pilot P245/45 ZR18. W przedniej
części pojazdu zastosowano reflek
tory wykorzystujące nowoczesną

technologię oświetlenia (HID),
dzięki której reflektory dają 2,5
raza więcej światła niż zwykłe ża
rówki halogenowe. Zmianom nie
oparło się wnętrze pojazdu. Wiele
elementów zostało wykonanych z
włókien węglowych, aluminium
lub pokrytych skórą.
Sercem chryslera 300M special
jest jednostka V6 o pojemności 3,5
1 i mocy 255 KM, dzięki której auto
może rozwinąć prędkość maksy
malną 240 km/godz. Producent
zamierza wyprodukować 8,5 tys.
egzemplarzy modelu 300M special.
Dodajmy, że będzie on oferowany w
kolorach czarnym, ciemnoniebie
skim i jasnosrebrnym.

Mocniejsze clio
Wprowadzone na rynek w czerw
cu ub.r. nowe renault clio miało w
ofercie silnik diesla o pojemności
1.461 ccm i mocy 65 KM. Francuzi
szybko pomyśleli o rozszerzeniu
oferty. W efekcie już pół roku po
premierze pod maski clio trafiła
jednostka o takiej samej pojemno
ści (znana jako K9K), ale mocniej
sza o 15 KM.
Obydwa diesle (1,5 dCi) Renaul
ta pracują w technologii common
rail i wyposażone zostały w turbo
sprężarkę. Nowsza wersja powsta
ła we współpracy z firmą Delphi
Automotive Systems. Większą
moc udało się uzyskać dzięki za
stosowaniu indywidualnego stero
wania poszczególnych wtryskiwaczy. Na tych modernizacjach zy
skał również moment obrotowy,

którego wartość wzrosła ze 160 do
185 Nm. Renault clio z mocniej
szym dieslem osiąga maksymalną
prędkość 175 km/godz., a do setki
przyspiesza w 12,2 s. Apetyt na
paliwo pozostał przy tym nadal
umiarkowany i wynosi 4,21 na 100
km. Mniejsza jest również emisja
COr Warto dodać, że poprzednio
stosowany przez Renaulta silnik
diesla o mocy 80 KM miał pojem
ność 1,9 1.
To nie koniec nowości w małej
renówce. Nowe clio, znane z wy
sokiej jakości układu jezdnego
(m.in. dzięki seryjnemu wyposa
żeniu w ABS z funkcją elektro
nicznego rozdziału siły hamowa
nia EBV), oferować będzie teraz
jeszcze wyższy poziom bezpie
czeństwa czynnego, a to dzięki

........... wypadek
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Lodowy surfing na jeziorze Lake w St. Moritz.

Kobieta
we władzach
Po raz pierwszy we władzach
Włoskiej Federacji Piłkarskiej
(FIGC) zasiądzie kobieta.
Milena Bertolini, była repre
zentantka Włoch i trenerka w żeń
skiej Serie A, została wybrana do
zarządu FIGC przez nowo wybra
nego prezydenta Franco Carra•o.
— To olbrzymia odpowiedzialność
- powiedziała Bertolini, która bę
dzie miała za zadanie kontaktowa
nie się z piłkarzami. - Dostaliśmy
szansę i nie możemy jej zmarnować.
Będę próbować i podejmę wyzwa
nie.
Bertolini dodała, że ma nadzieję,
iż każda piłkarka żeńskiej Serie A
otrzyma status zawodowca.

Opel kończy współpracę
z Bayernem
Po wydaniu przez monachijski
Bayern oficjalnego oświadczenia,
informującego o zakończeniu w
najbliższym czasie współpracy
marketingowej i reklamowej z
koncernem samochodowym Opel
AG, kilka wielkich firm międzyna
rodowych ogłosiło swoją gotowość
do podjęcia rozmów na temat na
wiązania porozumienia z wielo
krotnym mistrzem Niemiec i ak
tualnym klubowym mistrzem Eu
ropy.
Dyrektor finansowy Bayernu
Fritz Scherer powiedział, że od
momentu ogłoszenia przez Opel
AG decyzji o nieprzedłużaniu
współpracy z bawarskim klubem

systemowi kontroli toru jazdy
(ESP) z układem antypoślizgowym ASR i funkcją zapobiegają
cą gaśnięciu silnika (MSR). Ten
rzadko spotykany w tej klasie ele
ment wyposażenia będzie dostęp
ny od wiosny jako opcja w wer
sjach z silnikami 1,4 16V, 2,0 16V
(renault sport) i z nowym turbodieslem 1,5 dCi/80 KM. W póź
niejszym okresie ESP trafi rów
nież do modeli z silnikami 1,2
16V i słabszego turbodiesla.
Kolejnym nowym elementem
wyposażenia będzie dostępny do
tychczas tylko w pojazdach wyższej
klasy regulator-ogranicznik pręd
kości. Funkcja regulatora szczegól
nie ceniona jest przy jeździe na
autostradach i umożliwia wybra
nie stałej prędkości bez konieczno-

ści przyciskania pedału gazu. Usta
wioną prędkość można zmieniać
przy pomocy przycisków „+” i
umieszczonych przy kierownicy.
Ogranicznik pozwala kierowcy
wybrać maksymalną prędkość,
której nie chce przekroczyć. Regu
lator-ogranicznik prędkości dostęp
ny będzie jako opcja w wersjach
renault sport i mocniej szym dieslu.
Z czasem oferta będzie stopniowo
rozszerzana na inne wersje.

do Monachium zgłosiło się kilku
poważnych kontrahentów: „Mamy
do rozpatrzenia przynajmniej czte
ry bardzo konkretne oferty z wiel
kich koncernów, które przesłały
nam ciekawe propozycje.”
Dziennik „Frankfurter Allgeme
ine Zeitung” sugeruje, że najpo
ważniejszą ofertą zgłoszoną Bayernowi jest propozycja ze strony po
tentata na rynku ubezpieczeń, to
warzystwa Allianz. Z kolei „Bild”
informuje, że najbliżej podpisania
(w 2003 roku) umowy sponsoringo
wej z Bayernem jest Deutsche Post
AG. Wśród innych ciekawych ofert
są podobno zgłoszenia ze strony
BMW, Siemensa i Coca-Coli.

Wyrzuceni
z kadry

Evoq na taśmę
Zaprezentowany w 1999 roku
podczas salonu w Detroit ciekawy
stylistycznie koncepcyjny model
cadillaca evoq wejdzie do produk
cji seryjnej i trafi do sprzedaży w
2002 roku pod nazwą XLR. Pod
maską luksusowego roadstera o
napędzie na tylną oś umieszczono
silnik o pojemności 4,61. Evoq/XLR
wyposażony zośtanie w pięciobiegową, elektronicznie sterowaną
skrzynię automatyczną.
Niemiecka firma Car Top Sys
tems przygotowała dla nowego ca
dillaca elektrycznie otwierany
dach, podobny do tych, w jakie
wyposażono mercedesa SLK czy
peugeota 206 CC. Poinformowano
również, że XLR wyposażony zosta
nie w ogumienie francuskiej firmy
Micheliń wykonane w systemie
PAX, na których można jechać,
nawet gdy zostaną przebite.

Vahid Halilhodzić, szkoleniowiec
Lille, doznał poważnych obrażeń na
skutek wypadku narciarskiego. Ha
lilhodzić, który przebywał na urlopie
w Val dTsere, doznał złamania czte
rech żeber, z czego jedno przebiło mu
płuco. Bośniackiego szkoleniowca
czeka teraz kilka tygodni rehabilita
cji i pod jego nieobecność zespół pro
wadzić mają jego asystenci Baronchelli, Marcel Campagnac i
Jean-Noel Duse.
Tymczasem do pracy z piłkarzami
Auxerre wrócił Guy Roux, który
pięć tygodni temu przeszedł opera
cję serca.- Podchodzę do tego bar
dzo spokojnie i traktuję to tak samo,
jak piłkarz, który wraca do gry po
kontuzji - powiedział 63-letni Roux.

Amerykanin Brian Cappelletto pokonał w trzeciej rundzie mistrzostw świata
w scrabble obrońcę tytułu Joea Wapnicka i zainkasował 25.000 dolarów.
Fot. PAP

Skandal w Marsylii
Dla Olympique Marsylia przerwa
zimowa na pewno nie będzie cieka
wa. Mimo że I runda ligi francu
skiej za nami, klub z południa
Francji ma teraz trudne zadanie
przed sobą - doprowadzić do po
rządku swoje finanse, informuje
gazeta „Le Parisien”.
Według prasy były szkoleniowiec
Marsylii Rolland Courbis jest po
dejrzewany o otrzymywanie niele
galnych środków z transferów. Co
urbis również jest podejrzewany o

Jestem
niewinny Ff

machinacje podatkowe. Działal
ność prezesa Marsylii RobertaLouisa Dreyfusa również nie wy
gląda czysto.
Zarząd Marsylii zamierza złożyć
skargę na
Jean-Christophe
Cano. Były dyrektor sportowy bę
dzie musiał się wytłumaczyć z
działalności transferowej klubu
zimą 2000 roku, gdy klub wydał
ponad 150 min franków. Transfer
Jugosłowianina Iovana Stankovicia wzbudza największe wątpliwo
ści. Obaj agenci piłkarza otrzymali
18 procent prowizji — przynaj
mniej dwa razy więcej niż rynko
we ceny.

Trzech piłkarzy kadry Tunezji
zostało wyrzuconych z drużyny.
Powodem skreślenia nazwisk trój
ki graczy było ich niewłaściwe niesportowe - zachowanie podczas
ligowych spotkań w ich macierzy
stych klubach.
Bramkarz Mohamed Zouabi,
napastnik Imed Benyounes oraz
obrońca Mohamed Mkacher zo
stali wydaleni z drużyny narodo
wej decyzją komisji dyscyplinarnej
tunezyjskiego związku piłkarskie
go - taki komunikat przekazał
agencji Reutera jeden z działaczy
tunezyjskiej federacji.
„Wymieniona trójka została skre
ślona z listy piłkarzy reprezentacji
po incydentach, jakie miały miejsce
w Sfax i Sousse. Ich zachowanie na
boisku nie miało nic wspólnego z
duchem sportowej rywalizacji” takie informacje przekazał anoni
mowy działacz tunezyjski.
Zouabi, gracz Esperance Tunis, a
także Mkacher (Etoile de Sahel)
byli zamieszani w gwałtowną prze
pychankę, która wybuchła podczas
meczu w Sousse. Etoile pokonało
Esperance 2-0.
Benyounes (z Club Sfaxen) zo
stał ukarany za czynne zaatako
wanie trenera przeciwnej drużyny
(Ridha Akacha) podczas meczu ro
zegranego dwa tygodnie temu. W
tym spotkaniu również doszło do
przepychanek między zawodnika
mi i szkoleniowcami obu jedena
stek.

ff

Pep Guardiola, były reprezen
tant Hiszpanii, obecnie zawodnik
włoskiej Brescii, zawieszony przez
władze Serie A po dwukrotnie po
zytywnym wyniku badania antydo
pingowego (test wykazał obecność
w organizmie Guardioli nandrolonu), poinformował, że nie zamierza
grać w piłkę do czasu oczyszczenia
go z zarzutów stosowania niedo
zwolonego wspomagania.
- Właśnie zrozumiałem różnicę

pomiędzy moją obecną sytuacją a
okresem, gdy wynik pierwszego te
stu ujrzał światło dzienne. Nie
mam zamiaru grać do chwili, gdy
moje imię zostanie oczyszczone. Ten
mecz był moim ostatnim występem
na boisku do czasu wyjaśnienia
całej sprawy - powiedział Guardio
la dziennikarzom po towarzyskim
meczu zespołu Katalonii z repre
zentacją Chile (1-0).

Przed premierą filmu „Ali" Muhammad Ali, który przyszedł na premierę ze
swoim przyjacielem i osobistym fotografem Howardem Blnghamem, roz
daje autografy.
Fot. PAP

Joga lepsza od łez
Rozmowa z piosenkarką Edytą Górniak, która zadebiutowała
jako aktorka w serialu „Na dobre i na złe”

- Właśnie zakończyła pani
zdjęcia do serialu „Na dobre i
na złe”, gdzie zagrała pani pio
senkarkę, która po próbie sa
mobójczej trafia do szpitala w
Leśnej Górze. Co zadecydowa
ło, że przyjęła pani tę rolę?
- Ogromnym zaszczytem i wyróż
nieniem był dla mnie debiut u takie
go reżysera jak Maciej Dejczer, a
do tego w serialu, który jest łubia
ny, szanowany i podziwiany przez
Polaków Ja również bardzo go lu
bię i chętnie oglądam, zarówno ze
względu na scenariusz, jak i na do
bór obsady. Uważam, że jest robio
ny z klasą. Te wszystkie historie są
bardzo ludzkie i stanowią swego ro
dzaju terapię dla polskich rodzin,
które przeżywają podobne perype
tie i nie potrafią się w nich odnaleźć.
- Czy po tym doświadczeniu
myśli pani o karierze aktor
skiej?
- Niewykluczone, że zastanowię
się nad tym, żeby rozwijać się rów
nież w tym kierunku. Ale nie jest
to moim marzeniem. Aktorstwo
nigdy mnie nie porywało.
- To znaczy, że muzyka jest
pani jedyną pasją?
- Pasją i ogromną miłością, mimo
że od czasu, gdy stała się moim
zawodem, przyniosła mi także
mnóstwo stresów. Pasji do muzyki
mi nie brakuje, ale to racżej dzięki
ludziom. Miłość i radość fanów - to
mnie przede wszystkim napędza.
Sam zawód nie mógłby mi dać ta
kiej motywacji do pracy, jak wła
śnie czynią to ludzie.
- Czuje się pani kochana przez
fanów?
- Tak. Muszę to powiedzieć zdecy
dowanie, bo dali mi tyle dowodów,
że nie mogę w to wątpić.
- Dostaje pani tysiące listów.

Stara się pani na nie odpowia
dać?
- Nie jest to możliwe, bo musia
łabym zaniedbać wszystkie inne
obowiązki. Ale staram się, żeby pio
senki, które śpiewam, były moimi
listami, żeby to były odpowiedzi na
ich wątpliwości. Raz na jakiś czas
spotykam się z fanami na zlotach
organizowanych przez mój fanclub.
Czasami udaje mi się odwiedzić
szkoły i bezpośrednio porozmawiać
z młodzieżą.
- Nie czuje się pani trochę od
powiedzialna za problemy, o
których ludzie pani opowiada
ją, piszą?
- Oczywiście. Podobnie zresztą
odczuwam ogromną odpowiedzial
ność za to, co mówię i robię. Mło
dzi ludzie obserwują moje postępo
wanie. Mam tego świadomość i sta
ram się, aby było ono może nie tyle
wzorowe, ile jak najlepsze.
- Jak pani radzi sobie ze stre
sem?
- Różnie. Czasem wcale sobie nie
radzę...
- Często pani plącze?
- Rzadko. Przy takim rodzaju
stresu, jaki ja mam, to już nie jest
tak, że można przyjść do domu i
wypłakać się w poduszkę. To nie
jest tak, że jak ma się złe samopo
czucie, wystarczy się komuś wyża
lić, a potem samo przechodzi i rano
człowiek budzi się świeży i wypo
częty. To zupełnie innego rodzaju
ciężar, który wymaga trudniejszej
terapii i trochę innych sztuczek.
- Takich jak na przykład joga?
- Joga bardzo pomaga mi się roz
luźnić. Silnie i pozytywnie oddziałuje
na mnie. Pomaga również w utrzy
maniu równowagi psychicznej.
- Czy czuje się pani kobietą
sukcesu?

- Podobno o sukcesie najlepiej
świadczy liczba wrogów. Tak przy
najmniej twierdzą moi starsi kole
dzy z branży. Ale dla mnie takim
osobistym sukcesem jest to, że zdo
byłam sobie i utrzymałam zaufanie
i miłość wielu ludzi w Polsce.
- Czy popularność pomaga
pani w życiu?
- Bywa, że pomaga, a bywa i tak,
że przeszkadza...
- Od kilku lat mieszka pani i
pracuje w Londynie. Na swój
wymarzony dom wybrała pani
jednak słoneczną Portugalię.
- Mam apartament w Portugalii.
- Jak wygląda ten aparta
ment?
- Przede wszystkim jest położony w
bardzo pięknym, spokojnym i cichym
miejscu. Jeżdżę tam, żeby zregenero
wać siły i po prostu nacieszyć się ży
ciem. W Portugalii prawie nigdy nie
włączam telewizora ani muzyki. Wolę
posłuchać szumu oceanu i szumu
drzew. Z okien apartamentu mam
widok na zielone ogródki, o które dba
wykwalifikowana firma. Sama nie
miałabym na to czasu i wszystkie
kwiaty po prostu by uschły.
- Ma tam pani jakieś zwierzę
ta?
- Nie mam, niestety, żadnych zwie
rząt, chociaż bardzo je kocham.
Uwielbiam zwłaszcza psy. Jednak
moja praca nie pozwala mi na po
siadanie zwierząt. Świadomość, że
zamykałabym swojego zwierzaka
do jakiejś skrzynki i wkładała do
innej części samolotu, zabija mnie.
- Uważa się pani za kobietę
luksusową czy raczej domową?
- Wszystko zależy od sytuacji. Są
dni, kiedy najchętniej odpoczywam
w taki sposób, że wkładam mięciutkie kapciuchy i ubieram szlafrok,
chodzę bez makijażu, siadam tak,

jak lubię i jem palcami. Nie sprzą
tam, jak mi się nie chce, siedzę na
trawie, chodzę boso... Tak odreago
wuję czas, kiedy muszę być ele
gancka, telewizyjna. Słowem, je
stem po trosze taka i taka. Muzy
ka pop pozwala na wszelką modę,
ja jednak staram się zachować hi
gienę i czystość. Lubię też okazyj
ne przyjęcia i spotkania. Bywam
więc i luksusowa, i domowa.
- Lubi pani gotować?
- Nie, z gotowaniem jest u mnie
raczej kiepsko. Próbowałam kilka
razy, ale nie odczuwam w tym przy
jemności. Jeśli mam kolację z przy
jaciółmi, to zawsze jestem tą oso
bą, która przygotowuje stół i nasta
wia muzykę.
- Gdzie pani robi zakupy?
- Najczęściej i najłatwiej jest mi
znaleźć wolny czas w Lizbonie, kie
dy wyjeżdżam odpocząć. Nie jestem
zakupoholikiem. Z reguły robię
zakupy na początku każdego sezo
nu. Nie mam czasu na spontanicz
ne wydatki. Ale naprawdę dużą
radość sprawiają mi zakupy, które
robię dla przyjaciół.
- Jaki styl pani preferuje?
- To zależy od sytuacji, ale najle
piej czuję się w dżinsach i zawsze
tak było. Moja mama też tak się
ubiera, mimo że ma pięćdziesiąt
kilka lat. Może ja mam to w genach?
- Swego czasu zasłynęła pani
odważną wypowiedzią na te
mat mężczyzn, z którymi była
pani związana. Wrzuciła ich
pani do jednego worka z napi
sem „nieodpowiedzialni oszu
ści”. Czy do dziś ma pani taką
samą opinię na temat facetów?
- Dalej tak uważam.
- Nic się nie zmieniło?
- Wszyscy oni prosili mnie o wyba
czenie, ale to nie powoduje, że na
gle włożę ich na listę z napisem „moi
przyjaciele”. Nigdy nie będę mogła
na nich polegać. Nie znaczy to, że
mam nad łóżkiem tę listę i codzien
nie o niej pamiętam. Te doświadcze
nia pozostają w mojej pamięci, ale
ja staram się nie skupiać na tym, co
się stało, nad tym, kto mnie skrzyw
dził. Po prostu stało się. To część
mojego życiorysu, która mnie wiele
nauczyła. Nie oznacza to jednak, że
ja uogólniam tę opinię do wszyst
kich facetów. Zresztą mam więcej
przyjaciół wśród mężczyzn niż
wśród kobiet. Myślę, że wynika to
stąd, że faceci nie są tak zawistni.
- Czy fakt, że jest pani kobie
tą sukcesu ma wpływ na relacje
z mężczyznami?
- Myślę, że tak. To ich bardzo krę
puje.
- A może jest w pani coś takie
go, że przyciąga pani męż
czyzn, którzy chcą się ogrzać w
blasku pani sławy?
- Nie wiem, nie mnie to oceniać.
Mam nadzieję, że tak nie jest, bo
byłoby to bardzo smutne.
- Mówi się, że jest pani naj
droższą piosenkarką w Polsce.
- Nie wiem, nie znam stanu kont
bankowych innych koleżanek, nie
mnie to porównywać.
Rozmawiała
JOANNA LAPRUS
Na zdjęciu: Edyta Górniak na pla
nie „Na dobre i na złe” w towarzy
stwie reżysera Macieja Dejczera.

Felieton plotkarski

Bartosz Obuchowicz juz nie do wzięcia
W sylwestra Bartosz Obucho
wicz, znany jako Tomek Burski z
,;Na dobre i na złe”, i jego dziew
czyna Karolina będą świętowali
czwartą rocznicę poznania.

Jeszcze do niedawna plotkowano,
że Bartosz Obuchowicz (bardziej
kojarzonyjako Tomek Burski z „Na
dobre i na złe”) i Karolina Bor
kowska (czyli Agnieszka Walicka
z „Na dobre i na złe”) tworzą parę
nie tylko w serialu, ale także w rze
czywistości. Jednak ostatnio Bar
tosz zdementował te plotki:
- Karolina Borkowska nie jest
moją narzeczoną. Chociaż moja
dziewczyna też ma na imię Karoli
na. I tylko tyle je łączy.
Odkąd Bartosz zaczął grać w „Na
dobre i na złe”, nie może opędzić się
od dziewczyn. Z tego właśnie powo
du nie podaje w wywiadach nazwy
uczelni, w której studiuje. Po pro
stu nie chce, by nachodziły go na
wiedzone fanki. Już raz popełnił
ten błąd - powiedział, w którym li
ceum się uczy. I miał poważne kło
poty. Szkołę zaczęły odwiedzać do
słownie pielgrzymki wielbicielek
Bartosza...
Tymczasem młody aktor, jak sam
powiada, w ogóle nie interesuje się

dziewczynami. Ma swoją Karolinę
i ona w zupełności mu wystarcza.
W sylwestra będą świętowali
czwartą rocznicę poznania. Z jego
strony była to miłość od pierwsze
go wejrzenia. Karolina i Bartosz są
równolatkami. Oboje w tym roku
zdali maturę i dostali się na studia.
Ona - na Wydział Inżynierii Che
micznej i Procesowej, on - na psy
chologię.

- Wybrałem psychologię, bo chciał
bym szerzej spojrzeć na ludzi - po
wiada Bartosz. - Z zainteresowa
niem poznam wszelkie motywy za
chowań człowieka. Poza tym aktor
musi mieć jakąś odskocznię, bo w
aktorstwie raz się jest na wozie, a
raz pod wozem.
Wprawdzie dokładnie nie wiado
mo, w jakiej uczelni studiuje Bar
tosz Obuchowicz, ale za to młody

aktor ujawnił, że są to studia zaocz
ne. Ma więc sporo czasu, żeby po
święcać się pracy na planie filmo
wym. Przypomnijmy, że ostatnio
zagrał główną rolę w filmie „Ha
ker” w reżyserii Janusza Zaor
skiego. Prywatnie komputery nie
są pasją Bartosza. On i jego dziew
czyna mają inne zainteresowania
- strzelanie i snowboard.
Bartosz Obuchowicz twierdzi,
że - jeśli chodzi o wybór studiów nie powiedział jeszcze ostatniego
słowa. W przyszłości bowiem
chciałby studiować w szkole ak
torskiej... Ale nie aktorstwo, bo
ten zawód można - jego zdaniem
- uprawiać bez dyplomu. Nato
miast pociąga go zarówno reżyse
ria, jak i studia na wydziale ope
ratorskim.
A co do sfery prywatnej, Bartosz
marzy o wielkim domu w górach. I
o takiej ilości pieniędzy na koncie,
żeby móc w nim mieszkać i do woli
jeździć na snowboardzie. Do tego
jeszcze mieć szczęśliwą, dużą rodzi
nę.
- Trójka dzieci wystarczy - kwitu
je Bartosz.
Na zdjęciu: Bartosz z narzeczo
ną
Karol

John Malkovich lubi palić,
więc mieszka we Francji

Europejczyk
z Ameryki
Producenci zabiegają o jego
udział, jeśli w filmie jest rola dla
psychopatycznego zabójcy, in
tryganta lub innej postaci o bar
dzo złożonej osobowości. Jest
jedynym żyjącym, czynnym ak
torem, który stał się bohaterem
scenariusza i filmu ze swoim na
zwiskiem w tytule („Być jak John
Malkovich”). Poza aktorstwem
zajmuje się również reżyserią,
produkcją filmów i projektowa
niem scenografii.

John Malkovich przyjechał do
Polski w związku z promocją filmu
„Cień wampira”. Przy okazji odwie
dził też swoją chrześniaczkę, któ
rą jest córka Jacka Szumlasa,
szefa firmy dystrybucyjnej „Solopan”. Nie jest to pierwsza wizyta
Malkovicha w Polsce. W naszym
kraju spędził już kilka miesięcy

podczas zdjęć do filmu „Król Olch”,
który powstawał między innymi w
Malborku. Nie ma jednak polskich
korzeni, choć do „Solopanu” dzwo
niło dwóch Polaków o nazwisku
Malkowicz, którzy chcieli zapropo
nować aktorowi rodzinne spotka
nie. W rzeczywistości jego rodzina
pochodzi z Chorwacji, ale sam
Malkovich nie przywiązuje do tego
większej wagi.
Choć należy do czołówki amery
kańskich aktorów filmowych i te
atralnych, nie ma w nim niczego
z gwiazdy i gwiazdorstwa. Gdy
szedł warszawską ulicą na spo
tkanie z dziennikarzami., wyglądał
jak zwykły człowiek z tłumu.
Jego aktorska kariera zaczęła się
od zainteresowania teatrem.
- Od dwudziestu pięciu łat wraz
z przyjaciółmi prowadzę Steppen wolf Theater Company w Chicago
- mówi aktor. - Zrealizowaliśmy
między innymi sztukę Sama Shepparda „Prawdziwy zachód”. Sztu
ka ta odniosła niesamowity sukces
w Nowym Jorku. I nagłe za kulisa
mi zaczęli się pojawiać różni zna
ni ludzie z branży filmowej, którzy
proponowali mi role. Co miałem
zrobić?

' Ta krótka opowieść o początkach

międzynarodowej kariery wskazy
wałaby, że Malkovich w dużej mie
rze poddaje się losowi czy też pły
nie z prądem. Tak jednak nie jest.
Mógłby częściej grać w filmach, ale
wiele propozycji odrzuca.

Większość tego, co się kręci, to
filmy o filmie - mówi. - Niewiele to
ma wspólnego z życiem. Albo po
trafi się opowiedzieć historię, albo
nie. W mojej aktorskiej przeszłości
zawsze udowadniałem, że to po
trafię.
Uwagę krytyków i publiczności
zwrócił w filmie „Miejsce w sercu”
Roberta Bentona. Za rolę męż
czyzny przekazanego pod opiekę
owdowiałej właścicielki farmy zo

stał nominowany do Oscara. Nato
miast w pierwszoplanową postać
wcielił się w głośnych „Polach
śmierci" Rolanda Joffe. Od tego
czasu grywał w bardzo różnych
gatunkowo filmach od stylowych
inscenizacji, jak „Joanna D’Arc”,
„Człowiek w żelaznej masce”, „Nie
bezpieczne związki”, po thrillery w
stylu „Con Air - Lot skazańców",
„Na linii ognia”.
W 1999 roku aktor zagrał w filmie
„Być jak John Malkovich”. Nie za
licza jednak tej przewrotnej kome
dii ze swoim imieniem i nazwi
skiem w tytule do najważniejszej
pozycji w dorobku.
- Nie jest to dla mnie aż tak waż
ny film - mówi. - Nie zagłębiałem
się w to, dlaczego tytuł zawierał
akurat moje imię i nazwisko. To był
po prostu bardzo zabawny scena
riusz. Poza tym cenię dokonania

reżyserskie Spike a Jonze ’a. Pra
ca na planie też była zabawna.
Nigdy nie myślałem, że taki projekt
powstanie i ktoś będzie takim wa
riatem, żeby to zrealizować. Zda
rzyło się, że Spike Jonze mówił do
mnie przy okazji jakiejś sceny, że
powinienem robić to inaczej, bo
Malkovich tak by tego nie zrobił.
Widocznie on lepiej wiedział, co to
znaczy być jak John Malkovich.
W związku z rolą w filmie „Cień
wampira” spytano aktora, czy pa
mięta jakiś film, który szczególnie
go przeraził. Malkovich odpowie
dział z typowym dla niego poczu
ciem humoru:
- Większość filmów mnie przera
ża. Nie potrafię wymienić takiego,
który mnie nie przeraża. Najstrasz
niejsze wrażenie, jak pamiętam,
wywarł na mnie „Piotruś Pan".
Mama mi przypomina, że schowa
łem się za kanapę, jak go ogląda
łem.

Od kilkunastu lat aktor wraz ze
swoją drugą żoną i dwójką dzieci
mieszka we Francji. Przyjmuje
również wiele ofert pracy od euro
pejskich twórców, a ostatnio nawet
sam wyreżyserował film „Tancerz”.
- Do Europy najbardziej przycią
ga mnie to, że bez problemów
mogę palić w różnych miejscach

- mówi Malkovich z wyraźną przy
jemnością zaciągając się papiero
sowym dymem. - A tak zupełnie

poważnie, to jako aktor mogę grać
tylko to, co mi zaproponują. Tak
się złożyło, że bardzo dużo cieka
wych propozycji otrzymałem z
Europy.
Dziennikarze chcieli również wie
dzieć, czy ma jakieś hobby, na
przykład czy zbiera znaczki i czy
lubi alkohol.
- Nie zbieram znaczków... Piję
więcej, niż potrzeba, to na pewno
i na pewno mam wystarczającą
liczbę przyjaciół.

PIOTR K. PIOTROWSKI
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Małysz drugi w Innsbrucku ® Piłkarz na dwa etaty

Sven Hannawald (na zdjęciu) znowu znokautował
rywali w Turnieju Czterech Skoczni. W trzecim kon
kursie w Innsbrucku skoczył 134,5 m i 128 m i zdecy
dowanie wygrał. Adam Małysz zajął drugie miejsce
(124 m i 123,5). Trzeci był Austriak Martin Hoellwarth
(126,5 i 120,5 m).
Pol serii Małysz zajmował czwarte miejsce. Polak
za skok na odległość 124 m uzyskał notę 123,7 i tracił
do prowadzącego po pierwszym skoku Hannawalda
(134,5 m - nowy rekord skoczni) aż 14,4 pkt. Małysz
pewnie jednak wygrał w pojedynku z FrancuzemRemi
Santiago, który lądował na 112 metrze.
Do II serii nie zakwalifikowali się pozostali nasi re
prezentanci. Tomasz Pochwała przegrał rywalizację
z Peterem Zontą. Zakopiańczyk skoczył zaledwie 108
m, a jego rywal ze Słowenii uzyskał 117,5 m. Taką
samą jak Pochwała odległość osiągnął Robert Mate
ja, który z kolei uległ Martinowi Kochowi (114 m).
W drugiej serii zawodnicy uzyskiwali gorsze rezul
taty niż w pierwszych skokach. Znacznie awansował
Fin Matti Hautamaeki, który dzięki skokowi na od
ległość 124,5 przesunął się z 10. na 4. lokatę. Hauta
maeki na prowadzeniu zmienił dopieroAdam Małysz
Polak już tradycyjnie szybował ładnie stylowo i wylą
dował na 123,5 metrze. Skaczący po Małyszu Widho
elzl i Hoellwarth nie wytrzymali presji, skacząc odpo
wiednio 119 i 120,5 m i stało się jasne, że Polak bę
dzie w Innsbrucku co najmniej drugi. Na takim miej-

f

scu też zakończył, bowiem Hannawald po raz kolejny
nie dał szans rywalom, uzyskując 128 m - najlepszą
odległość serii.
Hannawald tym samym umocnił się na pierwszym
miejscu w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech
Skoczni. Jest już niemal stuprocentowym kandydatem
do zwycięstwa i ma też ogromną szansę na wygranie,
jako pierwszy skoczek w historii, wszystkich czterech
konkursów turnieju.
W niedzielę w Bischofshofen Niemiec będzie miał
niepowtarzalną szansę, by jako pierwszy w historii
wygrać wszystkie konkursy Turnieju Czterech Skocz(wok)
Fot. PAP

Gigantyczna
Sonia

Orła?
ra - Beckers Jokera Piła. Z kolei
Astra Superfish z 13 punktami
zajmuje w ligowej tabeli 4. lokatę.
W meczu rozegranym w pierwszej
rundzie Orzeł pokonał zespół z
Ustronia Morskiego 3:1. W rewan
żu wydaje się, że będzie również
faworytem.
W innych meczach spotkają się
(w nawiasach wyniki z pierwszej
rundy): Stal Grudziądz - Beckers
Joker Piła (0:3), AZS Gwardia Gu
bin/Zielona Góra - Juventur Wa
łbrzych (0:3), Ikar Legnica - Pro
gress Września (1:3). (wok)

Halowy turniej
W Koszalinie rozegrano ogólno
polski turniej halowy piłki nożnej,
w którym rywalizowali juniorzy
młodsi, W.zawodach udział wzięto
6 zespołów.
Oto końcowa tabela turnieju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gwardia li Koszalin 5
Bałtyk Koszalin
5
Darzbór Szczecinek5
Gwardia I Koszalin 5
UKS 16 Koszalin
5
Żaki Kołobrzeg
5

15 27-12
10 20-11
8 19-11
5 10-16
3 4-21
1 12-21

..Królem strzelców” został Maciej

Stańczyk (Gwardia II), który zdo
był 10 bramek. Za najlepszego za
wodnika imprezy uznano Piotra
Ścisło (Gwardia II), zaś najlep
szym bramkarzem został Michał
Kołodyński (Żaki).
W poszczególnych zespołach wy
różnili się: Piotr Ścisło (Gwardia
II), Artur Maciąg (Bałtyk), Łu
kasz Moroza (Darzbór), Rafał
Sienkiewicz (Gwardia I), Łukasz
Górnik (UKS 16) i Mateusz Ko
walczyk (Żaki).
Dodajmy, że zawody społecznie
sędziowali: Józef Dąbrowski,
Marcin Nowak i Mariusz Lenar
towicz. (wok)

lUI
UPOKOJOWE do wynajęcia
34-60-380.

2-POKOJOWE, telefon 4 studentom
Koszalin (Akademicka), 316-35-62
aby pracować jako inka
sent PARKINGOWY, ZGŁOŚ

SIĘ. KOSZALIN GRUNWALDZ
KA 20 (8.00- 10.00).
angielski - dojazd. 0602-242-143.

ARANŻACYJNE i wykończeniowe.
343-40-43, 0604-282-047,

TAXI

MATEMATYKA. (0-94)34-34-810.
uKoiu ruiai, baniotną, niepalącą, do opieki (na noce) możliwość
zamieszkania. (059)84-30-105.

POLO 1.0 /1993/, przebieg 10500.
312-25-19, 0692-141-459.

SPRZEDAM lokal- Białogard tel.
312-30-49.

WYNAJMĘ mieszkanie. 340-63-19.
ZAGINĄŁ kundelek mały, czarny
(biały krawat) okolice Krakusa i
Wandy. 346-07-43.

_ 0002-413-410
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Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 4 stycznia 2002 roku zmarł

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się
7.01.2002 r. o godz. 10.30 na Cmentarzu
Komunalnym w Koszalinie

rodzina
GB-53

Z wielkim bólem i smutkiem zawiadamiamy,
że 3 stycznia 2002 roku odeszła od nas

śP.

SABINA PINIAŹ

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się 7.01.2002 r,
o godz. 12.30 na Cmentarzu Komunalnym
w Koszalinie.
Pogrążona w smutku

rodzina
Prosimy o nieskładanie kondolencji

Szwajcarka Sonia Nef wygrała w
Mariborze slalom gigant zaliczany
do klasyfikacji alpejskiego Pucharu
Świata. Drugie miejsce zajęła Słowenka Tina Maze, tracąc do zwy
ciężczyni 1,53 s (awansowała z pią
tego na drugie miejsce), a trzecie
Norweżka Stina Hofgard-Niłsenstrata 1,64 s. Nef uzyskała najlep
sze czasy obu przejazdów, (wok)

Szwedzki jacht Assa Abloy, któ
rym dowodzi brytyjski żeglarz Neał
McDonald, jako pierwszy wpłynął
w piątek miejscowego czasu do por
tu w Auckland - mety trzeciego eta
pu wokółziemskich regat Volvo Oce
an Race. Na drugim miejscu, ze stra
tą około dwóch godzin do Assa Abloy,
zameldowała się załoga Amer
Sports One z nowozelandzkim skipperem Grantem DaLtonem.
Po kolejnych dwóch godzinach (w
sumie po czterech od chwili przybycia
McDonalda) metę minęły trzyj achty,
wśród których był prowadzący po
dwóch etapach niemiecki Illbruck.
Uczestnicy Volvo Ocean Race ry
walizowali przy okazji 57. klasyku

Beniaminek
ze spadkowiczem
W sobotę i niedzielę rozegrane zo
staną mecze 16. kolejki II ligi koszy
kówki mężczyzn. Orzeł Białogard po
dejmuje u siebie jednego z faworytów
rozgrywek, Zastał Zieloną Górą.
Zielonogórzanie to spadkowicz z
I ligi. Początek sezonu mieli śred
ni. Od 7. kolejki złapali jednak
wiatr w żagle i wygrali kolejne
osiem spotkań. Obecnie plasują się
na drugim miejscu w tabeli ze stratąjednego punktu do prowadzące
go Basketu Kwidzyn. W pierwszej
rundzie Zastał pokonał u siebie bez
problemów Orła 91:55. O korzyst
ny wynik trudno będzie zawodni
kom beniaminka również w rewan
żu. Być może jednak koszykarzy z
Białogardu zdoła zmobilizować
nowy - czwarty już w tym sezonie

- trener. Przypomnijmy, że w trak
cie przerwy świąteczno-noworocznej działacze z Białogardu zdecy
dowali się zerwać umowę z Grze
gorzem Dudkiem i powierzyć obo
wiązki „pierwszego” Mieczysła
wowi Majorowi. Czasem takie
zmiany' przynoszą' nadspodziewa
ne efekty. Czy tak będzie i tym ra
zem? Mecz Orzeł - Zastał roz
pocznie się o godz. 18 w hali SP
nr 5 przy ul. Kołobrzeskiej 23.
W pozostałych meczach 16. kolej
ki grają: ROTO Górnik Wałbrzych
- Polpak Święcie, Legion Legiono
wo - Viking Rumia, Basket Kwi
dzyn - AZS Szczecin, Sudety Jele
nia Góra - Polonia II Warszawa,
WTK II Włocławek - Astoria Byd
goszcz. (jak)

Kadra USA
Selekcjoner piłkarskiej repre
zentacji USA Bruce Arena powo
łał kadrę na turniej o Złoty Puchar
strefy CONCACAF, który odbę
dzie się w drugiej połowie stycz
nia.

pią w najsilniejszym składzie w
meczach z Włochami - 14 lutego na
Sycylii, i Niemcami - 27 marca w
Rostocku.
Turniej CONCACAF Gold Cup
odbędzie się w Miami i Pasadenie
w dniach 18 stycznia-2 lutego. Do
udziału w zawodach zaproszona
została m.in. Korea Południowa,
pierwszy przeciwnik polskich pi
łkarzy w przyszłorocznych finałach
mistrzostw świata, (wok)
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Sydney-Hobart, Pierwszy na linię
mety przypłyną! Assa Abloy, jednak
przeliczniki, które pozwalają wy
równać szanse mniejszych łodzi, w
końcowym rozliczeniu regat pozwo
liły cieszyć się główną nagrodą au
stralijskiemu skipperowi 22-metrowej Bumblebee V - Johnowi
Kahlbetzerowi. (wok)

Wzmocnienia
„Jaskółek”
SSA Unia Tarnów podpisała mie
sięczne kontrakty (z opcją przedłu
żenia do końca sezonu) z trzema
zawodnikami: Ukraińcami 31-letnim obrońcą Dimitrim Bazelewskim (193 cm), o rok starszym cen
trem Gienadijem Uspienskim
(210) i amerykańskim skrzydłowym
28-letnim Johnny Moorem(205).
Dwaj pierwsi dopiero w czwartek
przyjechali do Tarnowa i pojawili
się na wieczornym treningu. Wszy
scy trzej gracze zagrają w niedziel
nym meczu „Jaskółek” ze Spójnią
Stargard. W pierwszej rundzie
Unia zanotowała tylko jedną wy
graną - właśnie nad Spójnią.
Z kolei koszykarze Noteci Inowrocław
przystąpią do meczu z Polonią Warbud
Warszawa bez Petra Welscha. Czech
ma nogę w gipsie i przebywa w swojej
ojczyźnie. Welsch podczas ostatniego
spotkania z Anwiłem Włocławek bole
śnie skręcił staw skokowy i do gry wró
ci za dwa tygodnie, (wok)

Znamy półfinalistów

nam anonimowo jeden z działaczy
związkowych. - Kluby przecież nie
wiedziały o tym, że ich piłkarze do
rabiają „na boku”. Zawodnicy oszu
kali kluby i nasze związki - dodał.
Zgodnie z polskim prawem, każdy
piłkarz chcący występować za grani
cą powinien najpierw zostać wyreje
strowany ze swojego rodzinnego
związku, Oczywiście za tę czynność
nasze związki pobierają wynoszącą
150 złotych opłatę. Atego ciężaru nikt
- tj. zawodnik, klub, z którego się
wyrejestrowuje, oraz nowy klub - nie
chce ponosić. Jest jednak furtka, któ
ra pozwala ominąć ten przepis. Jeże
li po zwróceniu się przez zagraniczny
związek do PZPN o wydanie certyfi
katu przez 90 dni nie zapadnie w tej
sprawie decyzja, może on warunkowo
grać przez sezon, (wok)

Kuwejt Rumunia 1:1
W towarzyskim meczu piłkarskim
rozegranym w Kuwejcie reprezenta
cja Kuwejtu, która przygotowuje się
do startu w 15. Pucharze Zatoki Per
skiej (16-30 stycznia w Arabii Sau
dyjskiej ), zremisowała z Rumunią 1: l
(1:0). Bramki: Jasiem Ał-Houaidi
(22) - Adrian Ilie (69 karny), (wok)

o

EKSTRAKLASA

W zaległym meczu ekstraklasy ko
szykarzy Spójnia Stargard przegra
ła z Ideą Śląskiem Wrocław 70:74
(21:24, 12:20, 18:9, 19:21). Druży
ny wystąpiły w osłabionych skła
dach. Spójnia grała bez zawieszone
go przez zarząd PZKosz. Krzysz
tofa Wilangowsklego i odesłanego
do domu Covlngtona Cormicka.
Okresowo grat tylko kontuzjowany
Piotr Ignatowicz.

Spójnia Stargard • Idea Śląsk Wrocław 70:74 (21:24,
12:20,18:9,19:21)
1. Idea Śląsk
15
2 1211-1078
2. Prokom Trefl
15
2 1334-1167
3. Degusta Malfarb 15
4 1234-1102
4. Anwil
15
6 1243-1155'
5. Polonia Warbud
15
7 1227-1153
6 Pogoń Ruda
15
8 1161-1283
7. MKS Pruszków
15
8 1226-1223
8. Czarni
15
9 1063-1105
9. Spójnia
15
10 1095-1143
10. Legia
15
10 1206-1280
11. ITK Noteć
15
10 1204-1301
12. Unia
15
14 1051-1265
W

Trudna podróż, trudny mecz
Po świątecznej przerwie koszy
karska ekstraklasa wraca na par
kiety. Czarni Stupsk w bardzo
trudnych warunkach pogodo
wych muszą najpierw pokonać
ponad 600 kilometrów pociągiem,
a później stoczyć pojedynek w
Rudzie Śląskiej z tamtejszą Pogo
nią.

Podróży przez cały,niemalże kraj
ze Słupska do Rudy Śląskiej koszy
karzom Czarnych zapewne nikt nie
zazdrości. Wręcz przeciwnie, trzeba
Arena oświadczył, że potraktuje
im współczuć, gdyż południe kraju
ten turniej ulgowo, jako etap w
znajduje się w okowach tęgiej zimy.
przygotowaniach do mistrzostw
Podobno
team trenera Aleksandra
świata w Korei Południowej i Japo
Krutikowa na Śląsk pojedzie po
nii, podczas których Amerykanie
ciągiem, gdyż mimo spóźnień jest to
będą przeciwnikami Polaków w
pewniejszy środek komunikacji niż
rozgrywkach grupowych.
autokar.
Cóż, jechać trzeba. Trzeba
W gronie 28 powołanych przez
też stawić czoło Pogoni Ruda Ślą
Arenę piłkarzy znalazło się tylko
Brytyjczyk Tim Henman, Hisz
dwóch grających w Europie - Eddie
pan Alberto Martin, Australijczyk ska, której w lidze wiedzie się mi
Lewis z Fulham i Frankie HejMark Philippoussis i Marokań nimalnie lepiej niż Czarnym. Rudzianie na swoim koncie mają 22, a
dukz Bayeru Leverkusen. Obaj w czyk Hicham Arazi awansowali do
swoich klubach są rezerwowymi.
półfinałów turnieju tenisowego ATP Czarni 21 punktów.
Przed świętami oba zespoły swo
WedługAreny, Amerykanie wystą w Adelajdzie, (wok)
ich kibicom sprawiły prezenty
gwiazdkowe. Pogoń na wyjeździe
pokonała Spójnię Stargard, a słup
Z głębokim żalem zawiadamiam, że 3 stycznia 2002 r. zmarł
ski zespół po wielkich emocjach w
„Gryfu” odesłał z kwitkiem wicemi
strzów Polski Anwil Włocławek.
Podczas meczu Pogoni ze Spójnią
ŻOŁNIERZ 1939 ROKU
znów z tej złej strony przypomniał
PIONIER KOSZALINA
o sobie dobrze znany w Słupsku
CÓRKA Z RODZINA
Krzysztof Wilangowski, który w
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się we wtorek, 8 stycznia br.
czasie spotkania znokautował
o godz. 12.00 w Koszalinie w Domu Pogrzebowym "WROTNIEWSCY"
Marcina Kuziana. Jednak to
w budynku nr 4 przy ul. Różanej 8 (wjazd z ul. Morskiej • przy CPN-ie)
już problem
Autobusj^DofTuJ^oęirTeboweęio^^
zespołu ze
Stargardu.
Nas
bar
dziej intere
Z głębokim żąłem zawiadamiamy, że 3 stycznia 2002 r.
zmarł mój Ukochany Mąż, nasz Tatuś, Teść i Dziadek śp.
suje występ
Czarnych na
Śląsku.
Sborna Kru
tikowa wy
jeżdża tam
w najsilniej
szym skła
dzie wraz ze
RODZINA
stojącym na
Autobus z Domu Pogrzebowego podjedzie no cmentarz bezpośrednio pod wejście1
rozdrożu Ol-

WACŁAW MŁOT

KAZIMIERZ
SOBCZYŃSKI

sp.

Pogrążona w smutku

Markiewicza (IV-ligowa Arkonia
Szczecin), Adama Iwickiego (Vineta Wolin - klasa A), Mariusza
Malarczyka (Ina Ińsko - klasa A),
Jacka Pawlaczyka (IV-ligowa Po
goń II Szczecin), Bogdana Kowal
czyka (IV-ligowy Kłos Pełczyce) i
Artura Kaczyńskiego (Jedność
Przewłoki - klasa A).
- Marny niemal pewność, że ta li
sta nie jest pełna. Dlatego co roku
będziemy występować ojej aktuali
zację - powiedział Łukasz Jucha z
ZZPN.
Reprezentowanie przez jednego
piłkarza dwóch klubów jest nie
zgodne z regulaminem i powinno
zakończyć się ukaraniem zawodni
ka oraz walkowerem drużyny, któ
rej barw bronił. - Sprawa walkowe
rów nie jest taka oczywista - mówi

Abloy pierwszy

Zwycięstwo

Dziś siatkarze II ligi grupy A ro
zegrają 10. kolejkę spotkań.
Astra Superfish Ustronie Morskie
w Kołobrzegu podejmować będzie
zespół Orła Międzyrzecz. Począ
tek meczu o godzinie 18 w hali
sportowej Milenium przy ul. Łopuskiego.
Orzeł to drużyna należąca do czo
łówki drużyn walczących w II lidze.
Ma pierwszoligowe aspiracje. Do
tychczas siatkarze z Międzyrzecza
zdobyli 16 pkt i zajmują 3. miejsce,
tracąc tylko jeden punkt do lidera
- Juventuru Wałbrzych i wicelide-

Grupa 48 polskich piłkarzy grała
w minionej rundzie w niemieckich
klubach zarejestrowanych w Krajo
wym Związku Piłki Nożnej Me
klemburgii i Pomorza Przednie
go. Aż 11 z nich równocześnie repre
zentowało kluby Zachodniopomor
skiego Związku Piłki Nożnej.
Taki proceder był oczywiście nie
zgodny z przepisami polskimi i
europejskimi. W tej sytuacji Wy
dział Gier ZZPN wstrzymał tej je
denastce uprawnienia do wystę
pów na zachodniopomorskich bo
iskach. Postanowienie to dotyczy:
Józefa Gawrona, Jacka Chyły i
Roberta Wojtkowskiego (wszy
scy IV-ligowy Hutnik Szczecin) Ja
rosława Ginała, Krzysztofa Łukomskiego (obaj Kluczevia Star
gard - klasa okręgowa), Pawła

giem Kożeńcem, który zapewnt
myślami jest w Idei Śląsku Wro
cław. Chcąc jednak grać w zespole
wielokrotnych mistrzów Polski,
powinien jeszcze pokazać, że jest
tego wart. Liczymy więc na jegc
dobrą postawę w meczu z Pogonią.
W drużynie rudzian na uwagę zasluguje przyzwoita skuteczność
Frankowskiego, Smitha i Szczę
śniaka. Potrafią też świetnie wal
czyć na tablicach i rzucać punkty
Kuzian oraz Lofton. Jak więc wi
dać, w zespole gospodarzy tego spo
tkania gra kilku wartościowych ko
szykarzy, a ich świetna gra jest
efektem siódmego miejsca w tabe
li Zatem podopieczni trenera A.
Krutikowa muszą włożyć sporo sił,
by w Rudzie odnieść sukces, który
jest zespołowi bardzo potrzebny,
W XV serii spotkań zmierzą się:
Anwil Włocławek - Blachy Pruszyński Pruszków (sobota), Pro
kom Trefl Sopot - Degusta Malfarb
Stal Ostrów Wielkopolski, Noteć
Inowrocław - Polonia Warbud War
szawa, Legia Warszawa - Idea
Śląsk Wroclaw, Unia Tarnów Spójnia Stargard Szczeciński.
(mar)
Na zdjęciu: Rafał Frank w ostat
nim pojedynku z An wiłem należał
do wyróżniających się graczy Czar
nych. Ciekawe
V
czy podobną for
mę zaprezentuje z Pogonią.

Krzysztof
Tomasik

INFORMATOR

Glos Koszaliński/Glos Słupski
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Orkiestra
stroi instrumenty
Ponad 200 harcerzy i uczniów
zbierać będzie w Miastku, Kępi
cach, Trzebielinie, Koczale i Czarnem pieniądze na sprzęt medycz
ny w ramach Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie
sztab gminny znajduje się w Ko
mendzie Hufca ZHP w Miastku.
- Wszystko zapiętejestjuż na ostat
ni guzik. W ubiegłym roku zgroma
dziliśmy około 17 tysięcy złotych. W
tym. roku oczywiście liczymy na wię

cej - mówi Tomasz Weber, szef
sztabu WOŚP w Miastku. Harce
rze połączyli siły z samorządowy
mi placówkami kulturalnymi. 13
stycznia od godz. 15 rozpocznie się
blok imprez przygotowanych przez
domy kultury, szkoły i kluby spor
towe. Będą m.in. występy zespołów,
solistów, pokazy zapaśnicze, a tak
że aukcja orkiestrowych gadżetów
i podarowanych na licytację przed
miotów. (ang)

Wschód słońca 8:11 - Zachód słońca 15:43

Badminton
Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski Juniorów w Badmintonie.

Sobota godz. 10 - gry ćwierćfinało
we i półfinałowe. Niedziela godz. 10
- finały, godz. 14 wręczenie medali,
pucharów oraz rozstrzygnięcie kon
kursu plastycznego, godz. 14.30 zakończenie mistrzostw, godz. 15 turniej VIP-ów. Hala „Gryfia” przy ul.
Szczecińskiej w Słupsku.

Piłka nożna
Ustecka Halowa Liga Piłki Nożnej.

Patronat „Głos Słupski”. Sobota: Het
man - Przeciwlotnik (15.35), ADP
Słupsk - Łosoś (16.10), Klombers S.C. Karol (16.45), Siedem Pięć - Old
boye Ustka (17.20), Jabel - Dywizjon
(17.55), Milarex/Norlax - Czarni
(18.30), Debeściaki - Centrum
(19.05), Korsarz - Golden Vyos
(19.40), Tukan Wysoczańscy - SC Pik
(20.15). Wszystkie spotkania odbędą
się w hali Liceum Ogólnokształcące
go przy ul. Bursztynowej w Ustce.
Halowa Liga „5” w Piłce Nożnej o
Mistrzostwo Powiatu i Miasta
Słupsk - sezon 2001/2002. Niedzie-'

la: Dom Piast - Krat/Met (11), Piast
Wrzeście - Flair Poland (11.25), ZHP
Miastko - Isea/lrmet (11.50), Dom
Piast - Piast Wrzeście (12.15), Krat/
Met - ZHP Miastko (12.40), Radar JW
49-61 - Sezamor SA (13.05), Piast -

Universum/Kuniczuk (13.30), Sezamor SA - ZHP Miastko (13.55), Rapid/
Narzędzia - Unoversum/Kuniczuk
(14.25). Wszystkie spotkania odbędą
się w wojskowej hali sportowej przy
ul. Kozietulskiego w Słupsku.

godz. 9.30 - hala sportowa Liceum
Ogólnokształcącego przy ul. Bursz
tynowej w Ustce. W turnieju będą
uczestniczyły drużyny: Żaki-94 Ko
łobrzeg, Gryf 95 Słupsk, Holender
Władysławowo, Polonia Gdańsk,
Sparta Sycewice oraz gospodarz
turnieju Żaki-98 Ustka.

Koszykówka

Pod patronatem „Głosu Słupskiego”

Zagra kultowy KULT
Utwory KULTU dominowały i
dominują na większości młodzie
żowych prywatek. Wielu nuciło
pod nosem „Gdy nie ma dzieci w
domu”, „Panie Waldku, pan się nie
boi” czy „Dziewczyna bez zęba na
przedzie”. Teraz wszystkich słup
skich fanów zespołu czeka niespo
dzianka. Już w czwartek o godz. 19
KULT zagra w słupskiej hali „Gry
fia”. Bilety w cenie 30 zł można

Miliony na halę
Poszczęściło się samorządowi
Czarnego. Urząd Kultury Fizycznej
i Sportu w Warszawie nie pozostał
głuchy na prośby władz miasta o
dofinansowanie budowy sali gimna
stycznej i boisk do tzw. gier małych
oraz modernizację starej sali gim

kupić w Teatrze Impresaryjnym, w
słupskim „Empiku”, w hali targo
wej „Manhatan” oraz w hali „Gry
fia”. Organizatorem koncertu są
słupscy rotarianie. Dochód z im
prezy przeznaczony zostanie na
drugą połowę skrzypiec dla młodej
uzdolnionej skrzypaczki. Przypo
mnijmy, że na pierwszą połowę
pieniądze zebrano podczas koncer
tu listopadowego, (mag)

nastycznej. Do kasy miasta wpłynie
łącznie (do 2003 roku) aż 1,9 min zł!
Budowa nowoczesnej hali sportowej
ma pochłonąć blisko 6 min zł. Oko
ło 4 min na tę inwestycję samorząd
wygospodarował z emisji obligacji
komunalnych. Hala z zapleczem
socjalnym i sanitarnym oraz łącz
nikiem ze szkołą ma być gotowa za
niespełna dwa lata. (JG)

0 puchar starosty
Aż 16 drużyn wystartuje w tegoocznej, trzeciej edycji powiatowej ligi
talowej piłki nożnej w Człuchowie.
) puchar starosty Aleksandra Gap>y rywalizować będą m.in. piątki
eprezentujące Zrzeszenie Ludowych
iespołów Śportowych, straż pożar
tą, policję, urząd skarbowy i oświaę. W niedzielę o godz. 9 w hali Gim

Słupsk: sobota - „Ratuszowa” ul.
Tuwima 4, tel. 842-49-57, niedziela „Pomorska” ul. Wojska Polskiego 9,
tel. 842-28-93
Ustka: sobota - „Remedium” ul. Wy
szyńskiego 1 b, niedziela - „Herba
Vitae" ul. Grunwaldzka 16c/1. tel.
814-70-48
Bytów: „Pod Orłem" ul. Wojska Pol
skiego 27, tel. 822-25-55
Człuchów: sobota - „Aspirynka” ul.
Sobieskiego 5, tel. 834-20-22. nie
dziela - „Nowa" ul. Sobieskiego 1. tel.
834-11-78
Lębork: sobota - „Na Osiedlu Spor
towym" 'ul. Olimpijczyków 11. tel.
863-15-87, niedziela - „Żiwa" ul. Zwy
cięstwa 29, tel. 862-56-28
Miastko: „Vitae” ul. Dworcowa 4b.
tel. 857-32-69

Turniej piłki nożnej w hali o pu
char prezesa KP Żaki-98. Niedziela

Słupska Amatorska Liga Koszy
kówki. Patronat sprawuje „Głos Słup
ski”. Sobota: (mężczyźni) Wilki Gimnazjum IV (17.30), Gogowie Big Star (18.30), Abimet - Niebiescy
(19.30). Niedziela: (kobiety) Zespół
Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich/
Kostol - Błękitni Bierkowo (10), (męż
czyźni) Ósemka - Blękitni/Salus Bier
kowo (11), Ruch SA - Lekarz Domo
wy (12.10), Mat/Bet/Sanitas - Piast
Team (13.20), DRY Masters - Gaze
ta Wyborcza (14.30), Scania I Liceum
Ogólnokształcące - Terlox (15.40),
Toyota - Almot (16.50), Interflor - Li
ceum Ogólnokształcące IV (18), Luk
susowi - Gimnazjum I (19.10).
Wszystkie spotkania odbędą się w
hali sportowej Szkoły Policji przy ul.
Orzeszkowej w Słupsku, (mar)

nazjum nr 1 w Człuchowie (ul. Szkol
na 3) rozpoczną się rozgrywki elimi
nacyjne w grupach, które potrwają do
20 stycznia. Po dwie najlepsze dru
żyny z każdej grupy zagrają w fina
łach. Pozostałe będą rywalizować o
miejsca od 5 do 16. Organizatorem
ligi jest Powiatowe Centrum Eduka
cji i Kultury. (JG)

Słupsk: Pogotowie Ratunkowe 999, Straż Pożarna - 998, Policja 997, Pogotowie Wodociągowe - 994,
Pogotowie Ciepłownicze - 993, Po
gotowie Gazowe - 992, Pogotowie
Energetyczne - 991, Straż Miejska 986, 843-32-17, Pogotowie Wetery
naryjne: Stupsk - ul. Armii Krajowej 29
- 842-26-31, Pogotowie Drogowe 981, Biuro Numerów - 913, Telefon
Zaufania - 988, 842-42-78, Poradnia
dla uzależnionych - 842-30-33 wew.
42, Informacje o AIDS - 958, Pomoc
Drogowa (całodobowa naprawa po
jazdów) - 842-79-40 , Informacja PKP
- 94-36, Informacja PKS - 842-42-56.
Informacja LOT - 952, Informacja
paszportowa - 955, Informacja tury
styczna - 842-07-91, Stowarzyszenie
Bezpieczny Słupsk - 842-74-97. Przy
chodnia Lekarska Specjalistyczna:
Słupsk - ul. Jana Pawła II 1. tel.
842-60-12,
Pogotowie Stomatolo
giczne (prywatne) - Niepubliczny Za
kład Opieki Zdrowotnej „Medicus”
- Słupsk - ul. Piłsudskiego 16 b, tel.
845-62-22,
Przedsiębiorstwo Po
grzebowe „Atena” - Koszalin, ul.
Szczecińska 22, tel. (0-94) 340-36-36

Z cyklu... Polska Szkoła Plakatu
W słupskiej Herbaciarni w Spichlerzu możemy oglą
dać piątą już prezentację plakatów filmowych z cyklu
„Polska Szkoła Plakatu”. Tym razem są to prace li
tewskiego artysty Stasysa Eidrigeviciusa. Artysta
ukończył Szkołę Rzemiosł Artystycznych w Kownie i
Instytut Sztuk Pięknych w Wilnie, jednak od 22 lat
mieszka w Polsce, gdzie zrobił ogromną karierę. Jest
aktywny w dziedzinie plakatu, grafiki, ekslibrisu, ilu
stracji książkowej, rysunku, rzeźby, instalacji, sceno
grafii i poezji. Realizuje również spektakle teatralne.
- W dziełach Stasysa pierwszoplanową rolę spełnia

Czekajq na mróz
Obfite opady śniegu nie sprzyja
ły organizowaniu sztucznych lodo
wisk w obiektach sportowych Słup
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
oraz Centrum Kultury Rekreacji i
Promocji w Ustce.
- Jeśli przez kilka dni utrzyma się
mroźna pogoda to natychmiast, za
lejemy wodą plac na terenie Parku
Kultury i. Wypoczynku przy ul. Ry
backiej w Słupsku.. Jednak pogodo
we prognozy nie są optymistyczne
dla łyżwiarzy, prawdopodobnie na
stąpi krótkotrwała odwilż - powie
dział dyrektor SOSi R Henryk Jarosiewicz. (mar)

Weekend
z nami

l

Sobota. O godz. 15 zapraszamy
na „Złotą trzydziestkę” - listę prze
bojów Radia Koszalin. O godz. 18
rozpocznie się „Sportowy weekend”,
który potrwa do godz. 20.
Niedziela. W godz. 9-13 zapra
szamy na Studio Kontakt. O godz.
15 - „Koncert na każdą porę
roku”, (mag)
ZWO TAVf
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ją przestylizowane portrety. Jego postacie są melancho
lijne, zdeformowane, osamotnione, nieszczęśliwe, oka
leczone i zdegradowane - mówi Mieczysław Jarosze
wicz, dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słup
sku.
Na wystawie można zobaczyć m.in. plakaty do ta
kich filmów jak: „Akt zemsty”, „W zawieszeniu”,
„Schodami w górę, schodami w dół”, „Ostatni prom”
czy „Powrót Wabiszczura”. Komisarzem wystawy jest
Lucjan Hanak, (mag)
Fot. Krzysztof Tomasik

Iroszenia
Ligowe potyczki
W sobotę o godz. 9 w hali Ośrod
ka Sportu i Rekreacji w Człuchowie
rozpocznie się siódma kolejka spo
tkań amatorskiej ligi koszykówki.
Zmierzą się: Liceum Ogólnokszta
łcące im. Stefana Czarnieckiego z
Domem Dziecka w Wierzchowie
Człuchowskim, Instytut Politologii
WSPTWP z „ChmuramiAd-Polu”,
Zespół Szkół Technicznych z „Wito
sa Lakers”, „Fa-Bud” z „OSK Kapuściński/Mepro” oraz „Salos” De
brzno z Gimnazjum nr 1. (JG)

Hej, kolęda!
W sobotę o godz. 12 w usteckim
Domu Kultury odbędzie się widowi
sko teatralne „Hej, kolęda, kolęda”
w wykonaniu teatru „Władca lalek”
ze Słupska. Dla dzieci - wstęp wol
ny. (mag)

Siatkarze na parkiecie
Po świątecznej przerwie wznowią
rozgrywki zespoły rywalizujące w
człuchowskiej amatorskiej lidze pi
łki siatkowej. W sobotę w hali
Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul.
Szkolna 1) zostanie rozegranych aż
osiem spotkań. Najpoważniejsi
kandydaci do mistrzowskiego tytu
łu mają w tej kolejce zdecydowanie
słabszych przeciwników i „Szczepan
Sport” oraz „Opel/Telmax” powinni
bez problemu zdobyć kolejne punk
ty. Prognozujemy, że najbardziej
emocjonujące pojedynki rozegrają o
godz. 17.30 reprezentacja Rzeczeni
cy z koczalskim „Poldanorem” oraz

0 godz. 19.45 „Poldanor” z Teleko
munikacją Polską SA. (JG)

Zimcf w kajaku
W sobotę o godz. 9.30 na rzece
Słupi od drewnianego mostu w Losinku do mostu w okolicach Szkoły
Policji przy ul. Orzeszkowej w Słup
sku będzie się odbywał zimowy
spływ kajakowy, którego organiza
torami są: Klub Kajakowy „Kapok"
1 Klub Sportów Wszelakich „Pijaw
ka". Organizatorzy, którzy zapew
niają sprzęt, zapraszają wszyst
kich chętnych do Łosinka skąd na
stąpi start, (mar)

Noworouny koncert
Mirosław Tybora, mistrz akor
deonu mieszkający w Niemczech,
Mariusz Hoppe, Dominik Ma
dej, Magda Czurejno i Adam
Bondarenko wystąpią w niedzie
lę na scenie sali widowiskowej Miej
skiego Domu Kultury w Człuchowie
w noworocznym koncercie kolęd.
- Korzystając z kilkudniowego poby
tu Mirka w Człuchowie, przygotowa
liśmy z nim program, który powinien
zostać bardzo dobrze przyjęty przez
publiczność - zachwalaAdam Bonda
renko, wokalista zespołu BAD. Począ
tek imprezy o godz. 18. (JG)

Wieczór Trzech Króli
W niedzielę o godz. 18 w Bibliotece
Miejskiej w Łebie odbędzie się uroczy.ste spotkanie kolędowe. Gościem ho
norowym będzie Jan Ryszard Kurylczyk, wojewoda pomorski, autor
powieści historycznych. Spotkaniu
towarzyszyć będą kolędy, wystawa
obrazów artystów Łebskiej Enklawy
Malarzy oraz poczęstunek, (mag)

Uhonorowani za promocję
Wczoraj wieczorem w usteckim Domu Kultury odbyło się doroczne spotka
nie burmistrza miasta z ludźmi szczególnie zasłużonymi dla tworzenia do
brego wizerunku nadmorskiego kurortu. Tym razem burmistrz Wojciech Le
wandowski nadał honorowe tytuły „Ambasadorów Ustki” Pauli Ptach, mło
dej, bardzo uzdolnionej kompozytorce i pianistce, obecnie studentce III roku
Akademii Muzycznej w Łodzi; Edwardowi Pokornemu, lekarzowi interni
ście, za organizację imprez sportowych, oraz Centrum Szkolenia Marynarki
Wojennej za promocję miasta szczególnie poprzez udział orkiestry marynar
skiej w imprezach na miejscu oraz w wielu miastach Polski. (LL)

Słupsk - „Milenium” - „Nikomu ani
słowa” godz. 16.30, „Inni” godz.
18.30 i 20.30
„Rejs” - nieczynne
Ustka - „Delfin” - „Psy i koty” godz
12 i 17. „Gulczas, a jak myślisz?" godz.
19
Bytów - „Albatros” - „Wiedźmin”
godz. 18
Człuchów - „Uciecha” - brak reper
tuaru
Lębork - „Fregata” - brak repertu
aru
Miastko - „Grażyna” - „Atlantyda zaginiony ląd” godz. 16.30, „Psy i
koty” godz. 19

Teatr Impresaryjny - nieczynny
Teatr Lalki „Tęcza” - „Królewna
Śnieżka” godz. 11

Wystawy
BYTÓW: Muzeum Zachodnio-Kaszubskie (czynne wt.-piąt. w godz.
10-16, sob.-niedz. w godz. 10-15).
Wystawy stale - „Kultura materialna
Kaszubów bytowskich", „Broń i uzbro
jenia", „Portrety Książąt Pomorskich
Gryfitów", wystawy czasowe: Wspó
łczesna sztuka ludowa Kaszub. „Tu
chomie 2001“ - poplenerowa wystawa
sztuki współczesnej
CZŁUCHÓW: Muzeum Regionalne
(czynne poniedziałek - piątek w godz.
10-16). Wystawy stale - „Kultura ma
terialna ziemi człuchowskiej”, archeolo
giczna - „Pradzieje ziemi czluchowskiej", „Rzemiosło artystyczne XV-XX
wieku”; wystawa czasowa - „Brat kro
kodyl, siostra ryba”, Zbigniew Jujka rysunki satyryczne
MIASTKO: Galeria Miejsko-Gmin
nego Ośrodka Kultury. Wystawa cza
sowa - „Sacrum w sztuce" - malarstwo
na szkle i rzeźba ludowa
KLUKI: Skansen Słowiński (czyn
ny pon.-niedz. w godz. 9-15). Wysta
wa stała - „Slowińcy - ludzie i zwycza
je”, wystawa czasowa - „Stroje ludo
we”
SMOŁDZINO: Muzeum Przyrodni
cze Słowińskiego Parku Narodowe
go (czynne codziennie w godz.
7.30-15.30 - po wcześniejszym umó
wieniu się telefonicznym). Wystawa
stała - „Przyrody Słowińskiego Parku
Narodowego", „Parki narodowe w
Polsce”
LĘBORK: Muzeum (czynne wt.-czw.
w godz. 10-16, piąt.-sob. 10-15 i niedz.
9-14). Wystawy stale - „Lębork w za
bytkach i dokumentach”, archeologicz
na „Pradzieje ziemi słupskiej". Wysta
wa czasowa - „Wieś kaszubska" - Jan
Wantoch-Rekowski, „Krople niezna
nych uczuć” Violetty Piskurewicz
SŁUPSK: Muzeum Pomorza Środ
kowego (śr.- niedz. 10-16).
Zamek Książąt Pomorskich: wysta
wy stale - „Skarby książąt pomorskich",
„Sztuka dawna Pomorza XIV-XVIII w„
„Sztuka XIX i XX wieku”, wystawa cza
sowa - Andrzej Marian Bartczak „Książ
ki artysty. Od księgi do obiektu”
Młyn Zamkowy: wystawa stała „Dawna i współczesna sztuka ludowa
na Pomorzu Środkowym”: wystawa
czasowa - „Znad Wilii i Niemna”,
„Pójdźmy wszyscy do Stajenki"
Herbaciarnia w Spichlerzu - Malar
stwo Marka Wróbla, Polska Szkoła Pla
katu V - Statys Eidrigovicius
Galeria Kameralna (czynna pon.pt. w godz. 8-16 w sob. i niedz. nie
czynna) - „Obiekty, wideo-dokumentacja” 1999-2000
Baszta Czarownic - „To, co widzę”
Mała Galeria w SOK-u - Malarstwo
Wirginii Buraczewskiej
Galeria w Kaplicy św. Jerzego Malarstwo - Jesienne zamyślenia
USTKA: Bałtycka Galeria Sztuki
(czynna wt.-niedz. w godz. 10-18) Wi
told Lubiniecki „Lofoty - Norwegia”
Muzeum Ziemi Usteckiej - (czynne
wt.-niedz. w godz. 10-15) - „Malarstwo”
- wystawa autorska Anny i Andrzeja
Mazurów

