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Odpadną najsłabsi pacjenci?

BLOKADA

WOLNY MUS
Mieszkańcy Głobina nie chcą, aby doktor Ryszard Jaguś objął ich ośrodek zdro
wia. - Nie ma przymusu zapisu do tego lekarza - twierdzi dyrekcja szpitala. Tylko
że we wsi lekarz jest jeden.
Protest podpisały 74 rodziny. -Dy
rektor szpitala miał dyżur w radiu.
Spytałam, kto weźmie nasz ośrodek.
Usłyszałam, że jest 20 chętnych. Byle
by nie pan Jaguś, powiedziałam — opo
wiada głobinianka. - A tu właśnie on
przejmie przychodnię. Już przyjmował
u nas: lekceważy pacjentów, stawia złe
diagnozy i ludzie muszą leczyć się pry
watnie, starszym osobom mówi „zie
mia wszystko wyciągnie ”.
- Nikomu tak nie powiedziałem zaprzecza doktor Jaguś. - Może biorą
mnie za podobnego lekarza, nieraz nas
mylono. Wjuż prowadzonym ośrodku

•

JEDNO PYTANIE

- Zgadza się pan z polityka
mi, że reforma ochrony zdrowia
jest najgorzej przygotowana z 4
reform rządu Jerzego Buzka?
Szef Pomorskiej Kasy Cho
rych Andrzej Steczyński:

-Kiedy 9 lat temu wprowadza
no reformę samorządową też było
duże zamieszanie, choć admini
stracja nie jest tak skomplikowa
na, jak służba zdrowia. Ta refor
ma jest najnudniejsza, bo dotyczy
wszystkich Polaków. Tymczasem
prezydent zwlekał z podpisaniem
ustaw i dopiero na kilka dni przed
końcem grudnia kasa chorych roz
poczęła negocjacje w sprawie fi
nansowania świadczeń zdrowot
nych. Stąd zamieszanie. Parla
mentarzyści krytykujący reformę
powinni też spojrzeć na siebie i
szybciej przyjmować akty prawne.
KRZYSZTOF SŁAWSKI

w Bruskowie nie oszczędzam na skie
rowaniach do specjalistów i na bada
nia. Popadłem przez to w długi, bo pa
cjent najważniejszy. Wypisało się ode
mnie tylko 13 bruskowian.
Pacjenci z Bruskowa i Głobina
dojeżdżają do Słupska. Pogodzili się
nawet z tym, że nie skorzystają z wi
zyt domowych, byleby nie leczyć się
u siebie.
Jaguś: - Byłem jedynym chętnym

na ośrodek w Głobinie, bo jest tam
mało pacjentów i przy niskich kwo
tach z kontraktu ciężko będzie go
utrzymać. Leczę kilkanaście lat, mam

specjalizację ogólną m.in. z interny i
pediatrii oraz z medycyny pracy. Ktoś
tym protestem steruje. Może dlatego,
że mam związki z A WS?
Wicedyrektor szpitala Andrzej Pio
trowski: - Jeśli do doktora Jagusia za
pisze się mało pacjentów, nie utrzyma
ośrodka i ogłosimy drugi przetarg.
- Starsi ludzie muszą mieć lekarza
blisko. Na dojazd też nie wszystkich
stać. Ta reforma miała wykluczyć
złych lekarzy, a naprawdę odpadną
najsłabsi pacjenci - podsumowała
głobinianka.

ANNA CZERNY-MARECKA

Strajk rozproszony
W regionie słupskim strajkowali
wczoraj nieliczni lekarze. Pacjenci
nawet tego nie zauważyli.
Dwugodzinny strajk ostrzegawczy
miał objąć oddziały szpitala przy ul.
Kopernika w Słupsku. Na kardiologię
(centrum protestu) przyszliśmy po 10.

- Do 11 lekarz nikogo nie przyjmie poinformowała pielęgniarka. Kilkuna
stu lekarzy siedziało w pokoju. - Roz

mawiamy o pacjentach, prasy tu nie
trzeba - oznajmili. Nie zauważyliśmy
plakatów, informacji o akcji, flag. Z
izby przyjęć nikogo nie odesłano.
Wicedyrektor szpitala Andrzej Pio
trowski: - Związki nie zgłaszały akcji,

ordynatorzy i pacjenci nie skarżyli się.
Protestowano w słupskich przy
chodniach, np. w dziecięcej przy Sien
kiewicza w godz. 9-11 przyjmowano
tylko dzieci z gorączką.
Szef słupskiego oddziału Izby Le

karskiej w Gdańsku Maciej Pasieka: -

Ograniczony zasięg protestu to wynik
złej organizacji ze strony związku, nie
zaś - jak twierdzi dyrektor szpitala dobrej sytuacji w naszej służbie zdro
wia. Izba popiera postulaty podniesie
nia składki na kasy chorych i wynagro
dzeń. To akcja nie przeciwko dyrekcji
szpitala, tylko rządowi.
(mara)
Nawet strajk ostrzegawczy trze
ba umieć zorganizować. Szefa słup
skiego związku lekarzy nie możemy
złapać od kilku dni. Może protest
miał polegać na tym, że nie odśnie
żono schodów do szpitala przy Ko
pernika - a to dało się odczuć. Dla
pacjentów to lepiej, że akcji w zasa
dzie nie było. Ale jeśli mają zrozu
mieć dążenia lekarzy, ci powinni za
dbać o informację.
ANNA CZERNY-MARECKA

Silna grupa pod Łosinem

Fot. Jan Maiiejuk

Mróz z nimi nie wygra

Przy grochówce
Wczoraj blokujący drogi ze
Słupska do Koszalina, Poznania i
Gdańska grzali się przy płonących
oponach i kuchni polowej. Dziś
staną tylko w Łosinie i Nowej Dą
browie.
Rolników w blokadach było mniej,
najlepiej zorganizowana była grupa
pod Łosinem. Józef Bogusz ze sztabu:

Nie boją się zimna, desz
czu, policji. Chcą wstrzyma
nia importu tanie], dotowa
nej wieprzowiny, godziwej
ceny za krajowe mięso
STRONA
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- Piekarz dostarczył nam pieczywo,

masarz wyborną kiełbasę. Była gro
chówka i herbata. Mróz z nami nie
wygra. Na wszystkich blokadach co
pół godziny przepuszczano pojazdy.
W niedzielę nie będą protestować,
w poniedziałek wyjdą na drogi. Prze
staną, gdy rząd spełni ich postulaty.

GÓRA
LEMAMA

(gh)

Nie wykonali
rozkazu
Wczoraj rolnicy nadal blokowali drogę w Nowym Dworze Gdańskim z
Trójmiasta do Warszawy i m.in. szosę z Chojnic do Bytowa.
PKS zawiesił kursy z Gdańska i Elbląga w kierunku Warszawy. Z Gdańska
nie wyjechał też autobus do Białegostoku.
Tymczasem komendant wojewódzki policji nadinsp. Stanisław Białas po
wszczęciu postępowania dyscyplinarnego zawiesił komendanta nowodworskiej
policji i jego zastępcę. W poniedziałek nie wykonali polecenia usunięcia siłą rol
ników blokujących drogę E-7. Najprawdopodobniej zostaną wydaleni ze służby.
Jak poinformowano nas w KWP, polecenie wydał mł. insp. Andrzej Gawryś,
dowodzący akcją w Nowym Dworze.
(arts)

Klmnstifi Inman z

czeka odwilży. Chce
wać na swoim gospodar
stwie 20-metrową wieżę wi
dokową.
STRONA

Śmierć w śniegu
40-letni gdańszczanin zginął na trasie E-6 pod Poganicami (gm. Potęgo
wo). Bilans wczorajszych opadów śniegu: 1 zabity, 5 rannych w 2 wypad
kach, co najmniej 8 kolizji.
O 10.30 na prostym odcinku czołowo zderzyły się 2 auta. Zginął kierowca
daewoo espero; żona i dwoje dzieci trafiło do szpitala, podobnie jak kierowca dru
giego pojazdu - dostawczego lublina. Rzecznik policji Marek Dłutowski: - O

winie nie można jeszcze mówić. Wiadomo, że espero wyprzedzało jakiś pojazd.
Jezdnia była zaśnieżona, a gęste opady utrudniały widoczność.
Uczestnicy stłuczek po kilkadziesiąt minut czekali na drogówkę. Była zajęta
organizacją objazdów rolniczych blokad.
(gh)
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Belfer na „szóstkę”
W szkołach zakończył się jesienno-zimowy semstr. Nauczyciele
wystawili oceny, zarńwno oni jak i uczniowie mogą teraz wypo
cząć, zbierając siły na dalsze miesiące nauki.
których będzie można wskazać „belfra
na szóstkę” i zwięźle uzasadnić wybór.
Konkurs adresowany jest zarówno do
uczniów jak i rodziców. Sami nauczy
ciele także mogą wskazywać swych
kolegów pracujących na „szóstkę”. Cze
kamy na zgłoszenia z obu byłych woje
wództw: koszalińskiego i słupskiego.
Spośród „belfrów na szótkę” losowo
wybierzemy kilku, których przedstawi
my na naszych łamach.

(mk)

LĘBORK

Dziecko za oknem

Starosta lęborski będzie otrzy
mywał miesięcznie 6,5 tys. zł brutto,
przegłosowało wczoraj 16 radnych
SLD przeciw 13 radnym AWS. Wicestarosta - 5,5 tys.
Przewodniczący Rady otrzyma 200

9-miesięczna Paulinka życie za
wdzięcza ojcu, który wystawił ją za
okno. Wczoraj nad ranem sąsiad
podpalił dom przy Bałtyckiej w Słup
sku, by zemścić się na swej rodzinie.
- To była pochodnia. Wszędzie ję
zory ognia - opowiadała Ewa Wyrwa,
mieszkanka budynku. Kilka godzin po
pożarze wciąż była w szoku.
Podpalił 33-letni Zbigniew J. Wcze
śniej pobił żonę, która z dziećmi schro
niła się u pani Ewy, piętro wyżej. - Wte
dy z zemsty podłożył ogień - mówi An
gelika Wyrwa. Jej mąż przez okno na
poddaszu wystawił maleńką córeczkę,
żeby nie udusiła się w dymie. Potem
wszystkich domowników, w tym troje
innych dzieci, strażacy ewakuowali w
koszu. Kilka osób, w tym Paulinka, tra
fiło do szpitala. Ich życiu nie zagraża
niebezpieczeństwo.
(mb)

Weź udział w konkursie „Głosu Pomorza”

Szkolna praktyka polega na tym, że
to nauczyciele wystawiają noty swym
uczniom. Proponujemy odwrócenie ról,
dając „żaczkom-szkolaczkom” możli
wość wystawienia cenzurki nauczycie
lom. Różnica polega na tym, że nasza
skala ogranicza się do tej jednej oceny
- „szóstki”.
Od przyszłego tygodnia, w kolejnych
czterech wydaniach magazynowych (so
botnio-niedzielnych) gazety będziemy
zamieszczać kupony konkursowe, w

Pobory, diety

Podpalił dom z zemsty

procent najwyższego wynagrodzenia
pracowniczego, jego zastępcy i szefo
wie komisji - 70 proc. diety przewod
niczącego. Radny pracujący w jednej
komisji dostanie 40, a w dwóch komi
sjach - 60 procent tej diety.

BYTÓW
Rada
powiatu
bytowskiego
uchwaliła, że starosta Leszek Pałasz
będzie zarabiał 6,4 tys. zł brutto, wicestarosta 5 tys.

Pani Ewa chodziła ze świeczką, bo
bała się włączyć prąd

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

Fot. Sławomir Źabicki

Dieta miesięczna przewodniczące
go Rady - 1056 zł. Wiceprzewodniczą
cy Rady i szefowie komisji będą dosta
wali 1,5 najniższej krajowej - 792 zł, a
radni ryczałt miesięczny: 100 proc. naj
niższej płacy — 528 zł.
(anra/kas)

„Ubiegłoroczne karty rabatowe
oraz nasze kalendarzyki na rok
1999 uprawniają do rabatu za
przejazd w wysokości 30%."

Program telewizyjny na
nadchodzący tydzień. Znajo
mi z ekranu: Burt Lancaster.

mmm
BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
SPÓŁKA AKCYJNA
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SŁUPSKU

„ KOPALIN [

KOMUNIKAT
„Honorujemy karty raba
towe wszystkich sieci taxi
w Słupsku"

PANORAMA
TELEWIZYJNA

KUPON nr 34

DZISIAJ
ZAKREŚLAMY
LICZBY:

Bank Gospodarki Żywnościowej w Słupsku informuje wszystkich Klientów,
iż

Punkt Obsługi Bankowej BGŻ S.A. w Ustce
ul. Westerplatte 1 (przychodnia Stoczni), teł. 148 533

czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 -16.00

FERIE

Wyzsza Szkoła Zarządzania w Słupsku
ogłasza nabór na studia
kierunek „Finanse i bankowość"

l

- bankowość,
- ubezpieczenia,
- finanse firm,
- finanse samorządów.
Rozpoczęcie zajęć 19 lutego 1999 r. Ilość miejsc ograniczona.

Wszelkich informacji udziela Rektorat WSZ, ul. Banacha 10, tel. (059)
431-696 wew. 232. Termin składania podań do 10 lutego 1999 r.

KOMPUTEREM
GRY I ZABAWY KOMPUTEROWE
PROMOCYJNE CENY
W OKRESIE FERII ZIMOWYCH

Centrum Edukacji Językowo-Komputerowej

„ŻAK"
SŁUPSK, Ul. Tuwima 23 p. 113
(w budynku Inkubatora)
tel. 413 032 w. 140 w godz. 11.00-18.00

POLECAMY:
• Obsługę obrotu oszczędnościowego i rachunków bankowych.
• Szczególnie korzystne warunki ROR. Wypłaty gotówki z bankomatu
już od marca br.
• Kredytowanie osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.
Zapewniamy promocyjne zakładanie i prowadzenie
rachunków w Punkcie bez pobierania prowizji z tego tytułu.
Zapraszamy

BGŻ S.A. TO BANK BEZPIECZNY 1 UNIWERSALNY

OPEL KAUFMAN
OPEL WINIARCZYK
Koszalin-Kłos 41 Słupsk, ul. Gdańska 18

WYDARZENIA-KRAJ, ŚWIAT

BIOS POMORZA

Lepper grozi i żąda, koalicjanci wytykają błędy

POGODA
dziś -

Macieja,

Martyny
jutro- Marceliny,
Jana
„Nie wydawaj wyroku, zanim nie
wysłuchasz przeciwnej strony”.
(Eurypides)

TRYB WARUNKOWY
Blokady dróg będą trwały nadal, ponieważ ustalona przez rząd cena interwencylnego
skupu żywca wieprzowego (2,80 zł za kg) nie gwarantuje opłacalności produkcji powiedział Andrzej Lepper, lider „Samoobrony”. Zapowiedział od poniedziałku „to
talną blokadę wszystkiego”.
„Rząd nie zagwarantował skupu wo
łowiny, drobiu, zbóż, mleka w proszku,
masła i chce, żeby rolnicy ustąpili za
taki ochłap” - powiedział Lepper. Cena

Przelotne opady śniegu. Wiatr
umiarkowany, w dzień także dość
silny, powodujący zawieje i zamie
cie śnieżne.

OHBl
W KRAJU
PONAD 200 pacjentów ze szpi
tala w Pyrzycach (woj. zachodnio
pomorskie) ewakuowano w piątek
około południa po otrzymaniu sy
gnału o podłożeniu bomby. Alarm
okazał się fałszywy. Policja szuka
sprawcy.
ZDANIEM
„Solidarności”
oświaty, reforma sytemu nauczania
jest nieuchronna i nie można odkła
dać jej o kolejny rok.
8 LUTEGO, w dniu premiery fil
mu „Ogniem i mieczem” Jerzego
Hoffmana, ukaże się 3-płytowy al
bum „Trylogia”. Będzie to premie
rowe wydanie muzyki z „Pana Wo
łodyjowskiego”, „Potopu” oraz
„Ogniem i mieczem”.
DO MNIEJ więcej 607 tys.
wzrosła w Polsce liczba zachorowań
na grypę w drugiej połowie stycz
nia - twierdzi prof. Lidia Brydak z
Państwowego Zakładu Higieny, kie
rownik krajowego ośrodka ds. gry
py Światowej Organizacji Zdrowia.

NA ŚWIECIE
PROBLEMY związane z wpły

kosztów wyliczona przez ośrodki do
radztwa rolniczego i Instytut Ekonomi
ki Rolnictwa to 3,40 zł - przypomniał.
Lepper ponownie powiedział, że wa
runkiem zawieszenia protestu jest anu
lowanie kar nałożonych na rolników,
wycofanie dokumentów z prokuratur;
zapewniająca dochodowość gospo
darstw interwencja na rynku wieprzo
winy, wołowiny, drobiu, zbóż i mle
czarskim (masło i mleko w proszku)
oraz moratorium na spłatę zaciągnię
tych przez rolników kredytów. ,Jeśli

minister rolnictwa Jacek Janiszewski
jest w stanie przeżyćjako hodowca świń
przy cenie 2,80, to chcę to zobaczyć.
Załatwię mu gospodarstwo i niech po
każe, jak to zrobi” - mówił Lepper.
Tymczasem lubelska prokuratura
skierowała do sądu wniosek o wykona
nie zawieszonej kary więzienia dla An
drzeja Leppera, który „rażąco naruszył
prawo w okresie próby”.
Jak poinformował sędzia Artur Ozi
mek, do Sądu Rejonowego w Lublinie
wpłynął w piątek wniosek o zarządze
nie wykonania kary pozbawienia wol
ności, zawieszonej Andrzejowi Leppe
rowi w 1997 r. Lubelski sąd skazał
wówczas Leppera za lżenie najwyż

Paweł Sosnowski.
Szef klubu Unii Wolności Jerzy
Wierchowicz nie wykluczył w rozmo
wie z PAP, że Unia rozważy możliwość
wystąpienia z wnioskiem o odwołanie
ministra rolnictwa Jacka Janiszewskie
go (AWS-SKL), gdyż ma zastrzeżenia
do jego pracy.
Wierchowicz zastrzegł, że są to jed
nak wstępne uwagi do pracy ministra.

„Zobaczymy, jak pan premier ustosun
kuje się do naszych zastrzeżeń” - po
wiedział Wierchowicz. Liderzy koalicji
spotkali się u premiera jeszcze w pią
tek.
Rozmowę z premierem o „ nieprawi

dłowościach w funkcjonowaniu rządu”

Wierchowicz zapowiedział wczoraj w
radiowej „Trójce”. Powiedział, że Unia

„widzi zaniechania i błędy po stronie
ministra Janiszewskiego”. „Resort rol
nictwa kuleje od dłuższego czasu, moż
na było wcześniej wystąpić z ofertą do
płat i wcześniej rozmawiać ze związka
mi. Minister ocknął się dopiero teraz,
choć spadek eksportu do Rosji znany był
od paru dobrych miesięcy” - mówił
Wierchowicz.
Szef Klubu UW uważa też, że pre
mier powinien wyciągnąć konsekwen
cje wobec wojewodów, którzy nie
sprawdzili się „w dramatycznej sytu
acji” związanej z blokadami dróg.
Dodał, że UW ma zastrzeżenia do ko
ordynacji działań wojewodów i komen
dantów policji.
Według przewodniczącego AWS

Mariana Krzaklewskiego, „część od
powiedzialności” za obecną sytuację w
rolnictwie ponosi Agencja Rynku Rol
nego, której prezes jest rekomendowa
ny przez Unię Wolności. Zespół Koor
dynacyjny AWS w przyjętej w piątek
uchwale domaga się od rządu „szybkie

go uzdrowienia sytuacji w ARR”.
„Uważamy, że nie była to instytucja
właściwie prowadzona” - powiedział
dziennikarzom po obradach władz Ak
cji Krzaklewski. Obarczył on ARR od
powiedzialnością za „niewłaściwie zor

W czwartek na pustyni położonej na południe od Kairu doszło do eksplozji
rurociągu. Jej przyczyny na razie nie ustalono.
Na zdjęciu: słup ognia i dymu unoszący się na miejscu eksplozji.

ganizowany skup żywca wieprzowego”
(PAP, w)

------------------------------------------------------------------------------------ Fot PAP/EPA

Sekretarz generalny NATO Javier Solana wystosował w piątek list do ministra spraw zagranicznych Bro
nisława Geremka, formalnie zapraszający Polskę, by przystąpiła do Traktatu Północnoatlantyckiego.
Podobne listy wysłano do szefów dyplomacji Czech i Wę
gier. Nie zawierają one dokładnej daty przystąpienia trzech
państw do NATO, lecz jedynie przypomnienie, że nastąpi to
z chwilą złożenia przez nie instrumentów ratyfikacyjnych potwierdzenia, że ratyfikowały Traktat - na ręce przedstawi
cieli rządu USA, który jest jego depozytariuszem.

OGŁOSZENIA
SPRZEDAŻ

Kwaśniewski.

Redaktor wydania:
Aleksander Owczarek

szych organów władzy państwowej i
zniesławienie osób piastujących funk
cje publiczne na rok pozbawienia wol
ności i - tytułem próby - zawiesił mu
wykonanie kary na dwa lata. Wniosek
o wykonanie tej kary złożyła Prokura
tura Rejonowa dla m. Lublina, uzasad
niając go „rażącym naruszeniem prawa
przez skazanego w okresie próby” przez
organizowanie i kierowanie nielegalny
mi akcjami protestacyjnymi.
Lepper powiedział PAP, że w piątek
wieczorem, po głównym wydaniu
„Wiadomości”, chce wystąpić w pu
blicznej telewizji. Żądanie Leppera jest
pozbawione podstaw prawnych - po
wiedział PAP rzecznik prasowy TVP

NATO formalnie zaprosiło Polskę

wem gospodarki światowej na pro
cesy polskiej transformacji przed:
stawił w piątek na 29. Światowym
Forum Gospodarczym w Davos w
Szwajcarii prezydent Aleksander
KOŚCIÓŁ pragnie być przyja
cielem środków społecznego prze
kazu - to zasadnicza myśl opubli
kowanego w piątek w Watykanie
przesłania Jana Pawła II. Przesła
nie opublikowano z okazji 33. Świa
towego Dnia Środków Społecznego
Przekazu.
FRANCUSCY sędziowie śled
czy zakończyli dochodzenie w spra
wie okoliczności wypadku samo
chodowego, w którym zginęła bry
tyjska księżna Diana, ale wyniki
śledztwa będą znane dopiero za kil
ka miesięcy.
CO NAJMNIEJ 185 cywili zgi
nęło od połowy stycznia na południu
Burundi, większość z rąk żołnierzy,
jak poinformowała miejscowa lud
ność.
(PAP, w)

:
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OHB&a
REGAŁY
44-33-08.

126P EL (1994). Słupsk, 421-306.

E

FIAT bravo (1996) - 27 900.
Słupsk, 452-264,0-603305685.
FIAT 126p (1988 r.), stan dobry
(tanio), teł. 37-477-01._____________
(1988).

sklepowe.

Słupsk,

NIERUCHOMOŚCI

POSZUKUJĘ lokalu (dzierżawa).
Słupsk, 427-963._________________
SPRZEDAM lokal gastronomicz

PRACA

OMEGA combi 2.0i (1995/96).
Tel. 0601-77-84-89.

ZAKŁAD Obuwia zatrudni wy
kwalifikowanych pracowników (ko
biety) na manipulację, montaż i
szwalnię. Słupsk, 414-048.

42-15-98.

PEUGEOT kombi (1990) -12 000.
Słupsk, 42-18-45._________________
ŻUKA (1980) - wyremontowanego Słupsk, 0601-67-02-73; 42-90-44.
DOM budynki gospodarcze blisko
las, jezioro, rzeka, cena 25 000. Świdwin, (0961) 425-46.______________

PILNIE dwupokojowe (55), dział
ka, budynek gospodarczy. Kędrzyno,
tel. 35-86-148.

Śmierć dwóch
górników
Dwóch górników zginęło w wyniku
tąpnięcia w kopalni Rudna, należącej
do KGHM Polska Miedź SA. Urato
wano trzeciego zasypanego, który do
znał poważnych obrażeń nog.
Tąpnięcie, które spowodowało zawa
lenie kopalnianego stropu, nastąpiło w
piątek po godz. 2.
(PAP, w)

Pokój pod rygorem
Ministrowie sześciu państw Grupy Kontaktowej wezwali w piątek
w Londynie strony konfliktu w Kosowie do rozpoczęcia 6 lutego
rozmów pokojowych i osiągnięcia porozumienia w ciągu następ
nych siedmiu dni.
Minister spraw zagranicznych Wiel
kiej Brytanii Robin Cook uda się w
sobotę do /BelgEadu/i Pfisztiny, ,aby.
przekazać prezydentowi Slobodanowi
Miloszeviciowi ( przywódcom kosow
skich Albańczyków „wezwanie” do
podjęcia negocjacji we Francji. „Trze

ba wrócić do zawieszenia broni i za
przestać rzezi”, - oświadczył Cook na
konferencji prasowej po zakończeniu
spotkania Grupy Kontaktowej w Lon
dynie.
W czwartek prezydent Francji Ja
cques Chirac i premier Wielkiej Bry

Przeżył upadek
z czwartego piętra
22-letni mężczyzna spadł z wyso
kości czwartego piętra na dno szybu
windy w jednym z bloków mieszkal
nych w Krakowie. W chwili wypad
ku kabina windy znajdowała się na
wyższych piętrach - podała w piątek
policja.

mmmmmm

rów oraz skup akumulatorów złomo
wych z elektrolitem. Przedstawiciel
„CENTRA” S.A. Słupsk, Słoneczna
15A, 425-755 wewn. 35, 401-723
(godz. 7 -17). ZAPRASZAMY!

MULTILOTEK
1, 6, 13, 14, 15, 20, 30, 31, 35,
38, 39, 41, 49, 54, 58, 62, 65, 68,
79,80.
(arko)

Książę Walii Karol i Camilla Parker Bowles w czwartek po raz pierwszy poka
zali się publicznie razem. Karol i Camilla przybyli na przyjęcie z okazji 50. uro
dzin siostry Camilli, Annabel Elliott, do hotelu Ritz w centrum Londynu.

------------ ------------------------------------------------------------ - -------- Fot. PAP/EPA

Od 1 lutego br. w Urzędzie Skarbowym nr 1
w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 3 uruchomio
ny jest dodatkowy punkt wydawania formularzy

Nowe mieszkania
w promocji

dla płatników składek na ubezpieczenie społecz
ne - codziennie od godz. 8 do 15 box nr 4.

niejszym przypominamy, ie tradycyjnie w okresie ferii zimowych prowadzir obowiązkowe ochronnne szczepienie psów i kotów przeciw wściekliźnie: r

Sprzedaż:

SELFA
Koszalin ul. Słowiańska 3 *

1. Klinika Weterynaryjna, Słupsk, Armii Krajowej 29 w godz. 9-19
\2. Przychodnia dla Zwięrząt Dunikowskiego 5 w godz. 15—19 sobota 9-12.

HiYANEX
• GLAZURY, «
TERAKOTY
• PŁYTY

Słupsk, ul. Przemysłowa 9, tel. 424-044
SKŁADY BUDOWLANE
CERAMIKA PARADYŻ

GIPSOWO-KARTONOWE l(NAUF
• FARBY, OKŁADZINY
• INNE MATERIAŁY BUDOWLANE
PRZYDATNE PRZY REMONCIE

Koszalin, ul. Szczecińska 31, tel. 3460-600
Lębork, ul. Toruńska 5, tel. 626-604
Bytów, ul. Dworcowa 18, tel. 63-11
Bytów, ul. Pod Wiaduktem, tel. (090) 347-326
Miastko, ul. Małopolska 4, tel. (090) 347 311
Szczecinek, ul. Armii Krajowe] 54, tel. 37-43-761
Darłowo, ul. Wojska Polskiego 32, tel. 314-2668
Kołobrzeg, ul. Solna 1, tel. 354-72-01_ _ _ _ _ _

WYSOKA JAKOŚĆ-NISKIE CENY

(PAP, w)

Za drzwiami nie było windy

k
SPRZEDAŻ nowych akumulato

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Koszalinie
informuje:

ZAWIADOMIENIE

tanii Tony Blair stwierdzili że Francja
i Wielka Brytania gotowe są wysłać
wojsko do Kosowa, aby wesprzeć moż
liwości wynegocjowania fam porozu
mienia. We wspólnym komunikacie,
ogłoszonym jednocześnie w Londynić
i Paryżu przedwczoraj, Chirac i Blair,
którzy spotkali się wcześniej w Londy
nie, wezwali Serbów i kosowskich Al
bańczyków do bezzwłocznego przerwa
nia walk. Wezwano Grupę Kontaktową,
by jak najszybciej doprowadziła obie
strony do stołu konferencyjnego.

ny - dworzec PKS. Słupsk, 436-950;
420-209.

Słupsk,

GOLF

1.6D

(PAP, w)

* SKÓRY z lisów. Słupsk, 434-658.

I25P (1988) - tanio. 059/ 612-878.
FIAT 126p (1990) 3 800 zł. stan
b. dobry. 059/437-588.____________

W siedzibie sojuszu wciąż mówi się, że jeśli Polska, Cze
chy i Węgry zdążą zakończyć ratyfikację w lutym, złożenie
instrumentów i równoczesna uroczystość wciągnięcia trzech
flag na maszty przed wejściem do gmachu NATO mogłyby
nastąpić w początkach marca.

Francja i Wielka Brytania
gotowe wysłać wojsko do Kosowa

tel. 342-25-18

Obowiązek
pięciu modlitw

Wyrazy szczerego współczucia

Rządzący w Afganistanie ortodok
syjny ruch islamski Taiiban nakazał
mężczyznom, pod groźbą kary,
uczestniczenie w pięciu modlitwach
dziennie.

Małgosi Stolarskiej

Religijna policja ogłosiła taki nakaz
przez głośniki w stołecznych mecze
tach. Liderzy ruchu zażądali, aby miesz
kańcy informowali policję, kto z sąsia
dów nie przestrzega nakazu. (PAP, w)

r--------SPROSTOWANIE--------- 1
do ogłoszenia K-133 z dnia 2911999 r. dot. Zarządu Gminy
Darłowo zakradł się błąd - powinno być:
| 2. Boryszewo
■ - działka budowlana zabudowana budynek gospodarczy o powierzchni
■ użytkowej budynku 216,0 m2 oznaczona numerem geodezyjnym 86 o powierzchni 800 m2.

I

|

Poszkodowany mężczyzna przebywa
w szpitalu. Jego stan lekarze określają
jako poważny, lecz nie zagrażający
życiu.
Do wypadku doszło w nocy. Mężczy
zna nie spostrzegł braku kabiny na pię
trze, gdy otworzył drzwi windy.
Policja ustala, dlaczego nie zadziałał
mechanizm blokujący drzwi wejściowe
do szybu windy.
W 1998 r. w Polsce doszło do czte
rech wypadków w windzie, w tym jed
nego śmiertelnego.
(PAP, w)

Cena wywoławcza: 3 500,00 zł

| Cena osiągnięta w przetargu płatna gotówką przed zawarciem aktu notarial■ nego a nie jak mylnie podaliśmy budynek gospodarczy o powierzchni użyt■ kowej budynku 2160 m2.

Za co Czytelników i Zarząd Gminy przepraszamy

Pani

oraz jej Rodzinie
z powodu śmierci

Matki

składają
Właściciele oraz Koleżanki i Koledzy
z Firmy Jubilerskiej „Chaton”____________

Serdeczne podziękowania
dr Przemysławowi Gensowi
oraz

Pracownikom Oddziału Ortopedii w Sławnie
za leczenie i okazaną pomoc w czasie choroby Mojego Męża
ŚP.

Józefa Pobola
serdeczne podziękowania
Żona z Rodziną__________

_______________składa
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W numerze
PremierJerzy
Buzek pojawił
się na balu
dziennikarzy
tylko na chwilę.
W kuluarach
spekulowano,
że w czasie
strajków i protestów szefowi rządu
„po prostu nie wypada balować”.
Dziennikarzom wypada, zwłaszcza że
cel szlachetny, a z obowiązku infor
mowania nie czują się przez to zwol
nieni. Nasza dziennikarka, Beata Jan
kowska, bawiła się w auli Politech
niki Warszawskiej do rana i zdaje z
tego relację (str. 9 - „Bal na 700
par’). Karnawał jest z nami...
Ten bal zaplanowano już w uh.
roku. Mało kto jednak przypuszczał
wtedy, że smutny to będzie karnawał:
o fali strajków i protestów, zalewają

cych kraj, informujemy na bieżąco.
Dziś więcej miejsca poświęcamy pro
testom rolniczym. Niekwestionowanym
ich przywódcą jest człowiek stąd, z
poddarłowskiego Zieleniewa. Andrze
ja Leppera przedstawiamy szerzej na
str. 5, przypominając jego drogę od
czasów, gdy zakładał „Samoobronę”
(„Polityk czy watażka?”), rozmawia
my też z nim - na dzień przed dopusz
czeniem go do czwartkowych rozmów
ze stroną iządową (wywiad Piotra
Urbana: „Albo wszystko, albo nic”).
Rolnicy są zdesperowani, wielu z
nich porzuca swój zawód. 36-letni Kle
mens Leman z Piaszna na Kaszubach
ma poczucie przegranej, a jednak nie
rezygnuje. Chce zbudować na swym
gospodarstwie... 20-metrową wieżę
widokową. Liczy na zyski z agroturystki („Góra Lemana” - str. 6). Trzyma
my kciuki. Szanse powowdzenia są, bo

Hk

- jak twierdzi nie tylko były wojewo
da słupski, Wiesław Rembieliński, za
pamiętany przez słupszczan jako
„wojewoda od jeleni i pól golfo
wych” - agroturystyka to przyszłość
naszego regionu. Pan Rembieliński,
będąc ostatnio w Słupsku przejaz
dem, udzielił wywiadu Radiu Kosza
lin. Andrzej Watemborski udostępnił
nam przedruk tej rozmowy, zamiesz
czamy ją z przeświadczeniem, że za
interesuje ona także naszych Czytel
ników („Świat krzywych luster” - str:

W

W

10). Kończy się ona banalnym stwier
dzeniem: wszystko zależy od wzajem
nych relacji między ludźmi. (No, cóż,
najtrudniej ponoć być prorokiem we
własnym kraju.) Odnoszę wrażenie,
że dziś nabiera ono jednak nowych
znaczeń.

li

ALEKSANDRA
WORSZTYNOWICZ
Rys. Małgorzata Gnyś-Wysocka

i
■ir

■■?. i
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Rolnik musi poczekać, rolnik musi zrozumieć

BLOKADA
Rolnicy blokują drogi. Nie boją się zimna, deszczu, ani policji. Chcą wstrzymania importu taniej, dotowanej wieprzo
winy, godziwej ceny za krajowe mięso i... Leppera przy stole rozmów z rządem. W Rychnowach pod Człuchowem
tamują ruch na trasie nr 22, z przerwami, od zeszłego piątku. Rozpędzeni przez oddziały prewencji „spacerowali” po
przejściach dla pieszych w mieście.
Gdy policja odjechała, znów usta
wili blokadę. - Mamy rację i władze

Lepsze perspektywy widzą dla siebie
przy Bydgoszczy.

muszą to zrozumieć. Muszą także roz
mawiać ze wszystkimi związkami, a nie
z wybranymi przez siebie - mówi Jan
Hruszka. Dla wsi tylko Andrzej Lep
per jest teraz prawdziwym rzeczni
kiem jej interesów. Andrzej Bachan

-Najważniejsze, że miasto także jest
z nami. Gdy blokowaliśmy przejścia,
ludzie przynosili kawę i jedzenie mówi Jerzy Makowski.
- Rolnik musi poczekać, rolnik musi
zrozumieć. Dlaczego nie chce czekać
bank, sklep, żaden urząd. Dlaczego na
liczają odsetki karne, nasyłają komor
ników? - pyta jedna z kobiet w tłumie.

chociaż przewodniczy Gminnemu
Związkowi Kółek i Organizacji Rol
niczych, z którym to związkiem chce
rozmawiać minister Janiszewski, tak
że obstaje za udziałem w negocjacjach
lidera „Samoobrony”. - W Świecku

jedynie Lepper żądał dyskusji wśród
ludzi, nie „na boku”, między sobą twierdzi Bachan. Wójtowie gmin, mię
dzy innymi Człuchowa, Chojnic i Rze
czenicy wspierają protestujących, do
wożąc im żywność.
Podobnie robią niektórzy właścicie
le sklepów, hurtowni i... masarni. Wo
jewoda pomorski Tomasz Sowiński
nie zyskał natomiast wielu zwolenni
ków decyzją o użyciu przeciw rolni
kom sił porządkowych. Akcja była
zresztą nieskuteczna, ponieważ prote
stujący przemieścili się do Człuchowa
i de facto kontynuowali blokadę, tyle
że na przejściach.
Niektóre gminy rozważają teraz
możliwość rozpisania referendum w
sprawie odłączenia się od Gdańska.

Wieś ma poczucie krzywdy i trakto
wania „per noga”. - Z górnikami się

liczą, bo jak nie, to rozwaliliby kilofa
mi tę całą kancelarię premiera, a rol
nik najwyżej się powiesi. Rząd ma to
w d...- wyraża opinię inny protestują
cy.
Emocje nie maleją, ale gdy skończy
się protest, człuchowscy rolnicy wy
stawią cenzurki także miejscowym
władzom, oraz instytucjom. Na dobrą
notę może na razie liczyć Henryk
Ratajski, pełniący obowiązki komen
danta powiatowego policji, który pró
buje rozładowywać napięcia. W innej
sytuacji będzie niestety człowiek od
powiedzialny za wysłanie na blokadę
pługów Powiatowego Zarządu Dróg.
Przed trudnym zadaniem staną także
składy orzekające kolegiów do spraw
wykroczeń.

ROBERT MAŁOLEPSZY

Zdjęcia: Radosław Koleśnik
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Rządowy Klub
Dyskusyjny

CYTATY
TYGODNIA
ŚWIAT
„Ten, kto stracił pracę lub chce
zwiększyć swoje dochody, nie może
biernie czekać, aż ktoś zaoferuje mu
nowe zajęcie. Jeżeli kapitał wędru
je po świecie, ludzie powinni za nim
podążać.” - Percy Bemevik, prezes
Rady Nadzorczej ABB. („Wprost”)
„Na Białorusi począwszy od XVII
wieku mniej więcej co 20 lat toczy
ły się wojny. (...) Te doświadczenia
historyczne doprowadziły do sprymityzowania strategii życiowych.
Dla Białorusinów konformizm stał
się sposobem na przetrwanie. Nie
zależnie od tego, kto w danej chwili
znajduje się u władzy, typowy Bia
łorusin będzie się starał przeczekać,
zniknąć, nie rzucać się w oczy. Daw
niej uciekał do lasu czy na bagna, a
teraz zamyka się w kręgu prywat
ności.” - Aleś Ancipienka, filozof,
szef Kolegium Białoruskiego, nie
zależnej wszechnicy organizującej
kursy dla studentów.

(„Gazeta Wyborcza”)

KRAJ
„(...) prezydent. Aleksander Kwa
śniewski -jak doszły mnie słuchy w lipcu chce rozpocząć objazd
wszystkich powiatów, składając
wszem i wobec obietnice, których
później jakoś dziwnie nie udaje mu
się spełnić. (...) Pośpiech głowy pań
stwa wydaje się w pełni uzasadnio
ny, jeżeli bowiem się weźmie pod
uwagę fakt, że w każdym z odwie
dzanych ośrodków powiatowych
miałby on spędzić na przykład je
den dzień, to zostało mu tak napraw
dę całkiem niewiele czasu na sku
teczne przeprowadzenie tego tour
nee.” - Janusz Tomaszewski, mi
nister spraw wewnętrznych i admi
nistracji, poseł AWS. („Wprost”)
.... chcę pokazać ciężką pracę ministra Czarneckiego. Mało kto wie,
że minister zrobił kawał dobrej ro
boty dla Polski. Zgodnie z polece
niem premiera informował o integra
cji Polski z Unią Europejską, docie
rając do bardzo wielu środowisk, w
tym eurosceptycznych.” - Artur
Górski, szef gabinetu politycznego
ministra Ryszarda Czarneckiego.

(„Gazeta Wyborcza”)
„Pana Andrzeja Leppera czeka
spotkanie z prokuratorem, a nie z
panem premierem.” - Jarosław Sel
lin, rzecznik rządu.

UCHO NA SZCZECIN
Co czuje Anna Sztark?

Z BLISKA
Ludzie mają mistyczną wiarę w potę
Na szczęście,
binetu i zagrożeń z nich wynikających
gę i możliwości osobistości, znajdują nawinął się spe
jest porażająca. Wszystko wydaje się być
cych się na szczytach władzy. Niezado cjalista w kufajce i
prawdą, tylko kto to, i do kogo, mówi?
wolony czy skrzywdzony człowiek, któ beretce. Purystów
Balcerowicz nie jest liderem jakiejś pe
rego zwodzą pomniejsi urzędnicy, wy językowych uprze
ryferyjnej, opozycyjnej grupki, tylko wi
obraża sobie, że gdyby dotań do mini dzam, żeby nie pi
cepremierem. Jeśli uznał, że z AWS nie
stra i wyłożył mu swoje racje, to wszyst sali do reakcji, wy
można dalej współrządzić, niech powie
ko poszłoby dobrze i piorunem. Ja też
to jasno, zabierze papiery i z rządu wyj
myślając mi od
tak kiedyś uważałem, ale doświadcze analfabetów, bo
dzie. Lepiej mieć kryzys gabinetowy, czy
nie rozwiało te mrzonki.
beretka to zupełnie
nawet nowe wybory, niż brnąć razem w
Kiedyś, w zamierzchłych czasach
coś innego od beretu. Ten wynalazek z
błoto, które, jak wynika z lektury opra
PRL, uzyskałem talon na samochód.
PRL miał małe denko, za to pokaźną ancowania, staje się coraz gęstsze.
Była to wielka sprawa, dla nielicznych
tenkę, która dzielnie sterczała przy do
Do dyskusji przyłączył się szef Rzą
dostępna. Powinno się rozszerzyć usta wolnym stanie wyświechtania reszty.
dowego Centrum Studiów Strategicz
wę o lustracji na tych, którzy dostawali
Tenże osobnik rozejrzał się na boki i kon nych, Jerzy Kropiwnicki, który wyjątko
talony (później asygnaty), bo niewątpli
fidencjonalnie zapytał: „Chce pan
wo aktywnie i krytycznie recenzuje Bal
wie cieszyli się względami reżimu. Czło
oponki? Da się zrobić”. Za równowar cerowicza (obaj są, przypominamy, w
wiek w ówczesnych czasach żył inaczej,
tość kilku flaszek „żyta” wyjechałem na
tym samym rządzie). Przejechał się po
stany kolorowego odlotu miał nie, jak
cudownie sprężynujących, radialnych
stanie gospodarki (że fatalny) i po swo
teraz, po zażyciu w dyskotece działki
gumach, z pismem ministra w tylnej,
im adwersarzu. „To kuriozalny doku
extasy, tylko po zakupie np. kilku me
nomen omen, kieszeni.
ment, ale leży w stylu wicepremiera.
trów kafelków do łazienki. Samochód zaś
Nie wierzę więc we władzę ministrów,
Budzi zdziwienie, bo stworzył go czło
był sprawą, która trzymała w stanie eks
ale
wiem
też,
że
ich
niemoc
nie
powinna
wiek z mocną pozycją w rządzie, jakby
cytacji przez wiele miesięcy, jeśli nie lat.
być bezgraniczna. Rządzenie to nie jest sam nie brał w tym udziału i był bezrad
Po otrzymaniu talonu rozpocząłem
bój o kilka ważnych elementów wyma uczestniczenie w niezbornym klubie dys ny” - rzekł minister o swoim koledze.
kusyjnym, w którym przypadkowi goście Niby racja, ale nic optymistycznego dla
rzonego wehikułu. Modny był wówczas
pogadają
i później idą do domu, każdy
nas stąd nie wynika.
kolor bahama yellow, tak wściekły żółty,
Kontynuował dyskusję wicepremier,
że gryzł w oczy na kilometr. Żerań kupił zadowolony z siebie i z tego, co powie
dział. Ministrowie muszą podejmować minister spraw wewnętrznych i admini
chyba cały statek tego lakieru, bo na
decyzje - albo rezygnować z urzędu, je stracji, Janusz Tomaszewski. Kiedy Lep
ulicach zrobiło się żółto. Ja chciałem
burgund, w popularnej definicji nazwa śli ich albo nie mogą przeforsować, albo per ze swoim „wojskiem” blokował
ny „ wisznią”, bo to i twarzowy, i łatwiej . nie są w stanie zrealizować. Bezradne przejścia graniczne i drogi, odpowiada
się później sprzedawało wehikuł. Zała gadanie i naizekanie to nie są ministe jący za spokój i prawo minister ozwał
twiłem to w fabryce, ale na opony im rialne atrybuty, bo przecież wożeni limu sie w te słowa: „Jeśli ktoś działa nie
zynami dygnitarze powinni różnić się
zgodnie z prawem, to musi się liczyć z
portowane (o niebo lepsze od krajowych
tym, że może być narażony na działania
czymś od lamentujących emerytów.
kartoflanek) mój człowiek na Żeraniu
Na liście rządowych dyskutantów po policji i służb porządkowych”. Piękna
okazał się być za krótki. Musiałem się
gnąć wyżej. Długo to trwało, ale do dy jawił się Leszek Balcerowicz. Opraco literacka fraza, która, jak rozumiem, nie
rektora naczelnego FSO poniosłem pi wał on poufne memorandum. Oczywi zrobiła jednak piorunującego wrażenia
na Lepperze i spółce.
smo z podpisem ministra, zezwalające ście zostało wydrukowane w całości we
właściwej gazecie, która jakimś cudem
Churchill powiadał, że lepiej gadać
go na zamontowanie bezcennych opon.
niż wojować. Nasi politycy wyraźnie za
Pismo powędrowało w dół, aż doszło do papier ten otrzymała. Czego tam nie ma!
kierownika sprzedaży, który rozłożył Krytyka przeszłości to nic, ale jakie sal bardzo przejęli się wskazówkami sław
nego buldoga. Nie chcą nie tylko wojo
ręce. „Opon nie ma i nie wiadomo, kie wy pod adresem obecnego rządu, w któ
dy będą” - oświadczył bez bólu w gło rym, bądź co bądź prof. Balcerowicz peł wać, ale nawet działać. Tylko gadają.
ni funkcje nr2; a w sprawach gospodar
sie, co trwale podważyło moja wiarę w
czych jest numerem 1. Lista błędów ga
TADEUSZ JACEWICZ
ministerialną władzę.

Lech Wałęsa, były prezydent RP i
charyzmatyczny przywódca „Solidarno
ści”, zażywający dobrodziejstw życia
rodzinnego w „rezydencji” przy ul. Po
lanki w Gdańsku Oliwne nie chce jechać
do Waszyngtonu na kwietniowy szczyt
NATO, na którym państwa paktu będą
świętowały 50-lecie sojuszu, a Polska
być może zostanie przyjęta w poczet jego
członków. Zaproszenie do prezydenta
wystosował premier Jerzy Buzek. Po
wód wahań Wałęsy - nie odpowiada mu
towarzystwo prezydenta Kwaśniewskie
go.
- Uważam, że to jest nieszczęście, że
ten pan nic dla Polski nie zrobił i nie
jest w stanie zrobić. Póki ten pan będzie
w tym miejscu, nasze drogi się nie spo
tkają - powiedział Wałęsa w rozmowie
z dziennikarką „Rzeczpospolitej” Anną
Wielopolską.
Lecha Wałęsy zabrakło też na zjeździe krajowym RS AWS, mimo zaprosze
nia - nie przybył. Chyba nie przepada
też za Marianem Krzaklewskim.

(Magazyn „Rzeczpospolitej”)
„Polaków jeszcze długo nie bę
dzie stać na to, co ze sobą robią w
Hollywood. Najpierw będą musieli
wstawić sobie zęby, wyprać skarpet
ki, wyczyścić buty, a dopiero potem
mogą dać się plastycznie zoperować.” - Hanna Bakuła, malarka.

(„Polityka”)

Gdzie lest kasa?
Na (o)bronę

Fot. Radosław kołeśnłk

(„Gazeta Wyborcza”)

(„Kurier Szczeciński”)
„Mamy ze Szczecinem wspólny
interes turystyczny.” - Henryk So
bolewski, prezydent Koszalina.

(„Głos Szczeciński”)
„Wiemy, że Pana decyzja jest su
werenna, ale tak bardzo pragniemy
zaufać nadziei, że będzie Pan w sta
nie ją zweryfikować.” - z listu
otwartego pracowników Oddziału
ZUS w Szczecinie do prezesa ZUS
Stanisława Alota, który kilka dni
temu odwołał dyrektora Oddziału ze
stanowiska. („Głos Szczeciński”)
„Pan oficer kręci film przyrodni
czy” - rolnicy na widok podinspek
tora Józefa Hatały, p.o. komendanta
Komendy Miejskiej Policji w Ko
szalinie, który filmował uczest
ników blokady kamerą wideo.

(„Głos Szczeciński”)
(jola)

Znane są już nazwiska laureatów
ósmej edycji konkursu na „Publicystę
Roku 1998”, w którym to szacowne
jury wybiera najlepszych szczecińskich
dziennikarzy. Ogółem do konkursu
zgłoszono 53 żurnalistów, co jak
twierdzą złośliwi jest niemożliwe, gdyż
w Szczecinie nie ma tylu dziennikarzy.
Nagrody otrzymało jednak tylko 9 osób.
Tytuły (najważniejsze) Publicysty Roku
1998 otrzymali: Bogdan Twardochleb
(„Kurier Szczeciński”), Anna Koprowicz (Polskie Radio) i Urszula Dem
bińska (TVP Szczecin). Debiutantami
Roku okrzyknięto: Paulę Koterwę '(„ Ga
zeta na Pomorzu"), Tomasza Chacińskiego (Polskie Radio) i Jarosława

Przeszkadza mi ten pan

(„Trybuna”)

REGION

Szczecińskie „PULITZERY”
przyznane

Wynagrodzenia
ministrów
Rzecznik rządu Jarosław Sellin powiedział PAP, że wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe wzrastają realnie w 1999 r. tylko o 2 proc., tak jak w całej sferze budżetowej.
Sellin skomentował w ten sposób za
rzuty lidera Unii Pracy Marka Pola, że
rząd obiecuje strajkującym pielęgniar
kom dwuprocentowy wzrost płac ponad
inflację, podczas gdy płaca ministra
zdrowia wzrosła o ponad 20 proc.
Sellin poinformował, że wynagrodze
nia osób zajmujących kierownicze sta
nowiska państwowe (premiera, marszał
ków Sejmu i Senatu, ministrów, szefa
Kancelarii Prezydenta, sekretarzy i pod
sekretarzy stanu) ustalane są rozporzą
dzeniem prezydenta RP.
' Określone są one przez pomnożenie
przeciętnej płacy w sferze budżetowej
przez odpowiednie mnożniki - im wy

ższe stanowisko, tym większe. Usta
wa budżetowa przewiduje, że w 1999 r.
przeciętne wynagrodzenie w sferze bu
dżetowej wzrośnie nominalnie o 10,5
proc. (2 proc. ponad planowaną infla
cję) i będzie wynosić 1.135,40 zł. W tej
samej proporcji mają wzrosnąć płace
osób zajmujących kierownicze stano
wiska państwowe. Wynagrodzenie mi
nistrów ma wynieść ponad 8 tys. zł. W
zeszłym roku było to ok. 7.300 zł.
- Mówienie, że w administracji pań

stwowej dobrze się zarabia, jest dema
gogią i populizmem - skomentował
rzecznik rządu. Podkreślił, że w Polsce
płace w administracji państwowej, w

Wieczorkowa lubi winko?
Szczecińska
dziennikarka
te
lewizyjna,
Beata MikołajewskaWieczorek, prywatnie żona wicepre
zydenta miasta, kupiła sobie 4 flaszki
wina za jedyne... 5 tysięcy złotych. Rzecz
miała miejsce w trakcie Balu Charyta
tywnego, a wino było markowe (takie
samo podano do stołu, podczas wizyty
królowej Elżbiety 11 w Polsce). Pani
redaktor oznajmiła, że tmnkiem tym
uczci wraz z mężem narodziny córki.

Do brata
Sylwester Kornowski, pełniący
obowiązki kuratora oświaty wojewódz
twa zachodniopomorskiego, od 1 lu
tego rezygnuje ze stanowiska. Komowski postanowił przenieść się do Po
znania, gdzie jego brat ma znaną w
Polsce prywatną klinikę „Korvita”. Do
tychczasowy kurator obejmie w niej sta
nowisko dyrektorskie, za wielokrotność
pensji urzędniczej. Kornowski umoty
wował swą decyzję niechęcią do sta
wania po raz kolejny (trzeci w ciągu
roku) do konkursu o kuratorski fotel.

Awanse Zalewskiego
Zbigniew Zalewski, radny Sejmiku
Zachodniopomorskiego, najpierw został
wybrany do władz Ruchu Społeczne
go AWS, w których to został członkiem
Sądu Koleżeńskiego, a zaraz potem
Szczecin obiegła plotka, że Zalewski
obejmie kierownictwo miejscowego od
działu ZUS. Plotka okazała się stu
procentowo prawdziwa i Zbigniew Za
lewski szefuje już szczecińskiemu ZUSowi, a jego poprzednik oddelegowany
został na analogiczne stanowisko do
ZUS-u w Gorzowie.

Luella

UCHO NA GDAŃSK

„Każdy z nas może wprowadzać
w życiu pewne hipotezy i ja coraz
bardziej jestem bliski takiej hipote
zie, że - być może - pan Lepper jest
narzędziem.” - Jacek Janiszewski,
mini ster rolnictwa. (Radio „Zet”)
„Lubię być aktywna. (...) To jest
moje pięć minut, ważne jest, jak je
wykorzystam.” - Jolanta Kwa
śniewska, żona prezydenta RP.

„Gdyby mnie zatrzymali, wiecie
co macie robić - musi stanąć za mną
cały kraj.” - Andrzej Lepper, prze
wodniczący „Samoobrony”.

Zieliński wpadł po uszy
Tomasz Zieliński, najbardziej zna
ny w Polsce samorządowiec, który
przed dwoma laty spenetrował 13 piw
nic i pozabierał z nich to i owo, za co
dostał rok z kawałkiem w zawieszeniu
na trzy lata, pojawił się w Szcze
cinie na sesji Sejmiku Zachodniopo
morskiego.
Ledwie
wszedł do
gmachu
Urzędu Wojewódzkiego,
wpadł w ręce Joanny Tryniszewskiej
i Joanny Pieciukiewicz (obie z TVP
Szczecin). Dziewczyny postawiły Zie
lińskiego na baczność, wpięły mu w kla
pę marynarki mikrofon i w świetle jupi
terów kazały „zeznawać” przed telewi
zyjną kamerą. Z miny radnego Zieliń
skiego wywnioskowaliśmy, że wszystkie
jego dotychczasowe przeżycia były
niczym, w konfrontacji z tym co zafun
dowały mu dwie telewizyjne „oprawczynie”. Reportaż pań Tryniszewskiej i
Pieciukiewicz ma być podobno wy
emitowany w „Telewizyjnym Ekspresie
Reporterów”.

ZDJĘCIE TYGODNIA

(„Kurier Szczeciński”)
„Po raz pierwszy w ostatnim dzie
sięcioleciu niektóre banki komercyj
ne zmuszone są zwracać pieniądze
przewidziane i przeznaczone przez
Agencję Restrukturyzacji i Moder
nizacji Rolnictwa na kredyty prefe
rencyjne. Jest już bardzo źle, skoro
producentom rolnym zabrakło mo
tywacji.” - prof. Augustyn Woś z
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej.

„Brońcie się ludzie, ale uważaj
cie, bo granicę między tym, co jest
obroną, a tym, co jest samosądem,
łatwo przekroczyć.” - Piotr Hoftnański, sędzia Sądu Najwyższego,

W trakcie sesji Sejmiku Zachod
niopomorskiego bacznie obserwowali
śmy radną Annę Sztark i... zauważyli
śmy, że ilekroć głos zabierał radny
Władysław Husejko, pani Anna doby
wała z siebie cichy, acz dający wiele
do myślenia dźwięk. Nam pojękiwanie
radnej Sztark kojarzyło się, przepra
szam za wyrażenie, z... ekstazą. Nie
wiemy wprawdzie co przeżywała Anna
Sztark, jej reakcja dowodziła jednak
niezbicie, że radny koszalińskiej Unii
Wolności nie jest obojętny jej sercu.

Marendziaka (T\TJ Szczecin). Tytuł
Fotoreportera Roku 1998 otrzymał
Dariusz Janowski („Kurier Szczeciń
ski" ), nagrodę dla Nestora, za cało
kształt pracy przyznano Bogdano
wi Czubasiewiczowi („Głos Szczeciń
ski”), a Nagrodę Specjalną (brak w re
gulaminie uzasadnienia, za co?) otrzy
mała Alina Głowacka (Polskie Radio).
Jak z powyższego widać, szczeciński ry
nek mediów jest bardzo ubogi. Wszyscy
nagrodzeni reprezentują 3 gazety oraz
publiczne radio i telewizję. Cała na
dzieja w tym, że za rok w konkursowe
szranki staną także dziennikarze z Ko
szalina i wtedy będzie prawdziwa rywa
lizacja.

porównaniu do przeciętnych zarobków,
są znacznie niższe niż w wielu krajach.
Za „pewne kuriozum” uznał zarobki w
samorządach. - Osoby odpowiadające

za 40-milionowy naród zarabiają dwa
razy mniej od osoby odpowiadającej za
milionowe miasto - powiedział. - Może
z punktu widzenia budowania prestiżu
samorządu to jednak dobrze, bo ludzie
widzą, że samorząd jest w stanie lepiej
gospodarowaćpieniędzmi, skoro więcej
płaci swoim urzędnikom niż państwo mówił Sellin. Jego zdaniem, to kolejny
dowód, że lepiej państwo decentralizo
wać.

(PAP, aw)

Gdańscy radni poprzedniej kadencji
pobrali nienależne im diety za dwa ty
godnie czerwca ub.r. Obecny Zarząd
Miasta, nie grożąc im żadnymi konse
kwencjami, poprosił o ewentualny zwrot
nadpłaconych pietiiędzy. Spośród 60
gdańskich radnych z nadwyżką rozstało
się siedmiu: dwóch z UW, czterech z
AWS i jeden z SLD. Z tym że pięciu wpła
ciło pieniądze bezpośrednio do kasy
magistratu. Jako piemszy do zwrotu
pośpieszył obecny prezydent miasta,
konserwatysta - ludowiec Paweł Ada
mowicz z AWS. Jeden z radnych SLD
przekazał pieniądze Stowarzyszeniu Po
mocy Dzieciom, a radna z AWS - To
warzystwu Przyjaciół Wilna i Lwowa.
Gdy komisja rewizyjna obecnej Rady
Miasta odkryła, iż radni pobrali diety za
cały miesiąc, choć ich mandaty wyga
sły 19 czerwca, z miejskiej kasy ubyło
32 tys. zł.

Ubyło...
Franciszka Cegielska, długoletnia
prezydent Gdyni, przez lata na szczycie
popularności w sondażach, dziś posłan
ka AWS, wyraźnie traci na popularno
ści. Straciła ostatnio aż 6 sondażowych
punktów. Czy pomoże jej stanowisko

pizewodniczącej Sejmiku Samorządowe
go Województwa Pomorskiego?

Służbowy granat
Urząd Miasta Gdyni zdecydował o
umundurowaniu pracowników ptzyjmujących interesantów w sali obsługi
mieszkańców. Urzędniczki przywdzieją
niebawem służbowe garsonki. Magistrat
zamówi dla nich spódnice, spodnie i
marynarki w granatowym kolorze. W ten
sposób urzędniczki „na granatowo"
będą mogły odpowiadać na skargi
mieszkańców np. na bezczynność poli
cji. Radni SLD twierdzą bowiem, że w
Gdyni za kilka miesięcy zabraknie pie
niędzy na działanie policji. Prezydent
Gdyni Wojciech Szczurek twierdzi, że
nic podobnego.

Miękkie lądowanie
... miał były prezydent Gdańska To

masz Posadzki (UW). Od poniedziałku
zasiada w radzie nadzorczej Przedsię
biorstwa Rurociągów Naftowych „Przy
jaźń” . Po wyborach był członkiem rady
nadzorczej Portu Lotniczego Gdańsk Trójmiasto. Gorzej poszło jego współ
pracownikom z magistratu. I tak np.
członek Zarządu Lech Mażewski, wcze
śniej doradca m.in. premiera Jana
Krzysztofa Bieleckiego wylądował w
referacie praw jazdy.

Ach, te dietki...
Przy Marianie Jurczyku, prezyden
cie Szczecina, który z kasy miasta po
biera ok. 13 tys. zł, prezydent Gdańska
wydaje się ubogim krewnym. Jego upo
sażenie to 8 tys. zł. Prezydent Paweł
Adamowicz jeździ - z kierowcą - fia
tem tempra i może korzystać - bez ogra
niczeń, z komórkowego telefonu. Woj
ciech Szczurek, prezydent Gdyni też ma
kierowcę, ale porusza się renaultem la
guna i pracuje za 9,8 tys. zł. Z kolei
marszałek pomorskiego Sejmiku Samo
rządowego Jan Zarębski, właścicielfir
my „Nata - Lonza” jeździ czasem SW'Oim bmw i na razie ma tylko swój pry
watny telefon komórkowy. Sejmik ma do
dyspozycji 5-letniego fiata temprę - w
kolorze czerwonym - po poprzednim
wojewodzie z SLD. Ale już w planie lub,
jak kto woli w rzeczywistości wirtualnej,
jest lepsza limuzyna - volvo. Telefony
komórkowe wojewódzcy radni otrzymają
w lutym.
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Można mówić tylko o zawieszeniu akcji

Watażka
czy
polityk?

ALBO WSZYSTKO,
ALBO NIC
Rozmowa z Andrzejem Lepperem, przewodniczącym Związku Zawodowego Rolników „Samoobrona”
- W jakim kierunku zmierzają rol
nicze protesty?

ragrafów „za lżenie i poniżanie najwyż
szych organów władzy państwowej”.
Komitet Helsiński Obrony Praw Czło
wieka i Obywatela zwrócił się do Sej
mu, żeby te artykuły skreślono, bo one
nie licują z demokracją. Każdy ma pra
wo do wolności słowa, a rządzący
muszą się liczyć z tym, że będą kryty
kowani.
Chciałbym przestrzec osoby, która
podpiszą odwieszenie wyroku, to zna
czy sąd i prokuratora, który wyda na
kaz aresztowania i przypomnieć przy
padek prokurator Wolińskiej. To by zna
czyło, że dali się wykorzystać do roz
grywek politycznych.

- Nastąpi duża eskalacja protestów,
nie tylko rolniczych. W czwartek (roz
mowa przeprowadzona była w środę 27
stycznia - przyp. aut.) do siedziby „Sa
moobrony” w Warszawie przyjdą
przedstawiciele dwudziestu dwóch in
nych związków i podejmiemy wspólne
działania. Ale to sami rolnicy rozsze
rzają protesty. Tam, gdzie policja uży
wa siły, ustawiają trzy-cztery nowe blo
kady w innych miejscach.

- Wspomniał pan o spotkaniu z in
nymi związkami. Czy „Samoobrona”
chce się pozrozumieć z innymi prote
stującymi grupami społecznymi?

- A czy protesty organizowane
przez „Samoobronę” nie są politycz
ne?

- Tak. Przyjdą działacze związkowi
o takich nazwiskach jak Jurczyk, Wrzo
dak, Kisieliński ze związku górniczego,
Zaborowski z kolejarskiego, Wiademy
z OPZZ, przedstawiciele nauczyciel
skich związków, ze zbrojeniówki.

- Oczywiście, od samego początku
są polityczne, ale nie partyjne. Polityką
jest już to czy będziemy mieli co jeść,
czy nie. Polityka w Niemczech zaczyna
się od tego, czy gospodyni idąc do skle
pu kupuje schabowego z tucznika nie
mieckiego czy duńskiego. Nasze żąda
nia ochrony granic, moratorium na dłu
gi rolnicze czy interwencji na rynku zbo
żowym mają charakter polityczny, a nie
ekonomiczny.

- Pod jakimi warunkami przerwał
by pan blokowanie przez rolników
dróg?
- Można mówić tylko o zawieszeniu
akcji. Stawiamy już teraz sprawę jasno:
albo załatwiamy wszystko, albo nic.
Żadnych połowicznych rozwiązań, pół
środki nas nie zadowalają, wykazaliśmy
już dostatecznie długo cierpliwość.
Muszą być anulowane wszystkie kary
wobec rolników represjonowanych w
ubiegłym roku i obecnie. Dziś zwolnio
no już aresztowanych rolników w Wielkopolsce, bo do Poznania szła gmpa
dwóch tysięcy chłopów z benzyną, żeby
spalić komendę.
Następny warunek to odszkodowania
za zniszczony sprzęt. Kolejne to: na
tychmiastowa interwencja polegająca na
skupie nadwyżek wieprzowiny, woło
winy, drobiu, mleka, zboża po cenach
gwarantujących dochód z płatnością nie
dłużej niż czternaście dni oraz musi być
ogłoszone moratorium na długi rolnicze.
Co do ochrony granic, kredytowania,
prywatyzacji, ochrony socjalnej, podat
ku V AT, paliwa rolniczego zadowoli
my się ustaleniem dat ich realizacji.

- Kogo będzie pan uważał za kom
petentnego rozmówcę. Czy ministra
Janiszewskiego?
- Każdego, kto pokaże mi uprawnie
nia do podejmowania decyzji, to może
być nawet sprzątaczka premiera. Nato
miast ja domagam się rozmowy z pre
mierem w cztery oczy, bo sytuacja w
kraju jest bardzo groźna. Premier nie
robi przecież łaski, spotykając się z or
ganizacjami działającymi legalnie. Dzi

- Czy ma pan zamiar obalić rząd?

siaj „Samoobrona”.liczy, czy się fo
komuś podoba, czy nie milion człon
ków. Dziennie tysiące ludzi przystępu
je.

- Czy dojdzie do pana spotkania z
prezydentem?
- Prezydent powiedział, że nie spo
tka się z tymi, co protestują, dopóki nie
przerwą akcji. Apeluję do prezydenta,
również jako do znajomego z mojego
terenu i człowieka, którego szanuję,
żeby zachował się rozsądnie i nie słu
chał premiera. Prezydent obiecał bar
dzo dużo ludziom, niech zda sobie spra
wę, że ponad siedemdziesiąt procent lu
dzi żyje poniżej minimum socjalnego.
Czy jest ślepy i głuchy? Jeśli chce być
prezydentem jeszcze raz, to powinien

Janiszewski: ktoś stoi za Lepperem

reagować już dzisiaj. Przedstawiałem mu
i jego urzędnikom sprawy rolnictwa bez echa.

- Czy nie ma pan obaw, że takie
zapowiedzi jak marsz na Warszawę z
pałkami obróci się przeciw rolnikom?
- Myślę, że ten marsz, jeśli zostanie
zorganizowany, to nie tylko przez rolni
ków. Będą jedną z grup społecznych,
inni pójdą też, razem z nimi. Rolnicy
mają duże problemy, ale przynajmniej
mają co jeść, a wielu ludziom głód za
gląda w oczy.

- Prokuratura przygotowuje prze
ciwko panu wniosek o łamanie prawa,
a to oznacza, że sąd może „odwiesić”
wyrok trzech lat więzienia.
- Skazano mnie ze stalinowskich pa

- Niech rząd, szczególnie AWS i „ko
mitet centralny” pod przywództwem
Mariana Krzaklewskiego przypomną
sobie, co obiecywali podczas kampanii
wyborczej i swój program. Ja go mam
na biurku i tam jest napisane: polityka
prorodzinna, prosocjalna, propolska,
uwłaszczenie społeczeństwa, dostęp dla
każdego obywatela do służby zdrowia i
oświaty. Jak on się ma do dzisiejszej
sytuacji w kraju? Niech sobie Maniuś
Krzaklewski przypomni. On już za te
oszustwa kariery w Polsce nie zrobi.
To nie my jesteśmy, winni. temu,, co,,
się dzieje.

- Czy nie boi się pan, że coraz wię
cej blokad, spontanicznie organizowa
nych przez rolników, jak na przykład
w naszym regionie pod Kamieszewicami, wymknie się spod pana kontro
li?
- Koordynuję akcję i mam wielkie
zaufanie do rolników. Wszędzie gdzie
byłem, spotkałem sie z dyscypliną pro
testujących. Mogą być prowokacje, ape
luję wszędzie do policji, żeby tam gdzie
są blokady, wprowadzono zakaz sprze
daży alkoholu.

Rozmawiał:

PIOTR URBAN
(Rozmowa nie autoryzowana)

Kontra i rekontra

Minister rolnictwa Jacek Janiszewski, we wtorkowej porannej au
dycji Radia Zet oświadczył, że „jest coraz bliższy hipotezy”, iż Lepper
, jest narzędziem” w rękach innych mocodawców.
Minister nie sprecyzował, kto miałby wykorzystywać działania Leppe

stra, protesty rolników mogą służyć do odwracania uwagi od ważniej

Minister Jacek Janiszewski rozmawia z Lepperem za pośrednictwem mediów

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

6 lutego
cena biletu 220 zł od paiy
Bilety do nabycia
u kierownika klubu
w godz. 8-15
tel. 42-20-85 wewn. 282

na Pomorzu

(łóżka Ergoline)\

Miejski Zakład Komunikacji w Słupsku,
76-200 Słupsk ul. Kopernika 18 tel. 424065 do 69, fax 426632

ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie wejścia do budynku w bazie MZK
w Kobylnicy ul. Prof. Poznańskiego la.
Termin realizacji zadania do 31.03.1999 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł do odebra
nia w siedzibie MZK Słupsk ul. Kopernika 18. Uprawniony do kontak
tu z oferentami jest Bogdan Krauze tel. 42-40-65 wewn. 352 pokój nr 7.

Termin składania ofert do dnia 19.02.1999 r. do godziny 9 w sekre
tariacie MZK ul. Kopernika 18 w Słupsku.
G_229,.

trafiała na wokandę sądową.
Podczas rozprawy 3 kwietnia
1997 r. Sąd Rejonowy w Lublinie, uznał
Leppera za winnego, a w grudniu Sąd
Wojewódzki utrzymał w mocy to orze
czenie. Lepper został skazany na 1 rok
pozbawienia wolności z warunkowym
zawieszeniem wykonania kary na 2 lata
oraz 3 tys. zł grzywny.
Ostatecznie Lepper został zatrzyma
ny, gdyż nie zapłacił całej zasądzonej
kary grzywny za lżenie instytucji pań
stwowych. Sąd skazał go na 41 dni;
aresztu, skąd wyszedł jednak po kilku
godzinach, po zapłaceniu brakującej
kwoty.
Sprawa lżenia organów państwa nie
była jedyną sprawą sądową Leppera. W
1994 r. został on oskarżony o podżega
nie do użycia siły wobec zarządcy go
spodarstwa ogrodniczego Antoniego
Chodorowskiego z Kobylnicy Słupskiej.
Zwolennicy Leppera Chodorowskiemu
ogolili głowę oraz wychłostali go. Lep
per został tymczasowo aresztowany. Z
więzienia wyszedł po kilku tygodniach.

W listopadzie 1998 r. stanął przed
kolegium ds. wykroczeń za „nawoływa

nie w lipcu do zablokowania warszaw
skich rond: de Gaulle’a i Dmowskiego”.
Lider „Samoobrony” nie przyznał się do
winy. (W lipcu 1998 r. kilkutysięczna
manifestacja rolników sparaliżowała
ruch w Warszawie). Sprawę odroczono
ze względu na wnioski o powołanie no
wych świadków.

Organizator chłosty
i blokad
Podczas kolejnej, grudniowej ma
nifestacji rolniczej w Warszawie Lep
per był jednym z tych, którzy najinten
sywniej chłostali kukłę wicepremiera
Balcerowicza. Jak to później określił

„bicie kukły ministra Balcerowicza było
ostrzeżeniem dla posłów i senatorów”.
- Niech żaden z posłów nie myśli so
bie, że, będziemy, chłostać tylko kukłę
Balcerowicza. Będziemy chłostać także
żywe tyłki posłów i senatorów, jeżeli bu
dżet w przyszłym roku będzie nadal antyludzki, antyrodzinny i antypolski -za
powiedział.
Lepper jest także jednym z organi
zatorów blokad dróg i przejść granicz
nych. Podczas rozpoczętych w styczniu
1999 r. tego rodzaju akcji, otwarcie na
woływał do zmiany rządu. Na pytanie
dziennikarzy, czy „Samoobrona” dąży
do obalenia rządu, odpowiedział: -

Oczywiście. Zdecydowanie, ten nąd
musi odejść, jeśli nie załatwi spraw bu
dzących niezadowolenie, nie tylko w
rolnictwie, ale i w innych działach go
spodarki.
(PAP, aw)

Lepper: To Janiszewski jest narzędziem
w czyichś rękach

kadami odwracać uwagę społeczeństwa od lustracji. -To może Janiszew

powinny to zrobić, jak to określił, odpowiednie służby. Nie sprecyzował,

BAL MYŚLIWSKI

obelżywych w stosunku do prezydenta
RP, Sejmu, rządu i poszczególnych mi
nistrów” i sprawa Leppera kilkakrotnie

wrotu gruźlicy i awitaminozy”.

Przewodniczący „Samoobrony” zaprzeczył zarzutowi, że próbuje blo

Janiszewski powiedział, że trzeba sprawdzić, kto stoi za Lepperem, i że

zaprasza na

Na wokandzie
Lepper od początku dał się poznać
z niekonwencjonalnego zachowania. Do
arsenału jego zachowań należą obelgi
wobec przeciwników politycznych i sa
mosąd. Jego specjalnością stały się jed
nak blokady dróg i żywiołowe protesty,
podczas których dochodziło niejedno
krotnie do starć z policją.
Po raz pierwszy prokuratura zainte
resowała się zachowaniem Leppera po
zjazdach „Samoobrony” w Lublinie i w
Zamościu oraz wiecu w Darłowie w
1992 r. Zarzuciła mu „użycie określeń

Kandydat na prezydenta
W 1995 r. kandydował w wyborach
prezydenckich. Odpadł w pierwszej tu
rze, a poparcia udzieliło mu niecałe 1,5
proc. wyborców.
Wypowiadając się o ekipach rządzą
cych po 1989 r., Lepper zarzucił im (w
1995 r.) oszukiwanie narodu informa
cjami o wzroście produkcji w Polsce,
atakował Lecha Wałęsę, a porządek w
kraju po 1989 r., ustalony w wyniku
obrad Okrągłego Stołu, nazwał „małą
polską Jałtą w Magdalence”. Zdaniem
Leppera, porządek ten doprowadził 60
proc. społeczeństwa do ubóstwa, samo
bójstw na tle ekonomicznym, „po

dział Lepper Polskiej Agencji Prasowej.

szych problemów w państwie, na przykład od lustracji.

NAJTAŃSZE
SOLARIUM

Lepper jest niekwestionowanym lide
rem Związku Zawodowego Rolnictwa
„Samoobrona”, założonego 18 paździer
nika 1991 r., podczas miesięcznej pikie
ty rolników przed Sejmem. Jak sam
przyznawał, do działań na niwie pu
blicznej popchnęła go sytuacja własne
go gospodarstwa, które popadło w
ogromne, niespłacalne długi. W 1992 r.
wynosiły one ok. 800 min starych zło
tych.

-Ja jestem Lepperem, mną nikt nie kieruje. Ja sam sobą kieruję, nie dam
się nikomu sterować i wykorzystywać do jakichś niecnych celów partyj
nych. Jestem politykiem, działam politycznie i będę tak działać - powie

nagle ma pieniądze, wszystkie możliwości i pojawia się. Zdaniem mini

Klub Garnizonowy
w Redzikowie

Organizator protestów i manifestacji, wielokrotnie stający przed
sądem, otwarcie nawołujący do zmiany rządów - Andrzej Lep
per, lider „Samoobrony”. Watażka, podsycający niezadowolenie
rolników, czy polityk, z którym muszą liczyć się rządzący?

- ... ale nie wiem w czyich - tak Andrzej Lepper skomentował ra
diową wypowiedź ministra rolnictwa.

ra: —Nie wiadomo jednak, z jakiego powodu, kiedy prawica ma władzę, on

jakie.

5

Fot. PAP

flNPA POLSKA Sp. z o.o. ul. Rzeczna 3, Skoczów!
renomowany producent słodyczy poszukuje kandydata na stanowisko

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

(w Słupsku)

Wymagania:

-prawo jazdy kat. B
-samochód
- telefon w miejscu zamieszkania
- dyspozycyjność
- doświadczenie w handlu

LIST motywacyjny, c.v. oraz zdjęcie prosimy przesyłać na adres:
Głos Pomorza Słupsk, Sienkiewicza 20 - Nr oferty 2589 z dopiskiem na kopercie JN0A"

Miejski Zakład Komunikacji w Słupsku,
75-200 Słupsk ul. Kopernika 18 tel. 424065 do 69, fax 426632

ogłasza przetarg nieograniczony
na odprowadzenie wód deszczowych w obrębie Stacji Paliw
mieszczącej się w Kobylnicy ul. Prof. Poznańskiego la.
Termin realizacji zadania do 31.03.1999 r. Specyfikacja istotnych
warunków zamówienia w cenie 10 zł do odebrania w siedzibie MZK
Słupsk ul. Kopernika 18. Uprawniony do kontaktu z oferentami jest
Bogdan Krauze tel. 42-40-65 wewn. 352 pokój nr 7. Termin składania
ofert do dnia 18.02.1999 r. do godz. 9 w sekretariacie MZK ul. Kopernika 18 w Słupsku.
k-ho

skiego trzeba zlustrować - zaproponował. Dodał, że jego teczkę można

(PAP, aw)

wyciągnąć i on się tego nie obawia.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich - SEP
prowadzi kursy w zakresie:
- pomiarów elektrycznych
- eksploatacji urządzeń elektrycznych
- przygotowania do egzaminów na grupy kwalifikacyjne D i E
Wykłady i zajęcia prowadzą wysoko kwalifikowani fachowcy.

Oddział SEP Słupsk ul. Przemysłowa 114
tel. 436-621 poniedziałki, środy i piątki w godz. 12-15
czwartki w godz. 10-12.
G_232

WOJSKOWY DOM WYPOCZYNKOWY
„KORMORAN”
Słupsk, ul. Westerplatte 52, tel. (0-59) 428-661

Organizujemy:
• imprezy okolicznościowe,
• przyjęcia komunijne,
• wesela,
• zamówienia na wyroby garmażeryjne.

N>>

Polecamy również tradycyjne posiłki: śniadania i obiady.

<>
%.

§ GŁOS POMORZA

MAGAZYN

Dziś ma 36 lat i poczucie przegranej. A jednak nie rezygnuje.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Słup
sku nr III/28/98 z dnia 30 grudnia 1998 r. oraz
Uchwały Zarządu Miasta Słupska nr 29/99/K z
dnia 14 stycznia 1999 r., Miejski Zakład Komu
nikacji w Słupsku wprowadza z dniem 1 lutego
1999 r. nowe ceny biletów:
- bilet jednorazowy normalny
na terenie miasta Słupska
- karnet 6-przejazdowy
ważny w granicach miasta
bilet miesięczny imienny
na sieć miejską ważny
we wszystkie dni miesiąca
- bilet miesięczny imienny
na jedną linię miejską, ważny
od poniedziałku do soboty

GÓRA LEMANA
Klemens Leman z Piaszna czeka odwilży. - Chcę zbudować na swoim gospodarstwie 20-metrową wieżę widokowa,
by za darmo pokazywać ludziom, że Jest fajnie - mówi. - Starym i młodym będzie bliżej do nieba o sto stopni. Wygod
nych stopni, a będę też tarasy do odpoczynku w drodze na szczyt.

- 1,20 zł
- 6,00 zł

Wiatrak miał stawiać
-

-

...by kaszubski krajobraz, ogołocony
z młynów na wiatr, trochę naprawić. Ale
wyszło na wieżę. Rok temu tak posta
nowił, włażąc na to drzewo.
- Patrz pan, ile stąd widać: prosto

40 zł

wieża telekomunikacyjna w Suchorzu
pod Słupskiem, na lewo gminne Tucho
mie jak na dłoni, w prawo po skosie
Bytów za lasami, pod nami moje jezior
ko z wysepką, a obok kopię staw hodow
lany. Za nami Góra Siemierzycka, 256,5
metra nad poziom mona. Była najwyż
sza w województwie słupskim, teraz w
Pomorskim króluje 329-metrowa Wieży
ca.

32 zł

- bilet jednorazowy normalny na trasie:
SŁUPSK - USTKA
2,20 zł
SŁUPSK - LĘDOWO
2,60 zł
SŁUPSK-DĘBNICA KASZUBSKA 2,10 zł
SŁUPSKI-wszystkie inne miejscowości 2,00 zł

WYDZIAŁ RUCHU
tel. 42-40-65 wewn. 305,335,339

Skąd ludzie wiedzę
... o tych pamiątkach przeszłości? dziwi się Leman. - O tym jeszcze nie

ma nic w żadnym przewodniku, a latem
tu chmary ciekawskich.

po czasy wczesnośredniowieczne. Przytargał je na podwórko, złożył pod 9piennym bukiem zwyczajnym, o którym
powiada: - Kiedy ma liście, jest jak

ogromny parasol, pod którym chowam
przyczepę z sianem, by nie zmokło. Kon
serwator przyrody powinien się tym za
interesować, oznakować. Chciażja sarn
nie pozwolę tego drzewa tknąć nikomu.
Liczę też na pomoc w oznakowaniu szla
ków turystycznych, ścieżek rowero
wych...

siebie zjadają, bo taka jest opłacalność
hodowli. Jego hasło wyborcze nic nie
straciło na aktualności: „Jestem ze wsi.
O wsi pamiętam. I o wsi nie zapomnę”.
Pusty obiekt inwentarski przerobi na
gościniec dla turystów i da im posma
kować życia wiejskiego z każdej stro
ny. Krótko mówiąc, przestawi się na
agroturystykę. - Na to trzeba kasy mówi - ale spieniężę działki siedlisko

we w moim gospodarstwie.

stalową wieżę, ale nieprędko ją zrobi,
skoro z wyliczenia wynika, że będzie
kosztowała 340 tysięcy złotych. Mnie
wyjdzie dużo taniej - zapewnia - drew
no z mojego lasu...

PASAŻEROWIE KORZYSTAJĄCY Z BILE
TÓW MIESIĘCZNYCH NA LINIACH PODMIEJ
SKICH PRZY DOPŁACIE 14 ZŁ MOGĄ KO
RZYSTAĆ Z PRZEJAZDÓW WSZYSTKIMI LI
NIAMI NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA.

Warto chłopu od ziemi
się odrywać?

* Z NAMI BEZPIECZNIE I TANIO *

Leman ma 50-hektarowe gospodar
stwo rolno-hodowlane, jest koło czego
robić i chodzić.
- Robić tak, ale chodzić nie - upiera
się gospodarz. - Zaraz pokażę, dlacze

- do przejazdów ulgowych uprawnieni są:

dzieci od lat czterech, uczniowie do ukończenia 24 roku
życia, studenci, emeryci i renciści, kombatanci i ofiary
represji wojennych, dzieci i młodzież nie objęta obowiąz
kiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnospraw
ności.

go moi goście aż gęby rozdziawiają z
zachwytu. Brałem takich na pakę moje
go tarpana, jedną ręką trzymali patąk,
drugą piwo i wyli na widok... Ale co tam
gadać, to trzeba zobaczyć.

- do przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:

Leman na traktorze, ja z jego mały
mi synami Markiem i Wojtkiem na
przyczepce - takiej dwukółce do woże
nia żywca na skup. Chce się wyć: ze
strachu, że się wywalimy na tych ka
szubskich górkach.

inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy inwali
dów I grupy, posłowie na sejm i senatorowie, uczniowie
szkół specjalnych i ich opiekunowie od miejsca zamiesz
kania do szkoły, dzieci autystyczne i ich opiekunowie w
czasie przejazdu z podopiecznymi,, żołnierze służby za
sadniczej, chorzy cierpiący na padaczkę, osoby całkowi
cie ubezwłasnowolnione i ich opiekunowie w czasie prze
jazdu z podopiecznymi, członkowie Stowarzyszenia Po
laków poszkodowanych przez III Rzeszę, członkowie
Związku Sybiraków, honorowi dawcy kiwi - mieszkań
cy Słupska, którzy oddali minimum: kobiety -18 litrów,
mężczyźni - 25 litrów, dzieci do lat czterech, ociemniali
i ich opiekunowie w czasie przejazdu z podopiecznymi,
osoby które ukończyły 70 lat, inwalidzi słuchu, radni
Rady Miejskiej w Słupsku.

-Tu jest moje prawie dwadzieścia
hektarów w jednym kawałku - pokazu
je gospodarz. -Jedyne takie płaskie pole
w tych okolicach i tylko to nadaje się do
uprawy. Jedźmy dalej.
Przystanki co kawałek na mocno po
fałdowanej ziemi i na piechotę do ta
jemniczych, śródpolnych wzgórków. To stamdawne kurhany - opowiada Le
man. - Wiem, bo większość tej ziemi

oddziedziczyłem po moich przodkach,
którzy gospodarowali tu od dziada pra
dziada, Kurhany zawsze szanowali,
ostrożnie omli wokół. A tam, gdzie za
raz dojedziemy, było dawne gmdzisko.

K«m

Stromy pagórek z serpentynową
drogą na szczyt. - Idzie się jak na Ko
piec Kościuszki - w Lemanie zapala się
entuzjazm turystycznego przewodnika,
- Zobacz pan, jak oni kiedyś musieli to

KAŻDEGO DNIA
i S—Sir '

Rozłupane polne kamienie, jakich ta
ziemia wciąż rodzi wiele, umacniają
drogę na szczyt grodziska. Kamienne
łupki są znakomicie spasowane ze sobą.
Murowana opaska z czasów, kiedy o
cemencie nikomu jeszcze się nie śniło.

Leman uważa, że w byłym Słupskiem
miał najwyżej położone gospodarstwo.
Na wysokości 220 metrów, 2 kilometry
od Góry Siemierzyckiej, właściwie u jej
zachodniego stoku - wylicza.
- Tam gmina Bytów też chce stawiać
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solidnie robić, skoro do dziś skarpa tnyma mocno, nic się nie osuwa,

Z drugiej strony Leman się nie dziwi
i nikogo obcego stąd nie przegania. Lu
dzie już uciekają z miast, osiedlają się
nawet na pustkowiach. Takie Trójmia
sto zawładnęło już kaszubszczyzną w
dawnym województwie gdańskim. Tam
już ciasno, więc ciągną tutaj, pod By
tów, - Mocno liczę, że ze swojego go

spodarstwa odsprzedam im kilka ład
nych działek - zdradza pan Klemens.
Ta, na przykład, zabudowa w ruinie,
ale jakie piękne okolice z bagnami. Nie
ma cudowniejszego widoku: wiosną i
latem na tych mokradłach kwitną lilie
wodne i gnieździ się kolonia żurawi.

-A tak je długo podglądałem, aż wy
patrzyłem, gdzie swoje kupy sadzą, A
tam, gdzie żurawie odchody, tam i pięk
ne żurawiny. Ktoś te okolice powinien
fachowo opisać,
Leman spodziewa się wizyt różnych
badaczy kultury i środowiska. Na polu
wyorał kamienne, nieckowate żarno prymitywne narzędzie do mielenia zbo
ża, używane w neolicie i epoce żelaza

Tu koza
przed ministerstwem
Balcerowicza, tam Lepper, a tu ja Leman pokazuje zdjęcia ubiegłorocznej,
sławetnej manifestacji rolników (tej z
kozą w roli głównej) w Warszawie. Dziś
wie, że nie tylko zeszłego lata, ale i wiele
lat wcześniej miał mało postępowy po
gląd na rolnictwo.
Wspomina: -Miałem niezłą głowę do

nauki, ale poprzestałem na zawodówce
w Bytowie. Pilniejsze było mi budowa
nie na swoim dużych obiektów inwen
tarskich. To było w latach osiemdziesią
tych. Wtedy wygrałem nawet centralny
finał Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Dziś
mam 36 lat, poczucie przegranej - o
mały włos - w ostatnich wyborach sa
morządowych, do których stanowalem
z ramienia AWS, i że nie gospodaruję
ziemią tak jak na rolnictwo XXI wieku
przystało.
To jeszcze nie zupełna klęska, że tak
się dzieje, uważa. Że jego świnie same

Nie ma obaw, że dostaną się w nie
polskie ręce. On sam kiedyś powiększył
swoje gospodarstwo o te ziemie, które
zbywali wyjeżdżający na stałe do Nie
miec Kaszubi. Przez gospodarstwo Lemana przebiegała przedwojenna grani
ca polsko-niemiecka, zachowały się
domy celne, kamienie graniczne. Histo
rię poznał od swoich przodków. - Są

jeszcze ludzie, którzy walczyli o polskość
tych ziem, Chciałbym, żeby ze szczytu
mojej wieży na górze - niech to będzie
„Góra Lemana” - żeby wszyscy widzie
li, o co warto było walczyć.

IRENEUSZ WOJTKIEWICZ
PS. Klemens Leman uzyskał urzędo
we pozwolenie na budowę wieży. Dłu
go nie czekał, wójt gminy Tuchomie
Jerzy Lewi-Kiedrowskl szybko „kupił”
pomysł Lemana. Gmina wyasygnowa
ła 1000 zł na pomoc w realizacji tej in
westycji, Dobre i to na początek...
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Zakład Gazowniczy ^Koszalin

i
I

informuje

’

j osoby prawne i fizyczne, Urzędy Miast i Gmin, InstyJ tucje, Społeczne Komitety Gazyfikacji, że warunki
J techniczne na dostawę gazu wydane w 1998 roku są
| aktualne i ważne do końca 1999 roku.

Wykonane do końca 1999 roku przyłącza, należy
I przekazać na majątek przedsiębiorstwa gazowniczego
I w zamian za opłatę przyłączeniową lub zawrzeć z Za* kładem Gazowniczym umowę przyłączeniową
z uwzględnieniem poniesionych nakładów - zgodnie
z Prawem Energetycznym (Dz. U. nr 54, poz. 348
i nr 158 poz. 1042) oraz Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 14.07.1998 r. w sprawie szczegóło
wych warunków przyłączenia podmiotów do sied
gazowych, pokrywania kosztów przyłączenia, obro
tu paliwami gazowymi, świadczenia usług przesyło
wych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych
oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców
K-123-O^

Zdjęcia Ireneusz Wojtkiewicz

TEN CZŁOWIEK NIE ZWARIOWAŁ...

... nie cieszy się z nowego podatku
akcyzowego na samochody
Właśnie nabył nowy samochód Daewoo na niezwykle
atrakcyjnych warunkach promocyjnych. Ty też możesz być
naprawdę szczęśliwym człowiekiem,
jeżeli tylko zechcesz odwiedzić najbliższego
Autoryzowanego Dealera Daewoo.
Przyjdź i zobacz, naprawdę warto.

DAEWOO
Dobry wybór
• Bytów - AUTOPOLMOZBYT, ul. Derdowskiego 12, (0-59) 33438 • Darłowo-AUTO POLMOZBYT, ul. Wyspiańskiego 1,
(0-94) 144008 • Kołobrzeg - EXIM AUTOSALON, ul. Sienkiewicza 12, (0-94) 3517771 • Koszalin-AUTO POLMOZBYT,
ul. Gnieźnieńska 36, (0-94) 3422913 - GAZOPOL, ul. Morska 49, (0-94) 3453007 • Miastko - GAZOPOL,
ul. Kazimierza Wielkiego 9, (0-595) 5757 • Połczyn - GAZOPOL, ul. Koszalińska 12, (0-961) 63749 • Słupsk - ALMOT,
ul. Kniaziewicza 9, (0-59) 426622 - ELPOL, ul. Kilińskiego 2/3, (0-59) 429808 • Szczecinek - GAZOPOL,
ul.Wyszyńskiego 59, (0-966) 42703 - KOMUNIKACJA MIEJSKA, ul. Cieślaka 4, (0-94) 3743573 • Świdwin - AUTO
POLMOZBYT, ul. Wojska Polskiego 3, (0-961) 53964
Szczegółowe informacje mogą Państwo otrzymać pod bezpłatnym numerem telefonu 0-800 120 500 oraz w internecie: www.daewoo.com.pl
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Będą ciekawe rozwiązania, bo mamy trzy województwa pomorskie:
zachodniopomorskie, pomorskie i kujawskopomorskie.
Wszędzie tam szykują się na gryfa

Jedyny
łącznik
E. Annie Proulx, Akordeono
we
zbrodnie.
Przełożył Kon
rad Majchrzak.
Dom Wydawni
czy REBIS, Po
znań 1998.

HERBOWA DŻUNGLA

Autorka debiu
towała w roku
1993 książką „Pocztówki”, za którą
otrzymała nagrodę PEN/Fulkner
Award. Rok później za „Kronikę
pocztową” dostała dwie najbardziej
prestiżowe nagrody literackie w Sta
nach Zjednoczonych: Pulitzera i
Nationał Book Award. Na,Akorde
onowe zbrodnie” składa się dziewięć
wspaniałych i w zawiły sposób ze
sobą połączonych części, ukazują
cych życie potomków Meksykanów,
Polaków, Niemców', Irlandczyków,
Szkotów, Basków, Afrykańczyków,
Sycylijczyków, czyli wszystkich,
którzy tworzyli historię młodego
narodu amerykańskiego.
Powieść rozpoczyna się w roku
1890 na Sycylii, gdy budowniczy
akordeonów i jego syn wyruszają do
rojnego, dającego nadzieję na lepsze
życie Nowego Orleanu. Za cały
bagaż mają niewiele oprócz piękne
go, zielonego akordeonu. Nim mi
nie rok, ów instrument przeniesie
opowieść - Proulx do społeczności
imigrantów. Muzyka akordeonowa
jest ich jedynym łącznikiem z prze
szłością - głosem dającym wyraz ich
fantazjom, smutkom, życiowej rado
ści - chociaż i ona musi ulec zmia
nom. „To książka, która zapiera dech
w piersi” - napisano w „USA To
day”.

Droga
mękę
William

Wharton, Nieza
winione śmierci.
Przełożył Janusz
Ruszkowski.
Dom Wydawni
czy REBIS, Po
znań 1998.
Ta najbardziej
wstrząsająca z powieści Whartona
ma charakter autobiograficzny - au
tor opisał w niej przeżycia związane
z tragiczną śmiercią swojej córki,
zięcia i dwóch wnuczek. Dzieli się z
czytelnikami rozpaczą, gniewem i
poszukiwaniem sprawiedliwości.
Jest to opowieść o afirmacji życia,
które niesie ze sobą radość, miłość i
ból rozstania, i o pogodzeniu się ze
śmiercią, o duchowej przemianie i
głębokim zrozumieniu naszych zma
gań z codziennością.
„Pisanie tej książki - wyznaje pi
sarz - to była moja droga przez
mękę, te przeżycia zmieniły mnie tak
bardzo, że śmierć córki wydaje mi
się teraz niemal usprawiedliwiona, i
upewniły nmie, iż istnieje jakiś
wcześniejszy wymiar egzystencji niż
ten, który znamy”.

Najwyższy
Mag
John
Tyerman Williams,
Kubuś Puchatek
i nauki tajemne.
Ilustracje Ernest
H.
Shepard,
przełożył Rafał
T. Prinke.

Rozmowa z Andrzejem Kulikowskim, prezesem Fundacji Tradycji Rzeczypospolitej
oraz członkiem Kapituły Herbu Samorządowego
- W Polsce jest dwa i pół tysiąca
gmin, z których znakomita większość
ma już herby. Po reformie administra
cji przybyło ponad trzysta powiatów
i szesnaście województw samorządo
wych - pracy więc heraldykom nie
zabraknie.
- Herby będą obecnie opiniowane
przez Komisję Heraldyczną przy Mini
sterstwie Spraw Wewnętrznych i Admi
nistracji. Kapitule Herbu Samorządowe
go, skupiającej grupę posłów, ludzi na
uki i sztuki oraz osoby zawodowo zaj
mujące się heraldyką, patronują mini
ster kultury i sztuki Joanna Wnuk-Nazarowa i wiceminister MSWiA Jerzy
Stępień. Nasz zespół, chcąc oszczędzić
wielu ludziom zbędnej pracy, przygo
towuje właśnie propozycje herbów dla
nowych województw. Niektóre z nich
będą opracowane w kilku wariantach, z
poszanowaniem tradycji różnych regio
nów, i jeszcze w tym kwartale będzie
my chcieli je przedstawić sejmikom
poszczególnych województw, jako wzo
ry prawidłowych rozwiązań.

- Zdradzi pan naszy m czytelnikom,
jak mógłby wyglądać herb wojewódz
twa zachodniopomorskiego?
- Mam te materiały, ale mówiąc
szczerze są one chronione prawem au
torskim. Ale powiem, że będą ciekawe
rozwiązania, bo mamy trzy wojewódz
twa pomorskie: zachodniopomorskie,
pomorskie i kujawskopomorskie. Wszę
dzie tam szykują się na gryfa, ale nie
stety, zwłaszcza z województwem kujawskopomorskim, wiąże się duży znak
zapytania. Gryfy występowały bodajże
w sześciu, czy siedmiu odmianach. Po
szczególni książęta szczecińscy mieli
swego czasu gryfa w różnych barwach,
wariantach i tarczach. Jeden z nich był
nawet szachowany. Wszystkie te dane
w swoich pracach uwzględniamy i przy
gotowujemy wystawę naszych propozy
cji herbowych. Zaprezentujemy je nie
bawem w Sejmie, ministerstwie, siedzi
bie Kapituły i wyślemy sejmikom wo
jewódzkim.

- Jak wiele z herbów polskich miast
i gmin urąga zasadom sztuki heral
dycznej?
- Z tego co wiemy, i z herbów przy
syłanych przez gminy do konsultacji,
jest bardzo duży odsetek złych herbów.
Myślę, że blisko w osiemdziesięciu pro
centach można znaleźć większe lub
mniejsze uchybienia. Większość z tych
herbów została niepotrzebnie „popra
wiona”. Po prostu jakiś miejscowy pla
styk miał ochotę na honorarium autor
skie, czy też radny szukał tytułu do
chwały i zepsuli herb historyczny, z
kilkusetletnią tradycją. Był dobry, ale
kogoś korciło. Zmorą są komisje kon
kursowe, w których amatorzy oceniają
pracę amatorów. Wcale nierzadkie są
też przypadki organizowania konkur
sów wśród dziatwy szkolnej. Tak po
wstają karykatury. Mamy całą wystawę
herbowych dziwolągów. Jedna z gazet
rzeszowskich proponuje w herbach no
wych województw umieścić kwiaty, a
słyszałem o pomyśle wyróżnienia w
herbie większych miast w wojewódz
twie czerwonymi gwiazdami. Brakuje
jeszcze tylko sierpa i młota. Z ostatnio
przysłanych do skonsultowania herbów
ani jeden nie był prawidłowy. Leży wła
śnie przede mną propozycja herbu po
wiatu opracowana przez „specjalistę” z
Wielkopolski, jak się okazuje technika
mechanika z zawodu i laureata czterech

konkursów na herb gminy. Jest to po
prostu horror - na jednej tarczy umiesz
czono osiem herbów, jeden gorszy od
drugiego. No, ale radnym się spodoba
ło i przysłali do zaopiniowania.

- Zaskoczył mnie pan, bo myśla
łem, że po roku 1990 samorządowcy
mieli większe poszanowanie dla tra
dycji, a wpływy ideologiczne wynatu
rzały herby układane za PRL-u.
- Działała wtedy komisja, w skład
której wchodziło kilku plastyków, były
tam nawet znane nazwiska. Mogę po
dać przykład, nie chcę wymieniać na
zwy tej podwarszawskiej miejcowości,
gdzie w herbie znalazł się niedźwiedź z
odwróconą głową, którego pamiętam z
opakowania cukierków miętowych. W
PRL-u herby narzucano odgórnie i wią
zano je ze specyfiką danego regionu. W
województwie warszawskim, tam gdzie
były miasta przemysłowe, ba była cho
ciaż jedna fabryka, to w herbie musiało
się pojawić koło zębate, lub pół koła
zębatego, dość popularny symbol prze
mysłu. Np. Żyrardów ma w herbie fa
brykę z dymami i to opracowaną przez
dobrego plastyka. Z kolei na Śląsku do
minują w herbach szyby kopalniane,
kominy, czy nawet całe zakłady prze
mysłowe. Miasta, gdzie - jak w Kolusz
kach - były większe węzły kolejowe,
znajdował się symbol kolejnictwa, czy
li uskrzydlone koło lokomotywy. Pomi
jając dość prymitywną stylizację, mia
ło to tę dobrą stronę, żę nie panowała
wówczas taka anarchia jak obecnie.
Dziś niemal każdy samorząd traktuje
możliwość uchwalenia herbu jako swoje
niezbywalne i niczym nie ograniczone
prawo - w czym wina ogólnikowej usta
wy i braku przepisów wykonawczych
do niej. Mówiąc szczerze, doszło do
kompromitacji Polski w oczach cudzo
ziemców. Sprawy heraldyczne w kra
jach zachodnioeuropejskich zostały już
dawno uregulowane. Ba, nawet w Sło
wacji są odpowiednie przepisy.

- Czy jest szansa, że i Polska do
czeka się prawa heraldycznego?
- Jest projekt rozporządzenia mini
stra spraw wewnętrznych i administra
cji, według którego herby będą opinio
wane przez Komisję Heraldyczną i na
stępnie zatwierdzane przez ministra.
Jeżeli herb będzie niezgodny z zasada

chociażby w wypadkach ewidentnych
błędów. Wiele miast zgłasza się samo
rzutnie z prośbą o opinie, bo władze
wiedzą, że leży to w ich żywotnym in
teresie. Wzorowo opracowany herb jest
podstawowym elementem promocji.
Gminy szukają również partnerów na
Zachodzie, nasza Kapituła ma swoich
przedstawicieli w kilku państwach i uła
twiamy kontakty z miastami zachodnio
europejskimi.

Samo sporządzenie podstawowej biblio
grafii zajmuje kilka miesięcy. Potem
autor musi przeprowadzić kwerendę ar
chiwalną, przewertować biblioteki, set
ki dokumentów, przeanalizować, jak
herb zmieniał się na przestrzeni wieków.
Na koniec pozostaje samo zaprojekto
wanie.

- Trochę przypomina mi to Syzyfo
we prace. W jaki sposób garstka he
raldyków chce uporządkować chaos
panujący w polskich herbach?
- Szukamy współpracowników po
całej Polsce. Heraldycy przyjeżdżają do
ministerstwa na dyżury. Mamy współ
pracownika w Łowiczu, na Uniwersy
tecie Szczecińskim. Prowadzimy także
szkolenia dla studentów, pomagamy w
pisaniu prac dyplomowych. Zaintereso
wanie podejmowaniem mozolnych stu
diów heraldycznych na razie jest nie
wielkie, ale też i nie było do tej pory
takiej potrzeby.

Herb Koszalina z wizerunkiem gry
fa na proporcu
- Nie obawia się pan oporu ze stro
ny radnych, którzy murem staną za
swoim ładnym, przez siebie zatwier
dzonym heribem?
- Mam nadzieję, że prędzej czy póź
niej ktoś pójdzie po rozum do głowy i
będzie mu zależało, aby uprządkować
symbole gminy. Podobne historie były
przed wojną i zadanie nas nie przeraża.
W dwudziestoleciu międzywojennym
ukazało się siedem ustaw na ten temat,
często ze sobą sprzecznych. Tym nie
mniej udało się wtedy zatwierdzić her
by stu czterech miast.

- Osób znających zasady sztuki
heraldycznej jest w Polsce niewiele, a
heraldyków praktyków można poli
czyć na palcach jednej ręki.
- Wiąże się to z długotrwałymi stu
diami heraldycznymi. Trwają one dzie
sięć lat, a przez drugie tyle nabywa się
praktvkę. W Polsce zresztą nie ma kie
runku studiów weksylologicznych czy
heraldycznych. Jedynie na Uniwersyte
cie Mikołaja Kopernika w Toruniu są
studia genealogiczne. Ponadto duża
część materiałów jest w językach ob

WEKSYLOLOGIA - nauka pomocnicza historii zajmująca się bada
niem dziejów flag, chorągwi, proporców i bander oraz objaśnianiem zna
czeń barw i znaków. Narodziła się w XIV-wiecznej Hiszpanii. Od roku 1961
istnieje Ośrodek Badań Flag (Flag Research Center). Do Międzynarodo
wej Federacji Organizacji Weksylologicznych należy - bez Polski - trzy
dzieści państw.

- Skoro w Niemczech reguły heral
dyczne były w większym poszanowa
niu, to może herby miast zachodnio
pomorskich - często przejęte po
przedwojennych gospodarzach tych
ziem - odbiegają na plus od średniej
krajowej?

- A co w takim razie z już „uchwa
lonymi”, złymi herbami?
- Chcielibyśmy zrobić weryfikację,

Tak, jak większość ludzi
„przechodzi” choroby wieku
dziecięcego, tak gros doro
słych Polaków „przechodzi
ło” okres fascynacji „Trylo
gią” Henryka Sienkiewicza.
Często nasze wspomnienia wiążą się
z wizerunkiem rodziców, którzy siedząc
przy dziecięcym łóżku czytają kolejne
tomy „Ogniem i mieczem”, „Potopu”,
„Pana Wołodyjowskiego”. Chłopcy
śnili wówczas o przygodach pana Mi
chała, fantazji Kmicica czy romantycz
nych uniesieniach Skrzetuskiego,
dziewczynki - o urodzie Heleny Kurcewiczówny i Oleńki Billewiczówny,
dzielności Baśki, o miłości któregoś z
tych wspaniałych rycerzy - także dzi
kiego Bohuna.
Wyobraźnię młodego pokolenia sil
niej niż literatura kształtuje kino.
Od premiery „Ogniem i mieczem” najnowszej superprodukcji Jerzego Hof
fmana - dzielą nas już tylko dwa tygo
dnie. To wydarzenie filmowe poprze
dza wiele przedsięwzięć w różnych
dziedzinach sztuki - by wspomnieć naj
nowszą wystawę w Muzeum Karykatu
ry ukazującą w krzywym zwierciadle

- A co z orłem brandenburskim,
który znajduje się w chociażby her
bie Świdwina?
- Czerwony orzeł brandenburski jest
do przyjęcia, przy czym także powinien
być odpowiednio stylizowany. Wiele
tego typu orłów można spotkać w her
bach na terenie dawnego województwa
gorzowskiego, dziś ziemi lubuskiej.
Wychodzimy z założenia, że przy pro
jektowaniu nowego herbu należy
uwzględnić jedynie fragment orła bran
denburskiego i - dla równowagi - umie
ścić w nim rodzimy akcent polski, bo
ziemie te do XIV wieku były we wła
daniu polskim.

- Miejmy nadzieję, że trud Kapi
tuły nie pójdzie na marne, a widać, że
mieszkańcom naszych miast zależy na
identyfikacji i szukaniu własnej toż
samości. Dowodem na to dość popu
larne w moim rodzinnym mieście na
klejanie na samochodach - bez żad
nych administracyjnych nakazów tuż obok literek „PL”, herbu Szcze
cinka.
Rozmawiał:

RAJMUND WEŁNIĆ

BARWY HERALDYCZNE (TYNKTLRY) - występują czteiy zasadni
cze barwy - czerwona, błękitna, zielona i czarna oraz dwa metale - złoty i
srebrny zastępowane barwami żółtą i białą. W polskich herbach szlachec
kich najczęściej można spotkać czerwień i srebro (biel), czyli barwy godła
narodowego.
Za Nową Encyklopedią PWN
cych, zwłaszcza francuskim i niemiec
kim. Polskie herby są najbardziej zbli
żone do niemieckich i w pewnym stop
niu do francuskich. Pamiętajmy, że her
by pojawiły się w średniowiecznej An
glii i Francji. Stamtąd zwyczaj - przez
Niemcy i Czechy - trafił do Polski.

„Ogniomieczomanię”
czas zacząć

- Chyba tak. Oczywiście nie wycho
dzimy z założenia, aby zmieniać wszyst
kie herby, bo w większości są one pra
widłowe.

HERALDYKA - nauka pomocnicza historii badająca początki, rozwój,
zasady tworzenia i znaczenie prawne herbów. Początki heraldyki sięgają
XH wieku, kiedy to coraz pilnejsze stało się ustalenie reguł opisywania i
rysowania herbów oraz czuwania nad ich poprawnością. Dopiero w XIX
wieku opracowano naukowe zasady heraldyki.

mi sztuki, to gmina będzie musiała go
poprawić. Kiedyś zajmował się tym
wojewoda, który niestety nie miał żad
nego ciała opiniodawczego.

KTO JEST KIM
W „TRYLOGII”

Gryf jest głównym elementem her
bu Szczecinka

bohaterów „Trylogii” Henryka Sienkie
wicza i twórców ekranizacji, ekspozy
cję zdjęć Michała Żyburtowicza z fil
mowego planu, wielką wystawę rekwi
zytów i kostiumów wykorzystanych w
filmie.
Rozbudzonej ekranizacją powieści
„Ognio-mieczomanii” towarzyszą też
publikacje książkowe, wśród których
najbardziej imponującym dziełem wy
daje się „Kto jest kim w »Trylogii« Hen
ryka Sienkiewicza” autorstwa Włady
sława Zawistowskiego, wydane przez
gdańską oficynę „Tower Press”. Na po
nad czterystu stronach - a książka ma
format encyklopedii - zgromadzono
biogramy bohaterów „Trylogii” - histo
ryczne i w ich literackiej - Sienkiewi
czowskiej wersji. O ogromie pracy
niech świadczy fakt, że we wszystkich
częściach powieści występuje blisko ty
siąc postaci, oczywiście różnoplanowych. W tej liczbie 44 postaci w powieś
ciowej fabule odegrały pierwszopla
nową rolę.
Wraz z autorem i wydawcami książ
ki proponujemy naszym Czytelnikom
udział w konkursie, sprawdzającym
wiedzę o bohaterach powieści. Od naj
bliższego wtorku do piątku publikować
będziemy serię pytań. Wśród autorów
poprawnych odpowiedzi rozlosujemy
egzemplarze „Kto jest kim...”, aby do
wieść atrakcyjności nagrody, w ponie
działek zaprezentujemy ją szerzej.

(mk)

TO TYLKO KINO

Jak żyć

W tej szczegól
nej książce Miś Puchatek ukazany
został jako mistrz astrologii, alche
mii, kart tarota, hermetyzmu oraz religii druidów, a także Najwyższy
Mag Drugiego Milenium. W innej
swej pracy - „Kubuś Puchatek i fi
lozofowie” -Williams w żartobliwy
sposób udowadnia, że cała zachod
nia filozofia - począwszy od staro
żytnych kosmologów, poprzez Kan
ta i Nietzchego, a skończywszy na
dwudziestowiecznych egzystencjalistach - zawiera się w dwu słynnych
książkach: „Kubuś Puchatek” i
„Chatka Puchatka”. Teraz unosi za
słonę, i pokazuje, że u źródeł nauk
tajemnych - także kabały - tkwi
Wielki Miś.

(ewu)

Ma dwadzieścia pięć lat a za sobą nie
zbyt udany start w dorosłe życie. Owo
ce - to dwie córki zrodzone raczej z nie
formalnego związku (typ „trójkąt wie
loletni”), niż małżeństwa. Bardzo to
pięknie i dosadnie pokazuje jedna z
pierwszych scen filmu, kiedy Julia i
dziewczynki otwierają świąteczną pacz
kę od ojca. Julia wyjeżdża w poszuki
waniu wspomnianej prawdy o życiu aż
do Maroka. Niejedna matka zapewne
zaduma się nad rozsądkiem kobiety wlo
kącej tak daleko małe w końcu dzieci.
A szybko okazuje się, że o stałym do
chodzie tej rodzinki nie ma mowy. Skła
dają się nań nieregularnie przysyłane i
zróżnicowane kwoty od ojca dzieci oraz
dochody ze sprzedaży paskudnych
zresztą pacynek - szmacianek. Wielka
musiała być desperacja Julii, mieszkanki

Dzieci-kwiaty z lat siedemdziesiątych lubiły szukać „prawd” w odległych krainach i kulturach, które
jakoby prawdziwej wiedzy o życiu były bliżej. Jeżdżono do Tybetu, Indii i Nepalu, a także do krajów
arabskich. Wyprawy podejmowały zarówno znane osoby - np. Beatlesi i wiele innych gwiazd sceny, jak
i chmary zwyczajnych młodych ludzi. Taką właśnie osobą jest Julia - bohaterka filmu „W stroną Marrakeszu”.
zimnego, nie tylko ze względu na kli
mat Londynu. O niej mówi m.in. cała
sekwencja dotycząca pobytu jednej z
córek pod opieką „cywilizowanych”
Europejczyków...
1 tak Julia wędruje od miasta do mia
sta, usiłując dotrzeć do „sufi” - mędr
ca, który pomoże wyjaśnić i znaleźć
może sens życia. Po drodze przeżywa
piękną miłość z ulicznym akrobatą Bilalem, uczy się odpowiedzialności za
swoje dzieci i swoje czyny, spotyka lu
dzi jeszcze bardziej zagubionych, niż

ona. Kiedy dociera do celu - okazuje
się, że... jest on nieco przereklamowa
ny. A może to zdobyte tymczasem do
świadczenia były tym celem?
Film w całości nakręcono w plene
rach Afryki Północnej. Opalenizna Kate
Winslett, odtwórczyni roli głównej jest
absolutnie autentyczna. Podobnie, jak
rumieniec wskazujący, że nie jest to jej
klimat. Aktorka gra tym razem postać
starszą od siebie, co prawda tylko o dwa
lata. Bardzo jej do twarzy i w tej roli, i
w opaleniźnie i w powłóczystych suk-

niach-lejbach. W wywiadach mówiła,
iż po koturnowej roli w „Titanicu”
chciała zagrać coś cieplejszego. Znako
micie jej się to udało.
Film nie odpowie oczywiście na py
tanie -jak żyć. Ale odpowie, że zawsze
jest czas na miłość, że w każdych wa
runkach można być troskliwą matką
chroniącą swe dzieci przed złem. Na
prawdę, żal ściska serce, gdy patrzy się
na twarz Bilala odprowadzającego
wzrokiem kochaną wciąż kobietę... Był
wobec niej tak opiekuńczy, wyrozumia-

ły, troszczył się o córki... A przecież w
stosunku do prawowitej, z obowiązku
poślubionej żony, to zimny drań. Tam
ta wybacza mu, bo kocha, a on i tak woli
inną. Cóż, może Julia i Bilal spotkają
się w następnym wcieleniu i będą bliżej
siebie - kulturowo oraz... organizacyj
nie.
To bardzo ciepły film, co wynika nie
tylko z gorącego klimatu, w jakim się
rozgrywa (a egzotyka jest tu pokazana
prosto, bez egzaltacji). Zapewne obie
córki Julii to ciepło zapamiętają na całe
życie.

________

JADWIGA DOROSZ

W Stronę Marrakeszu (Hideous
Kinky)
Francja-Anglia 1998
reż. Gillies MacKinnon
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GŁOS POMORZA

W co się bawią ludzie mediów, czyli nasza plotkarska relacja z warszawskiego balu dziennikarzy

Bal na
Po ubiegłorocznym sukcesie I Balu
Dziennikarzy oczywiste było, że odbę
dzie się drugi. Pierwszy obrósł już le
gendą i od razu stał się wielkim wyda
rzeniem towarzyskim. Splendoru dodał
imprezie premier Jerzy Buzek, który przepędziwszy ochroniarzy - balował
do rana (nie tylko z żoną), czym podbił
serca dziennikarskiej braci. Tak łatwo
zdobytej popularności pozazdrościł mu
chyba przebywający wówczas na zimo
wej olimpiadzie w Nagano prezydent
Aleksander Kwaśniewski, który tym
razem odłożył wszystkie inne zajęcia.
Podobno datę tegorocznego balu dosto
sowano specjalnie do prezydenckiego
kalendarza. Organizatorzy mieli jednak
pecha. Wprawdzie bilety rozeszły się w
mgnieniu oka, a chętnych było jeszcze
raz tyle, to jednak tym razem najważ
niejsi goście zawiedli. Prezydent nie
pojawił się wcale, premier tylko chwi
lę.
Szef rządu przyjechał dopiero po je
denastej, prosto z koncertu charytatyw
nego. Pomimo tego, wejściu premiera
towarzyszył radosny ryk zebranych i
gorący aplauz. Niestety, w tym roku Je
rzy Buzek nie dał szansy dziennikarkom
i zatańczywszy tylko raz z małżonką,
umknął w asyście BOR-owców. W ku
luarach spekulowano, że w okresie straj
ków i protestów społecznych premiero
wi po prostu nie wypadałoby balować.
Aleksandrowi Kwaśniewskiemu z
kolei wypadało jak najbardziej, dopadła
go jednak złośliwa grypa. Co więcej,
zaraził żonę, a to definitywnie wyklu
czyło udział prezydenckiej pary w za
bawie. Na osłodę A. Kwaśniewski przy
słał dziennikarzom swojego prawnika
Ryszarda Kalisza, którego nie odstę
pował nawet na krok inny znany przed
stawiciel warszawskiej palestry Edward

Wende.
Choroba nie zatrzymała natomiast w
domu Krzysztofa Króla z KPN, który
pojawił się wraz z teściem Leszkiem
Moczulskim i z ręką w gipsie. Tańczył
żwawo przez pół nocy, sprawiając wra
żenie wręcz urodzonego z ręką na tem
blaku.
Nieźle i od samego początku tańczy -

Uśmiech państwa Plaiyńskich specjalnie dla Czytelników
, Głosu Pomorza”
ła lewica tradycyjnie już reprezentowa
na przez Józefa Oleksego, rzecznika
SLD Andrzeja Urbańczyka i Danutę
Waniek, która zdecydowanie lepiej niż
zwykle prezentowała się w granatowej
koronkowej sukni i nowej fryzurze.
W imieniu prawicy przybył marsza
łek Sejmu Maciej Płażyński, a także
minister Emil Wąsacz, Michał Kule
sza oraz rzecznik rządu Jarosław Sel

lin.

-

W auli Politechniki pojawili się tak
że artyści, m.in. Danuta Rinn i Andrzej
Mleczko, który nie schodząc prawie
wcale z parkietu, próbował zdemento
wać pogłoski o swoim ponurym uspo

NA NASZYCH
ŁAMACH

700 par

Ponad tysiąc trzysta osób wirowało do rana po marmurowej posadzce auli Politechniki Warszawskiej na
charytatywnym Balu Dziennikarzy. Wśród nich wielu znanych polityków. Niektórzy przybyli „choc na
chwilę”. Nikt nie ośmielił się odmówić mediom.

Krzysztofowi Królowi nie przeszkadzała ręka w gipsie.

sobieniu. Byli też przedstawiciele agen
cji reklamowych i informacyjnych, wła
ściciele stacji radiowych i telewizyj
nych, prezes TVP, szefowie programów.
Przede wszystkim jednak tłumnie sta
wili się dziennikarze, ci bardziej i mniej
znani. Na co dzień w wygodnych bu
tach i luźnych swetrach goniący za new
sami i politykami, na balu przeistoczyli
się w prawdziwych gentlemanów i ele
ganckie damy: czerń garniturów i su
kien, biel koszul, muszki, lakierki, ce
kiny, boa, tafty i brokaty.
W ubiegłym roku Maria Bnińska z
radia Super FM Eska wystąpiła w kre
acji od Chanel, którą - jak sama pod

____

Fot. Beata Jankowska

kreśliła - przywiozła specjalnie z Pary
ża. Z Paryża, czy nie, była to rzadka
okazja obejrzenia nagich pleców tej zna
nej dziennikarki. W tym roku bowiem
- jak przystało na prawdziwą artystokratkę - przyszła w zapiętej pod samą
szyję łososiowej sukni z trenem. Wy
kwintnie prezentowała się też prosta,
wąska suknia z burgundowej tafty Ka
tarzyny Kolendy-Zaleskiej („Wiado
mości” TVP1). Wiemy swojemu stylo
wi pozostał natomiast Piotr Najsztub
(„Tok-Szok”), który w jarmułce i powy
ciąganej marynarce udowodnił, że za
pracował na miano jednego z 10-ciu
najgorzej ubranych Polaków (według
miesięcznika „Elle”).

Perełki

Pozostali panowie, w tym także tele
wizyjny partner Najsztuba - Jacek
Żakowski pojawili się w nienagannie
dobranych do charakteru spotkania
ubraniach. Żakowski okazał się przy
tym świetnym i niezmordowanym tan
cerzem, który - podobnie jak w ubie
głym roku - przetańczył całą noc wy
łącznie z własną żoną, (czego nie moż
na było powiedzieć o innych). Z rozma
chem wywijał też Jan Szul, najbardziej
roztańczony przedstawiciel TAI. Inni ,
w tym m.in. Marcin Zimoch, Grażyna
Bukowska czy Sławomir Zieliński
przyjęli raczej pozycję obserwatorów i
podtrzymujących towarzysko-zawodowe konwersacje.
Zawiódł Tomasz Lis, który tym ra
zem zachowywał się bardzo powściągli
wie i nie zaprezentował swojego popi
sowego tańca z fruwającą w górze ma
rynarką.
Zabrakło też skandali i tematów do
plotek. Rok temu pikanterii zabawie
dodało pojawienie się egzotycznej nie
co pary: Michała Kamińskiego z ZChN
z Sylwią Pusz z SLD, którzy nie kryli
wzajemnego zainteresowania sobą przez
cały wieczór (dziś Kamiński mógłby
zaśpiewać: ty puszysz się nie dla mnie).
Tym razem sensacji towarzyskich tej
rangi nie było, chyba że za taką uznać
autograf złożony przez Józefa Olekse
go na gipsie Krzysztofa Króla z KPN.
Nie zawiedli sponsorzy, którzy po
dobnie jak w ubiegłym roku, zadbali o
żołądki dziennikarzy i ich gości. Choć
alkohole lały się strumieniami, nie za
uważono cierpiących z powodu nadmia
ru wysokoprocentowych napojów.
Wprawdzie wykwintne przekąski i tu
czące desery przygotowane przez hotel
Sheraton znikały w dość szybkim tem
pie, to jednak patery ani przez chwilę
nie były puste.
Dziennikarze po raz drugi udowod
nili, że potrafią nie tylko informować,
ale także nieźle się bawić. Jednocześnie
udało im się zebrać około 300 tysięcy
złotych, które przekażą Klinice Nie
mowlęcej Centrum Zdrowia Dziecka. A
w przyszłym roku - III już Bal Dzien
nikarzy....

BEATA JANKOWSKA

Powstaje telewizyjny serial komediowy „Badziewiakowie”

Kabaretowy cwał
Wśród laureatów „Andrzejów” zna
lazły się znakomitości polskiego kaba
retu, a koszalinianie okazali się najmłod
szymi z nich. Dlatego też zapytani o to,
czy zamierzają spocząć na laurach, Le

szek Malinowski, Piotr Kryszan, Wal
demar Sierański i Jarosław Barów jed
nogłośnie zaprzeczają.
Tym bardziej należy im wierzyć, że
właśnie zaangażowali się w nowe arty
styczne przedsięwzięcie, jakim jest te
lewizyjny serial komediowy „Badzie
wiakowie”. Autorem scenariusza, reży
serem i odtwórcą roli Jerzego Badziewiaka jest twórca „Konia Polskiego”
Leszek Malinowski, który postanowił
przywrócić do życia bohatera progra
mów kabaretu sprzed kilku lat. Telewi
zyjną żoną Badziewiaka jest Joanna
Kurowska, która - mimo że gra w wie-

Koszaliński kabaret „Koń Polski” uhonorowany został „Andrzejem”, nagrodę ustanowioną przez wro
cławski kabaret „Elita”, której patronem jest nieżyjący współtwórca sukcesów tej formacji - Andrzej
Waligórski. Koszalinienie zyskali uznanie za „humor hippiczny”, co może oznaczać zarówno lekkość,
jak i nośność - nieodłączne atrybuty popisów na parkurze.
__________
lu komediowych serialach - nie odmó
wiła i tej propozycji.
Piotr Kryszan i Waldemar Sierański
wcielili się w sąsiadów tytułowego mał
żeństwa. Pierwszy jest bezrobotnym in
żynierem, twórcą drewnianych zaba
wek, drugi - ochroniarzem na osiedlo
wym parkingu. Do tego grona w kolej
nych odcinkach dołączają inne postaci,
wśród których jest siostra Haliny Badziewiakowej grana przez Adrianę Bie

drzyńską.
Twórcą oprawy muzycznej - kompo
zytorem i instrumentalistą - jest od wie

lu lat współpracujący z „Koniem Pol
skim” Jarosław Barów. - Mam swój

balkonik, z którego obserwuję wszystkie
działania aktorów i znajduję do nich
odpowiednią ścieżkę dźwiękową - opo
wiada o swojej pracy na scenie Teatru
Żydowskiego w Warszawie, gdzie se
rial powstaje.
Pierwsze odcinku „sit-comu” - jak w
telewizyjnym żargonie nazywa się ko
mediowe produkcje realizowane z
udziałem publiczności - będą emitowa
ne od marca tego roku. Dla „Konia Pol
skiego” to niezwykła przygoda arty

styczna, tym bardziej że jest to pierw
sza, w pełni oryginalna polska produk
cja w tym gatunku. Przyznają, że po raz
pierwszy na profesjonalnym planie te
lewizyjnym, mając u boku kolegów warszawskich (!)aktorów, czuli się onie
śmieleni. Wspaniała atmosfera pozwo
liła pokonać tremę i wszyscy z równym
zaangażowaniem pracują nad „Badziewiakami”. - Ten serial ma bawić pu

bliczność. Tam nie może być niczego
dołującego - obiecuje główny jego
twórca.
Drogę do realizacji tego przedsię

wzięcia otworzyły coroczne letnie festi
wale kabaretu, które ugruntowały pozy
cję „Konia Polskiego” na drugim miej
scu „oglądalności” po Marcinie Dańcu,
otworzyły też reżyserski kredyt Leszko
wi Malinowskiemu.
Z bohaterami „Badziewiaków” ko
szalińska publiczność spotka się przed
emisją pierwszego odcinka serialu. 14
lutego bowiem, w szóstą rocznicę po
wstania Radia Północ, podczas koncer
tu w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym
wystąpią bohaterowie serialu, czyli ka
baret „Koń Polski”, Joanna Kurowska i
Adriana Biedrzyńska. Ten zespół zasilą
też aktorzy BTD. Być może powstaną
nawet sceny batalistyczne. - Jeśli po
wstaną, przebijemy „Ogniem i mie
czem” - zapowiada „Koń Polski”.

MAŁGORZATA KOŁOWSKA

Bojówki, bokserki i
wspomniany plakat pod nazwą BZDU
RA TYGODNIA. Rzeczywiście - ten
wyraz to nie najlepszy pomysł. „Bojów
ki” to bowiem słowo, któremu przypisu
jemy określone znaczenie, w dodatku
zdecydowanie negatywne; nie ma chy
ba kontekstu, w którym ten wyraz dobrze
by się kąjarzył. Można by więc dojść do
tezy, że proponowanie młodzieży takiej
nazwy to sugerowanie jej pewnych po
staw, kojarzących się przeciętnemu Po
lakowi z faszyzmem, nacjonalizmem,
brutalnością, przemocą...
Ale zostawmy ten aspekt naszego wy
razu, a spójrzmy, jaki słowotwórczy me
chanizm tu zadziałał. Na początku trze
ba zapewne umieścić rzeczownik
BOJÓWKA, od którego powstał wyraz
BOJÓWKARZ, a od tego pewnie

BOJÓWKI jako |
określenie
spodni, które
bojówkarz nosi.
Podobny me
chanizm dopro
wadził do po
wstania drugie- p
go w\nt:u. któ- i—
ry obserwujemy w polszczyźnie potocz
nej już od kilku lat - i który, być może,
był wzorem dla „bojówek”. Chodzi o
rzeczownik BOKSERKI, czyli część gar
deroby podobna do stroju BOKSERA.
Celowo napisałem „część garderoby”,
ponieważ nie jestem pewny, czy bokser
ki to spodenki, czy charakterystyczna
koszulka, a może - i jedno, i drugie.
Słowniki tego wyrazu nie rejestrują, a

błyskawiczna sonda przeprowadzona
wśród znajomych wskazuje, że wyraz ten
pojawia się w obu znaczeniach.
Takie potoczne nazwy różnych części
garderoby nie są - w sensie zjawiska
językowego - nowością, ludzie i w prze
szłości chętnie nazywali inaczej (niż ofi
cjalnie) niektóre rzeczy. Zauważyłem
jednak, że raczej podstawą słowo
twórczą były nazwy własne. Przypomnij
my sobie kilka przykładów - załóżmy:
„od stóp do głów”...
Jak stopy, to oczywiście JAPONKI
(rodzaj obuwia, który nazwę wziął od
dalekowschodniej narodowości). Gdy
wzrok podniesiemy wyżej, to spotkamy
BARDOTKĘ (czyli rodzaj biustonosza,
nazwany tak od nazwiska słynnej aktor
ki Brigitte Bardot). Na twarzy marny

40 LAT TUMU: „Młodzież! 0
młodzieży na powiatowej konferen
cji partyjnej w Świdwinie mówiono
najwięcej. Czy dlatego, że młodzie
żowy problem występuje tu ostrzej
niż gdzie indziej? Nie, ale w szere
gach świdwińskiego aktywu partyj
nego wielu jest nauczycieli, dla któ
rych sprawy młodych są szczególnie
bliskie i drogie. Dlatego, że świdwińska organizacja partyjna w pełni
zdaje sobie sprawę, że jaką teraz
wychowa młodzież, takie za parę lat
będzie miała nowe kadry, tak po
trzebne w zakładach pracy, a szcze
gólnie w PGR-ach”.
Świdwińska organizacja partyjna
(pod nazwą SdRP) kontynuuje
chlubne tradycje swojej poprzed
niczki (PZPR) i na pewno w pełni
zdaje sobie sprawę ze skutków wy
chowania młodzieży. Ostatnim
przykładem było pomyślne dla niej
(organizacji) wystawienie w wybo
rach samorządowych młodego kan
dydata, który okazał się... zwykłym
złodziejem.
STYCZEŃ 1959 ROKU, „Głos
rozmawia „z przewodniczącym Za

rządu Wojewódzkiego Stowarzyszę
nia Ateistów i Wolnomyślicieli, to
warzyszem Zenonem Zawadzkim. Na wstępie może kilka słów o zada
niach stojących przed Stowarzysze
niem. - Naszym zadaniem jest wal
ka o laicyzację życia, o humanizm
w jak najszerszym pojęciu, o swobo
dę wyznawania i o tolerancję reli
gijną. Walczymy o świeckość na
uczania. Dążeniem naszym jest pod
noszenie wiedzy społeczeństwa w
dziedzinie filozofii i światopoglądu.
Wiemy, że jest wielu nauczycieli,
zwolenników naszej idei, którzy oto
czeni nieraz morzem zabobonu,
ciemnoty, obskurantyzmu i nietole
rancji, potrzebują naszej pomocy.
Potrzebują jej po to, by móc skutecz
nie przeciwstawić się fanatyzmowi i
wpajać dzieciom wiedzę nie skażoną
pseudonaukowym
irracjonali
zmem" .
Tolerancyjny towarzysz prze
wodniczący walczył o to, by móc
wpajać dzieciom to, co uważał za
nieskażone. Może miał to być pseu
donaukowy irracjonalizm, a może
prawdziwie (po)wolne myślenie?

30 LAT TEMU „co 44 dorosły
mieszkaniec powiatu świdwińskiego
jest członkiem Ochotniczej Rezerwy
Milicji Obywatelskiej. Organizacja
liczy 543 osoby, w tym dziesięć ko
biet. Większość działaczy ORMO,
którzy są m.in. oskarżycielami w ko
legiach, reprezentuje środowiska
chłopskie i robotnicze, zaś tylko 63
osoby - inteligenckie”.
Pozornie wielka liczba członków
ORMO traci znaczenie, gdy policzy
się, że stanowi mniej niż 2 procent
dorosłych mieszkańców powiatu
świdwińskiego.

MOJA K0RRIDA

Dzisiaj kilka słów o naszej gardero
bie, jako że i w tej dziedzinie daje się
zauważyć trochę nowości. Pojawiają się
mianowicie nowe nazwy niektórych no
szonych przez nas rzeczy. Na razie sto
sowane są w języku potocznym, głów
nie mówionym, ale pewnie niebawem
staną się powszechne i w bardziej ofi
cjalnych wersjach polszczyzny.
Mam tu na myśli dwa wyrazy. Jeden
z nich to rzeczownik BOJÓWKI, który
pojawił się na plakacie reklamowym jed
nego z koszalińskich sklepów. Ta nie
zwykła nazwa to określenie pewnego
typu spodni, popularnych wsrod części
młodzieży — tzw. spodni militarnych,
naśladujących mundury komandosów
różnych armii świata. Dodatek do na
szego „Głosu” („Oko”) opublikował
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możliwość zobaczyć LENONKI (charak
terystyczne okulany, które spopularyzo
wał John Lennon), a przed zimnem gło
wę chroniła czapka - w zależności od
czasów i mody — nazywana LENINÓWKĄ (dzięki wodzowi rewolucji) lub
DEGOLÓWKĄ (to od prezydenta Fran
cji Charlesa de Gaulle’a).
Gdy z tymi dawniejszymi, choć (jak
„japonki" czy „lenonki”) wciąż używa
nymi nazwami, zestawimy dzisiejsze
„bokserki” i „bojówki”, to zauważymy
pewną różnicę. Kiedyś liczyły się oso
bowości, jakieś indywidualne wzorce,
dzisiaj - chyba zwracamy uwagę na coś
zupełnie innego. Przyznam, że mnie się
bardziej podobał ten dawniejszy sposób,
wymyślania nazw. Ale to już rzecz gu
stu...

RAFAŁ JANUS

W STYCZNIU 1969 ROKU
„ kierownictwo Szkoły 1000-lecia w

Drawsku powołało Radę Dyrektorów
tej szkoły. Czytelnika zdziwi zapew
ne ten twór organizacyjny. Inicjaty
wa jest jednak godna uwagi, jeżeli
zważymy, że celem jest wspólna tro
ska o wychowanie dzieci. Dyrekto
rzy poszczególnych zakładów pracy
na wspólnych posiedzeniach są in
formowani o postępach wychowaw
czych i naukowych uczniów - dzieci
swoich pracowników, szczególna
uwaga zwracana jest na dzieci naj
słabsze i opuszczające zajęcia szkol
ne. Wspólne działanie zakładu pra
cy, rodziców i szkoły zapewne przy
czyni się do polepszenia pracy wy
chowawczej w szkole”.
Zdziwienie czytelnika trwa.
Wypowiedź Józefa Kobrynia,
dyrektora Okręgowego Urzędu Naj
wyższej Izby Kontroli w Koszalinie
dla „Głosu” z 30 STYCZNIA 1979

ROKU: „Kontrolowaliśmy na przy
kład - i to bardzo dokładnie - za
opatrzenie rynku w warzywa i owo
ce. Prześledziliśmy drogę, jaką one
przechodzą od producenta (prywat
nego i państwowego) aż do sklepu,
zakładu pracy i samego konsumen
ta. Interesowaliśmy się różnymi me
chanizmami rządzącymi podażą i
popytem, nawet warunkami pracy
plantatorów. Spostrzeżenia nasze
były bardzo krytyczne. Nie mogę jed
nak w tej chwili powiedzieć o efek
tach kontroli, bowiem trzeba pocze
kać aż do następnego cyklu, kiedy
można będzie przekonać się, czy i na
ile nasze zalecenia zostały zrealizo
wane” .
Wiadomo, że w gospodarce socja
listycznej prawo popytu i podaży nie
miało szans funkcjonować. Ponie
waż jednak rynek nie znosi próżni,
nawet w socjalizmie musiała się po
jawić namiastka prawa - tajemnicze
mechanizmy rządzące.

ROMAN DĘBSKI

MAGAZYN

GLOS POMORZA

POPATRZEĆ MOŻNA

30 - 31 stycznia 1999 r.

Zmarłym nie potrzeba już nic, może poza wdzięczną pamięcią narodu o ich
ofiarach. Dla jeszcze żywych pieniędzy na odszkodowania nie ma. Są za to na
wysokie emerytury dla byłych UB-owców.

ODSZKODOWAŃ
••• AL ?

Modelki prezentują stroje z kolekcji włoskiego stylisty Raffaella Curiela pod
czas pokazu mody na sezon wiosenno-letni 1999 w Rzymie.

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

Fot. PAP-EPA

Reforma Systemu Ochrony Zdrowia
Powtórka z reformy - c.d.
(10)
Kontynuując podjętą uprzednio tematykę, w dzisiejszym odcinku nasze
go cyklu odpowiadamy na kolejne pytania czytelników, dotyczące zmian w
systemie służby zdrowia.

Czy emeryci i renciści muszą płacić składki
do Kas Chorych?
Nie. Składka na ubezpieczenie zdrowotne pobierana jest z emerytury lub
renty przez ZUS, KRUS lub inną instytucję wypłacającą takie świadczenie. Tak
więc nie ma potrzeby osobistego zgłaszania wniosku do Kasy Chorych. ZUS
lub KRUS dokona wszystkich niezbędnych formalności, łącznie z odprowa
dzeniem składki do właściwej Kasy.
Ponieważ składka na ubezpieczenie zdrowotne jest odliczana od zaliczki na
podatek dochodowy od osób fizycznych, w związku z ubezpieczeniem nie po
nosi się żadnych dodatkowych kosztów.

Jakie świadczenia przysługują emerytom i rencistom
w ramach ubezpieczenia?
Zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (PUZ) eme
ryci i renciści są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W ramach
tego ubezpieczenia przysługują im świadczenia medyczne mające na celu za
chowanie zdrowia, zapobieganie urazom, wczesne wykrywanie chorób, lecze
nie, zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczenie. W związku z tym, w
ramach płaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, Kasa Chorych zapewnia
pomoc lekarską, leczenie ambulatoryjne i szpitalne.
Zaopatrzenie w leki, środki ortopedyczne, techniczne i pomocnicze bę
dzie się odbywało na zbliżonych do dotychczasowych zasadach, to znaczy będą
one wypisywane na receptę - bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową
odpłatnością - przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Bezpłatne zaopatrzenie w leki przysługuje inwalidom wojennym, ich mał
żonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdow
com po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych, uprawnionym
do otrzymywania renty rodzinnej. Wyżej wymienionym osobom przysługuje
prawo do bezpłatnych przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i
leczniczych środków technicznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowot
nego (czyli lekarza mającego podpisany kontrakt w Kasą Chorych).

Jak korzystać z leczenia sanatoryjnego? Kto za nie zapłaci?
Zgodnie z ustawą o PUZ osobom ubezpieczonym przysługuje leczenie uzdro
wiskowe. Zakładami lecznictwa uzdrowiskowego są: szpitale uzdrowiskowe,
sanatoria uzdrowiskowe, przychodnie uzdrowiskowe (zdrojowe) oraz uzdrowi
skowe zakłady przyrodolecznicze.
Leczenie uzdrowiskowe przysługuje osobie ubezpieczonej na podstawie
skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skiero
wanie musi być potwierdzone przez Kasę Chorych, do której należy ubezpie
czony.
Koszty leczenia uzdrowiskowego pokrywa Kasa Chorych, na podstawie
umów zawartych pomiędzy kasą a świadczeniodawcą (czyli - w tym przypad
ku - zakładem lecznictwa uzdrowiskowego). Natomiast osoba ubezpieczona
pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia i koszty dojazdu, chyba że ma
zlecenie na bezpłatny transport.

Czy inwalidzi I grupy z powodu dysfunkcji ruchowej mają
możliwość korzystania z bezpłatnego transportu i leczenia w
szpitalu, klinice lub w szpitalu uzdrowiskowym?
W przypadku osób z dysfunkcją narządu ruchu, ubezpieczonym przysłu
guje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego na zlecenie lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego. Leczenie szpitalne przysługuje tej grupie pacjen
tów na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdro
wotnego w przypadku, gdy cel leczenia nie może być osiągnięty poprzez lecze
nie ambulatoryjne.
W trakcie pobytu w szpitalu leki i materiały medyczne wydawane będą
bezpłatnie. Natomiast zakup leków w aptekach odbywać się będzie na dotych
czasowych zasadach. Ubezpieczony może korzystać także z leczenia, które przy
sługuje mu w trakcie pobytu w sanatorium uzdrowiskowym na podstawie skie
rowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego; ubezpieczony ponosi częściowe
koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Jaka jest odpłatność za wózek inwalidzki?
Wózki inwalidzkie ręczne do stałego użytkowania, terenowe i pokojowe,
przysługują osobom ubezpieczonym bezpłatnie raz na pięć lat.

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Biuro Informacji i Promocji Reform w Ochronie Zdrowia

Jerzy Chojnowski mieszka dziś w
Bobolicach. Pochodzi z rodu o trady
cjach patriotycznych. Za udział w kon
spiracji jego ojciec Jan został areszto
wany przez gestapo i zginął w obozie
koncentracyjnym Auschwitz, a wuja
zamordowali funcjonariusze NKWD w
Katyniu. Jerzy w wieku 16 lat walczył
o Polskę pod sztandarami Armii Krajo
wej i Narodowych Sił Zbrojnych. Ujaw
nił się w 1947 roku. Skorzystał z amne
stii. Ukończył studia, a następnie roz
począł pracę jako asystent na wydziale
technologii towaroznawstwa w Wyższej
Szkole Ekonomicznej. W międzyczasie
uzyskał mieszkanie spółdzielcze. Karie
rę naukową przerwało niespodziewane
aresztowanie. 20 marca 1952 roku czte
rech smutnych panów z Urzędu Bezpie
czeństwa zabrało go z domu i odwiozło
na Rakowiecką w Warszawie. Nakaz
aresztowania podpisała słynna ostatnio
prokurator Helena Wolińska, ścigana
teraz za zbrodnie sądowe. Szybko zo
rientował się, że bezpiece wcale nie cho
dzi o fikcyjne zarzuty szpiegowania na
rzecz obcych mocarstw, lecz o „urobie
nie” go jako świadka w montowanym
wtedy procesie biskupa Czesława
Kaczmarka i innych księży z kieleckiej
kurii.

Za ból i upokorzenie
W ciągu 20-miesięcznej odsiadki po
znał cały repertuar technik stosowanych
przez stalinowskich śledczych. Kilku
dniowe przesłuchania non stop bez
chwili snu, wielogodzinne stanie z pod
niesionymi rękami, siedzenie na nodze
odwróconego stołka i bicie sprężynami,
to był na Rakowieckiej standard. Tor
tury, a także groźba kary śmierci nie
skłoniły młodego człowieka do współ
pracy z ówczesnym „wymiarem spra
wiedliwości”. Niczego mu także nie
udowodniono. Rakowiecką opuścił 26
listopada 1953 roku. Nie przydał się.
Duchownych skazano bez udziału Choj

Ubywają bardzo szybko. Tym razem nie z powodu wy
konywanych wyroków śmierci I tortur. Teraz bije Im
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dzwon"
zegara.
nowskiego. Stracił zdrowie, ale zacho
wał poczucie przyzwoitości.
Mieszkanie w Szczecinie przepadło.
Wróg ludu nie był godzien spółdzielcze
go dachu nad głową. Podobnie jak ubrań
i mebli, bo te również zniknęły. Nad
mierny bagaż nie stanowił więc proble
mu w czasie przeprowadzki. Organy
bezpieczeństwa nakazały bowiem Choj
nowskiemu opuścić portowe miasto.
Daremnie szukał jakiejś pracy w pla
cówkach naukowych. „Element poli
tycznie podejrzany” nie mógł przecież
wykładać. Nawet glazury w łazienkach.
Po „odwilży” w 1956 roku wystąpił
do prokuratora generalnego PRL o od
szkodowanie za bezpodstawne przetrzy
mywanie w więzieniu. Wyliczył, ile
straci! gdy nie pobierał wynagrodzenia,
dodał koszt wyposażenia mieszkania.
Na owe czasy takie żądania były ewe
nementem. Ryzykował, że zamiast za
dośćuczynienia ponownie trafi na Ra
kowiecką. Jerzemu Chojnowskiemu
odpowiedziano, że roszczenia uległy
przedawnieniu. Naiwnością było prze
konanie, iż komuniści zrekompensują
krzywdy swoim ofiarom.
Do sprawy wrócił w 1993 roku. O
wynagrodzenie szkód materialnych i
doznanych krzywd poprosił, za pośred
nictwem Sądu Wojewódzkiego w War
szawie, Skarb Państwa. Wszystkie straty
oszacował według powszechnie przyję
tych wskaźników waloryzacyjnych na
31 tysięcy złotych.
Nazbierał stos dokumentów. Niektó
re pochodzą z archiwów Urzędu Ochro
ny Państwa. Wynika z nich jednoznacz
nie, że Chojnowski był bezpodstawnie
represjonowany za działalność na rzecz
niepodległego państwa polskiego.

Lata lecą, „zegar” bije
Sąd Wojewódzki w Warszawie dłu
go rozważał wniosek, aż w końcu (po

roku) uznał się za niewłaściwego adre
sata sprawy i odesłał dokumenty do
Sądu Warszawskiego Okręgu Wojsko
wego. Nabierały tam „mocy urzędowej”
dwa lata, a w końcu okazało się, że Sąd
Wojskowy także uznaje się za niewła
ściwy. W kwietniu 1996 roku papiery
wróciły z powrotem do Sądu Woje
wódzkiego. Znów musiały czekać na
swoją kolej. Czekają do dzisiaj - łącznie
już 6 lat. Skargi na opieszałość prawa
zbywane są twierdzeniami, że podob
nych przypadków jest co niemiara, aż
12 tysięcy. Próbował coś pomóc mini
ster Jacek Tailor, szef Urzędu ds. Kom
batantów i Osób Represjonowanych, o
wyjaśnienia poprosiło warszawski sąd
Ministerstwo Sprawiedliwości. Jerzy
Chojnowski: - Gdy czytałem, co odpi

sała ministrowi pani sędzia, przeciera
łem oczy ze zdumienia. Z odpowiedzi
wynikało, że całkowicie zgodny z pra
wem był fakt aresztowania mnie i pro
wadzenia 20-miesięcznego śledztwa za
czyny popełnione przed ujawnieniem się
(czyli objętych amnestią), i to ja powi
nienem się zrehabilitować. Całkowita
paranoja. Autorka odpowiedzi uznaje
wyrok byłego Wojskowego Sądu Rejo
nowego w Warszawie, choć dobrze wie,
iż był to „sąd kapturowy", a ja nawet
nie wiedziałem, że odbywa się jakaś roz
prawa.
Wytknięto również kombatantowi
brak w pozwie przyczyny aresztowania.
Zaraz potem czytamy, że ta informacja
była w jednym z załączników. Ot, logi
ka.
J. Chojnowski występował wielokrot
nie jako świadek w procesach opraw
ców z UB. W jednym z postanowień o
umorzeniu sprawy z powodu śmierci
oskarżonego można na końcu wyczytać,
iż odpisy uzasadnienia dla pokrzywdzo
nych i świadków odbiorą ich najbliżsi.
Zainteresowani już nie żyją.
Ubywają bardzo szybko. Tym razem

nie z powodu wykonywanych wyroków
śmierci i tortur. Teraz bije im dzwon
biologicznego zegara. Zmarłym nie po
trzeba już nic, może poza wdzięczną
pamięcią narodu o ich ofiarach. Dla
jeszcze żywych pieniędzy na odszkodo
wania nie ma. Są za to na wysokie eme
rytury dla byłych UB-owców. - Słynny

z okrucieństwa komendant stalinowskie
go obozu w Jaworznie Salomon Morel
żyje sobie spokojnie w Izraelu i pobiera
co miesiąc z naszych podatków dwa i
pół tysiąca złotych - oburza się J. Choj
nowski. - Brak pieniędzy na odszkodo
wania dla represjonowanych owocuje
specyficznym sposobem załatwiania ich
spraw, „na przetrzymanie". Biologia
działa na korzyść państwowej kasy. Cy
niczne to, ale praktyczne - stwierdza z
goryczą.

Nlo2e chociaż goździk?
Kombatant ma również pomysł jak
osłodzić ludziom walczącym niegdyś o
niepodległy byt państwa polskiego
ostatnie chwile żywota. - Niech Mini

sterstwo Sprawiedliwości wydrukuje dla
tych dwunastu tysięcy osób plakietki z
wstępem ustawy o kombatantach z 24
stycznia 1991 r. Brzmi on: „Kombatan
tom oraz ofiarom represji należny jest
głęboki szacunek wszystkich rodaków
oraz szczególna troska i opieka ze stro
ny instytucji państwowych...” Do tego
po goździku wręczanym przez jakąś
uroczą i nie przeciążoną pracą urzęd
niczkę z ministerstwa. Według starych
sprawdzonych wzorów - klapa, goździk,
rąsia. Koszt tego przedsięwzięcia nie po
winien być wyższy niż jedna emerytura
UB-owca - postuluje 70-letni Chojnow
ski.
ROBERT MAŁOLEPSZY
PS. Nazwisko bohatera zostało zmie
nione. Rzecz nie dotyczy bowiem jed
nostkowego przypadku. Jeśli jednak
sprawą zechce się zająć jakaś Ważna
Instytucja, redakcja jest upoważniona do
ujawnienia autentycznych personaliów.

I kiedy przewidywano, że mógłbym coś dalej robić już zawodowo, dostałem sygnał, że politycy
z województwa słupskiego - jak zawsze - złożyli na mnie donos.

Świat krzywych luster
Rozmowa z Wiesławem Remblellńskim, wojewodą słupskim w latach 1991- 93
- Co pana sprowadza do Słupska?

obszaru. Mając do dyspozycji sto hek
tarów i zamieniając je na pole golfowe,
osiągnęlibyśmy najwyższą stopę zysku
- tak jest wszędzie na świecie. Podkre
ślam jednak, że było to raczej wskaza
nie kierunku myślenia niż rzeczywi
stych, realnych możliwości, ponieważ
pole golfowe oderwane od pewnych
sprzyjających okoliczności, jak na przy
kład intensywne życie gospodarcze czy
towarzyskie - będzie puste.

- Jestem przejazdem w drodze do
Gdańska i postanowiłem odwiedzić kil
ka osób, które zapamiętałem jako oso
by bardzo otwarte i sympatyczne.

- Jak pan postrzega region słupski
po pięciu latach od chwili odejścia z
funkcji wojewody?
- Patrząc na pewien obszar, trzeba
zauważyć dwojakiego rodzaju uwarun
kowania: jedno, które jest niezależne od
ludzi, sytuacji społecznej, gospodarczej
i politycznej - jest to po prostu położe
nie względem innych państw i regio
nów; oraz drugie - ukształtowane przez
przyrodę lub szerzej - naturę. W tym
sensie województwo słupskie zawsze
miało pewien potencjał, który mam na
dzieję, zachowało. Ponadto myślę, że
ten proces - niezwykle dramatyczny
zresztą w tym województwie - prze
kształcania stosunków własnościowych
i całej logistyki się nie skończył.
Ludzie żyjący w tym regionie płacą
bardzo wysoką cenę za ten proces.
Mimo że on idzie w prawidłową stronę,
zgodnie z tendencjami jakie panują w
zorganizowanym, europejskim świecie
- to nie pojawiła się nowa infrastruktu
ra.

- Pańskim zdaniem jest to nadal
region nie wykorzystanych szans?
- Jest to region, który potencjalnie ma
te same szanse, jeśli nawet nie większe,
dlatego że - mam przynajmniej taką
nadzieję - nastąpiły spore przemiany w
świadomości żyjących w tym regionie
ludzi. Sądzę, że wielu tę szansę widzi i
akceptuje wskazaną drogę.

- Pański punkt widzenia na kieru
nek rozwoju regionu nie zmienił się,
aczkolwiek zapewne pamięta pan, że
pomysły wojewody Rembielińskiego
były wyśmiewane?
- Rzeczywiście, były wyszydzane,
ale proszę zwrócić uwagę przez kogo?
One były wyszydzane przez grupy lu-

- Pańscy następcy nie widzie!! tej
szansy, czy też zwyczajnie nie da się
zrealizować pewnych zamierzeń
urzędniczym dekretem?

Jestem szczególnym przypadkiem

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

fot. archiwum

dzi, dla których ta wizja rozwoju stano
wiła wyzwanie. Należało albo natych
miast zaakceptować taki program, za
ryzykować swoją - być może - nie
sprawność, swoją nieumiejętność wyko
nania takiego zadania albo druga bez
pieczniejsza forma - to po prostu zamie
nić to w świat krzywych luster; wyszy
dzić, wykpić, omijając tym samym nie
bezpieczeństwo związane z tym wyzwa
niem.

- W pamięci wielu mieszkańców
dawnego słupskiego zapisał się pan
jako wojewoda od jeleni i pól golfo
wych. Niezbyt przychylna ocena?
- To najlepiej oddaje tę karykatural
ność całej sprawy, bo gdyby tutaj udało
się hodować jelenie - co udaje się Szko
tom i trochę Nowozelandczykom,
zresztą znakomicie na tym zarabiają to nie byłoby to źle dla jakiejś części
ludzi z tego regionu zajmujących się
rolnictwem. Natomiast pola golfowe dla
mnie były raczej pewnego rodzaju sym
bolem maksymalnego wykorzystania

- Muszę trochę usprawiedliwić oso
by, które przed i po mnie zarządzały
województwem. Otóż ja jestem takim
szczególnym przypadkiem, bo przyje
chałem do Słupskiego z Warszawy za
fascynowany tutejszą przyrodą. To było
niejako przedłużenie moich osobistych
zainteresowań i fascynacji, a przecież
nie każdy musi być przyrodnikiem.
Natomiast sądzę, że każdy człowiek
odpowiedzialny za politykę i rozwój
tego regionu, jeżeli sam nie czuje we
wnętrznego przekonania, powinien po
służyć się radą ekspertów. A eksperty
za byłaby taka: należy tu zawsze popie
rać tendencje i inicjatywy, które by za
chowały stan środowiska i stan przyro
dy, niewątpliwie największe bogactwo
tego regionu. Po drugie należałoby
wspierać każdą inicjatywę, która stano
wi zalążek przemysłu turystycznego w profesjonalnym znaczeniu tego poję
cia.
Należałoby popierać tendencję od
chodzenia od prostej hodowli zbóż i
dostarczania surowców, na rzecz prze
twarzania żywności w bardzo wysoko
kwalifikowane wyroby. Wreszcie nale
żałoby jeszcze raz podejść do proble
mu zagospodarowania wybrzeża. Uwa
żam, że jest to dość dramatyczny pro
blem, bo krajobraz klifowego brzegu w

tym regionie jest w dużej mierze zde
wastowany.
- Od kilku lat nie mieszka pan w
tym regionie, mimo to co pewien czas
odżywa wspomnienie o panu, ale w
niezbyt przychylnym kontekście. Czy
to w jakiś sposób rzutuje na pańskie
życie?
- Odczułem to ostatnio dość mocno,
bo byłem jednym z ekspertów, który
pracował w AWS-owskim zespole pro
gramowym, zajmującym się ochroną
środowiska człowieka. I kiedy przewi
dywano, że mógłbym coś dalej robić już
zawodowo, dostałem sygnał, że polity
cy z województwa słupskiego - jak za
wsze - złożyli na mnie donos. Nie ukry
wam więc, że mam pewne problemy, ale
cóż... to jest dopust Boży. Bez wątpie
nia istnieje grupa rozczarowanych dzia
łaczy, dla których moje bezkompromi
sowe postępowanie było przyczyną ja
kichś kłopotów w życiu, przeszkód i te
raz odpłacają się.
Mimo wszystko jestem głęboko prze
konany, że w tym regionie jest wielu
ludzi, którzy chętnie uścisnęliby mi rękę
i z którymi ja Świetnie bym się czuł.
- Jak pan sądzi, czy powiaty z by
łego województwa słupskiego mają
szansę na przebicie się w silnym wo
jewództwie pomorskim?
- Jeżeli pozbędą się jakiejś konfron
tacyjnej, roszczeniowej maniery to z
pewnością - tak. Sądzę, że należałoby
bardzo przemyślnie wykorzystać
Gdańsk. Przede wszystkim jako potęż
ny, europejski ośrodek promujący. Na
leżałoby jednak zawrzeć dobrosąsiedz
kie kontakty - wtedy Gdańsk mógłby
wypromować inne miasta czy przedsię
wzięcia w nowym województwie.
Wszystko zależy - zresztą jak zawsze od wzajemnych relacji między ludźmi.
Rozmawiał:
ANDRZEJ WATEMBORSKI,
Radio Koszalin
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Ukryta
finezja amatora
Rozmowa z Kubą Sienkiewiczem, liderem zespołu Elektryczne Gitary
- Tworząc swoje piosenki, chce pan
skłonić odbiorcę do wysiłku intelektu
alnego, czy po prostu dostarczyć mu
dobrej zabawy?
-1 jedno, i drugie. W tych piosenkach
chodzi o zderzenie wieloznacznego tek
stu z bardzo prostą, wręcz schematyczną
muzyką. Dlatego można je odbierać na
różnych płaszczyznach. Można ograni
czyć się jedynie do warstwy rytmicznej
i słuchać chwytliwych refrenów, jak i
również doszukać się jakichś subtelniej
szych niuansów, które gdzieś tam prze
cież są zawarte...

- Mój ulubiony to „amator ze spi
sem cudzołożnic” z piosenki „Co po
wie Ryba”...

meblościanka
PASSAU masyw
sosna

szafa
GARDA
kolor sosny

- To akurat nawiązanie do filmowych
ról Jerzego Stuhra... Ale mnie zależy na
każdym słuchaczu - tym, który uczest
niczy w tej zabawie słownej, którą mu
proponuję, jak i tym, którego ona nie
interesuje.

- A mnie się wydawało, że artysta
nie rozumiany przez szeroką publicz
ność nie czuje się zbyt komfortowo...
- Czasem drażni mnie to, że kojarzo
ny jestem tylko z ostatnio promowanym
utworem z pominięciem całego mojego
dość różnorodnego repertuaru, który
stworzyłem nie tylko z Elektrycznymi
Gitarami. Mam przecież na koncie pły
ty solowe, współpracowałem z kabare
tami. Tymczasem stereotyp jest taki:
„Sienkiewicz? Aha, to ten od „Kilera”
albo od „Jestem z miasta”, albo „Co ty
tutaj robisz”. Kiedy zdarza się zbyt czę
sto, to jest dla mnie denerwujące. Ale
nie powiem, by stanowiło jakiś większy
problem.

nej wersji kompozycja Franka Zappy.
Na najbliższą płytę przygotowuję zaś
przeróbki utworów zespołu AC/DC.
Lubię takie stylowe, rockowe, radosne
granie. Zarówno Beatlesi jak i AC/DC
to wykonawcy, którzy bardzo ściśle
trzymają się formy rock’n’rollowo-bluesowej.

- Może tylko Frank Zappa trochę
odstaje od tego towarzystwa.
- Zappa z kolei posługuje się często
pastiszem, wygłupem, cytatami mu
zycznymi. To mnie u niego najbardziej
fascynuje.

- Coraz częściej pisuje pan muzy
kę do filmów...
-Zaczęło się od serialu „Pokój 107”,
do którego zrobiłem piosenkę tytułową
i muzykę ilustracyjną. Musiałem tam
ułożyć muzykę do konkretnych scen,
kierując się ich długością, charakterem,
musiałem posługiwać się nutami, żeby
muzycy w studio wszystko mogli zagrać
sprawnie bez prób. Dzięki temu chyba
zgłosił się do mnie Juliusz Machulski.
Zaproponował najpierw wykorzystanie
gotowych utworów do „Kilera”, a po
tem zmienił zdanie i poprosił o muzykę
ilustracyjną i piosenkę wiodącą. Zrobi
łem też dwie piosenki do filmu „Spona”, jedną - do serialu „Taksówka z
numerem 1”, teraz mam kolejne zamó
wienie od Juliusza Machulskiego do

w tych czasach, gdy tworzyli, zasięg
ich oddziaływania nie był aż tak wiel
ki.
«
- Mnie się też tak wydaje. Nie byli
aż tak znani, jak kiedyś myślałem. Choć
w pierwszej połowie lat siedemdziesią
tych rok w rok wygrywali każdą,,Famę”
i mieli znakomite recenzje w prasie,
również tej oficjalnej. Z powodu cen
zury musieli zakończyć działalność i
zostali szybko zapomniani. Odnawianie
tego teraz napotyka duże trudności.
Świat idzie do przodu, wciąż pojawia
się mnóstwo nowych kierunków arty
stycznych. Mimo to kilka piosenek „Sa
lonu” w moich wersjach zdobyło sobie
pewną popularność, na przykład „Pap
kin” albo „Telewizja”. Nie żałuję więc
tego przedsięwzięcia.

- Jako praktykujący lekarz neuro
log i znany muzyk musi pan być bar
dzo zapracowany. Nie stał pan nigdy
przed dylematem - muzyka albo me
dycyna?
- Udało mi się ten dylemat rozwią
zać. Pracowałem przez dwanaście lat w
szpitalu i łączyłem to z graniem. Funk
cjonowałem tak, dopóki nie zaistniało
ryzyko, że nawalę w pracy. W połowie
1997 roku odszedłem ze szpitala i pro
wadzę odtąd praktykę prywatną, co po
zwala mi bardzo dobrze godzić medy
cynę z estradą.

- Większość pana tekstów można
przyjąć z uśmiechem. Czy o to panu
chodzi?
- Tak, to ma być zabawa formą, sko
jarzeniami. Punktem wyjścia jest język
potoczny, zwroty używane na co dzień,
na bazie których można tworzyć rymy,
dalsze skojarzenia. Jeśli są tam jakieś
treści poważne (a najczęściej są), to mają
lekką formę. Chodzi o to, by stworzyć
„lekki” repertuar z ukrytą finezją.

szafa DUPLO II

- W jaki sposób pisze pan teksty?
Siada pan nad kartką papieru i mówi
sobie „teraz napiszę piosenkę”, czy te
skojarzenia same panu się nasuwają
w różnych sytuacjach?
- Pomysł na piosenkę, czyli na znale
zienie kontekstu między słowami, me
lodią i interpretacją przychodzi sam, w
jednej chwili. I wtedy piosenka jest naj
lepsza - lekka i niewymuszona. Kiedy
natomiast zamierzam coś napisać i z tą
myślą siadam do tego i pracuję, to naj
częściej wychodzą wypociny, które lą
dują w koszu.

- A strona wokalna? Mam wraże
nie, że śpiewa pan niedbale. Czy to
celowe?

wykałaczki

- Tak, to amatorskie, niedbałe śpie
wanie. Ja programowo uprawiam pio
senkę amatorską i uważam się za ama
tora.

- Jak na amatora cieszy się pan
dużą popularnością...

kolor czarny

forma
do pieczenia

- Dlatego właśnie zamierzam jak naj
dłużej tę amatorskość utrzymywać. Wi
dzę, że to się sprawdza, jest dobre i sku
teczne.

- Z jednej strony przyznaje się pan
do inspiracji piosenką autorską, twór
czością „drugiego obiegu”, z drugiej
zaś sięga do dorobku twórców rocko
wych. Z czego to się wzięło?
- Kiedy zaczynałem uczyć się gry na
gitarze, słuchałem sporo muzyki Jacka
Kaczmarskiego, Jacka Kleyffa, Jana
Krzysztofa Kelusa. A jednocześnie za
pośrednictwem takich radiowych audy
cji jak „Bielszy odcień bluesa” Jana
Chojnackiego docierała do mnie muzy
ka bluesowa, rhythm’n’bluesowa. Wzię
ło się to więc z pomieszania tych wpły
wów. W dość ważnym momencie - kie
dy zaczynałem układać własne piosen
ki - popularny był zespół Wały Jagiel
lońskie, który łączył kabaret z pastiszem
rockowym. To też w jakimś stopniu
mnie ukształtowało.

- Interesują mnie szczególnie te in
spiracje rockowe. Sięga pan przecież
do rockowego repertuaru.
- Przede wszystkim muszę wymienić
zespół The Kinks, którego utwory sam
wykonuję. Na przykład „Stacja Wila
nowska” czy „Od morza do morza”, to
moje wersje piosenek Kinksów. Rów
nież The Beatles: „Moje serce jest jak
pies” to kompozycja Paula McCartneya.
Z kolei utwór „Ja nie wiem, co to sen”
w tłumaczeniu Piotra Łojka zaczerpnę
liśmy z repertuaru Lou Reeda i umieści
liśmy na płycie „Na krzywy ryj”. Tam
również znalazła się w nieco uproszczo

Ja programowo uprawiam piosenkę amatorską i uważam się za amatora

------------------------------------------------------------------------------- Fot. Polłgram
serialu „Szczęki”. Powoli staje się to
moim drugim zawodem.

- Sprawia to panu satysfakcję?
- Tak. Można sprawdzić swoje moż
liwości w układaniu czegoś, co ma speł
niać określone warunki. To pewne wy
zwanie dla autora. Jeśli sobie z nim po
radzi, ma satysfakcję.

- Ścieżka dźwiękowa z „Kilera”
pobiła rekordy sprzedaży, teraz
mamy „Kiler-ów 2-óch”. Ale wyda
jąc płytę „Źródło” z własnymi wer
sjami piosenek Jacka Kleyffa, nie li
czył pan chyba, że zyska sobie ona
popularność?
- Nie liczyłem i tak się nie stało.
Sprzedało się zaledwie około 20 tysię
cy płyt i kaset. Ale przyczyniło się to w
jakimś stopniu do tego, że grupa kaberetowa „Salon Niezależnych”, czyli Ja
cek Kleyff, Michał Tarkowski i Janusz
Weiss ponownie się zeszli na jubile
uszowy koncert w Warszawie i wydali
swoje archiwalne nagrania.

- Takie postacie jak Kleyff są już
niemal legendarne. Wydaje mi się, że

- Czy popularność ułatwia panu
funkcjonowanie w światku lekar
skim?
- Przyznaję, że istnieją pewne związ
ki. Dzięki temu, że jestem znany z es
trady mam trochę ułatwione kontakty z
firmami farmaceutycznymi. Łatwiej mi
też załatwić pewne formalności związa
ne z zawodem. Spotykam się z większą
życzliwością niż osoba nieznana. Sam
natomiast w żaden sposób nie łączę
muzyki i medycyny. Żargon medyczny
nie przenika w żaden sposób do piose
nek.

- Nie ma takich pacjentów, którzy
przychodzą do pana tylko po autograf
na recepcie?
- Nie ma. To za drogo kosztuje.

Rozmawiał:

GRZEGORZ SZCZEPAŃSKI
PS. Na rynku jest już dostępna mu
zyka Elektrycznych Gitar do filmu „Ki
ler-ów 2-óch”. Złotówka ze sprzedaży
każdej kasety lub płyty wspomoże dwa
domy dziecka w Zwierzyńcu w woje
wództwie zamojskim.
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Co mówią źrenice naszych oczu?

twarzą, poza gestem

Poza

Co mówi o nas spojrzenie, wyraz twarzy, gest czy odległość, w
jakiej zatrzymuję się od partnera - wyjaśnia prof, dr hab. Walde
mar Domachowski.

Ludzie chętnie przyjmują, że słowa
mogą kłamać, lecz zachowania są szcze
re, bo wymykają się spod kontroli.
Bywa, że czerwienię się podczas roz
mowy, taka już moja uroda. Ktoś, kto o
tym nie wie, uzna mój rumieniec za
oznakę wstydu, zakłopotania, nieśmia
łości. Jeśli zaś kłamię w żywe oczy i
chcę, by słuchacz mi uwierzył, celowo
patrzę mu prosto w oczy. Czy mrugnię
cie oka u naszego rozmówcy jest mimo
wolną reakcją czy znaczącym sygna
łem? W codziennym życiu ludzie roz
strzygnęli ten dylemat. Przyjmują, że
czyjeś zachowanie jest bogatym źró
dłem informacji o człowieku. Ważniej
szym często niż słowa, które wypowia
da.
Słuchając czyjejś wypowiedzi, jedno
cześnie intensywnie obserwują jego za
chowanie. Czy patrzy w oczy? Jakim
tonem mówi? Czy nie drży mu głos? Co
robi z rękami? Nieświadomie interpre
tują te reakcje. Często traktują różne
przejawy zachowań jako informację o
tym, co ktoś celowo stara się ukryć.
Choćby zapewniał słowami o swej
szczerości, jeśli jednocześnie unika kon
taktu wzrokowego, patrzy w bok, w górę
czy „po kątach”, słuchacz szybko do
chodzi do wniosku, że rozmówca kła
mie.
Można kontrolować twarz, gesty, po
stawę ciała. Do pewnego stopnia, choć
z trudem, można nadać „ciepły” wyraz
naszemu spojrzeniu. Jeden tylko sygnał
niewerbalny całkowicie wymyka się
naszej kontroli. Jest nim zmiana wiel
kości źrenic. Co mówią źrenice naszych
oczu? Wszystko, co spotyka się z nasza
aprobatą prowadzi do powiększania się
źrenic, zaś to, co budzi niechęć powo-

Czy pod taką „maską”, jaką proponuje na tegoroczny karnawał krakowskie
studio „Metamorfoza”, można ukryć swoje prawdziwe ,Ja”?

--------------------------------------------------------------------------------------- Fot. PAP
duje ich zmniejszenie się. Stwierdzono,
że kobiety reagują zwiększaniem się

źrenic na widok mężczyzn i dzieci, mężczyźni na widok kobiet, a homoseksu

aliści na widok mężczyzn. A tak zwani
donżuani? Okazało się, że reagują po
dobnie, jak... homoseksualiści. Wiele
różnych czynników wpływa na zmianę
wielkości źrenic. Doliczono się aż 27
takich czynników. Jeśli dostrzegam, że
źrenice partnera na mój widok się roz
szerzają wówczas sądzę, że darzy mnie
sympatią. Choć zarazem nie uświada
miam sobie, co wpływa na moje prze
konanie.
Dwóm grupom badanych pokazywa
no zdjęcie matki trzymającej na ręku
niemowlę. Zdjęcie to różniło się tylko
jednym szczegółem. Na jednym zdjęciu
źrenice matki były zdecydowanie więk
sze niż na drugim zdjęciu. Osiągnięto
to droga retuszu. Każdej grupie zadano
takie samo pytanie: jak bardzo ta matka
kocha swoje dziecko? Badani zaznaczali
swa odpowiedź na tzw. „skali miłości”.
Okazało się, że zdecydowanie większą
miłość przypisano matce o większych
źrenicach. Następnie próbowano się
dowiedzieć, czym kierowali się badani,
oceniając miłość matki do dziecka. W
odpowiedziach badani wskazywali na
różne elementy: jak matka trzyma dziec
ko, jak ułożone są jej ręce, w jaki spo
sób stoi itp. Nikt jednak nie wspomniał
o wielkości źrenic. A przecież poza tym
jednym szczegółem zdjęcia niczym się
nie różniły. W latach trzydziestych mod
ne było wśród kobiet przed przyjęciem
zakrapianie oczu atropiną, która rozsze
rza źrenice. Kobiety te wydawały się
mężczyznom bardziej atrakcyjne. Do
strzegając powiększone źrenice męż
czyźni uznawali nieświadomie, że jest
to reakcja na nich jako obiekty pożąda
nia i odpowiadali tym samym.
(Miesięcznik „Charaktery”)

KUCHNIA NA ŚWIECZNIKU

Tłusto, miło i przyjemnie
Zenon Szulc, dyrektor Rejonowego
Urzędu Poczty w Koszalinie, choć po
trafi gotować, robi to bardzo niechętnie.
Wymyślił nawet sprytną metodę od
uczania rodziny od tego, że i on może
brać udział w gotowaniu. Zastosował
prosty, acz skuteczny wybieg przypala
nia ziemniaków i mięsa, których przy
gotowanie mu powierzono. Jak wiado
mo, swąd spalonego mięsa jest tak trud
ny do wywietrzenia, że nikt nie zechce
ryzykować powtórnego „zagazowania”
mieszkania. Bywa jednak, że Zenon
Szulc sam, z własnej, nie przymuszonej
woli bierze się do gotowania. Zrewolu
cjonizował swoją dietę, odkąd przeczy
tał książkę Jana Kwaśniewskiego zaty
tułowaną „Tłuste życie”.

-Nie jestem łatwowierny, w tej książ
ce przekonuje mnie medyczna argumen
tacja - mówi. - Człowiek jest drapież
nikiem, świadczy o tym bardzo krótki
przewód pokarmowy. Krowa ma dłuższy,
dlatego ona je trawę, a my ją. Zdaniem
autora książki, w skład naszej diety po
winna wchodzić niewielka ilość białka,
dużo tłuszczu i mało węglowodanów.
Przez lata katowałem się jedzeniom wa
rzyw, owoców i pieczywa. Teraz jem to,
co lubię. Schudłem, wyrównało mi się
ciśnienie, lepiej się czuję.

•

W czasach studenckich zasłynął w akademiku z robienia wyjątko
wo aromatycznej jajecznicy. Składała się z dwóch cebul i Jednego
jajka, a jej boski zapach wabił głodnawych studentów. Nazwano
ją nawet, na cześć twórcy, „jajecznicą ala Szulc”.
Eksperymenty kulinarne przeprawadza pan Zenon jedynie na sobie. Rodzi-

na w nich nie uczestniczy. Jest zadowolony, bo w końcu jada co chce, nie ka-

Zenon Szulc: Przez lata katowałem się jedzeniam warzyw, owoców i pieczywa.
Teraz jem to, co lubię.

------------------------------------------------------------------------------- Fot. Izabela Oleś

tuje się męczącymi dla niego dietami.
Tłuste mięsa smaży na smalcu i spoży
wa z przyjemnością. Jedyna surówka to
kiszona kapusta lub ogórek. Naszym
Czytelnikom zdecydował się polecić
oczywiście danie mięsne: befsztyk z
polędwicy wołowej.
Składniki:
4 plastry polędwicy wołowej o gru
bości dwóch centymetrów.
1/3 szklanki czerwonego, wytrawne
go wina oraz
przyprawy: pieprz, sos tobasco, pa
pryka, chili, vegeta i roztarty ząbek
czosnku.
Zenon Szulc lubi potrawy pikantne,
lecz nie słone. Prawie nie używa soli.
W tym daniu zastępuje ją vegetą. Wino,
przyprawy i czosnek należy ze sobą po
łączyć. Będzie to rodzaj marynaty. Mię
so umyć i rozbić tłuczkiem na dość cien
kie kotlety, zalać winem z przyprawa
mi. Tak przygotowane zostawić w lo
dówce na dwie godziny. Po upływie
tego czasu wyjąć i wrzucić na patelnię
z bardzo mocno rozgrzanym, wręcz dy
miącym smalcem. Po dwie minuty sma
żenia z każdej strony i danie jest goto
we.
Notowała:

ANNA BŁĄDEK

ZDR0WK0

Czuwanie nad rozwojem
Poradnia zajmuję się profilaktyką,
diagnozowaniem, leczeniem i rehabili
tacją maluchów. Lista potencjalnych
pacjentów jest długa. Do doktor Jolan
ty Dziuban trafiają m.in. wcześniaki,
dzieci dystroficzne (urodzone o czasie,
ale z niską wagą), noworodki, które
przeszły zamartwicę i te z ciąż zagro
żonych, z wadami rozwojowymi, mó
zgowym porażeniem dziecięcym, upo
śledzeniem umysłowym, zespołem Do
wna, autystyczne. Zgłaszają się tutaj tak
że rodzice dzieci spoza wymienionych
grup ryzyka, którzy bacznie obserwują
swoje pociechy i widzą, iż rozwijają się
one inaczej niż rówieśnicy.
- Kochająca matka wychwyci sygna

ły, któiych nie zauważy pediatra podczas
krótkiej wizyty - twierdzi doktor Dziu
ban. Radzi rodzicom, aby uważali m.in.
na: częsty płacz niemowlęcia, jego nie
pokój, prężenie się, wyginanie do tyłu,
wiotkość, nieprawidłowy przyrost ob
wodu głowy, asymetrie w ułożeniu cia
ła (odchylenia w jedną stronę). Nie
zmiernie ważne jest obserwowanie eta
pów rozwoju ruchowego dziecka do 1
roku życia.

Jeśli dziecko z powodu wrodzonych wad lub innych przyczyn roz
wija się wolniej n!2 rówieśnicy, rodzice znajdą fachową pomoc w
Poradni Oceny Rozwoju Przychodni Matki i Dziecka w Słupsku przy
ul. Wałowej, jedynej w byłym województwie słupskim.
- Do czwartego miesiąca życia zdro
we niemowlę powinno uzyskać stabili
zację głowy. W szóstym-siódmym mie
siącu siada, w siódmym-ósmym pełza,
potem raczkuje, staje na nóżki i chodzi
- opisuje stadia rozwoju malucha pani
doktor. Nie należy zakłócać tych eta
pów, wkładając na przykład półroczne
dziecko w chodzik. Mózg dziecka do 1
roku życia jest jak komputer. Trzeba go
zaprogramować, dostarczając mu jak
najwięcej różnorodnych bodźców. Sty
mulacja połączeń między komórkami
mózgowymi następuje podczas zdoby
wania przez dziecko kolejnych etapów
rozwoju: od podnoszenia główki do cho
dzenia. Dlatego tak ważne jest, aby nie
mowlę przeszło wszystkie te stadia. Dla
tego też na ich schemacie opierają się
wszystkie metody rehabilitacji dzieci
niepełnosprawnych.
Wg doktor Dziuban niezmiernie waż

ne jest pełzanie: naprzemienna praca rąk
powoduje stymulację połączeń między
półkulami mózgu. Matki nie wierzą, kie
dy lekarz im mówi, iż brak tego etapu
może w przyszłości skutkować m.in.
gorszą koordynacją ręka-oko, a nawet
wystąpieniem dysleksji, dysgrafii i pro
blemów z mową. Poświadczają to ba
dania naukowe: Amerykanie stwierdzi
li, iż w plemionach, w których matki
noszą niemowlęta w chustach, a więc
ograniczają im swobodne pełzanie, dzie
ci mają problemy na przykład z widze
niem na krótsze odległości.
- Dziecku potrzebna jest miłość mat

ki, poczucie bezpieczeństwa i stymula
cja - twierdzi słupska lekarka. -Mówię
to przede wszystkim matkom dzieci nie
pełnosprawnych. Bo od ich spokoju i
chęci współpracy z naszą przychodnią
zależą efekty leczenia. A rehabilitacja

jest długotrwała i wymagająca od ma
tek poświęcenia się dzieciom.

ANNA CZERNY-MARECKA

WAGA
23 IX-22 X
BARAN
21 III - 19 IV
Zajmij się swoją karierą, bo ta bę
dzie przechodziła bardzo różne kole
je: raczej nie będzie dobrze. Niewiele
możesz zdziałać, a to za sprawą takie
go a nie innego układu planet. Te zaś
bywają kapryśne. Nie przejmuj się
zbytnio, pozwól, aby wydarzenia same
się toczyły. Wkrótce zorientujesz się,
co powinieneś zrobić, zaufaj intuicji,
która Cię nie zawiedzie. Coś się rów
nież zmieni w życiu Twego partnera,
co pociągnie za sobą różnorodne kon
sekwencje - czy w miarę pozytywne?
Czas pokaże. Pilnuj swoich rzeczy
przed kradzieżą, bo możesz przez nie
uwagę sporo stracić.

SKORPION
23 X - 21 XI
Będzie tak dobrze, że aż nie do
uwierzenia. Żadnych kłopotów, żad
nych niepotrzebnych stresów, żadnych
rozmów z nielubianymi osobami.
Szczęściarz z Ciebie, Byku! Ciesz się
więc swoją dobrą passą i nie szukaj
powodów do zadręczania siebie i oto
czenia. Jeśli nadal nie wiesz jak wy
brnąć z kłopotu, w który sam się wpa
kowałeś, posłuchaj rady najbliższej Ci
osoby - ona na pewno chce dobrze.
Zmian na lepsze spodziewaj się też w
karierze zawodowej - nie będzie to od
razu wielki awans, ale spora gratyfi
kacja.

BLIŹNIĘTA
21 V-20 VI
Zajmiesz się realizacją marzeń. I
bardzo dobrze. To znakomity czas na
spełnienie nawet śmiałych fantazji. W
tym tygodniu nie zabraknie Ci energii
i pomysłowości, które możesz wyko
rzystać po to, by spełnić ukryte pra
gnienia. Gwiazdy mówią, że nie bę
dzie Ci nic przeszkadzało, by wresz
cie poczuć się pewnie i na swoim miej
scu. Zwróć więcej uwagi na swoje
zdrowie, bo zwykle zupełnie je sobie
lekceważysz. Jakie mogą być tego
skutki? Z pewnością nie najlepsze, o
czym wiesz bez patrzenia w gwiazdy.

RAK
21 VI-22 VII
Możesz wkrótce spotkać idealnego
partnera na całe życie. Jeśli jednak uro
dziłeś się w drugiej dekadzie miesią
ca, nie decyduj się od razu. W Twoim
wypadku zalecana jest rozwaga i po
wściągliwość. Ślub ani poważne
oświadczyny nie wchodzą w Twoim
przypadku w grę - możesz szybko
żałować, że wybrałeś niewłaściwie.
Najlepsze na spotkanie z miłością będą
pierwsze dni lutego. Przygotuj się na
duże powodzenie u płci przeciwnej zwróć szczególną uwagę na osoby o
imieniu Iwona i Krzysztof. Zdrowie
będzie ci dopisywać wyjątkowo.

Jl

LEW
23 VII-22 VIII

Los będzie się prześcigał w podsu
waniu Ci przyjemności. Tyle dobrego
na jednego! Lwie, jesteś szczęścia
rzem. Ten tydzień będzie niezwykły i
może się zdarzyć, że w przyszłości sie
dząc w bujanym fotelu opowiesz wnu
kom jak to kiedyś babcia (dziadziuś)
miała niezwykły fart w życiu i co z
tego wyniknęło. Niespodzianki w tylu
dziedzinach i tak niezwykłe gwiazdy
zsyłają rzadko. Tym razem wszystkie
świecą dla Ciebie, a Ty korzystaj z
tego jak najpełniej. Nie obawiaj się,
że za szczęście wkrótce przyjdzie Ci
zapłacić. Myśl pozytywnie, a co waż
niejsze zacznij tak naprawdę pojmo
wać rzeczywistość

PANNA
23 VIII-22 IX

Doktor Jolanta Dziuban: śledzę losy
moich pacjentów i jestem pełna podzi
wu, jak wielu z nich - dzięki systema
tycznej, ciężkiej pracy, radzi sobie w
życiu na równi ze zdrowymi rówieśni
kami. Są silni psychicznie, fizycznie i
emocjonalnie.

----------------------------FoŁ Jan Maziejuk

Znowu ulegniesz magii czyichś
słodkich słówek, komplementów,
podszeptów. Jednym słowem, Wago,
pozwolisz się omotać. Nawet nie po
czujesz jak znajdziesz się w pajęczej
sieci ustawionej przez kogoś pułapki.
Dasz się złapać, to pewne, pytanie tyl
ko, na jak długo? Zdrowy rozsądek nie
opuści Cię na szczęście, więc może
się tak zdarzyć, że uda Ci się w miarę
szybko przetrzeć oczy. Uważaj więc.
Rozwaga nie ma nic wspólnego z po
dejrzliwością, a tego u siebie nie lu
bisz najbardziej. Nie wpadaj w depre
sję, bo tylko dobra kondycja będzie
twoim sprzymierzeńcem. Nie biegnij
po pomoc do najbliższych, dasz sobie
sam radę.

Zamartwiać się będziesz o pienią
dze. Prawda, że na ich nadmiar nigdy
nie narzekałaś, ale tym razem nadejdą
rzeczywiście trudne chwile. To wła
śnie pieniądze staną się przyczyną
Twoich zatargów z najbliższymi, z
rodziną i otoczeniem. Ich wytrzyma
łość zostanie wystawiona na próbę, bo
przejdą z Tobą dość trudne chwile.
Może lepiej powiedzieć prawdę i po
zwolić innym zrozumieć przyczynę
Twoich złych humorów i złego nastro
ju? Mężnie stawisz czoło problemom,
los stanie po Twojej stronie. Wkrótce
wszystko tak się wyklaruje, że sam nie
poznasz swego konta wytrwałości.

Rzucisz się w wir życia towarzy
skiego, aż zabraknie Ci tchu. Nie za
pominaj jednak, że masz, jak każdy,
ograniczoną wytrzymałość i zdrowie.
To zaś nie będzie najlepsze, okaże się,
że przysporzy Ci sporo trosk. Żeby się
zrelaksować, zacznij działać w tych
dziedzinach, które lubisz. Sam wiesz
najlepiej, co przynosi Ci ulgę i zado
wolenie. Wkrótce dojdziesz do normy,
nie obawiaj się więc krótkotrwałego
spadku formy.

/

STRZELEC

22X1-21 XII

Staniesz się drażliwy i zmienny w
nadchodzącym tygodniu. Będzie Ci
trudno nie wywoływać sprzeczek,
zwłaszcza w domu, z najbliższymi.
Ten zły czas minie dość szybko, ale jeśli nad sobą nie zapanujesz - i tak
nawarzysz sobie piwa. A ty z akoholi
najbardziej lubisz wysokoprocentowe
trunki. Trzeba jednak będzie stawić
czoła wydarzeniom i rzeczywistości
- jeśli tylko znajdziesz w sobie siły i
odwagę, by przyznać się do błędów,
nie będziesz cierpiał długo. Jeśli zaś
zrejterujesz, może być nieciekawie. W
chwilach wielkiej niepewności po
myśl, że każdy z nas popełnia błędy.

KOZIOROŻEC
22X11-19 1
Niezbyt rozważnie wpakowałeś się
w miłosne awantury. Nakręciłeś, namotałeś, a teraz oczekujesz od losu
pomocy. Sam musisz sobie poradzić,
choć nie będzie Ci łatwo znaleźć roz
wiązanie, które zadowoli wszystkich
zainteresowanych. Ktoś w tej grze
musi być przegrany, ale czy potrafisz
wskazać na siebie? Wprawdzie nie jest
łatwo zapanować nad swoim ego
izmem, ale nie jest to przecież nie do
wykonania. Postaraj się nie palić za
sobą mostów, nie zatrzaskiwać
wszystkich drzwi, kto wie, może trze
ba będzie wkrótce poprosić kogoś o
psychiczne wsparcie. Szukaj go u wy
próbowanych przyjaciół, bo na szczę
ście na nich możesz liczyć.

WODNIK
201-1811
Flirty i uczuciowe rozterki zdomi
nują ten tydzień. Niczym bohater fil
mowego romansu staniesz przed dy
lematem: kto, czy na zawsze i co przy
niesie przyszłość. Nikt nie zna odpo
wiedzi na te pytania, ale gwiazdy
świecą dla Ciebie przyjaznym bla
skiem. Może więc warto podjąć to
ryzyko? Nie zawsze ucieczka jest do
brym posunięciem, a niektórych po
czynań nie sposób już zmienić!
Miraż wielkiej wygranej może się
spełnić, pytanie tylko, czy będzie do
tyczył wyłącznie pieniędzy! Zaopie
kuj się sobą (dbaj o zdrowie), bo nikt
nie zrobi tego lepiej od Ciebie. Nie
przemęczaj się w pracy.

*

RYBY
19 II-20 III

Niektórym z Was gwiazdy przy
niosą wielką niespodziankę: bardzo
dużo pieniędzy bez względu na posia
dane już dochody. Ta wiadomość
spadnie na Was niczym grom z nieba,
ale czy tak do końca Was sparaliżuje?
Przecież wszystko zależy od punktu
widzenia. Pod koniec tygodnia (uro
dzeni w drugiej dekadzie już nieco
wcześniej) nabierzesz Rybo właściwe
go sobie dystansu do świata i ludzi,
co pozwoli Ci łagodniej potraktować
rzeczywistość. Sporo emocji dostar
czy Ci rozmowa (lub kilka rozmów) z
niezbyt życzliwą Ci osobą. Po co jed
nak przejmować się tym, co o Tobie
myślą inni? Pohamuj nerwy, bo nie
warto brać poważnie złośliwości.
(tim)
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Dzisiaj na treningi przychodzą parlamentarzyści od Radia Maryja po SLD
i są to niezwykle ekumeniczne spotkania
__________________________

Dopiero w czerwcu
Przeniesienie całej piłkarskiej re
prezentacji Kuby do niemieckiego,
czwartoligowego klubu Bonner SC
ulegnie zwłoce, najprawdopodob
niej do czerwca. Nadzieje, że w bar
wach bońskiego klubu występować
będzie, in corpore, reprezentacja
Kuby, trzeba odłożyć na później,
bowiem zanim nastąpi zawarcie
umowy, piłkarze z tropikalnej wy
spy mają grać w turnieju o Puchar
Karaibów (1-14 czerwca) imprezie,
której termin także przesunięto.
Rzecznik Boner SC, powiedział,
że dodatkowym powodem zwłoki
jest konieczność renowacji domu, w
którym 21 Kubańczyków miałoby
zamieszkać oraz trudności z zała
twieniem dla nich zezwolenia na
pracę w RFN. - To zostało przesu
nięte, nie odwołane - stwierdził
rzecznik niemieckiego klubu, Diet
mar Sebus. Dodał jednakże, że już
znaleziono sposoby, jak sprowadzić
Kubańczyków na sześciotygodnio
wy trening, poczynając od marca.
Początkowo piłkarze z Kuby mieli
przyjechać do Bonn 31 stycznia.

Seks i piwo
Amerykański sprinter Dennis
Mitchell twierdzi, że wysoki po
ziom testosteronu w jego organi
zmie, jest rezultatem... uprawiania
seksu i picia piwa w noc poprzedza
jącą badanie antydopingowe, w
kwietniu ubiegłego roku.
Londyński „The Daily Tele
graph” donosi, że Mitchell tłuma
czył się tak przed komisją lekkoatle
tycznego związku USA, nie szczę
dząc jej szczegółów swego życia
intymnego. Poinformował ją, że
czterokrotnie uprawiał seks oraz
wypił pięć butelek piwa w nocy
przed kontrolą antydopingową.
Brązowy medalista 10-1992 roku
w biegu na 100 m, został natych
miast ukarany dwuletnim zawiesze
niem przez Międzynarodową Fede
rację Lekkiej Atletyki (IAAF), ale
macierzysty związek oczyścił go z
zarzutu dopingowania się, w grud
niu, po procedurze odwoławczej
przed trzyosobową komisją antydo
pingową.
Szczegóły obrony sprintera i po
wody jego uwolnienia od winy nie
były wówczas ujawnione. Nie wie
dział o nich także rzecznik IAAF
Giorgio Reineri. Komisja Antydo
pingowa IAAF zajmie się sprawą
Mitchella 13 lutego, a rezultaty
swych działań przedstawi Radzie
IAAF na początku kwietnia, na po
siedzeniu w Sewilli.

Tęskni za ojczyzną
Edmundo, tęskniący za ojczyzną
brazylijski gwiazdor futbolu, może
opuścić włoską Fiorentinę pod ko
niec sezonu, chociaż jego kontrakt
wygasa dopiero w 2001 roku. - Ed
mundo z trudem wytrzyma we Fiorentinie do następnego sezonu - po
wiedział agent piłkarza Pedrinho
Vincecote, dodając, że piłkarz chce
wrócić do domu.
Vincecote przybył do Florencji,
by pomóc Edmundo w pokonaniu
kłopotów, poczynając od tęsknoty za
domem i pogarszającymi się stosun
kami z kolegami. Edmundo i Argen
tyńczyk Gabriel Batistuta są twór
cami sukcesów zespołu. Kontrakt
Edmundo wygasa w 2001 r. Zawar
ta w nim klauzula, unieważniająca
go - kosztem 13 min USD - umoż
liwia skrócenie umowy i powrót pił
karza do Brazylii.

W cieniu wielkiego ojca
Jak wielu synom sławnych rodzi
ców, tak i Stefanowi Beckenbauerowi nie żyje się łatwo w „cieniu
wielkiego ojca”, legendy niemiec
kiego futbolu. Franz Beckenbauer,
zwany powszechnie w Niemczech
jako „Kaiser”, niezwykle krytycznie
oceniał występy swego syna na bo
isku piłkarskim.
W wydaniu niemieckiego maga
zynu „Spiegel Special”, 30-letni
dziś Stefan Beckenbauer, trenujący
obecnie zespół juniorów Bayemu
Monachium, zwierza się dziennika
rzowi ze swych trosk. W czasach
gdy krótko grał w klubie Bundesligi, FC Saarbruecken, był „stale kry
tykowany” przez ojca, a czasami sły
szał epitety w rodzaju: leniwy próż
niak lub powolny, powolny. Młod
szy Beckenbauer rzadko zresztą wi
dywał się z ojcem. Wyznał, że cią
żyła mu zawsze jego sława. Nie
ukrywał też, iż były lata, kiedy od
wracał się od telewizora, gdy poka
zywał się w nim ojciec, dziś prezes
Bayemu Monachium. Teraz, gdy
stosunki między ojcem i synem po
prawiły się, Stefan Beckenbauer
uważa jednak, że obaj byli „uparci”.
Pewne napięcie między nimi jednak
pozostało. - To trudne dla mnie po
wiedzieć mu, że jestem z niego bar
dzo dumny, albo co do niego czuję.
Nie umiem tego zrobić - przyznaje
Beckenbauer junior. (PAP, mars)

A MARSZAŁEKT
PIŁKĘ KOPIE
Rozmowa z wicemarszałkiem Senatu Donaldem Tuskiem
- Czy wicemarszałkowi wypada
uganiać się za piłką? Z pana pozycją
powinien pan raczej uprawiać tenis,
pływanie...

- Uprawia pan gimnastykę po
ranną?
- Codziennie robię ze sto pompek,
ćwiczenia na drążku. Codziennie też
biegam 2-3 kilometr}', ze względu na
psa, bo dzieci nie bardzo kwapią się do
tego obowiązku, cedując go na ojca. W
piłkę gram trzy razy w tygodniu, trenu
jemy z takim obciążeniem jak piłkarze
III ligi.'

- Lub golfa? Być może uganianie za
piłką nie bardzo mi przystoi, przynaj
mniej tak uważa jeszcze część moich
kolegów polityków, ale ja zawsze wie
rzyłem, iż polityk nie powinien nigdy
tracić swojej naturalności, spontanicz
ności. Takie zachowanie uważam za
cnotę.

- W stolicy odpoczywa pan od spor
tu?
- Co środę mamy do dyspozycji salę
„Warszawianki”. Gdy w kręgu gdań
skich liberałów zaczynaliśmy grać z ła
nem Krzysztofem Bieleckim, Januszem
Lewandowskim i innymi kolegami na
sze zachowanie traktowano jako ekstra
wagancję. Dzisiaj na . treningi przy
chodzą parlamentarzyści od Radia Ma
ryja po SLD i są to niezwykle ekume
niczne spotkania. Najprawdopodobniej
na boisku powstaną nowe koalicje, bo
na przełomie kwietnia i maja przymie
rzamy się do inauguracyjnego meczu
polskiego parlamentu z parlamentarzy
stami Węgier.

- Więc dlaczego piłka nożna?
- Pochodzę z ubogiej rodziny i ten
fakt determinował moje wybory spor
towe. By uprawiać żeglarstwo, narciar
stwo trzeba było mieć pieniądze i to nie
tylko na narty, ale chociażby na wyjazd
w góry. Dlatego też od rana do wieczo
ra uganiałem z kolegami za szmacianką.
Gdy później jeden z nich pojawił się z
biedronką, to jest prawdziwą futbolówką, traktowaliśmy go jak króla dziel
nicy. No i najzwyczajniej lubię grać w
piłkę.

- Na inne dyscypliny nie znajdzie
pan czasu czy ochoty?
- Gram trochę w koszykówkę, mniej
w tenisa. Nieźle grałem w tenisa stoło
wego, chociażby przez to, że moja żona
uprawiała tę dyscyplinę wyczynowo.
Poza tym przyjaźń i sąsiedztwo Andrze
ja Grubby też nie pozostawały bez zna
czenia. W Nowej Wiosce koło Kwidzy
na zastępowałem chorego kolegę w roli
instruktora jazdy konnej. Według jego
zapewnień nie miałem tam mieć nic do
roboty. Okazało się, że wszyscy uczest
nicy obozu jeździeckiego dobrze radzą
sobie w siodle i już pierwszego dnia
wysłano mnie z nimi w teren, dając
oczywiście najbardziej wymagającego
konia. W stępie i kłusie było jeszcze

- Gdy zasiada pan na trybunach,
to kibicuje...

Pochodzę z ubogiej rodziny i ten fakt determinował moje wybory sportowe

----------------------------------------------------------------------dobrze, ale w galopie koń się szybko
zorientował i sam wrócił do stajni. To

Fot. Sławomir Źabicki

było dawno. A już wkrótce po raz pierwszy pojadę na narty.

- Byłem zawziętym kibicem Lechii
Gdańsk. Razem z Tomaszem Wołkiem
organizowaliśmy fan-club Lechii. Z
biało-zieloną flagą zjeździłem cały kraj.
Mam przykre wspomnienia ze spotka
nia z kibicami Stomilu Olsztyn, ale gdy
teraz przyglądam się trybunom, temu,
co się dzieje na stadionach i poza nimi,
to bardzo często przypomina mi się
wypowiedź jednego z angielskich mi
nistrów, że jeżeli pseudokibiców porów
nuje się do bydła, obraża to krowy. W
lidze angielskiej kibicuję Arsenałowi,
włoskiej - AC Milanowi w niemieckiej
Borusii Dortmund i w ostatnim czasie

ze względu na Juskowiaka - Wolfsburgowi.
- A komu pan kibicuje w meczu

minister Dębski - prezes Dziurowicz?
- Bez żadnych wątpliwości ministro
wi Jackowi Dębskiemu. Właśnie jego
kandydaturę zgłosiłem w ankiecie tygo
dnika „Wprost” na człowieka roku. Nie
uważam tego konfliktu za osobisty spór
dwóch panów. Jego źródło tkwi w oso
bie pana Dziurowicza i PZPN. Myślę,
że ministrowi Dębskiemu należy się
większe wsparcie jego działań.

- Jak grało się panu w hali Szkoły
Podstawowej w Łebie, na turnieju pod
patronatem senatora Kazimierza Kleiny?
- Jest to jedna z piękniejszych hal w
województwie pomorskim, sprawia
wrażenie funkcjonalnej i co bardzo istot
ne - nigdzie nie widziałem tak czystego
obiektu. Używając terminologii sporto
wej: rekord świata.

- Czy nie żałuje pan, iż nie poświę
cił się karierze piłkarskiej. Futboliści
cieszą się większą popularnością niż
politycy.
- Gdybym był dobrym piłkarzem?
Kto wie. Na polityków na ogół nie pa
trzy się z życzliwością. Ja na jej brak
nie uskarżam się, może dlatego, że moje
zachowanie nie zawsze jest polityczne.
Tak się złożyło, iż to właściwie nie ja
przyszedłem do polityki, tylko ona mnie
wybrała, przez fakt zamieszkania w są
siedztwie Stoczni Gdańskiej i wiele ko
lejnych wydarzeń związanych z tym
miejscem, jednak nie zazdroszczę
gwiazdom sportu sławy. Myślę, że i tak
miałem dużo szczęścia i wciąż doświad
czam wielkiej przygody.

Rozmawiał:

WIESŁAW BANIAK

Jak nie olimpiada, to może uniwersjada

Nowy system wyboru
Zaproponowany przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Oiimpijskiego nowy system
wyboru gospodarza igrzysk w 2006 roku nie jest korzystny dla Zakopanego - uważa burmistrz tego mia
sta Adam Bachleda-Curuś.
- Zmiana procedury wyboru jest
niekorzystna przede wszystkim dla
miast, które ubiegają się o igrzyska po
raz pierwszy - członkowie MKOl. nie
będą mogli naocznie zapoznać się z
ofertą kandydata - powiedział Adam
Bachleda-Curuś.
- Obecnie trudno jednoznacznie oce
nić proponowane zmiany. Na pewno
wybom dokona mniej reprezentatywna
grupa. Uważam, że nowe zasady preferują Sion, gdyż działacze MKOl. będą
przyjeżdżać do centrali w Lozannie, a w
całej Szwajcarii prowadzona jest kam
pania promująca tę alpejską miejsco
wość - dodał burmistrz Zakopanego.
Przedstawiciele Sionu natomiast z
zadowoleniem przyjęli nowe zasady. -

Mamy bardzo mocną pozycję i zmiany
regulaminowe na pewno nam nie za
szkodzą. Mamy pełne zaufanie do decy
zji MKOl. - powiedział rzecznik praso
wy komitetu kandydatury Sionu, JeanRaphael Fontannaz.
- Próby wpływania na wynik głoso
wania są w tym systemie praktycznie
wykluczone, bowiem komitet wyborczy
będzie znany dopiero w ostatniej chwili

- dodał dyrektor komitetu kandydatury
Sionu, Jean-Daniel Mudry.
Podobnego zdania jest Jozef Liba z
komitetu kandydatury Popradu. - To

dobra wiadomość dla małych, biedniej
szych państw. Nie dysponują one tak
dużymi budżetami, jak ich bogatsi rywa
le, którzy starali się pizekonać członków
MKOl. podczas ich wizyt w kandydują
cych miastach.
Mniejszy entuzjazm dla nowych roz
wiązań wyrażali przedstawiciele Helsi
nek. - Zmusza nas to do opracowania

nowej strategii marketingowej. Pozosta
je nam wierzyć, że wszyscy kandydaci
będą mieli równe szanse - powiedział
fiński menedżer, Jari Piirainen.
Komitet Wykonawczy MKOl. posta
nowił zmienić zasady wyboru gospoda
rza zimowych igrzysk w 2006 roku,
powierzając wyłonienie zwycięzcy kil
kunastoosobowemu komitetowi elek
cyjnemu, a nie jak do tej pory, wszyst
kim członkom tej organizacji. Decyzja
taka została podjęta w związku z ujaw
nieniem afery korupcyjnej Salt Lake
City. Zmiany musi zatwierdzić nadzwy
czajny kongres MKOl, który został zwo
łany na marzec br.

*

*

*

Jak nie igrzyska olimpijskie, to może
uda się otrzymać organizację uniwersja
dy. Władze Zakopanego poinformowa
ły Komitet Wykonawczy Międzynaro
dowej Federacji Sportu Akademickie
go (FISU), że przygotowują się do zło
żenia akt kandydatury do organizacji
Zimowej Uniwersjady w 2001 roku.
W komunikacie, przekazanym dzien
nikarzom przez biuro prasowe Uniwer
sjady w Popradzie, FISU informuje, że
zainteresowanie przyjęciem zimowych
igrzysk studenckich w 2001 roku wyra
ziły także kanadyjskie miasta Calgary i
Vancouver oraz amerykańskie Reno.
Jeśli zgłoszą oficjalnie swe kandydatu
ry - Zakopane, które gościło Uniwer
sjadę w 1993 roku, będzie miało bardzo
groźnych rywali.
Trwa także rywalizacja o prawo or
ganizacji letniej Uniwersjady 2003 roku.
Obok dotychczas zgłoszonych miast Taegu (Korea Płd), Kaoshiung (Tajwan)
i Belgradu (Jugosławia), złożenie w naj
bliższym czasie oficjalnych zgłoszeń
zapowiedziały: Guadelajara (Meksyk) i
Moskwa (Rosja).
(PAP, suw)

Nie ustąpi
Członek MKOl. z Ekwadoru, Agustin Arroyo oznajmił, że nie zrezygnuje z członkostwa w tym gremium
mimo zawieszenie go z powodu skandalu korupcyjnego, związanego z wyborem Salt Lake City jako
organizatora ZIO-2000 r.
Arroyo powiedział dziennikarzom: -

Nie myślę o rezygnacji z dwóch powo
dów. Pierwszy, ponieważ nie sądzę, że
to eleganckie wyjście z sytuacji. Po drugie, rezygnacja może sprawiać wraże
nie, że czuję się winny i nie chcę pod
dać się dochodzeniu. Odejść, by zapo
biec dochodzeniu? Nie mogę tego za
akceptować. Poproszę, by mnie wysłu

chano. Na szczęście nie mam nic do
ukrycia jako członek MKOl. pizez 30 lat.
Arroyo znalazł się w gronie sześciu
członków MKOl, zawieszonych przez
J. A. Samarancha do czasu głosowania
(17-18 marca) nad wykluczeniem na
stałe z Międzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego. W niedzielę szef MKOl.
stwierdził, że te sześć osób „wyiządzi-

ło wielką szkodę ideałom olimpijskim”.
Arroyo nie wyjechał do Szwajcarii, w
ubiegłym tygodniu, by bronić się przed
oskarżeniami o korupcję, to jest przyję
cie 10 000 dolarów od organizatorów
igrzysk w Salt Lake City. Ma zamiar
zjawić się w Lozannie w marcu i wów
czas bronić się przed zarzutami.

W niedzielę w Melbourne zakończą się prestiżowe zawody tenisowe Australia
Open. Sądząc po okryciu głowy kibiców, obserwujących rozgrywki na korcie,
rzecz dzieje sie w Meksyku. Meksykański patent na upały sprawdza się także pod
australijskim niebem, co fotoreporter - widać znudzony obserwowaniem ruchu
piłeczki - tak ładnie „ujął”...

(PAP, suw)
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GLOS POMORZA

USZY DO GÓRY

Koncertowa piguła
Przez wiele lat amerykańskie miasto Seattle nie zapisało się w historii rocka niczym szczególnym może poza tym, że tam właśnie urodził się Jimi Hendrix. Dopiero na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych zyskało sobie miano stolicy światowego potentata muzycznego. Stało się kolebką
nurtu „grunge” sięgającego do źródeł rocka. Moda ta dość szybko przeminęła, ale trochę z niej pozosta
ło do dziś. Na przykład zespół Pearl Jam, który wydał właśnie pierwszą w swojej karierze płytę koncer
tową „Live On Two Legs”.
Obok Nirvany i Soundgarden można
tę grupę śmiało zaliczyć do liderów tego
gatunku. Powstała w 1990 r. z inicjaty
wy Jeffa Amenta i Stone Gossarda jako
Mookie Blaybock. Szybko okazało się,
że dominować zaczął muzyk, który do
szedł na końcu, Eddie Vedder. Autor
inteligentnych tekstów, posiadacz nie
zwykłego, od razu rozpoznawalnego
głosu w ciągu kilku lat wyrósł na jedną
z czołowych postaci światowego rocka.
To on zaproponował zmianę nazwy na
Pearl Jam (co oznacza halucynogenny
wyciąg pejotlowy sporządzany przez
męża jego babki - Indianina).
Pierwsza płyta „Ten” z 1991 roku
sprzedała się w 10 milionach egzempla
rzy i przez 100 tygodni okupowała listę
„Billboardu”. Obok „Nevermind” Ni

•_ _ _ _ _ _ _ _ _

rvany uważana jest (zupełnie zasłuże
nie) za największe dokonanie nurtu
„grunge”. Czerpiąc pełnymi garściami
z klasyki rocka, Vedder i koledzy stwo
rzyli dzieło w pełni oryginalne i pod
każdym względem genialne. Już tylko
za tę jedną płytę należałoby postawić im
pomnik, pod którym delegacje ludu pra
cującego ze wszystkich miast i wsi skła
dałyby kwiaty w każdą niedzielę.
A na tym przecież się nie skończyło.
Kolejne płyty „VS”, „Vitalogy”, „No
Code” i „Yield” sprzedawały się rów
nież znakomicie, mimo iż przez pewien
czas zespół, zamiast promować swoją
muzykę podejmował raczej działania
antypromocyjne. Nie produkował tele
dysków i nie grał koncertów. Postano
wił w ten sposób zbojkotować wielką

amerykańską agencję „Ticketmaster”,
bez której trudno zorganizować w USA
koncert. Ponoć zawyżała ceny biletów.
W końcu jednak wyruszyli w trasę,
czego efekt stanowi album „Live On
Two Legs” nagrany z nowym perkusistą
- byłym muzykiem nie istniejącego już
Soundgarden, Mattem Cameronem. 16
utworów, które zawiera, to kwintesen
cja stylu Pearl Jam. Jeśli ktoś nie od
czuwa specjalnej potrzeby zapoznawa
nia się ze wszystkimi płytami studyjny
mi (poza „Ten”, którą należy znać obo
wiązkowo) to z powodzeniem może za
fundować sobie koncertową peraljamową pigułę. Zagorzałym fanom nie
trzeba jej polecać - i tak kupią.

GRZEGORZ SZCZEPAŃSKI

SZPERAJĄC W WIDEOTEKACH

Świat według Vica
„Gdzieś, w odległej galaktyce, Istnieje odrębny świat”. Ten świat - jak opowiada nam zza ekranu głos
anonimowego narratora - „podporządkowany jest wyłącznie regułom ustanowionym przez Vica”. Nic i
nikt nie jest w stanie zmienić rządzących nim zasad. Ani upływ czasu (Interesująca sekwencja począt
kowa), ani nawet kilkumiesięczny pobyt Vlca w zakładzie psychiatrycznym. Świat Vica bowiem jest
„wieczny” trochę tak jak „wieczne” bywają światy i idee wszelkiej maści „Wielkich Przywódców”.
Film „Czas wściekłych psów” (1996)
Larry’ego Bishopa, zdecydowanie da
leki jest jednak od jakichkolwiek kon
tekstów politycznych. Akcja filmu roz
grywa się w gangsterskim światku, w
którym prym wiedzie wspomniany Vic
(Richard Dreyfuss - „Tin Men”, „Bli
skie spotkania trzeciego stopnia”). Vic
darzy uczuciem Grace (Diane Lane „Ulice w ogniu”, „Cotton Club”), tyle
tylko, że ta właśnie od niego uciekła.
Jeden Mickey Holliday (Jeff Goldblum
- „Mucha”, „Jurassic Park") wie, gdzie
ona jest. Ta wiedza, niczym glejt, staje
się dla niego gwarancją przeżycia. Czy
na długo? To oczywiście będzie zależa
ło tylko od tego, jak sobie poradzi.
Obraz Bishopa jest utrzymany w kon
sekwencji czarnego humoru z wyraźny
mi elementami pastiszu i to nie tylko
„Wściekłych psów” Quentina Taran
tino. Wzorowane na tarantinowskich
pomysłach zamiłowanie do kontrastów
sytuacyjnych nie jest tu jednak jedynie
biernym naśladownictwem, lecz intere
sującą mutacją autorską. Podczas gdy u
Tarantino komizm zasadza się zawsze
- na osadzonym w kontekście rozgry
wających się wydarzeń - dialogu, Bi
shop taki sam efekt uzyskuje, stosując
gagi rodem z komedii absurdu w rodza
ju „Latającego Cyrku Monty Pythona”.

„Czas wściekłych psów” jest zatem farsą
- ale nie do końca.
Film ten w swej poetyce bliższy jest
raczej specyficznemu gatunkowi stwo
rzonemu przez Joela i Ethana Coenów.
Można by zwłaszcza pokusić się o pew
ne porównania z ich „Ścieżką strachu”
(1990), i to nie tylko ze względu na po
dobną stylizację na „czarny kryminał”,
ale również z uwagi na sposób wyko
rzystania rekwizytów jako symboli (tam
- wjanuszek martwych ryb na biurku,
tu - krwistoczerwone buty na nogach
przyszłej ofiary). W filmie Bishopa do
minują jednak zabawne akcesoria (bia
łe rękawiczki lub ciemne okulary jako
„nieodzowne” wyposażenie płatnego
mordercy) i zgoła nieadekwatne wobec
fabuły niuanse gry aktorskiej (pełne gra
cji podskoki Vica, poprzedzające ponu
re raczej plany). Zdecydowanie reżyser
rezygnuje też z wulgaryzmów (stale
obecnych np. u Tarantino), a bohatero
wie filmu starają się wręcz manifesto
wać nienaganne maniery (sekundanci,
smokingi itp,), co oczywiście nie czyni
ich w żaden sposób lepszymi.
Filmową obsadę Bishop kompletował
natomiast, wzorując się całkowicie na
Tarantino, który wręcz słynie z obsadza
nia hollywoodzkich gwiazdorów w epi
zodycznych rólkach. W filmie roi się

więc od sławnych nazwisk. Począwszy
od aktorów (poza wymienionymi wcze
śniej znajdziemy tu, między innymi,
Kyle MacLahlana („Blue Velvet”,
„Twin Peaks”), Gabriela Byme’a
(„Ścieżka strachu”, „Point of No Re
turn”), Burta Reynoldsa („City Heat”,
„Jackie Brown”) czy Ellen Barkin
(„Switch”), a skończywszy na piosen
karzach tej miary co - Frank Sinatra
czy Billy Idol. Przed Bishopem stało
więc nie byle jakie wyzwanie. Sukces
nie byłby możliwy tak bez profesjona
lizmu reżysera, jak i bez dobrego sce
narzysty. Bishop poradził sobie znako
micie w obu tych rolach, a nawet w jesz
cze jednej (pojawia się na ekranie jako
tajemniczy Nicolas Falko). W rezulta
cie „Czas wściekłych psów” ogląda się
z prawdziwą przyjenością.

KATARZYNA KUKAWSKA
CZAS WŚCIEKŁYCH PSÓW
(„Mad Dog Time”)
Scenariusz i reżyseria: Larry Bishop
Zdjęcia: Frank Byers
Muzyka: Earl Rose
Wykonawcy: Jeff Goldblum. Ellen
Barkin, Richard Dreyfuss, Gabriel Byr
ne
Produkcja: USA 1996
Dystrybucja: BEST FILM

Śpiewający papież

Pirackie Prodigy

Volume One” ukaże się 15 lutego i jak
zapewnia wydawca, będzie opatrzony
superatrakcyjną okładką.
Na płycie znajdzie się pięćdziesiąt na
grań różnych wykonawców, zmiksowa
nych w jedną całość. Wśród zremiskowanych płyt znalazły się utwory: KLF,
Beastie Boys, Cold Cut, Prodigy i Che
mical Brothers.

Piraci po raz kolejny zaskoczyli sze
fów wytwórni płytowych. Tym razem
wydali nowy album Prodigy na dwa
miesiące przed premierą. Niechlujna
okładka zawiera logo zespołu i nazwę
prawdziwego wydawcy. Jednak piraci
pomylili jedną, dość ważną dla fanów
grupy rzecz - jako ścieżkę dźwiękową
użyli nagrań zupełnie innego zespołu.
Właściwy album zatytułowany „Pro
digy Presents... Dirtchamber Sessions

Karnawał w pełni. Dyskoteki są prze
pełnione, więc młodych ludzi znów
ogarnął szał prywatek. Firmy fonogra
ficzne dobrze o tym wiedzą i zarzucają
rynek coraz to nowymi karnawałowymi
składankami.
Na początku roku pojawiła się w skle
pach nowa składanka POP TOP 2. Zna
lazły się na niej między innymi: wielki

Pod koniec marca firma Sony Musie
ma wydać album z nagraniami papieża
Jana Pawła II. Będzie to pierwsza pły
ta, na której Ojciec Święty osobiście
zaśpiewa swoje kompozycje.
Szczegóły wkrótce.

1. N „Armageddon” - akcja s/f - IM
2. N „Zabójcza broń 4” - akcja ~ WAR
NER.

3. S „Goło i wesoło” - komedia - IM
PERIAL.

4. S „Dranie do wynajęcia” - komedia
- WARNER.

5. S „Przeklęty” - horror - VISION.
6. S „Świadek koronny” - sensacyjny ITT.
7. JB „Ekstradycja 3” (cztery kasety) sensacyjny - BEST FILM.

8. S „Dzieciaki do wzięcia” - komedia
-BEST FILM.

9. S „Dzikie żądze” -sensacyjny - ITI.
10. S „Barwy kampanii”-obyczajowy
- VISION.
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płyty jest fascynat bluesa, biznesmen
Zbigniew Szwajewski. Sponsor po
mógł im uzupełnić instrumentarium,
sfinansował nagrania i zajmuje się
promocją. Na pierwszy po długiej
przerwie koncert Kasy Chorych za
prosił do Warszawy Tonego McPhee
- lidera angielskiej grupy Ground
hogs. Niedawno dogadał się z Jeffem
Beckiem i najprawdopodobniej uda
się go ściągnąć do Polski. Ambicją
Zbyszka Szwajewskiego jest wskrze
szenie sceny bluesowej w Polsce.
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Koszalin ul. Szczecińska 42

składnik
benzyny

Sensacyjny. Simon Lynch, chłopiec cierpiący na autyzm, ujawnia swoje niezwykłe
zdolności, rozwiązując łamigłówki. Pewnego dnia, przeglądając miesięcznik z szarada
mi, błyskawicznie znajduje rozwiązanie zagadki, która jest oficjalnym testem nowego
systemu kodującego o kryptonimie „Merkury”. W obawie przed kompromitacją, kieru
jący pracami nad szyfrem Niecholas Kudrow wydaje na chłopca wyrok śmierci. W za
machu giną rodzice Simona, a on trafia pod opiekę agenta FBI Arta Jeffriesa, który ma
opinię niezrównoważonego, a ponadto stracił zaufanie do swoich przełożonych. To jed
nak wystarczy, by rzucić wyzwanie mordercom.
- Najważniejszym motywem opowieści jest niezwykła przyjaźń, jaka rodzi się po
między osamotnionym przez swą chorobę chłopcem a agentem FBI, zupełnie nieprzy
gotowanym, mimo wszechstronnego wyszkolenia, na tak nieoczekiwaną sytuację - mówi
scenarzysta Mark Rósenthal. W roli szlachetnego pogromcy złoczyńców oglądamy Bru
ce’a Willisa. Aktor z entuzjazmem przyjął rolę pozwalającą mu zagrać postać o skom
plikowanym wnętrzu, dzięki czemu mógł ujawnić więcej emocji niż zwykle. Film zgod
nie z konwencją kina pogoni utrzymuje dobre tempo do samego końca, choć wiele zwro
tów akcji można domyślić się z wyprzedzeniem. Świetną sekwencję pościgu samocho
dowego nakręcono z wykorzystaniem dziewięciu kamer.
(mars)
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Nasze krzyżówki sponsoruje w tym miesiącu
firma PHU „Ceramix” państwa Wioletty i Anto

niego Muzyków w Koszalinie. Nagrodą stycz
nia będzie drewniany kwietnik rozporowy.
Przypominamy, że w losowaniu nagrody udział
biorą karty pocztowe, przysłane pod adresem re
dakcji w Koszalinie, na których podajecie Pań

5

6

7

sklepowy
upust

gatunek
zięby

Kwiaciarnia Firmowa
ul. Władysława IV 22d.

r

KOD MERKURY

forma
krateru

t

(baza KPRI)

HIT TYGODNIA

MERCURY RISING. Re
źyseria: Harold Becker.
W rolach głównych: Bru
ce Willis, Alec Baldwin
i Miko Hughes. Dystrybu
cja; ITI.

JACEK PRZYBYLSKI

Kasa Chorych to nowe ubez
pieczenia zdrowotne I... na
zwa bluesowej kapali z Bia
łegostoku debiutującej w po
łowie łat siedemdziesiątych,
która ostatnio pnypomnlała o
sobie płytą zatytułowaną
„Chcą cię kochać".

Jedna z najlepszych grup blueso
wych w naszym kraju rozpadła się
piętnaście lat temu po śmierci lidera Ryszarda Skibińskiego. Zespół oka
zjonalnie występował na festiwalach
bluesowych, a w 1994 roku nagrał pły
tę „Blues Band”. Ten album nie za
wojował rynku. W międzyczasie mu
zycy chwytali się różnych zajęć, grali
nawet muzykę rozrywkową. Doświad
czonych bluesmenów ciągnęło do ulu
bionego gatunku i na początku ubie
głego roku Kasa Chorych się reakty
wowała. „ W naszym kraju za dużo jest

kitel

Oznaczenia na liście: N-nowość, S-spa
dek, B-bez zmian.
Lista wideohitów powstała na podstawie
informacji uzyskanych w wypożyczalniach:
Koszalin - VIDEOMODA, ul. Bogusława
II3A (czynna od poniedziałku do soboty w
godzinach 12-21, w niedzielę 12-20, tel.
341-10-58), ul. Kopernika 33 (pon.-sob,.
10-20, niedz. 14-20, tel. 341-42-84), ul.
Wyki 6 (codziennie 14-20), ul. Połtawska
10 w „Torgu” (15-22, tel. 341-00-21 w. 27);
VIDEOHIT, ul. Jaworowa 4 (15-20, tel.
340-51-27): Kołobrzeg - ABC... VIDEO,
ul. Wojska Polskiego 9 (pon.~sob. 10-21,
niedz. 11-17), VIDEOFILM, ul. Chodkie
wicza 16 B (pon.-sob. 9-20, niedz. 16-20);
Darłowo - VIDEOMIX, ul. Rynkowa 7
(11-20), ul.Wojska Polskiego 64 (11-13.30
oraz 15-20), ul. Morska 54 w kinie „Bajka”
(14-21)
(mars)

Karnawałowe szaleństwa

Chorzy na bluesa

USTA WIDE0HITÓW
PERIAL,

przebój Cher - „Believe”, remiks utwo
ru „Crush” Jennifer Paige, „If You Be
lieve” Sashy. Oprócz tego Vengaboys,
Ferris (ex-Scooter), Down Low,
Blümchen, Take 5, Nek i 2 Eivissa.
Miłośnicy tego ostatniego zespdu
znajdą też w sklepach ich debiutancki
album zatytułowany „Oh La La La”.
Sony wydało też składankę „Karna
wał ’99”. To kompilacja osiemnastu
utworów, między innymi takich arty
stów jak: Des’ Ree, Fatboy Slim, Ale
xia, Ricky Martin czy D.T Quicksilver.
Ci, którzy wolą starą, dobrą dysko
tekę lat dziewięćdziesiątych, mogą sko
rzystać ze wznowienia albumu Franka
Kimono. Znajdą tu największe hity tej
„złowrogiej” postaci kreowanej przez
Piotra Fronczewskiego, między inny
mi pięć zremiksowanych wersji utwo
ru „King Bruce Lee Karate Mistrz”,
(szerzej pisaliśmy o tym przed tygo
dniem).

MUZYCZNE NOWINKI

►

8

stwo prawidłowe rozwiązania wszystkich kr
żówek magazynowych zamieszczonych w ci:
miesiąca. Krzyżówek każdego miesiąca jest tj
ile sobót. Dzisiejsza jest piątą i ostatnią w styczi
Na rozwiązanie haseł styczniowych czekamy do 5
tego br.
Prosimy przysyłać je wpisane w kratki, wycięt
gazety.
Zapraszamy do zabawy.
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Radio City
SŁUPSK 100,9MHz
KOSZALIN 92, 8 MHz

^«5U» * 1
rturS,.«*»

niąwu

Rozpoznanie choroby:.

0-800
159
003
Dzwonisz! Nie płacisz!
OGŁOSZENIA
SPRZEDAŻ
SAMOCHODY
126EL (1995), żuka betoniarkę 250.
(059) 144-333.
_________________
126P (1978) po kapitalnym remoncie.
Słupsk, 40-14-17.___________________
126P (1982). (0-59) 116-385.
126P (1983) - 1 200 zł. Słupsk,
44-30-57._______________________

126P (1990), 3 700 zł. (059) 141-215
Punktowo.________________________

126P (1991). Słupsk, 430-201 po pięt
nastej____________________________

126P (1993). Słupsk, 0-601518848,
126P (1993) 6 000 zł. 094/343-48-37.
126P (1995) elegant plus alarm, hak,
radio (7 900). 094/ 345-07-94._________
ASTRA combi 1600 (1993), uszkodzony 17 500. 0905-31-385._____________

MERCEDES 240D. (0-59) 11-14-52.
MERCEDES SLK 230 (1997), kom
presor, pełne wyposażenie, skóra, klima.
Alfaromeo 146 (1997) 1.6 120 KM, ABS,
klima. Słupsk, 453-719.______ ________
MITSUBISHI colt (1991) sprzedam,
zamienię. Słupsk, 400-267,____________
OKAZYJNIE opel Vectra (1996), stan
idealny, bogato wyposażony. Tel. (059)
429-423.___________________________
OPEL ascona (1982), stan bdb. (0-593)
13-421.____________________________
OPEL astra kombi 1.7D (1993) 20 800 zł. 0-601645709.______________
OPEL corsa 1,5 D (1991). (059) 145514._______________________________
OPEL kadett 1.6 D (1988) po wypadku -pełna dokumentacja. 094/ 314-33-50
OPEL kadett kombi (1983) - 3 200 zł.
(0-59) 11-36-03 po piętnastej.__________
OPEL kadett kombi (1991). Słupsk,
42- 15-95, 0-602785689._____________
OPEL kadett kombi 12 500 (1988).
Lębork, tel. 628-487._________________

AUTO-GLAS SZYBY. SŁUPSK,
GDAŃSKA 8,425-029,439-745.

PIĘTRO willi (108), garaż, ogród dzielnica nad stawkiem. Słupsk, 424-387.

CZĘŚCI opel rekord (1982). Ustka,
147-665.__________________________

SPRZEDAM tanio mieszkanie 84 m
własnościowe dwupoziomowe. Miastko,
0595/57-94, po 16,__________________

PRZYCZEPĘ, rozsiewacz do nawozów. Wierciszewo 60, 090-677-995.
SKRZYNIA biegów, główka tylnego
mostu, chłodnica - do stara 28. Słupsk,
432-929.

DOMY
0-601-635-925. DOMY POD KLUCZ
- okolice SŁUPSKA,
__________
DOM. Siemianice, 11-25-86,________
DOM jednorodzinny - wszelkie wygo
dy, po remoncie, powierzchnia 70 m kw.,
działka 820 m kw., k/ Tucholi w Borach
Tucholskich okazyjnie sprzedam. (052)
334-33-67 w. 27 do 15; (094) 35-44-737
po 17.________________________ _
DOM w Kępicech - możliwość rat.
(0-595)64-88, _____________________
DOM wolno stojący. Kępice, (0-595)
65-63.

KURY nioski 4 zł / sztuka. Kobylnica,
Wodna 19,42-90-59.________________

TRZYPOKOJOWE, czteropokojowe
- Zatorze. Słupsk, DELTA, 423-400.

LADĘ chłodniczą, wagę uchylną i stanowiska kasowe. (094) 3185-794.
ŁÓDŹ rybacką lim. Ustka, 145-442,
0-90526573,________________

TRZYPOKOJOWE, IVp - 90 000.
Słupsk, 438-767.____________________
TRZYPOKOJOWE 64,5 m. Koszalin,
34-303-58.

DZIAŁKI
BUDOWLANA.
Siemianice,
0-604487343.______________________
BUDOWLANE - Ustka, Bydlino.
(0-59) 146-139,0-602670839._________

DZIAŁKĘ budowlaną w Łebie sprzedam. 0-601-638-523._________________

AUDI 80 1,9 D (1991). Świdwin,
(0961) 229-10._____________________

OWCZARKI
(0-59) 11-68-53.

Producent „PLAST-POL”

DZIAŁKĘ rekreacyjną. Kołobrzeg, tel.
352-11-77._________________________

AUDI 80 1988 / 89, 18 000. Słupsk,
44-14-84,_________________________

PASSAT 1,9 TD (1994). tek (0593)
37-00.______________________________

DZIAŁKI budowlane, zabudowane lub
nie. Krępa Słupska 9a, 0-601841406.

AUTOSAN po remoncie - tanio.
Lębork, 059/623-183, po 18._________

PASSAT 1.6D kombi (1987), grafit
metalik, cena 13 000. (0-59) 429-329.

SŁUPSK
ul. Portowa 7, tel. 411 025
ul. Przemysłowa 10, tel. 414 714

AUTO - MAREK SALON DAEWOO.
Sprzedaż
nowych
samochodów
DAEWOO - FSO, komis samochodów
używanych, ZAMIANY i SKUP. Montaż
auto - alarmów, pranie tapicerek samocho
dowych, kredyty, ubezpieczenia komunikacyjne. Miastko, (0595) 57-57._______

POLONEZ (1989) 1.5 - TANIO!
Opel kadett 1.8 GSI białe tablice (1986).
0-601-69-08-19._____________________

BMW 524 TD (1988). Ustka, 145-378,

POLONEZ 1.5 (1993). Słupsk,
437-497.___________ ________________

CINQUECENTO (1996), cena 13 000.
Kołobrzeg, teł. 354-24-87, po 20.______
CINQUECENTO 0.9 (1995). Słupsk,
442-694.
CINQUECENTO 700 (1996). Słupsk,
43-40-81.
CINQUECENTO 700 (1997). Słupsk,
42- 22-60,
________ ______
CI TROEN BX 14 (1986), benzy
na -gaz, cena 6 500. Kołobrzeg, tel.
0601-790-485._____________
CYKLOP, żuk. ((0595) 21-80.
ESCORT (1987) sprzedam, zamienię.
Słupsk, 40-24-75.__________________
FIAT 125p (1988), cena 2200. 059/
10- 85-12,________________ __
FIESTA (1979) do remontu 1 600 PLN.
Słupsk, 43-40-00._____________
FORD fiesta 1.1 (1992). Słupsk,
11- 15-34,
________ __________
FORD transit 2.5D (1989). Słupsk,
43- 67-61.
FORD tranzit -maxi (1992). Sławno,
10-28-85,0601-89-66-99. _________

POLONEZ (1991), gaz, cena 5 200.
Słupsk, 42-83-82.____________________
POLONEZ 1,6 (1997). Tel. (094)
37-228-36.__________________________

POLONEZ caro 1.6 GLE (1994)
zadbany. Ustka 145-565.______________
POLONEZ po wypadku. 059/
10-77-80.__________________________
RENAULT clio (1993). Słupsk,
43- 45-73.__________________________
SEAT toledo (1994) 0-601-97-18-18.
SKODA 105, cena 1 200. Słupsk,
400-291. _________________________
SKODA felicia (1995). 059/44-3-27.
SKODA felicia pic-uąp 1,3 tanio,
(1997). Tel. 0-604-402-313.___________
STAR 200 (1988), cena 16 000. Tel.
094/35-87-388._____________________
STAR 200. Słupsk, 42-17-65._______
STAR 28 składak. Sławno, tel.
10-25-82.______________________
SUPEROFERTA! Renault clio 1.8
(1994). Seat toledo 1.9 TD (1993). Słupsk,
400-973, 0-601652915.__________ _
TANIO peugeot 405 combi (1990) 1.9
stan bardzo dobry. 059/ 10-20-91.______

FORD tranzit 2,0 benzyna (1982)
blaszak. (0961) 525-07.______________

UAZA plastikowa nadbudowa, łódź
wędkarska 3,1 m, silnik motorowy merkury 3,9. Tek 0-602-885-957.__________

FSO 1500 cena 1 400. Słupsk,
44-13-76.___________

UNO 1.0 (1988), cena 9 600. Słupsk,
413-176.
_________________ ____

GOLF 1,5 (1983) białe tablice, BMW
1,8 (1980) białe tablice. Tel. (0593)
156-03.__________________ __

VOLKSWAGEN polo (1980) - 4 000
zk Słupsk, 435-918.______ ___________

HONDA civic 1.4 16V 5D (1996 / 97)
na gwarancji, kupiona, serwisowana w
Polsce, bogate wyposażenie. Słupsk,
0-602791539.___________ __
ISUZU midi (1994) 2.2D sprzedam,
zamienię.
(0-59)
10-88-78
lub
0-604843213.____________________
JELCZ + przyczepa 10t. Słupsk,
412-406.
______________
JELCZ 317 3W, Słupsk, 42-14-73.
KADETT (1984), Słupsk, 44-21-09.
MAN + przyczepa 24t, całość plande
ka, stan dobry, cena 25 000.0-604435258.
MERCEDES 123 (1981) 2.4D, wspomaganie - 6 0(X) zł. Ustka, 0-602129373,
MERCEDES 200D (1976). Słupsk,
444-370.

VOLKSWAGEN T-4 (1991) 1.9.
Słupsk, 400-267.______ ______________
VW jetta (1980) stan bardzo dobry. Potęgowo, 115-193.____________________
VW jetta 1,6 TD (1990). (094) 3184385,
_______________________
VW passat (1976), tanio stan bdb. 0595/
31-36._______________________

RABATY ZIMOWE
DOM wolno stojący 240 m kw. lub
działkę budowlaną 1050 m kw. - sprzedam.
Tek 094/314-42-55.
___________

DZIAŁKI siedliskowe. Widzino,
42-99-72.__________________________
DZIAŁKI zabudowane 18 arów
w Dębinie, 600 m od morza. Ustka,
145-442,0-90526573._______________
LAS 40 ha, pole 230 ha. 090-531-415.

ELEKTRONIKA

KAMIENICĘ czterokondygnacyjną w
centrum Darłowa. 094/314-47-85._____

KAMERA video sony DV cyfra z LCD
kolor. (059) 402-596,402-496,________

KOSZALIN. Dom do wykończenia lub
trzy oddzielne mieszkania. (0-59) 412-967,

KOLUMNY SCHERZO 350. Słupsk,
44-22-17.

SPRZEDAM dom. Ustka, 145-301.

RÓŻNE

MIESZKANIA

AJ-POŁAWSCY POSZUKUJEMY
MIESZKAŃ DO WYNAJĘCIA, SPRZEDAŻY. SŁUPSK, 400-527.___________
CZTEROPOKOJOWE - Braci
Gierymskich. WEX Słupsk, 411-029.
DWUPOKOJOWE (44), nowe bu
downictwo, w centrum, garaż (Moniuszki). Słupsk, 42-33-91.________________
DWUPOKOJOWE (49). Słupsk,
115-021,__________________ ________
DW UPOKOJO WE (50) I piętro - osiedle Niepodległości, Słupsk, 45-21-31.

ANDRA - proponuje paczłórki,
pledy, kołdry. Koszalin, Mieszka I
24, 341-05-00.
BARDZO tanio! Garaż (Poniatowskiego). Słupsk, 43-00-23._______________
CEGŁĘ rozbiórkową. Tel. (094)
35-231-31 rano i po 18,______________
CHŁODNIA, krajalnica, stół wędliniarski. Słupsk, 44-35-84,0-604248696.
DREWNO kominkowe - brzoza (z dowozem). (094) 3189-874,_____________

PIANINO. Słupsk, 42-80-02.
PROD AN - kamisze w cenie producen
ta, różne wzory i kolory. Słupsk, Bukowa
8,420-159.
SALON MEBLOWY RDT,
SŁUPSK, KOPERNIKA 37,
42-8440 OFERUJE: SEGMENTY
POKOJOWE, MŁODZIEŻOWE,
KUCHENNE MEBLE Z BAM
BUSA - DO KOŃCA STYCZ
NIA 10% BONIFIKATA!!!.
SIATKI OGRODZENIOWE OCYN
KOWANE I PCV, DRUT NACIĄGO
WY, KOLCZASTY, SŁUPKI, TRANS
PORT.
„PRODRUT”
SŁUPSK,
RASZYŃSKA 6 D. (059) 428-755.

KUPNO
SAMOCHODY
!

!

0602-506-359

POWYPADKOWE, SPALONE, NAJWYŻSZE CENY,__________________
!
!
POWYPADKOWE,
SKORODOWANE,
GOTÓWKA.
090-275-372.__________________

! 0-601684635. Auta powypadkowe.
Gotówka._______________________ __
(TNQI CLMO do 12 000 zł.
059/ 10-71-05; 0601-962-337.
KAMAZA. Koczała, (0595) 44-87,
po 16._____________________________

SPRZĘT ADG - pilnie! (0-59)
11-92-02, _________________________

MERCEDESA „beczkę”. Słupsk,
401-464.__________________________

STÓŁ bilardowy. Koszalin, 3416-223.

POWYPADKOWE.
Najwyższe ceny. 0-602726296.

SUKNIE ślubne i komunijne.
Sprzedaż - wypożyczanie. Siemianice,
Czereśniowa 1.______________________
TRAK. (0-59) 11-51-52,
UDZIAŁY
440-125.

na

Banacha.

Słupsk,

WYPOSAŻENIE gabinetu sto
matologicznego. 0-602-113-326.

GARAŻ (Piłsudskiego), tanio. Słupsk,
43- 05-37,________________________

WYPOSAŻENIE sklepu spożywczego. Koszalin, 3402-332.______________

KĘPICE. Trzypokojowe. (0-595)
69-78. _________________ _________

GARAŻ (Piłsudskiego).
Słupsk,
421-375.__________________ , ■

ZBIORNIKI olejowe. (0-59) 11-52-79.

KOMFORTOWE
trzypokojowe.
KRYNICKI Słupsk, 411-662.

GARAŻ (Piłsudskiego).
Słupsk,
43-16-58,__________________________

KOMFORTOWE trzypokojowe z garażem. Słupsk, 434-107, 0-601939524.

GARAŻ (Poniatowskiego). Słupsk,
414-326.__________________________

LĘBORK trzypokojowe (62) parter sprzedam, zamienię na Słupsk. 437-427.

GARAŻ
45-20-70,

MIESZKANIE własnościowe 4-pokojowe z garażem i 2-pokojowe. Ustka 059/
146-053.

TŁUMIKI, katalizatory, montaż,
sprzedaż. Zbigniew Czekaj. Koszalin,
Szczecińska 70, 342-40-56 wew. 42.

SPRZĘT NARCIARSKI, TANIO!
Duży wybór. Słupsk, 442-420._________

KARTUZY. Trzypokojowe (64) IVp,
nowe budownictwo. (0-58) 681-09-08 po
siedemnastej._______________________

MIESZKANIE dwupokojowe +
jasna kuchnia 50 m. Sławno, tel. (059)
10-38-02,0-601-63-19-34,____________

AUTO Handel Komis Mokrzecki, Ko
szalin, Szczecińska 45, tel. 343-47-93,'
kom. 0-601-78-01-45. Samochody cięża
rowe, dostawcze, vany, kombi. Możliwość
zakupu z gwarancją._________________

HAKI HOLOWNICZE. Słupsk,
414-414.

WYPOSAŻENIE sklepu spożywczego, TANIO! Słupsk, 43-96-63.________

MIESZKANIE 50 m parter, Sławno,
10-77-07,__________________ ________

AUTO Handel Komis Mokrzecki,
Koszalin, ul. Władysława IV, tel. 34347-93. Samochody osobowe. Kupno,
wymiana, raty. Giełda samochodowa
cały tydzień. Oferta 150 samochodów.
Raty na miejscu w godzinę._________

OKAZJA. FORD TRANSIT 2.0 ben
zyna. MAX, koła bliźniaki, FAKTURY
VAT. Stan idealny. 059/ 146-047.

GARAŻ (osiedle Garncarska). Słupsk,
42- 55-48 po osiemnastej.___________

VW PASSAT kombi 1.8 (1987), ABS,
centralny zamek, napęd 4x4 inne. Sław
no, 10-28-27.

AUTO HANDEL KOMIS BANA
SIK Koszalin, ul. Gnieźnieńska 38, tel.
342-24-64. Skup, zamiana, lombard sa
mochodowy. Raty bez poręczycieli.
Czynny 7 dni. NOWY AUTOKOMIS
w centrum naprzeciwko TORG-u,
ul. Połtawska, tel. 346-31-12._______

CHŁODNICE
samochodowe,
sprzedaż regeneracja. Słupsk, Reja 41,
tel. (059) 432-471.

WYPOSAŻENIE sklepu spożywczego. Słupsk, 44-03-51.________________

MIESZKANIE (39) Strzelino. (0-59)
432-130.__________________________

AUTO Handel Komis „AMC” Etc,
Sucheccy. Auta pod dachem. W ofer
cie ponad 200 samochodów. Kredyt na
każde auto. Skup, zamiana. Wymiana
oleju gratis. Koszalin, Gnieźnieńska
18, tel. 346-06-59._________________

NOWO otwarta HURTOWNIA
ODZIEŻY UŻYWANEJ. Słupsk,
Frąckowskiego 5 (8 -15).

FOX-OIL Hurtownia Paliw oferuje
sprzedaż RG-TERM (olej opałowy). Sławno, 059/ 10-36-97; 10-3043.__________

JEDNOPOKOJOWE
mieszkanie
36 m kw., CO, CW, pom. gospodarcze w
Biesowicach. (0595) 60-20,___________

VW polo (1987) 1.3D. Słupsk,
45-22-69.__________________________

! AUTOSZYBY JAAN. Profesjonalny
montaż, sprzedaż,naprawa. Koszalin,
342-60-93. Słupsk, 42-51-80. Kołobrzeg,
35-282-81. Szczecinek, 37-46-242.

DZIAŁKI
budowlane.
Krępa
Słupska 13.________________________

AMIGA 500 + monitor - 370 zł. Słupsk,
438-349.__________________________

MIESZKANIE 30 m, dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, c.o., c. woda. Lębork,
62-62-96.__________________________

AUT0-M0T0

DZIAŁKĘ nadającą się pod budowę.
Reblino, tel. 11-14-52._______________

DOM wolno stojący do wykończenia w
Staniewicach. Mieszkanie 51 m kw.
Pieszcz 70/ 7_______________________

AJ-POŁAWSCY DOMEK 2 KM OD
USTKI, 43 TYS. SŁUPSK, 400-527.

NAJTAŃSZA odzież skórzana,
rowery, części. Raty. Koszalin,
Bursztynowa (róg Franciszkań
skiej).

DZIAŁKA rolna 40 arów (3 Maja) 15 000 zł. Słupsk, 411-892,___________

OKNA PCV

niemieckie. Tanio.
___________

MASZYNĘ do produkcji siatki
ogrodzeniowej SUPER 1800 zł. (094)
37-403-96, 0-604-889-410

1600 m, Kołobrzeg, 35-166-67.______

OPEL lombo 17D (1997). 059/
10-36-78.___________________________

AUDI 80 (1987). Słupsk, 452-356.

OPEL kalibra (1991) 2800 DM + cło.
0604-865-62 L______________________

KOMUNIJNE komis odzieżowy.
Słupsk, Wolności 38 pod „Piracką”.

TRZYPOKOJOWE (77). Słupsk,
42-49-54,__________________________

DZIAŁKĘ budowlaną z fundamentami, widok na jezioro. Koszalin, 3404-210.

AUDI 100(1986). Audi 80 (1989). Tel.
0601833597,______________________

KOMPLET skórzany 321, cena 1 300,
lodówka 120, kuchenki 120. (094)
35-175-50._________________________

MOTORYZACJA

DOMY
DOM na wsi. (0-59) 44-27-92 (rano).
WOLNO stojący, stan surowy
lub do remontu - Słupsk, okolice.
(0-59) 428-815 po dziewiętnastej,
0-602127718.

RÓŻNE
DT
Błotniak.
Kołobrzeg,
090-678-099.______________
SILOSY
cementowe,
telefon
ERA-GSM używany. Tel, 0595/ 65-45.
SKRZYNIĘ biegów do jelcza sześciobiegową. (094) 3185-794.

•

ZAMIANY
SAMOCHODY

KADETT 1,4 (1991) zamienię na
mniejszy. (0595) 52-07.

MIESZKANIA
RÓŻNE

(Szczecińska).
Słupsk,
__________________ __

! AUTA POWYPADKOWE KUPIĘ,
GOTÓWKA. 0-601-6241-84._________

CZTEROPOKOJOWE (104) - cen
trum, I piętro na dwa oddzielne. Słupsk,
414-295 po dziewiętnastej.____________

GARAŻ (Wileńska). Słupsk, 425-683.

! TŁUMIKI NAJTANIEJ. Koszalin,
Grunwaldzka 20, 34-20-597. Słupsk, Pomorska 33,412-889.______________ _

DOM szeregowy sprzedam, zamienię
na trzypokojowe z dopłatą. WEX Słupsk,
ul. Kilińskiego 2,411-029.____________

AUTO - SZLIF Złotów, Plażowa 33,
tel. 067/263-52-03 Szlifowanie silników
samochodów osobowych, ciężarowych,
ciągników. NAPRAWA GŁOWIC.
Uszszelki, zawory, panewki, pierścienie.
___________________________ K-29

KWATERUNKOWE trzypokojowe
na dwa mieszkania. Koszalin, 34-52474.

GARAŻ blaszak sprzedam lub wynaj
mę (Gdańska, Nowowiejska). Słupsk,
42-65-71.__________________________
GARAŻ przy obwodnicy. Lębork,
62-62-96, _________________________
GEMMA naklejki wypukłe 3D.
0-604-483-524._____________________
KIJARKA + głowice fi 16, fi 28. Tel.
(094) 37-36242.____________________
KOCIĘTA perskie, tanio! Słupsk,
428-767.

AUTO Handek Komis MIX-CAR Ry
szard Lisowski. Koszalin, Gnieźnieńska
43, tel. 341-1540. Osobowe i ciężarowe duży wybór, najtańsze kredyty na miejscu.

SPÓŁDZIELCZE dwupokojowe na
większe spółdzielcze (może być zadłużone). Słupsk, 443-107. _____________
WŁASNOŚCIOWE
trzypokojowe (58), I piętro, podwyż
szony standart, osiedle Lechitów - Ko
lejowa na domek poniemiecki Kosza
lin lub okolice. (094) 342-53-07, po 18

mym

30 -31 slifcznia 1S99 r.

GŁOS POMORZA
Wydawnictwo

DNI OTWARTE

nnifilitt

30-31 stycznia

Działający od 10 lat na rynku
ogólnopolskim, wydawca
Ogólnopolskich Branżowych
Książek Telefonicznych,
lider w dziedzinie systemów informacji
branżowej dla kluczowych działów
gospodarki, poszukuje odpowiednich
kandydatów na stanowiska:

NOWA OFERTA CENOWA
NA WSZYSTKIE MODELE
DO KAŻDEGO ZAKUPIONEGO SAMOCHODU W PROMOCJI’ 7 ŁUB 14 DNIOWY POBYT W GÓRACH GRATIS!!!
*Liczba samochodów w promocji ograniczona,

BADANIE UKŁADU HAMULCOWEGO I AMORTYZATORÓW
NA KOMPUTEROWEJ LINII DIAGNOSTYCZNEJ GRATIS !!!
ZAPRASZAMY
KAUFMAN S.C.
SALON! SERWIS
Koszalin - Kłos 41, tel. (094) 318-67-33, (094) 318-61-84
(kierunek Gdańsk)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

WINIARCZYK
Słupsk, ul.Gdańska 18
tel. (059) 428-826

GOTOWKAl
► Bez poręczyciela:

osoba stanu wolnego do 1500 zl; małżeństwo do 2500 zł
► Jeden poręczyciel do 4000 zł
► Dwóch poręczycieli powyżej 4000 zł
► Gotówka pod zastaw samochodu:

• Max. 70% wartości samochodu
• Max. wiek pojazdu 1 5 lat.

★ MAKSYMALNY OKRES KREDYTOWANIA 4 LATA

★ REALNE OPROCENTOWANIE KREDYTU OD 11,9% ROCZNIE

PRZYKŁAD: KREDYT 2500 zł ■ RATA 84 z)

★OFERUJEMY ATRAKCYJNY KREDYT SAMOCHODOWY

AGENĆJA

RATALNA

Stowarzyszenie
Środkowo - Pomorskie
Pośredników w Obrocie
Nieruchomościami

SSPON
NORD - Nieruchomości. Ko
szalin, Piłsudskiego 17, tel. 34-11423.
DELTA. Słupsk, 423-400.
WEX Słupsk, Kilińskiego 2,
411-029.
KRYNICKI Słupsk, 411-662.
BIURO Nieruchomości Draw
sko Pomorskie. Tel. (0961) 340-25.

POSZUKUJĘ trzypokojowego wynajem (Słupsk). (0-94)340-30-13.

SZKLARSKIE, lustra. Koszalin,
341-08-65._______________________

SAMODZIELNE mieszkanie w Ust
ce do wynajęcia 1. II - 30. VI. 99, tanio.
(059) 146-244.______________________

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY,
BRAMY, KRATY. SŁUPSK 424-884

SPRZEDAM sklep wolno stojący w
Koszalinie, mięsno - drobiarski pow. 55
m kw. z wyposażeniem i projektem rozbudowy. Tel. 0-601-98-52-54._________
TRZYPOKOJOWE do wynajęcia
(Niepodległości). Słupsk, 11-20-80.
TYCHY, własnościowe 38 m za
mienię na Koszalin, Słupsk, pas nad
morski, 032/217-69-04.
K-l 19

USŁUGI

INNE

POPROWADZĘ księgowość fir
mie. Słupsk, 423-048.

DOM ze sklepem w Koszalinie - sprzedam. 094/ 340-58-83.________________

TEŁE-NAPRAWY

DO wydzierżawienia punkt handlowy
(ok. 30 m kw) - targowisko Banacha
(z możliwością prowadzenia branży mięsnej), Słupsk. 0-604427052.___________
DO wynajęcia w Koszalinie po
mieszczenie na cichą działalność. 067/
212-36-27, kom. 0602-73-95-72.
JEDNOPOKOJOWE do wynajęcia.
Koszalin, 34-36-757, po 19.___________
LOKAL (105) usługowo - handlowy
(Niepodległości) sprzedam. Słupsk,
420-596.
______________________
LOKAL (31,5) - handel, usługi, biuro sprzedam, wynajmę. Słupsk, 430-775,
433-968.
&

(f............ JiOMIil

.. tel. 342-25-18.

K.I27.0,

LOKAL użytkowy (45) do wydzierżawienia. Słupsk, 44-35-84, 0-604248696.
MAGAZYN do wynajęcia w centrum
Miastka 0595/34-92.

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki. Słupsk, 438-911.________________
CZYSZCZENIE dywanów - boni
fikata. Koszalin, (094) 343-11-44,
0-601-751-308.
U-504

ALARMY fflUTO)
ALARMY
W
OBIEKTACH.
TELEWIZJA
PRZEMYSŁOWA.
SŁUPSK, 42-43-70.________________
AUTAALARMY. Słupsk, 411-604.
AUTOALARMY
Słupsk, 421-621.

„ELSAM”.

TRANSPORT

WIDEOFILMOWANIE. Słupsk,
42- 13-12, 43-12-43.

- DĘBOWA I JESIONOWA

NAPRAWA SPRZĘTU

■ PODŁOGA EGZOTYCZNA

44-22-46, 0602-364-943 SŁUPSK.
PRALKONAPRAWY DOMOWE.
CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI,
PRALKONAPRAWY - sprzedaż. Słupsk,
43- 54-88.

! Styczniowa promocja verticale, role
ty, bramy. „MECA” Kobylnica, Główna
55, tel. 429-633, 0-601684093 - dojazd
gratis._______________ ______
„ALKO” - producent pionowych,
poziomych żaluzji, rolet tkaninowych.
Słupsk, Tuwima 23, 420-600,_______
„GAMA-COLOR ”. Producent.
Żaluzje, rolety, okna. Słupsk, Wolności 11; 42-35-34,__________ ________

unwnśri

HURTOWNIA PARKIETU „FAGUS”
Noskowo 4 - przy trasie Sławno-Słupsk
czynne 9.00 - 19.00, tel. 0-90533260

! Gładzie, malowanie, tapetowanie, pa
nele podłogowe, ścienne, regipsy, elektryczne, pomiary. YAT. Słupsk, 439-200.
CYKLINOWANIE,
układanie.
Słupsk, 43-43-20, 0-601641092. KALI
SZEWSKI________________________
FIRMA przyjmie zlecenia na budowę
domów jednorodzinnych na terenie woj.
zachodniopomorskiego (byłe koszaliń
skie). Nadzór budowlany gratis. Faktury
VAT. Tel. (094) 37-362-42.__________

STOLARSKIE, okna, drzwi, schody,
ogólne remonty. Słupsk, 44-27-76._____
TAPETOWANIE, glazura, regipsy,
tynki, gładzie, wszelkie roboty wykoń
czeniowe. Fatury VAT. Słupsk,
420-558, 0-601946851._____________
kasetony.

HYDRAULICZNE. Słupsk, 42-4228.______________ ________________
KOMPLEKSOWE remonty mieszkań. Tanio, solidnie. 0-603417141.
MALOWANIE, szpachlowanie, regipsy, panele. Słupsk, 0-601677274,

OKNA PCV. Koszalin, 341-01-33.
PRANIE wertikali. Słupsk, 412-435.
PROMOCJA 30% - okna PCV,
montaż. Słupsk, 0-601677274.

Koszalin,

ŚLUSARSKO - spawalnicze - seg
menty ogrodzeniowe, - bramy, furtki, kraty okienne, - inne propozycje.
0-602-59-56-47.___________ ________
WESELA, przyjęcia organizujemy.
Słupsk, 0-601997622.________________
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem. Słupsk,
42-32-91.

MALOWANIE, tapetowanie, płyty
gipsowe, glazura. Słupsk, 443-558,
MONTAŻ glazury boazerii, podłóg,
paneli, Słupsk, 43-33-38 po osiemnastej.
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Mam ukończone 14 lat (podpis).............................................
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Deklaruję udział w szkoleniu organizowanym przez Media Group.
(podpis)............................................
Kupon oraz trzy zdjęcia twarzy i sylwetki należy przesłać pod adres:
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MEDIA GROUP, UL. SZAFERA 196 A, 71-245 SZCZECIN, TEL.: (091) 439-03-04
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RAJSTOPY

Media patroni:
.jUr SZCZECIN

NAUKA

zaprasza do
dwuletniego policealnego
studium na kierunki
^Informatyka * Administracja
* Archiwistyka ^Biurowość

PRYWATNE CENTRUM
EDUKACYJNE
75-581 Koszalin, ul. Chałubińskiego 15
tel./fax 342-48-20 345-43-95
http://pce.koszafin.tpnet.pl

Prowadzi nabór do:
SZKÓŁ POLICEALNYCH:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Administracja;
Handlowiec;
Pracownik socjalny;
Finanse i rachunkowość;
Ekonomika i organizacja
przedsiębiorstw;
Bankowość;
Informatyka;
Informacji naukowej
3
Hotelarstwo:
Turystyka;
ü
Sprzedawca;
Pracownik administracyjnoBiurowy - SEKRETARKA
Fizjoterapia;
Kosmetyczek;
Bezpieczeństwo i higiena pracy;

4- fet. TECHNIKUM:
- ekonomika i organizacja przedsię
biorstw

3- fet. TECHNIKUM:
- handlowiec

3- let. LO
- profil ogólny

nauka w systemie zaocznym i
stacjonarnym
Wszystkie szkoły posiada ją
uprawnienia szkół publicznych

PRYWATNE CENTRUM
EDUKACYJNE
Zaprasza na kurs:

FERIE z komputerem dla dzieci.
Słupsk, 400-515.
____________

MAI EMATYKA. Słupsk, Wiatraczna
4e / 40,____________________________
NAUKA o języku - przygotowa
nie do egzaminów na lingwistykę, skandynawistykę, itp. LOGOS, Słupsk,
44-37-55.

MEDYCZNE
, ! „ALERGOSAN” - Prywatna Przy
chodnia Specjalistyczna: neurolog, inter
nista, alergolog, laryngolog, reumatolog
(osteoporoza), dermatolog. Testy, odczu
lanie, spirografia, EKG. Koszalin, Modrzejewskiej 13, 3425-091._______________
ALERGICZNE TESTY KOMPUTE
ROWE, odczulanie, leczenie nerwic, pro
staty, innych chorób. BICOM-MED Koszalin, Zwycięstwa 106, 340-49-40.
ALKOHOLOWE odtruwanie. Terapia. Ustka, 147-232, 0-602-46-86-31,
ALKOHOLOWE odtruwanie w
domu pacjenta. ESPERAL, Leczenie.
Koszalin, okolice. Lek. med. Marek Jaroszyk. 0602-773-762.
BADANIE OSTEOPOROZY densy
tometrem ultradźwiękowym. Specjalista
Radiodiagnostyki Robert Ogłoza Słupsk,
Szczecińska 34 - wtorek, środa, czwartek,
godz. 16 -19. Rejestracja: 44-47-56.
CENTRUM Terapii Jąkania sanato
rium „CHALKOZYN” Kołobrzeg, (094)
311-77-33,0-603-238-988.____________
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY.
Gabinet oceny gęstości kości, badanie to
mografem komputerowym na przedramie
niu. Rejestracja telefoniczna: poniedziałek,
wtorek, czwartek 10 - 12, 343-68-63 Koszalin, Grochowskiego 5 A.
FOTOTERAPIA - leczenie zmian
skórnych, trądzików, zmarszczek, blizn.
Koszalin, Zwycięstwa 106, 340-49-40.

zaprasza do
9
Informatycznego Liceum g
Ogólnokształcącego

GABINET STOMATOLOGICZNY
- Tomasz Wagner specjalista chirurgii sto
matologicznej. Leczenie zachowawcze,
protetyka, chirurgia. Leczenie w znieczu
leniu ogólnym. Słupsk, Szczecińska 34a,
poniedziałek - piątek (16.00 - 20.00), sobota (9.00 - 13.00), tel 0-601-666-940,

( na podbudowie szkoły podstawowej)

(zaocznie i wieczorowo )

KORONKIEWICZ
Waldemar
PEDIATRA. Wizyty domowe, CAŁO
DOBOWO. Koszalin i okolice.
0-601-315-709. ____________ '
LASER argonowy: naczyniaki, pającz
ki, tamaże, brodawki. Koszalin, 340-31-50
0-602-381-121.___________ _________ ’
NERWICE, nałogi, jąkanie , moczenie.
Wizyty u pacjenta. Koszalin, 343-32-71.

' SZKOŁA JAZDY

mmmmmm

JĘZYK rosyjski - przygotowanie do
matury. LOGOS, Słupsk, 44-37-55.
KURS komputerowy. Słupsk, 400-515.

PCE KURSY: komputerowy, księ
gowości komputerowej, masażu, ko
smetyczne, maszynopisania, ppoż, bhp,
wychowawców kolonii, instruktorów
nauki jazdy, kadrowych, kas fiskal
nych, wózków widłowych, sekretarek.
Koszalin, Chałubińskiego 15, tel.
342-48-20,_______________________ _
ZESPÓŁ Szkół Mechanicznych w
Słupsku prowadzi stałe zapisy na
KURSY PRAWA JAZDY kat. A,B,
E+B. Zgłoszenia tel. 42-60-48 (8 - 15).

Koszalin, ul. Chałubińskiego 15
tel. 342-48-20
G-109-0

' informacje i zgłoszenia
„Computer College”Przy pow „aya ’
Koszalin, ul. H. Modrzejewskiej 71, tel. 34-11-741

CHEMIA. Słupsk, 44-37-55.

I/.Mi
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PRAWA JAZDY

AUTO NAUKA SUPERCENA 460 ZL.
WTORKI, CZWARTKI 14 -17. KOSZALIN, ANDERSA 32, 340-40-15.________

GLAZURA, terakota, panele, gładzie.
(0-59) 11-32-23.___________________

POSZUKUJĘ dwupokojowego (wyna
jem). Słupsk, 0-604801360.______ _

SZYLDY, reklamy.
341-08-65._____________

ANGIELSKI, matematyka. Słupsk,
427-520.
_______________

DRZWI drewniane - sprzedaż, mon
taż. Słupsk, 428-100.

POSZUKUJĘ mieszkania do wynaję
cia w centrm Lęborka, 620-006.

REMONTY. Koszalin, 343-16-15.

GLAZURA, gipsy, tynki. 090-677-995.

ODDAM w dzierżawę pawilon. Słupsk,
Wolności tel. (0593) 57-36._______

OKNA, drzwi PCV - na raty.
Producent CLASIK. Koszalin,
Słowiańska 8 A, 341-81-84,
341-81-85.

IMIĘ 1 NAZWISKO

O T) +■>

! FRESCO TAPETOWANIE
NATRYSKOWE KOMPLEKSO
WE REMONTY. Słupsk, 444-061,
438-775, 0-601647263,____________

GLAZURA, hydraulika, regipsy, pa
nele, podłogi, cyklinowanie. VAT.
Słupsk, 44-11-03.___________________

POSZUKUJĘ lokalu na sezon w Łebie.
059/624-867._______________________

PRZYJMUJEMY zlecenia na roboty
budowlane, instalacyjne, zapewniamy projektowanie, nadzór. 059/ 10-70-82._____

RÓŻNE

„ZBYSZKO” sprzedaż - montaż
OKNA PCV, ŻALUZJE POZIOME.
Dojazd gratis. Słupsk, 436-563, kom.
0-601851470._____________________

POKOJ do wynajęcia dla uczennicy.
Koszalin, 345-78-06, po 16.

PROMOCJA - TAPETOWANIE
NATRYSKOWE. 059/ 10-44-50.

1 - 10 ton, 0602-872-062._______

MIESZKANIE dwupokojowe do wy
najęcia od lutego na dłuższy czas. Koło
brzeg, teł. 35-288-43.__________ _

ODSTĄPIĘ dzierżawę pomieszczenia
(72) - Wolności. Słupsk, 452-448 po osiemnastęj.______________________________

PROMOCJA! Francuskie włady ko
minkowe, cena od 1 398 zł. Słupsk, Grucy
1 (godz. 9 -17),
________________

3,5T. Słupsk, 439-381, 0-602332223.

• DESKA
PODŁOGOWA

5 > O
Z O CL
T3 O. I ;

OGÓLNOBUDOWLANE, dachy.
Najtaniej! Słupsk, 44-40-13.________
OGÓLNOBUDOWLANE. Słupsk,
0-602754384,_____________________
OGÓLNOBUDOWLANE. Słupsk,
413-143.__________________________
OGÓLNOBUDOWLANE kompleksowo. Tel. 35/820-71 lub 35/244-87.

SZAFY z drzwiami przesuwnymi,
zabudowa wnęk. Słupsk, 433-690.______

WIDEOFILMOWANIE. Słupsk,
42-08-09, 0-602663756.____________

ELITE MODEL LOOK ‘99

Oferty zawierające C.V. i list motywacyjny
prosimy przesyłać w terminie 14 dni od
daty ukazania się ogłoszenia na adres:
Uni'Film Sp. z o.o. Biuro Regionalne
70-100 Szczecin,
ul. gen. Dąbrowskiego 38/40
dyr. Agata Weber

REMONTY

WIDEOFILMOWANIE profesjo
nalne. Koszalin, 343-32-71.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

Sponsorzy:

TAPETOWANIE,
Słupsk, 44-12-06.

• PARKIET

to O

Oferujemy:
□ wysokie zarobki
□ szkolenia z technik sprzedaży
i negocjacji na najwyższym poziomie
□ rozwój osobowości i umiejętności

CENTRUM napraw i usług jubilerskich
CHATON Koszalin, ul. Mariańska 27.

USŁUGI WIDEO

O i P

Nasze oczekiwania:
□ silna osobowość
□ asertywność
□ potrzeba osiągania sukcesów
□ zdyscyplinowanie

Agencja Reklamowa Media Group

.
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TRANSPORT mebli. Przeprowadzki
- kompleksowo. Słupsk, 414-688.

WIDEOFILMOWANIE. Słupsk,
42-57-39,_________________________

Look management sp. z o.o.

N 5

KONSULTANT DS. REKLAMY
w Koszalinie

TELE-POGOTOWIE.
420-970.

Słupsk,

O)
CO ->
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TRANSPORT 7 t kontener. Koszalin, 0-602-616-327._______________

! ATOL - żaluzje, werticale, rolety.
Słupsk, Rolniczy Dom Towarowy,
42-84-49.________________________ __

Koszalin ul Słowiańska 3

DYWANY

wymagane doświadczenie
w sprzedaży powierzchni reklamowych

POGOTOWIE telewizyjne. Słupsk,
430-807.___________________________

Ceny Już od 156 OOO 2l.
W cenie: wartość działki, ogrze

I Sprzedaż „Seifa”

ZALUZJE - poziome, verticale, role
ty tekstylne, siatki p/ owadom. Kołobrzeg,
ul. Cmentarna 10, tel. 35-234-35.

KIEROWNIK ODDZIAŁU
w Koszalinie

CAŁODOBOWE Usługi Pogrzebowe
„Dąbek”. Ustka, ul. Sprzymierzeńców 20
(star}'chemiczny). (059) 147-005,141-023

JGOKORODZm

| przeicmonie - wrzesień 1999 r.

ZALUZJE, verticale - producent.
NAJTANIEJ! Słupsk, 45-25-81.

EUROPA - 3,5 tony. 0-604206352.

ŻAIUZJE.R0LETY.0KNA

wanie gazowe, glazura, terakota,
• parkiet, wykładzina dywanowa, peł[ na infrastruktura techniczna

„POLFARM”
ul. Bydgoska 61, 64-970 Piła 4

BOX (Wolności) do wydzierżawienia.
Słupsk, 434-870.___________________

DO wydzierżawienia pomieszczenia
(225) każde, II, III piętro w centrum.
Słupsk, 42-75-02 (godz. 10-18).

możesz uzyskać zakładając nie
wielką hodowlę szynszyli. Wy
starczy piwnica, garaż lub inne
pomieszczenie. Fermy hodowla
ne zaopatrują w zwierzęta,
klatki, pasze. Odkupują wyhodo
wane zwierzęta i ich skórki.

(prosimy dołączyć znaczek za 5,30).

FIRMA Usługowa ELJOT oferuje
usługi w zakresie: rachunkowości, de
klaracje podatkowe (PIT), dokumenta
cja - deklaracje ubezpieczeń społecz
nych (ZUS), grafika komputerowa.
Słupsk, 131-457 po 18.
_________

POSZUKUJEMY OFERT SPRZE
DAŻY MIESZKAŃ, DOMÓW, DZIA
ŁEK. DOMUS, Słupsk, 42-10-94.

40 000 DM rocznie

(PODKOW)

BIURA PODATKOWE
AGENCJE

UWAGA! OKAZJA!

9 (059) 426 - 756 9:00 - i 7:00

SŁUPSK UL. STARZYŃSKIEGO 7

NIERUCHOMOŚCI

17

KOSZALIN, ul. Kosynierów 47A
(przy salonie NISSANA)
tel. 343-43-41, fax 341-51-00
NIEMIECKI - wieczorem. Słupsk,
433-673.__________________________
NIEMIECKI. Słupsk, 40-20-95.

PRAXIS - Prywatna Lecznica Chirur
giczna. Operacje: LAPAROSKOPOWE pęcherzyka żółciowego, KRIOCHIRURGICZNE żylaków kończyn, odbytu; NEU
ROCHIRURGICZNE dysków; ARTROSKOPOWE stawu kolanowego, chirurga
ręki, DIAGNOSTYKA BÓLÓW KRĘ
GOSŁUPA. Badania USG. Koszalin, Szpitalna 2, informacje: 343-40-64,342-94-94
REUMATOLOG (osteoporoza) (094)
342-50-91.

TOWARZYSKIE
! I ! STUDIO DWA. Koszalin,
35-162-02, zatrudnię.

18 GŁOS POMORZA

30-31 stycznia 1999 r.

ZAWOIIY TERMOSTATYCZNE
®>
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SALON

! K A T R I N. Słupsk,
42-42-30.
! HETERYCY, striptizerzy
czekają. 0-602-492-630.

Słupsk,

! VIOLETTA. Kołobrzeg, 35-171-70.
Zatrudnię.

! Żaklin. Słupsk, 411-484.
AFRODYTA. Kołobrzeg, 35-286-42.
AGNES. Kołobrzeg, (094) 35-163-64
zatrudnię.
ANITA, 0-90684287. Słupsk.
DŻESIKA.
Słupsk,
0-602-55-22-49, 42-60-98.
EWKA. Słupsk, 0-604841247.
EXCLUSIVE Night Club zatrudni
panie. Koszalin, 340-38-73.

KAMELIA. Słupsk, 43-57-54.
KARINA. Kołobrzeg, 0-602-599-771.
KARINA.
Zatrudnię.

Słupsk,

0-601962298.

KLUB Biznesmena, 12.00 - 5.00.
Słupsk, Matejki 1,0-602827555.
KLUB
Towarzyski
zaprasza.
Słupsk, ul. Sosnowa 11, tel. (059)
411-072.
LABIRYNT całodobowo. Koszalin,
Kasztanowa 8, 340-45-84..
LUIZA. Słupsk, 0-601941453.
MISS Polski nagości. „Labirynt”
Koszalin, 340-45-84.
NIGHT CLUB - superlokal, superdziewczyny. Słupsk, Sportowa 26C,
0602-27-80-68.
ROMA. Kołobrzeg, 35-226-10.
STRIPTIZ w duecie; lokale, dysko
teki. Koszalin, 340-45-84.
ZADZWOŃ przyjedziemy. Kosza
lin, 0-603-284-521.
ZATRUDNIMY panie.
RYNT Koszalin, 340-45-84.

LABI

W oknach PCV oferujemy bez dopłaty
okucie umożliwiające mikrowentylację**

dysk 3,2GB,
pamięć 32MB RAM.
CD-ROM 36 x,
karta graf. 4MB,
karta muz. SB 16,
stacja 1,44MB,
klawiatura, mysz,

Zatrudnimy pracownika
z wykształceniem
EKONOMICZNYM

ATRAKCYJNA
OFERTA
DLA PAŃ. Niemieckie Biuro Ma
trymonialne „HERZ ZU HERZ”
Pomoże Ci zawrzeć szczęśliwy
związek małżeński z cudzoziem
cem. Zadzwoń. (094) 343-12-54.

oraz
bardzo dobrą znajomością

JĘZYKA ANGIELSKIEGO.
Oferty pisemne
Kredyt Bank PBI SA
Oddział w Słupsku,
Stary Rynek 2.

DLA samotnych OSTATKI z .AFRO
DYTĄ” -12 luty. Słupsk, 436-019 po sie
demnastej.

PRACA
„ROMANOWSKI” zatrudni INŻY
NIERA lub TECHNIKA INSTALACJI
STANITARNYCH ze znajomością rze
miosła, kosztorysowania, projektowania,
obsługi komputera. Zarobki 1 500 zł miesięcznie. Słupsk, 443-224 po osiemnastej.
„ROMANOWSKI” zatrudni SPA
WACZY - MONTERÓW INSTALA
CJI SANITARNYCH posiadających
uprawnienia, samodzielnie kierujących
pracami, zdyscyplinowanych. Zarobki do
1 900 zł. Słupsk, 443-224 po osiemnastej.

FLAIR POLAND Sp. z o.o.
KOBYLNICA, Kolejowa 21, za
trudni referenta ds. handlowych.
Wymagania: wykształcenie średnie
(wskazane ekonomiczne lub han
dlowe), prawo jazdy, dyspozycyj
ność, umiejętność nawiązywania
kontaktów. Kontakt osobisty.
ADRESOWANIE, kopert, składanie
długopisów, przyjmowanie zgłoszeń tele
fonicznych - zatrudnimy. Informacje bez
płatne, koperta zwrotna., J3UROINWEST' ’
99-300 Kutno box 28
A-2
AKWIZYTORA z doświadczeniem
kat. B zatrudnię. Słupsk, 42-80-29._____
CHAŁUPNICTWO dla każdego adresowanie, rozsyłanie, składanie.
Zbyt, zaopatrzenie, umowa. Zarobki
3 100 - znaczek 4,90. EUROMEX
64-761 Krzyż skr. 5___________ K-108
CHAŁUPNIKÓW poszukujemy składanie, adresowanie, inne. Zarobki
3 500. Zbyt, umowa - znaczek 4.90.
„ARTPOL” 60-959 Poznań 2, box 196
_____________________________ K-108
CHCESZ być niezależny finansowo
zostań agentem ubezpieczeniowym lub
przedstawicielem funduszu emerytalnego.
Oferujemy stałą pracę oraz wysoką prowizję. Kołobrzeg, 35-258-01.____________
CHCESZ
zarobić,
dorobić.
0-602693115.______________________
DO 2 000 - możesz zarobić umieszcza
jąc reklamę na samochodzie, domu lub
działce. Chętnych poszukuje firma
„OSKAR” 50-950 Wrocław, skrytka 989.
Plus znaczki za 5 30._________
A-51
DO współpracy, regionalnych przedsta
wicieli poszukuje firma pośrednictwa fi
nansowego. Tel. 052/ 22-21-78.
A-56

■■w

* nie dotyczy dopłat i dodatków
** z wyjątkiem wystąpienia ograniczeń technologicznych

Słupsk tel.059 413072
Stupsk ul.Grottgera 15
Koszalin tel.094 3426877
tel.059 437770
Szczecinek tel.094 3742335 skład okien typowych
Kołobrzeg tel.094 3522614
Kołobrzeg tel.094 3518205
Lębork tel.059 628469
Sławno tel.059 103491
Bytów tel.0593 2339
Ustka tel.059 147 412

*Do wybranych zestawów proponujemy:
Monitor 14”: 559 zł Monitor 15”: 659 zł Monitor 17": 1 099 zł

MATRYMONIALNE

ftJHI
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OKNA TYPOWE PCV,MARMUR
GRANIT,OKNA DREWNIANE

~ za Polskiego, tel.(094)35-424-60

GAYS. Panowie spoza środowiska.
0-602-862-830.
IVET - zatrudnię panie. Słupsk,
0-603-758-837.

RABAT* 5%

■a Kołobrzeg, ul. E. Gierczak 37/9

-

! OAZA. Kołobrzeg, 35-266-42.
Zatrudnię.
!
PAMELA.
0-602649148.

•

RABAT* 10%

ZESTAW KOMPUTEROWY 1

OKNA NIETYPOWE PCV

grzejniki, kotły c.o., inst. sanitarne
! (094) 341-58-27 Koszalin, Włady
sława IV 115 „COLETT” Night Club
HADES. Nowe, atrakcyjne dziewczy
ny. Miła atmosfera pań. Intymne po
koje.

KOMPUTEROWY

EKSKLUZYWNY
Night
Club w Niemczech zatrudni
atrakcyjne panie w wieku
18-30 lat. Tel. 0603-342-661.
ELEKTRYKA do konserwacji wind.
Praca w terenie. Słupsk, 420-276,
FIRMA zatrudni handlowca. Sprzedaż
maszyn i urządzeń rolniczych. Wiek do 30
lat, wykształcenie minimum średnie tech.
lub rolnicze. Koszalin, Bobolice lub oko
lice. Tel. 058/68-36-115,0601-935-502.
_____________________________ A-52

PANIE do pracy w eleganckim klubie
dla panów przyjmę. Tel. 0-604-440-392.
__
'
_____________ K-130
PHU ZELBERT poszukuje kandy
data na stanowisko przedstawiciela
handlowego. Wymagania: doświadcze
nie, znajomość branży spożywczej (art.
mleczarskie, przetwory rybne), własny
samochód. (094) 34-62-902.________
POSTAWNYCH, młodych ochronia
rzy oraz barmana do nocnego klubu w
Pile przyjmę (zakwaterowanie, wyżywienie). Tel. 0-604-440-392.
K-131
PRACOWNIKÓW budowlanych
wszystkich specjalności atrakcyjne zarobki 0-501-072-150__________ A-26
PRZYJMĘ do pracy w hotelu w
Łobzie recepcjonistkę, zakwaterowanie. Tel. (091) 407-15-00.___________

WOSANA S. A. Damnica k/
Słupska ZATRUDNI OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNE: prac.
do obsługi urządzeń produkcyj
nych, niewykwalifikowanych do
produkcji, mechaników urządzeń
rozlewniczych, elektryka z upraw
nieniami, konserwatorów budow
lanych z praktyką. (059) 113-109,

ZATRUDNIĘ panie do towarzystwa.
0049-171-805-74-88._________________
ZATRUDNIĘ pracownika w rolnictwie. Bogusławiec 15, teł. 35-87-388.
ZLECĘ produkcję 5 000 szt. piaskow
nic dziecięcych z drewna. Teł. (094)
37-228-36.

•

113-108.
WYSOKODOCHODOWE
chałupnictwo - montaż, adresowanie, skła
danie. Zbyt, umowa. Informacja bezpłat
na - koperta znaczek. GUDI 66-413 Gorzów 15 skr. 906______________ K-108

SKŁADANIE
długopisów.
0604406785.______________________

ZAPROPONUJEMY dobrze płatną
pracę chałupniczą. Zbyt, umowa. Informa
cje bezpłatne - znaczek 5 90 - „DOMPOL”
60-977 Poznań 49 box 28.________ A-21

WYDAWNICTWO
encyklope
dyczne zleci domową pracę (umowa)
0501-072-100,_______________ A-25

ZATRUDNIĘ Agentów Funduszy
Emerytalnych w Szwajcarskiej Firmie. Tel.
0602-842-921.

WYSOKODOCHODOWA praca dla
każdego w domu, zaopatrzenie, zbyt, umo
wa gwarantowana. Informacja bezpłatna dołączyć znaczek. Zgłoszenia: Bożena
Grygiel, 85-950 Bydgoszcz, skrytka 294.

ZATRUDNIĘ
księgową
(pełna księgowość). Słupsk,
0-602-345-151.

RÓŻNE

PRZYJMĘ reklamę na samochód.
(0-59) 11-92-27._____________________
ZAINWESTUJĘ 100 000 PLN
w działalność sezonową lub inną. Poważ
ne oferty kierować: „Głos Pomorza" Słupsk
nr 20791.

TURYSTYCZNE
PRZEJAZDY - Niemcy, Europa.
ESKAPADA, (059) 42-02-16.

LOMBARDY
LABIRYNT całodobowo. Koszalin,
340-45-84,_________________________
NATYCHMIASTOWE pożyczki.
Słupsk, Szczecińska 69 B, 0-602-28-79-06.

FIRMA zleci pracę domową.
060-447-78-94,___________________
GOSPOSIĘ do prowadzenia domu w
Poznaniu zatrudnię. Sprzątanie, gotowanie,
pranie, prasowanie. Atrakcyjne warunki
pracy i zamieszkania. Wyczerpujące ofer
ty pisemne (również zdjęcie) przesłać na
adres: 61-640 Poznań 50, skrytka pocztowa 114.______________________ A-46
HURTOWNIA Wędlin „VEKTRA”
zatrudni przedstawiciela handlowego.
Słupsk, 0-604427052.________________
KELNERA zatrudnię. Słupsk,
42-60-10.______________________ ___
KIEROWCA, doświadczony, oso
bowe - ciężarowe, kraj - zagranica, dys
pozycyjny (24 godziny) - poszukuje
pracy, 0-604407826._______________

Kup Mercedesa
i... oszczędź!
do 7.100 zł mniej za Vito!
do 11.200 zł mniej za Sprintera!
Rabaty podano od cen netto.

KIEROWCĘ zatrudnię. Słupsk,
433-504 wewn. 463._________________
MECHANIKÓW i elektromechani
ków z doświadczeniem zatrudnię. Chamowo, 0-601679870._________________
NAJWIĘKSZE Szwajcarskie To
warzystwo Ubezpieczeniowe wyszko
li i zatrudni agentów do pracy w II i III
filarze. Najchętniej z Kołobrzegu i
okolic. Małgorzata Jaroszewska, (094)
340-49-47 (14-17),_________________
NIEMCY - budownictwo. (0-59)
11-17-42 (godz. 15-17)._____________
NUMAFA POLSKA sp. z o.o. produ
cent maszyn ze stali nierdzewnej w Lębor
ku zatrudni kierownika produkcji. Wyma
gania: wiek do 35 lat, wykształcenie wy
ższe techniczne, znajomość języka niemieckiego lub angielskiego. 059/ 633-100.
OFERTA pracy: ZATRUDNIMY:
kobiety, mężczyzn, młodzież oraz bezro
botnych. Zarobek do 9 000. Dostawa to
waru i odbiór surowca. Oferta sprawdzo
na na 100 %. Materiał po otrzymaniu
znaczka 7 20. „SANTEX” skrytka 1/A8
783-234 Łasko.
K-50
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Samochody Mercedes-Benz są od dawna

czych Vito i Sprinter wyprodukowanych

symbolem trwałości i nowoczesności.

w 1998 roku. Na przykład Vito 3-osobowe

Teraz proponujemy Państwu zakup po pro

dostępne jest już za 59.100 zł netto (cena

mocyjnych cenach samochodów dostaw

katalogowa - 62.900 zł netto).
Wartości podano przy kursie 2,1 PLN/DEM

Mercedes-Benz
ZAPRASZAMY
NA JAZDY TESTOWE
SPECJALNA OFERTA DLA FIRM

1.

Koszalin, ul. Zwycięstwa 137/139, tel./fax 342-22-91, centrala
342-79-21
wew. 260, w godz. 8 —17
— AGA FLOR, Koszalin, ul. Zwycięstwa 6A, ( 9-17), tel. 341-79-35
— „Corinfo" ul. Władysława IV 58/32, tel./fax 345-29-33 całodobowe B.O. na
telefon i fax 345-29-33
— Agencja Reklamowa Andrzej Kikta, tel. 3404-620 do 9.30 i po 16
— „Nor-Kar" tel. 343-38-96 godz. 8 — 10
— Biuro Promocji i Reklamy „Ekolam" Jacek Zieliński, tel. 346-07-55, ( 8 -15.30)
— Ogłoszenia i reklamy na tel./fax 345-75-37 Agencja „Bernat” (całą dobę)
— Agencja Reklamowa „MEDIA PRESS”, ul. Zwycięstwa 6A/p24, tel. 342-78-51 w. 294 godz.8-15.
— „MEDIA - FINANS” J.M. ĆWIEK, tel. 340-23-39, całodobowo, fax 340-23-39.

PHUM0JSIUK Autoryzowany Serwis Mercedes-Benz
KOSZALIN, Stare Bielice 127, tel. (094) 316-34-22,0601887 894, fax (094) 316-34-19

Autoryzowany Zakład Napraw Karoseryjnych
Skład Oryginalnych Części Zamiennych

ADRESY BIUR OGŁOSZEŃ
2.

Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 1, pok. 12, tel. 35-278-55 lub 35-422-84, w godz.
9 — 16
3. Szczecinek, pl.Woiności 10 (wejście od ul.Boh.Warszawy) nad skiepemRossman tei.fax 37 40311
4. Słupsk, al. Sienkiewicza 20, telefax 4266-08, godz. 9-16
—„Unipress” ul. Wojska Polskiego 29A (dawny biurowiec PKP, tel./fax 42-89-54, 41-27-00, tlx
582419, tel. 436-436 (cała dobę) 41-27-Q0.
— Consulting Managers, ul. Szczecińska 11, tel. 43-85-16, w godz.9-16
5. Bobolice: Baza GS nr 1, ul. Pocztowa, tel. 495
6. Bytów: ul. Kochanowskiego 8-10 (budynek Bytowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej), czynne w
godz. 9-16, tel. 28-97
— TUiR „Warta" ul. Kochanowskiego 3, tel. 22-80, godz. 8-16

7. Człuchów: ul. Średnia 10, sklep meblowy „1TO” w godz. 10-18, tel. 42-945, po 18 tel. 414-08
8. Lębork: ul. Armii Krajowej 16, tel./fax 625-588 (godz. 8—15)
9.
Miastko: Biuro „Warty" ul. Dworcowa 29, tel. 53-08; Redakcja „Głosu Pomorza”, tel. 35-72
10. Sławno, ul. Rapackiego 2, tel. 70-12
11. Stargard: Agencja Reklamowa „Kwiatkowski" ul. Chopina 21, tel/fax (0-92) 73-26-35.
12. Świdwin: Biuro Ubezpieczeń, ul. Krzywoustego 1, tel/fax 526-24
13. Ustka: PHUPiT „Bałtyk" ul. Żeromskiego 9 godz. 8 — 16, tel. 144-220.
Biuro Pośrednictwa i Usług „Marina ” 76-270 Ustka, ul.Marynarki Polskiej 79 /dawna komenda
garnizonu/ czynne pon.-piątek 9-18, przerwa 14-15.30, soboty 9-13.
14. Darłowo P.U.H. „Maria”, ul. Rzemieślnicza 10, tel./fax 38-47

MIASTO, GMINA, POWIAT

30 - 31 stycznia 1999 r.

GŁOS POMORZA

Ciężkie dni hospicjum

TELEFONY
Słupsk. POGOTOWIA: Energe
tyczne: 991; Gazownicze: 992; Cie
płownicze: 993; Wodno-Kanalizacyj
ne: 994; Ratunkowe: 999, (ul. Banacha:
431-371); Weterynaryjne: 422-631; Po
licja: 997; Straż Pożarna: 998; Biuro
Numerów: 913; INFORMACJA:
Paszportowa: 955; Turystyczna: 424326; PKS: 424-256; Kolejowa - 428110; RADIO TAXI - dla osób niepeł
nosprawnych, tel. 96-27; INFORMA
CJA o AIDS: 958; ALKOHOLOWY
tel. zaufania: 414-605 w godz. 18-22;
TELEFON dla OFIAR PRZEMOCY:
414-046 w g. 15.30-19.30; PORAD
NICTWO dla młodzieży i rodzin: 400770 w godz. 17-19; Lębork: informacja
PKS 621-972; Sławno: PKS 103-650;
Łeba: PKS 661-311.

O WŁOS
SŁUPSK. Hospicjum dla umierających oa raka groziła likwidacja: Pomorska Kasa Cho
rych przyznała placówce za mało pieniędzy. Jednak w ostatniej chwili uznała, że da
więcej.
Pierwsza propozycja kontraktu za
proponowanego przez Kasę opiewała
na 230 tys. zł. To o połowę mniej, niż
wynoszą dotychczasowe koszty utrzy
mania. Obecnie tzw. osobodoba wyno
si 139 zł, podczas gdy Kasa Chorych
chciała dać hospicjum 76 zł (np. hospi
cjum w Elblągu dostanie od swojej
Kasy 109 zł). Zdaniem dyrektorki pla
cówki, kwota ta nie starczyłaby nawet
na pensje pielęgniarek, które zarabiają
tylko po 500 zł.
- Zaproponowałam Kasie kompro

mis: dostajemy od nich 100 tys. więcej,
a sami dozbieramy kolejne 100 tys. Z
doświadczenia wiemy bowiem, że 200
tys. zebrać się nam nie uda - mówi Te
resa Jerzyk.
Kasa Chorych nie przystała jednak

na tę propozycję: 3 dni temu do hospi
cjum przyszła odmowna odpowiedź. Za
rząd hospicjum rozważał już zamknięcie
placówki 31 stycznia, a potem jej likwi
dację: „Zarząd Towarzystwa Opieki Pa
liatywnej im. J. Różyckiej jako optymal
ne rozwiązanie zaproponuje sprzedaż
obiektu i zwrot pieniędzy sponsorowi,
który to hospicjum wybudował” - napi
sał do szefa Pomorskiej Kasy Chorych,
ministra zdrowia, wojewody pomorskie
go, ambasadora Holandii w Polsce i se
nator Anny Boguckiej-Skowrońskiej,
prezes Zarządu Paweł Połeć.
Wczoraj wieczorem jednak zatele
fonował szef Pomorskiej Kasy Chorych
zapraszając zarząd hospicjum do nego
cjacji. Dyrektor Jerzyk przyznaje, że do
rozmów dojdzie dzięki interwencji

dziennikarzy. Wcześniej - jak mówi nikt nie chciał z nią rozmawiać. Po
pierwszych relacjach radiowych i tele
wizyjnych reakcja Kasy Chorych była
natychmiastowa.
Słupskie hospicjum zostało wybu
dowane w 1997 r. z pieniędzy Holendra
Jana Druyffa. Do tej pory przebywało
tam 211 chorych, a 10 znajdujących się
tam łóżek jest stale zajętych. Od począt
ku działalności placówka ma kłopoty
finansowe; przez prawie pół roku była
utrzymywana z prywatnych pieniędzy
działaczy hospicjum. W placówce pra
cuje 19 osób, w tym 7 wolontariuszy.
Oprócz dyrektorki, która zarabia 1200
zł, nie ma tam żadnych pracowników
administracji.

BEATA JANKOWSKA

WEEKEND

ŚLADEM PUBLIKACJI

Szpital wyjaśnia
USTKA. W związku z artykułem w „Nie doczekał karetki” (GP z
14.01.) dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Słupsku wyjaśnia:
1. Wypowiedź żony pacjenta, która
jakoby dzwoniła do przychodni i usły
szała odpowiedź, że jest tylko jeden le
karz, apozostali strajkują, nie jest zgod
na z prawdą. W godzinach przedpołu
dniowych w Ustce była uszkodzona li
nia telefoniczna, i w związku z powyż
szym nie można było uzyskać
połączenia z większością abonentów, w
tym z przychodnią (wiadomość podana
przez Zakład Telekomunikacji). Zatem
informacja o strajku i odmowie udzie
lenia pomocy jest wymyślona przez za
interesowanego.
2.9.01. o godz. 8.25 do pogotowia
zadzwoniła kobieta - podając: - „przy
jeżdżajcie, wróciłam do domu, mąż jest
pijany i zesrał się” (cytujemy dosłow
nie). Cały zespół był w pomieszczeniu
dyspozytorni, a telefon był ustawiony
na funkcję głośnomówiącą, a zatem
wszyscy słyszeli tę rozmowę.
Dyspozytorka poradziła, aby zain
teresowana umyła męża i zgłosiła się
do lekarza. Na tego typu wezwanie
dyspozytorka nie zdecydowała się na
wysłanie zespołu.
O godz. 11.15 odebrała kolejne

zgłoszenie, w którym kobieta przed
stawiająca się jako sąsiadka wzywała
karetkę do stwierdzenia zgonu. Na
tychmiast wysłała zespół do miejsca
wezwania.
Po przybyciu na miejsce lek. dyżur
ny DPD (w pomieszczeniu panował za
duch alkoholu) stwierdził u pacjenta:
silną woń alkoholu z ust; bladosine po
włoki skórne; oziębienie ciała; brak
czynności serca; znaczne wyniszczenie;
ślady wymiocin na ubraniu.
Z wywiadu żony (konkubiny), lek.
dyż. stwierdził w rozmowie, że od wie
lu lat pacjent nadużywał alkoholu, a od
trzech tygodni nie wstawał z łóżka, na
tomiast bez przerwy-spożywał alkohol.
9.01. około godz. 10 wystąpił atak pa
daczki, którą pacjent leczył od około 2
lat Amizepinem.
Po tym zdarzeniu żona zostawiła
pacjenta i wyszła z domu. Gdy wróciła
po około godzinie, stwierdziła, że mąż
nie oddycha, jest siny. Poprosiła sąsiad
kę, aby zadzwoniła po pogotowie.

Auto-zabawa
SŁUPSK. 30 stycznia (sobota)
Automobilklub zaprasza na plac Zwy
cięstwa do udziału w auto-zabawie.
Zapisy do godz. 10, rozpoczęcie godz.

10.30.

(Teb)

TV SŁUPSK
Sobota: 8.00, Obserwator; 8.15,

10, 20.15, 22.45 Muz. relaks; 8.25
Paulina w niebezpieczeństwie - kom.;
10.15 Stolice i metropolie świata (9);
11 Księga dżungli - film.; 12.45 Ta
jemnice natury (1); 13 Najszybsze pię
ści (1); 13.30 Morskie opowieści (9);
14 Filmy rysunkowe; 14.30,18 Kaboom Kazoom (1); 17.15, 22.15 Tysiąc
letni Gdańsk (3); 17.45, 20, 22 Ty
dzień nad Słupią; 18.30 Historia pew
nego małżeństwa (5); 19.30 Bajki;
20.30 Narkodolar-film. Niedziela: 8,
20, 22.45 Muz. relaks; 8.30 Podróże
Guliwera - film.; 9.45 Krecik (15);
10.15 Tysiącletni Gdańsk (3);^ 11,
15.50 Ńa przełaj przez PRL; li.05,
15.05 Czarna skrzynka - dramat; 13
Historia pewnego małżeństwa (5);
14.00 Filmy rysunkowe; 14.30, 18
Przygody Salliego (7); 17 Co słychać
w sporcie?; 17.15 Przebudzenie; 18
18.30 Maria - film.; 19.30 Bajki;
20.25 Zagadka Kaspara Hausera DYREKTOR SPWSZ dramat; 22.15 Stolice i metropolie
.(Teb)
WITOLD JACIÓW świata (10)

Kolorowe strzelanie
SŁUPSK. Pomorskie Towarzy

Zimno bez rekompensaty

Przecież to awaria
SŁUPSK. Przedwczoraj po pra
wie 60 godzinach przerwy do miesz
kań na słupskich osiedlach Piastów i
Niepodległości popłynęło ciepło.
Mieszkańcy nie mają co liczyć na re
kompensaty.
Uszkodzoną przy ul. Koszalińskiej
rurąpłynie ciepło na 2 największe osie
dla. Lokator: - Gdy zapłacę czynsz

dzień później, płacę odsetki. Logiczne,
że to samo powinno dotyczyć instytucji,
które nie wywiązują się z umów. Niech
energetyka zwróci nam teraz za prąd i
gaz na dogrzewanie!
Jerzy Woliński z pogotowia cie

Na szachy
SŁUPSK. Zapraszamy szachi
stów na zawody o Puchar Prezesa
„Grawipolu”. Początek w środę 3 lu
tego o godz. 16.30. Turniej jest
otwarty dla zawodników o rankingu
2000 lub wyższym. Odbędzie się 9
rund. Nagrody: puchary Grawipolu i
„Głosu Pomorza”. Sześć nagród pie
niężnych: pierwsza 300 zł, ostatnia
80 zł. Rundy będą się odbywać w
środy i piątki w sali Straży Pożarnej
przy ul. Młyńskiej 2.
(gh)

TEN KUPON UPOWAŻNIA
DO PRZEJAZDU ZE ZNIŻKĄ

płowniczego: - By usunąć awarię,
pracowaliśmy bez przerwy. To było w
naszym interesie, bo ponosiliśmy
straty.
Mieszkańcy też, bo dogrzewali się
prądem i gazem. Prezes Energetyki
Cieplnej Bogdan Ryba: - Nie dostar

czaliśmy ciepła, więc nie dostaniemy
zapłaty. Rekompensat dla dogrzewają
cych się nie będzie.
Podobnego zdania jest prezes spół
dzielni Kolejarz Tadusz Mól: -Na ca

łym świecie dostawcy nie odpowiadają
za szkody nie wynikłe z ich winy. Prze
cież to awaria.
(gh)

19

stwo Strzeleckie "Paintball” zaprasza
na pierwsze zawody w regionie. Im
preza odbędzie się w niedzielę o godz.
11 na poligonie pod Głobinem (obok
’’Gumy Pomorskiej”). Walczyć będą
trzyosobowe zespoły. Organizatorzy
zapeniająduże emocje tak dla uczest
ników jak i obserwatorów.
(gh)

Ćwicz karate
W Ustce w czasie ferii każdy, kto
chce poćwiczyć karate, będzie mógł
brać udział w bezpłatnych treningach
w Szkole Podstawowej nr 1. Zajęcia
Zimowej Akademii Karate Kyokushin
odbywać się będą codziennie w godzi
nach 9 - 10.30. Prowadzi instruktor
Artur Wdowiarek(l DAN). (mb)

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

LĘBORK. Jesteśmy wdzięczni
radnym, że mogliśmy się cokolwiek
dowiedzieć w sprawie przyszłości na
szych dzieci - powiedział rodzic pro
testujący przeciwko utworzeniu gim
nazjum w SP-7 po spotkaniu z ko
misją ds. wdrożenia reformy systemu
oświaty.
W spotkaniu w ratuszu uczestniczy
li burmistrz Jan Przychoda, radni i dy
rektorzy szkół podstawowych oraz
Wiktor Szyca, pracownik delegatury
Kuratorium Oświaty. Rodziców było
kilkudziesięciu. Rozmowy przebiegały
w spokojnej atmosferze. Przypomnij
my, że rodzice nie chcą aby utworzone
w „siódemce” gimnazjum spowodowa
ło przeniesienie najmłodszych dzieci do
odległych szkół podstawowych nr 4 i 5.
Podczas spotkania w ratuszu Le
szek Mielewczyk, zastępca przewodni
czącego komisji ds. reformy oświato
wej przedstawił trzy warianty rozwią

się tymi sprawami, ale pewne rzeczy
są narzucone koalicyjnie - wyjaśnił.
Z politycznego klucza jest Ryszard
Sylka, radny z AWS-u, który w powie

Witold Konkołowicz.
- Chcę sprawdzić, czy nadają się na
swoje stanowiska i dlatego z wszystkimi
naczelnikami podpisałem umowy na

zania konfliktowej sytuacji. Pierwszy:
dzieci z klas I-III opuszczą „siódemkę”
i będą się uczyć w SP-4 i 5. Drugi: po
zostaną dzieci klas II-V, a pierwszaki
przejdą do SP 3, 4 i 5. Trzeci: żaden z
oddziałów obecnej „siódemki” nie zo
stanie przeniesiony pod warunkiem, że
nie będzie już naboru do pierwszych
klas. - Wariant trzeci uchroni nauczy

cieli przed bezrobociem i spowoduje, że
dzieci pozostaną w naszych obiektach,
a nie przejdą do oddziałów gimnazjum
w szkołach średnich - argumentował
Mielewczyk. Ostatnie rozwiązanie zy
skało przychylność członków komisji i
rodziców.
Komisja przedłożyła protokół z po
siedzenia Zarządowi Miasta. Mówi się
w nim o stopniowym wygasaniu „je
dynki” i „siódemki” (w tych szkołach
planuje się utworzyć gimnazja). Projekt
będzie rozpatrywany przez komisje
Rady Miejskiej.
(anra)

Debatowali usteccy radni

CAŁODOBOWA POMOC DRO
GOWA PKS, Słupsk 439 -367, 0-90542-496
USŁUGI SZKLARSKIE, całodobo
we, VAT, RATY. Słupsk, Poniatow
skiego 44, 425-767
POGRZEBOWE „HERMES” Ust
ka, ul. Marynarki Polskiej 63, tel. 149769 całodobowy
POGRZEBOWE „DĄBEK” Ustka,
ul. Sprzymierzeńców 20, tel. 147-005
całodobowy
POGOTOWIE POGRZEBOWE
„ZIELENI”, całodobowe. Słupsk, tel.
0-90525005
POGRZEBOWE „KALLA” Słupsk,
Armii Krajowej 15,428-196 i 421-285
POGRZEBOWE „HADES” Słupsk,
Kopernika 15, 429-891, 436-449

TELE-TAXI
96-26 v
426-100
najtańsza
sień'

•ŚĘff IV Słupsku

■
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w mieście bezpłatny
DYŻURY APTEK

Obrona Westerplatte
Osiedle, które powstanie przy ul. Westerplatte, pod Górą Korabiowską, będzie miało funkcję mieszkalną, ale w ograniczonym
zakresie, Chodzi m.in. o podatki.
Przedstawiony w czwartek na sesji
Rady Miejskiej plan zagospodarowania
osiedla przy ul. Westerplatte wywołał
kontrowersje. Protestowała m.in. 10osobowa grupa mieszkańców Ustki Za
chód. Uważają że plan, który - wedle
nich - zakłada budowę na zapleczu por
tu 9 bloków, to „wizja socjalistyczna”.
Zarzucają władzom miejskim, że godzą
się na nie, a nawet nie wytyczyły jesz
cze miejsca pod nową szkołę na zachod
nim brzegu Słupi. Radny Stanisław
Zaliński straszył spadkiem ciśnienia
wody i gazu w już istniejących blokach.
Inni bronią portu: argumentują że musi
mieć zaplecze umożliwiające rozwój.
Protestowali także niektórzy rad
ni. Teresa Szymańska zarzucała ma
nipulację, bo plan Westerplatte jest
kolejnym takim opracowaniem zleco
nym przez miasto na wniosek inwe
storów. Ci kilka lat temu wykupili od
PPiUR „Korab” działki o charakterze
przemysłowym, zamierzając budować
pensjonaty. Niektóre już działają ale
nielegalnie: nowy plan ma je zalega
lizować.
Radna Jadwiga Jędrzychowska
zwracała uwagę, że pensjonaty i aparta
menty do wynajęcia to funkcja usługo
wa, natomiast w planie wpisana jest

BYTÓW. MIASTKO. Starosta powołał naczelników wydziałów w Urzędzie Powiatowym. Część jest z klu
cza politycznego, część to fachowcy.
cie zajmuje się rolnictwem, leśnictwem
i ochroną środowiska. Z kolei Zbigniew
Cyrzan, kolega starosty, jest szefem
Zarządu Dróg Powiatowych.
Bez klucza politycznego doktor
Grzegorz Modras został naczelnikiem
wydziału edukacji, kultury, kultury fi
zycznej i zdrowia. W tym samym wy
dziale pracę podejmie Ewa Wichłacz,
inspektor ds. służby zdrowia. Prawni
kiem został Sławomir Gutowski, zaś
powiatowym inspektorem nadzoru bu
dowlanego Marek Brzozowski. Na
czelnikiem wydziału architektury i bu
downictwa jest Piotr Szukała, Jaro
sław Litwin jest geodetą powiatowym,
a szefową Powiatowego Centrum Po
mocy Rodzinie - Zofia Jeńczyk. P.o.
kierownika oddziału zamiejscowego
Urzędu Powiatowego w Miastku jest

Fot. Jan Mazlojuk

Jest porozumienie

Klucze starosty
Nominację na naczelnika wydzia
łu komunikacji otrzymał Leszek
Pawłowski, radny miejski z koalicji
AWS-Samorządność. Po rezygnacji z
funkcji dyrektora MZBK czekał na
propozycje pracy w gminie lub po
wiecie. Burmistrz Jerzy Barzowski
nie darzy go sympatią starosta ocią
gał się z propozycją. Pawłowski zro
bił numer koalicji, startując na wójta
Parchowa, gdzie pewniakiem była
Władysława Łangowska z AWS-u.
Wycofał się, kiedy starosta obiecał go
zatrudnić. Najpierw przymierzano go
na stołek sekretarza powiatu, później
szefa Zarządu Dróg Publicznych,
ostatecznie został naczelnikiem wy
działu komunikacji. Zapytaliśmy sta
rostę Leszka Pałasza, jakie kwalifi
kacje ma Pawłowski. - Nie zajmował

USŁUGI

SŁUPSK. Zawiało wczoraj śniegiem. Dzieci się cieszą na prawdziwie zimowe ferie, ale
doroślipsioczą:jak zwykle na zarządców, którzy nie sprzątają śniegu z chodników, (mara)

czas określony, do końca czerwca mówi starosta Pałasz. - Znają warunki.

Nie chcę, żeby za pół roku, kiedy np.
zrezygnuję ze współpracy, były żale.
Miesięcznie naczelnicy wydziałów
będą zarabiali 1600 zł brutto. Starosta
uważa, że nie są to wysokie zarobki i w
ciągu roku płace mogą wzrosnąć do 2 tys.
Do końca stycznia starosta musi
zdecydować, którzy z pracowników
mianowanych jeszcze w poprzednim
Urzędzie Rejonowym (jest ich 23)
będą zwolnieni. Osoby z wymówie
niem otrzymają odprawy z budżetu
państwa. Jeżeli starosta nie wręczy
kwitu, mianowani przechodzą na bu
dżet powiatu. Łącznie w starostwie
pracuje 65 osób.
- Według projektu rządowego po
winno pracować 103 urzędników - do
daje Pałasz. - Sądzę, że to zbyt dużo,

prawdopodobnie maksymalnie będzie
70-75. Budżet niejest duży i nie chcemy
rozbudowywać administracji.
(kas)

funkcja
mieśzkalno-pensjonatówa.
Mieszkalna - to mniejsze podatki dla
miasta. Wyliczyła, że w takim wypad
ku miasto otrzyma rocznie tylko 19 tys.
złotych, natomiast na usługowej zaro
biłoby aż 650 tysięcy.
- Zamieniamy promenadę w jar

mark piwny dla 120 tysięcy złotych, a
teraz taką decyzją pozbawiamy się du
żego dochodu - argumentowała Jędrzy
chowska.

Jędrzej Alkiewicz, autor planu,
uzasadniał, że funkcja mieszkalna
umożliwi inwestorom skorzystanie z
ulg budowlanych, a ponadto jest nie
zbędna, bo będą musieli pilnować swo
jego mienia. Wspierał go burmistrz
Wojciech Lewandowski, który jest
zdania, że trzeba dbać o inwestorów, bo
mogą zacząć inwestować gdzie indziej.
Ostatecznie radni przegłosowali jednak,
że funkcja mieszkaniowa musi być
ograniczona. O przyjęciu lub odrzuce
niu planu zadecydują na kolejnej sesji.
Plan zakłada budowę kilku pensjo
natów i hotelu, który pierwotnie miał
mieć 10 pięter, lecz będzie miał tylko 4.
Architekt ograniczył wysokość budow
li tak, by nie przesłaniały Góry Korabiowskiej - malowniczej nadmorskiej
wydmy porośniętej lasem.
(mb)

Dyżur reportera
SŁUPSK. W niedzielę (31 bm.)
od godz. 13.30-14.30 (tel. 422-456)
w ważnych sprawach sygnały Czy
telników przyjmuje red. Beata Jan
kowska.
(Teb)

Kwartalnie
BYTÓW. W informacji o wyna
gradzaniu rad nadzorczych mylnie po
dałem, że członkowie rady w Wodo
ciągach Miejskich otrzymują diety
miesięcznie, tymczasem dostają je
kwartalnie. Przepraszam.
(kas)

TAXI
„Lider -jantar"

44.44-43
96-27

SŁUPSK: sobota „NOWOMIEJSKA”, ul. 11 Listopada, tel. 453-540 w
godz. 8-20 „POD MNICHEM”, ul
Armii Krajowej, tel. 428-857; niedziela
„POD DRYFEM” ul. Hubalczyków,
tel. 421-170 w godz. 8-20 „STARO
MIEJSKA”, ul. Stary Rynek, tel, 424932
USTKA: „PANACEUM”, ul. Ko;
pemika, tel. 144-367
LĘBORK: „POD LWEM”, pl. Po
koju, tel. 621-152
BYTÓW: „DUCHA ŚWIĘTEGO”,
ul. Sikorskiego, tel. 26-77
MIASTKO: „ESCULAP”, ul. Dłu
ga, tel. 32-69
CZŁUCHÓW: „ZAMKOWA”, ul
Królewska, tel. 43-258

WYSTAWY
SŁUPSK: MUZEUM POMORZA
ŚRODKOWEGO (g. 10-16): Zamek
Książąt Pomorskich: „Skarby książąt
pomorskich”, „Sztuka Pomorza XIVXVIII w.”, „Witkacy (1885-1939) twórczość plastyczna”, „Zbiory działu
sztuki współczesnej”; Młyn Zamko
wy: „Sztuka ludowa na Pomorzu Śród'
kowym”; Spichlerz Richtera: „Zbiory
działu sztuki współczesnej”; Baszta
Czarownic (g. 9-17): Oleg Maslov &
Wiktor Kuźniecov - „Et in Arcadia
Ego”; Galeria Kameralna (g. 11-17)
Krzysztof Grzesiak, Mirosław Jaruga.
Henryk Kłaj a - malarstwo; Galeria
Bursztynowa: sobota g. 18 „Brylanty
kobiety”
USTKA: Bałtycka Galeria Sztuki
(g. 11-18): „Fiordy norweskie od Nord'
kapp do Trondheim” - Witold Lubi
niecki
KLUKI: Muzeum Wsi Słowińskiej
(g. 9-15) - „Architektura i kultura ma
terialna Słowińców”
LĘBORK: Muzeum (g. 10-16): „Lę
bork w zabytkach i dokumentach (Lę
bork na starej fotografii)”, Alfred Lu
boćki - prace ludowe, „Gabinet grafiki
i rysunku”; Galeria Strome Schody
„Wieża Babel 1 czyli przyjaciele gale
rii”
BYTÓW: Muzeum Zachodnioka
szubskie (czynne g. 10-15): „Kultura
materialna Kaszubów bytowskich”
„Moda pradziejowa Europy”, „Kaszub
ska sztuka ludowa”, „Krajobrazy mor
skie i portowe”

TEATR
PAŃSTWOWY TEATR LALKI
„TĘCZA” - sobota - „Przygody Pim
pusia Sadełko” g. 11

KINO
SŁUPSK: ,MILENIUM” (tel. 42f
191): „Dawno temu w trawie” g. 12.3(
16.30; „Kilerów dwóch” g. 14.30,18.11
,31ade-wieczny łowca” g. 20.30
USTKA: „DELFIN”-,,Mulan” g. 1
i 17; „Półmrok” g. 19
CZŁUCHÓW: „UCIECHA”-„Mi
lan” g. 16.30; „Miasto aniołów”g. 19
LĘBORK: „FREGATA” - „Mular
g. 17; „Złoto dezerterów” g. 20
(Tel
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TERMINARZ
ROZGRYWEK

Zachodniopomorskie
Kolarstwo
dzielę na terenach podożynkowych
oraz Góry Chełmskiej w Koszalinie.
Zbiórkę kolarzy wyznaczono na go
dzinę 11.30, a start nastąpi o godzinie
12.

Koszykówka
II liga mężczyzn. AZS-ZAGAZ
Koszalin - BROK Alkpol/Czarni
Słupsk (sobota, godzina 16.30, hala
sportowa ZSO nr 1 przy ul. Komisji
Edukacji Narodowej 1).
Liga okręgowa. Wszystkie mecze
w sobotę, początek o godzinie 18:
UKS 7 Szczecinek-Handlowcy Kar
lino, Orzeł Biały Wałcz - Nasiennik
Gryfice, OSiR 1317 Sławno - Żółto
dzioby Złocieniec.
Koszalińska Amatorska Liga
Koszykówki. Niedziela, wszystkie
mecze w hali Zarządu Obiektów Spor
towych przy ul. Głowackiego 7 w
Koszalinie: MOAS - Rookies (godzi
na 9), CH Torg - KWPSPoż. (10.15),
Bałtycka Dywizja - Energetyk
(11.30), Akcja Katolicka - Skala
(12.45), Janus Sport - Telekom (14),
Volt/Teges - Megatech (15.15), KW
Policji-Gazeta s.c. (16.30), Oldboys
-La Strada (17.45), Betomex- Toris/
Papier (19), Arsan -DT Ces (20.15).

Halowy Turniej Żaków o puchar
burmistrza Darłowa. Zawody od
będą się w sobotę w hali sportowej
Zespołu Szkół Morskich przy ul.
Szpitalnej 1. Początek o godzinie 9.

Siatkówka
II liga mężczyzn. Astra Ustronie
Morskie — AZS Biała Podlaska (so
bota-godzina 18, niedziela-godzina
11, hala sportowa Zespołu Szkół przy
ul. 1 Maja 47 w Kołobrzegu).

Mecz towarzyski. Victoria Sianów
- Gryf Polanów (sobota, godzina 13,
stadion przy ul. Strzeleckiej 11).

Turniej III ligi kobiet o miejsca
5-8. W zawodach wezmą udział ze
społy: Energetyk Poznań, Sparta Zło
tów, MOS Środa Wlkp. i OPP Koło
brzeg. Turniej odbędzie się w hali
sportowej Szkoły Podstawowej nr 7
przy ul. Okopowej 1A w Kołobrzegu.
W sobotę początek zawodów o godzi
nie 11, a w niedzielę - o godzinie 10.

Sumo
rozegrane w sobotę w małej hali spor
towej (judo) przy ul. Fałata 34 w Ko
szalinie. Turniej rozpocznie się o go
dzinie 11.

Halowy turniej o puchar wójta
gminy Świdwin. Zawody odbędą się

Tenis stołowy

w niedzielę w hali sportowej przy ul. 3
Marca 50 w Świdwinie. Początek tur
nieju o godzinie 9.
Halowy Turniej Żaków. Chłopcy
z rocznika 1986 rywalizować będą o
puchar prezesa Sławy Sławno, a chłop
cy urodzeni w 1987 roku i młodsi - o
puchar dyrektora Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Sławnie, Turniej zostanie
rozegrany w niedzielę w hali sporto
wej. Szkory Podstawowej nr 2 w
Sławnie. Początek o godzinie 9.

III Wojewódzki Turniej Klasyfi
kacyjny seniorów i seniorek. Zawo

VI Halowy Turniej Piłki Nożnej
o Zakładowego Mistrza Wojewódz
twa Słupskiego - w Słupsku (hala

IX Wojewódzki Turniej Placó
wek Opiekuńczo-Wychowawczych
o Puchar Starosty Powiatu Ziem
skiego w Koszalinie. Turniej zostanie
rozegrany w sobotę w Polanowskim
Ośrodku Kultury przy ul. Polnej 1.
Początek zawodów o godzinie 9.

(mars)

Zakończenie imprezy przewidziane
jest około godz. 18.

Piłka ręczna
I liga „B” kobiet - w Słupsku

Gryfia przy ul. Szczecińskiej) w so
botę spotkają się: Zasta II - JW 25-21
(godz. 13), Zakład Energetyczny -

Compensa/Słupia - Dora Vis-Pol
Dzierżoniów (sobota, godz. 11, hala
Gryfia przy ul. Szczecińskiej).

Poczta (13.30), ZUP Objazda - Tar
tak Kołczygłowy (14), JW 49-61 CSMW Ustka (14.30), SAFO - Flair
Poland Kobylnica (15), Zasta I - Mar

Rozgrywki Usteckiej Ligi Unihokeja - w Ustce w hali sportowej Miej

go (15.30), Pomorzanka-Tartak (16),
Energetyka Cieplna - CSMW (16.30),
Dom-Plast - Zasta II (17), PKP Zakład Energetyczny (17.30), Sezamor
- ZUP (18), Straż Pożarna - JW 4961 (18.30), JW 25-21 - SAFO (19),
Poczta-Zastał (19.30), Flair Poland
- Dom-Plast (20), Margo - PKP
(20.30). W niedzielę rozegrane zostaną
mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe i
finałowe. Początek gier od godz. 9.

skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
przy ul. Dąbrowszczaków 2 w sobotę
spotkają się: Rekiny - Kings (godz.
10), Orły - Dallas Cowboys (10.25),
Bobasy - Czerwone Diabły (10.50),
Tygrysy 99 - Sokoły (11.15), Anty
Gryf - Ustka Stars (11.40). W nie
dzielę zmierzą się: Ustka Stars—Reki
ny (10), Sokoły - Anty Gryf (10.25),
Czerwone Diabły - Tygrysy 99
(10.50), Dallas Cowboys - Bobasy
(11.15).
(fen)

Rozpoczęła się XIII edycja Indywidualnego Turnieju Tenisa Sto
łowego o Puchar Grand Prix - Bytów 1999. W pierwszym turnieju
wystartowało 44 uczestników.

seniorów (rocznik 1981 i starsi) najlep
szy okazał się Zbigniew Płotek z Byto

Poniedziałek (1 lutego) - godzina 10
- „Młodsi” grupa VIII - Jastrzębie SP
6 Koszalin, Sokoły ’89 Koszalin, MK
Cafe Koszalin; „Starsi” grupa IV - SP
21 Sianów, Petrico SP 18 Koszalin, UKS
Kopernik Połczyn Zdrój; godzina 12 „Starsi” grupa XII - 13 Posterunek,
7-up Kołobrzeg, Jastrzębie SP 1 Połczyn
Zdrój; „Starsi” grupa III - SP 2II Sia
nów, Spójnia Świdwin, Szerszenie SP 1
Połczyn Zdrój;

Wtorek (2 lutego) - godzina 10 „Starsi” grupa I - Pioruni Koszalin,
FC Balanga Koszalin, Wielim I Szczeci
nek; „Młodsi” grupa V - SP Kościernica, UKS Petrico SP 18 Koszalin, Wiekowianka Wiekowo; godzina 12 „Starsi” grupa V - Wielim III Szczeci
nek, Victoria Sianów, Wściekłe Lwy

PIŁKA RĘCZNA

Słupszczanie
wygrali turniej
W Gorzowie Wielkopolskim odbył się
Ogólnopolski Turniej Chłopców (rocz
nik 1984 i młodsi) w piłce ręcznej. Bar
dzo dobrze spisała się drużyna ze słup
skiej Szkoły Podstawowej nr 14, która
odniosła sześć zwycięstw (UKS 18 Ko
szalin 13:8, SP 1 Nowogard 18:9, SP 15
I Gorzów Wlkp. 13:9, SP Drawno 16:2,
SP Banie 18:13, SP 15II Gorzów Wlkp.
24:3) i zajęła zdecydowanie pierwsze
miejsce. Gole dla „czternastki” w turnie
ju zdobyli: Bartosz Kuczyński (został

królem strzelców) - 40, Szymon Bąkiewicz - 20, Piotr Modestowicz -17,
Łukasz Gryglewicz -10, Leszek Jan
kowski - 6, Maciej Wiśniew ski - 4,
Łukasz Zawadzki - 4, Wojciech Chołody -1. W bramce występował Marek
Wójcik. •
(fen)

Unihokej

Pingpongowe
Grand Prix
Zawody prowadzone są w trzech ka
tegoriach wiekowych. Podczas pierwsze
go turnieju gry stały na przeciętnym po
ziomie. W kategorii juniorów młodszych
(rocznik 1982 i młodsi) triumfował Ja
nusz Siluta (Półczno). Na drugiej pozy
cji uplasował się Grzegorz Juchniewicz
(Tuchomie), a trzecią lokatę wywalczył
Mateusz Żołnowski (Nakla). W gronie

W czwartek po południu w świetlicy
Zarządu Obiektów Sportowych przy ul.
Fałata 34 w Koszalinie odbyło się loso
wanie grup rozgrywkowych. W jego
wyniku zostało utworzonych jedenaście
grup w kategorii „Młodszych” oraz pięt
naście grup w kategorii „Śtarszych”. Od
poniedziałku w hali sportowej przy ul.
Fałata 34 młodzi piłkarze rozpoczną me
moriałową rywalizację. Oto terminarz
rozgrywek fazy eliminacyjnej turnieju (o
niżej podanych godzinach zespoły po
winny być gotowe do gry):

dy odbędą w sobotę w hali sportowej
przy ul. 3 Marca 50 w Świdwinie.
Początek rywalizacji o godzinie 10.

Pomorskie
Piłka nożna

W poniedziałek (1 lutego) rozpocznie się 39. Halowy Turniej Trampkarzy „Głosu Pomo
rza” o memoriał Stanisława Figasa. Do tegorocznej rywalizacji zgłosiło się 78 drużyn:
32 w kategorii „Młodszych” oraz 46 w kategorii „Starszych”.

Turniej III ligi kobiet o miejsca
1-4. W rywalizacji wezmą udział dru
żyny: Piast Szczecin, Nafta II Piła,
Płomień Gorzów Wlkp. i MKS Przy
lesie Koszalin. Zwody odbędą się w
hali sportowej Szkoły Podstawowej nr
18 przy ul. Staszica w Koszalinie. Pro
gram turnieju: sobota, godzina 10.30
- Piast - Nafta II, Przylesie - Płomień;
godz. 16.30 - Nafta II - Płomień,
Przylesie - Piast; niedziela, godz.
10.30 - Przylesie - Nafta II, Płomień
- Piast.

Turniej dla dzieci. Zawody zostaną

Piłka nożna

Triumf Brdy
i Dar/boru

39. Halowy Turniej Trampkarzy „Głosu Pomorza”
o memoriał Stanisława Figasa

Na arenach
sportowych
Międzyszkolna Liga Rowerów
Górskich. Zawody odbędą się w nie

30 - 31 stycznia 1999 r.

wa. Drugie miejsce zajął Krzysztof Pło
tek (również z Bytowa), a trzeci był
Andrzej Włodarczak (Słupsk). Wśród
kobiet (kategoria open) zwyciężyła Ali
cja Turzyńska (Półczno). Drugą pozy
cję zajęła Beata Jakusz (AZS AWF
Gdańsk), a trzecią, Iwona Iwańca (Pół
czno). Terminy pozostałych turniejów w
hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Re
kreacji w Bytowie: 28 lutego, 27 marca,
18 kwietnia, 15 maja.
(fen)

UNIHOKEJ

PIŁKA NOŻNA
Koszalin; „Starsi” grupa XI - SP
Kościernica, Głos Pomorza Koszalin,
Więkowianka I Wiekowo;

Środa (3 lutego) - godzina 10 „Starsi” grupa XV - Power Ran
gers Koszalin, UKS I SP Sucha Ko
szalińska, Sparta Sycewice, FC Komtel Koszalin; „Młodsi” grupa XI Victoria Sianów, Kozie Bobki Kosza
lin; godzina 12 - „Młodsi” grupa
III -Perszingi SP 11 Koszalin, Spar
ta Sycewice, Sznurki Biały Bór;
„Starsi” grupa II - Real Koszalin,
UKS 16 Koszalin, Pionier ’95 Borne
Sulinowo;

Czwartek (4 lutego) - godzina 10
- „Starsi” grupa IX - Głaz Tycho

Połczyn Zdrój; „Młodsi” grupa VII SP Sławoborze, UKS Ósemka Żaki ’94
Kołobrzeg, Foto-Relax Koszalin; godzi
na 11 - „Młodsi” grupa IV - UKS
Kopernik Połczyn Zdrój, Wielim Szcze
cinek, SP 2IV Sianów; „Starsi” grupa
VI - SP Grzmiąca, Wielim II Szczeci
nek, Albatros Stare Bielice; „Młodsi”
grupa VI - SP 2 III Sianów, Żaki ’941
Kołobrzeg, SP Grzmiąca;

Sobota (6 lutego) - godzina 9 „Starsi” grupa VIII - FC 16 Koszalin,
SKS Ziołasy SP 14 Koszalin, Juventus
SP 18 Koszalin; „Młodsi” grupa IX Startery Malechowo, UKS II SP Sucha
Koszalińska, SP Szesnastka Koszalin;

godzina 11 - „Starsi” grupa XIII -

Piątek (5 lutego) - godzina 9 „Starsi” grupa X - Polanie Pola

Terminatorzy Malechowo, Wiekowianka II Wiekowo, UKS SP 4 Świdwin;
„Starsi” grupa VII - Dream Team SP
3 Koszalin, Błękitni Barwice, KS Adi
das Przylesie Koszalin; „Młodsi” gru
pa X - SP 4 Świdwin, Błękitni Barwice,
UKS III SP Sucha Koszalińska.
Przypominamy wszystkim zawodni
kom o ważnych legitymacjach szkol
nych. Zgodnie z regulaminem w przy
padku braku tego dokumentu piłkarz nie
zostanie dopuszczony do gry.

nów, Żaki ’94 Kołobrzeg, Piast SP 1

MAREK SUWAŁOWSKI

wo, Tornado Koszalin, MKPN Gro
my Koszalin; „Młodsi” grupa II Olimpia III Bobolice, Polanie Żużu
Polanów, SP 6 Koszalin; godzina 12
- „Starsi” grupa XIV - Piątki Ma
lechowo, Olimpia I Bobolice, Lechici
Koszalin; „Młodsi” grupa I - Olim
pia II Bobolice, Głaz Tychowo, Orlę
ta ’90 SP 4 Koszalin;

Kadra Polski
Piotr Langosz, trener polskiej reprezentacji koszykarzy, ogłosił
16-osobową kadrę, która będzie przygotowywała się do meczów,
kończących eliminacje Mistrzostw Europy-99.
Zawodnicy przed spotkaniami z Rosją
(24 lutego - Tuła) i Portugalią (27 lutego
- Pruszków) przebywać będą na zgru
powaniu w Cetniewie (15-21 lutego).
Asystentami Langosza będą Jerzy Chudeusz i Ryszard Poznański. Jakkol
wiek Polska straciła już szansę na awans
do finałów, to mecz z Portugalią ma duże
znaczenie. Sześciopunktowa porażka
zepchnie nasz zespół do grupy C. Pocią
gnie to za sobą konieczność rozpoczy
nania nowych eliminacji od najniższego
szczebla. Jedyną nową twarzą w kadrze
jest rozgrywający Dallasu Zielona Góra
- Jarosław Kalinowski. Pozostali za
wodnicy wrócili do niej po dłuższej nie
obecności, np. Kościuk, bądź stanowili

jej bezpośrednie zaplecze grając w repre
zentacji młodzieżowej (Wiekiera czy
Hyży).
Kadra polskich koszykarzy: Paweł
Wiekiera i Robert Kościuk (Komfort
Forbo Stargard), Adam Wójcik, Ma
ciej Zieliński, Jacek Krzykała (Zepter
Śląsk Wrocław), Tomasz Jankowski i
Bartłomiej Tomaszewski (Nobiles
Anwil Włocławek), Dominik Tomczyk,

Krzysztof Dryja i Piotr Szybilski
(Hoop PEKAES Pruszków), Mariusz
Bacik, Paweł Szczęśniak, Andrzej Plu
ta (Ericsson Bobry Bytom), Adrian
Małecki i Radosław7 Hyży (Azoty Unia
Tarnów), Jarosław Kalinowski (Dal
las Zastał Zielon Góra).
(mars)

W Przechlewie odbyły się dwa ha
lowe turnieje piłkarskie o puchary
wójta gminy.
Rywalizację juniorską wygrała Brda
Przechlewo przed UKS „Siódemka”
Szczecinek i VfB Gramzow (Niemcy).
Wszystkie trzy drużyny uzyskały po 7
punktów, ale gospodarze najlepiej wy
konywali rzuty kamę. Czwarta lokata
przypadła dla zespołu Ekomel-Kolejarz
Chojnice, a piąty był Piast Człuchów.
Królem strzelców został Krzysztof Nie
zgoda (Szczecinek) z dorobkiem 5 goli.
Za najlepszego zawodnika turnieju uzna
no Radosława Kamińskiego (Brda),
bramkarza - Gerharda Torstena (VfB).
W stawce seniorów bezapelacyjnie
triumfował Darzbór Szczecinek, który w
ostatniej chwili zastąpił inny zespół ze
Szczecinka - Wielim. Za zwycięzcami
uplasowały się ekipy: 2. VfB Gramzow,
3. Piast Człuchów, 4. Ekomel-Kolejarz
Chojnice, 5. Brda Przechlewo (zanoto
wała słaby występ i nie zdobyła żadnego
punktu). Najskuteczniejszym piłkarzem
był Mario Schneider (VfB), zdobywca
7 bramek. Miano najlepszego zawodni
ka przypadło dla Grzegorza Dowkszy
(Piast). Z bramkarzy wyróżniono Woj
ciecha Januszkiewicza (Darzbór).
Piłkarskie potyczki cieszyły się spo
rym zainteresowaniem. Mecze pod
względem poziomu były zróżnicowane.
Piłkarzom nie brakowało ambicji i woli
walki. Sponsorzy obydwu turniejów:
Instal Człuchów, Ekomel Chojnice, Go
spodarstwo Jeziorne pana Zbigniewa
Kuczborskiego oraz Zarząd Gminy
Przechlewo.
(fen)

Nagroda
dla Majgurowa
Dziennik „Freies Wort” z Połu
dniowej Turyngii przyznał nagrodę
fair play rosyjskiemu biatloniście
Wiktorowi Majgurowowi, za spor
tową pomoc Niemcowi Frankowi Luc
kowi podczas zawodów Pucharu
Świata w Anterselvie.
Podczas rywalizacji sztafet w tej wło
skiej miejscowości w niedzielę, 24 stycz
nia, Luckowi wypięła się narta. Majgurow błyskawicznie złapał ją i podał przeęiwnikowi. Gdyby nie refleks Rosjanina
- Niemiec musiałby dać sobie radę na
jednej „desce”, a najprawdopodobniej
ekipa Rosji wyprzedziłaby Niemców.
Majgurow - dwukrotny mistrz świata
i członek „brązowej” sztafety olimpijskiej
- został zaproszony wraz z żoną i synem
Aleksandrem do Południowej Turyngii,
gdzie bliżej pozna się z Luckiem - trenu
jącym w klubie sponsorowanym przez
gazetę „Freies Wort” - WSV Oberhof.
Specjalna nagroda będzie wręczona
Rosjaninowi w trakcie biathlonowych
mistrzostw świata (6-14 lutego) w fiń
skiej miejscowości Kontiolahti.

(mars)

Kolejne mecze
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Ustce jest organizatorem Ligi Unihokeja. Bierze w niej udział 10 zespołów. W
kolejnych meczach padły wyniki: Reki
ny - Dallas Cowboys 5:0, Kings - Czer
wone Diabły 3:0, Orły - Sokoły 2:0,
Bobasy - Ustka Stars 0:7, Tygrysy 99 Anty Gryf 2:3, Anty Gryf - Rekiny 3:0,
Ustka Stars - Tygrysy 99 2:2, Sokoły Bobasy 6:2, Czerwone Diabły - Orły 0:6,
Dallas Cowboys - Kings - przełożony.

(fen)

TENIS STOŁOWY

Ustka
z Inowrocławiem
Kobiece drużyny pingpongowe rywa
lizują w rozgrywkach finałowych „A” w
II lidze strefy pomorskiej. W sobotę (30
bm.) o godz. 14 w usteckiej Szkole Pod
stawowej nr 4 przy ul. Jagiellońskiej od
będzie się kolejny mecz mistrzowski STS Ustka kontra Noteć II Inowrocław.
Pozostały zestaw par: MRKSI Gdańsk

- Korona Koronowo, Kamionka Ka
mień Krajeński - Adriana Chełmno.

AKTUALNA TABELA
1.
2.
3.
4.
5.
&

MRKSI
Adriana
Korona
Kamionka
Noteć II
STS

2
2
2
2
2
2

4
4
4
0
0
0

16-2
16-3
164
3-16
3-16
3-16
(fen)

W finale gry pojedynczej turnieju tenisowego Australian Open '99, który rozgrywany jest
Thomas Enavist (na zdjęciu) i Rosjanin Jewgienij Kafielnikow. (mars)

w Melbourne, spotkają się Szwed

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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W szafie księdza
Po otwarciu szafy księdza Jana
Rataja, proboszcza parafii św. Mak
symiliana Kolbego, rzucają się w
oczy trzy kolory: czarny, biały i sza
ry. Mówi, że znajdziemy w niej
wszystko, czego potrzebuje każdy
mężczyzna. Nie ma tam jedynie rze
czy w ostrych kolorach.

STRONA 4

Co mnie gryzie?
Zapewne niebawem do usteckich kupców dołączą ich słupscy
koledzy. Wszak na rogatkach mia
sta (przed Kobylnicą od ul. Szcze
cińskiej) buduje się pierwszy w mie
ście hipremarket z parkingiem na
tysiące samochodów. Ma to być
prawdziwe centmm handlowe, a w
nim restauracja Pizza Hut.

STRONA 8

Boczą się...
Baba: - Czy można kłócić się ci
cho? Ja potrafię, może dlatego, że
słuch mam bardzo czuły.
Dziad: - W małżeństwie nie ma
nic gorszego, niż ciche dni. Zwykle
kończą się wybuchem furii mniej
wytrzymałej strony. Dlatego wolę
ostre, ale krótkie burze.

STRONA 15
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30 stycznia - 5 lutego 1999 r.

30 stycznia
Macieja i Martyny
w Rocznice: 1994 rok. Zmarł Pierre Boulle, francuski
pisarz, autor powieści „Most na rzece Kwai".

31 stycznia
Marceliny i Jana
Światowy Dzień Trędowatych, obchodzony od
1954 roku w ostatnią niedzielę stycznia. W Kolo
nii (Niemcy) zaczynają się targi Wyrobów Cukier
niczych ISM

1 lutego
Ignacego i Brygidy
Rocznice: 1919 rok. W Paryżu podpisano polskoczeski układ o tymczasowym podziale Śląska Cie
szyńskiego. 1944 rok. Oddział Kedywu dokonał
zamachu na dowódcę SS i policji dystryktu war
szawskiego, Franza Kutscherę. 1994 rok. Weszła
w życie umowa o stowarzyszeniu Polski z Unią
Europejską.

2 lutego
Marii, Joanny i Miłosława
Dzień Handlowca. W Kopenhadze zaczynają się
Międzynarodowe Targi Mody CIFF.

3 lutego
Błażeja i Hipolita
Rocznice: 1959 rok. Zmarł Stanisław Gruszczyń
ski, znany tenor operowy.

4 lutego
Andrzeja, Weroniki i Gilberta
5 lutego
Agaty, Adelajdy, Justyniana
Rocznice: 1994 rok. Zmarł Joachim Halupczok,
kolarz.
(borg)

Joanna Pieczka, prezes Stowarzyszenia na
Rzecz Mieszkańców Słupska:
- Imieniny obchodzę skromnie, w domowym zaciszu. Lubię dostawać życze
nia i lubię sama je składać. Z okazji imienin Joanny życzę słupszczanom, by ze
strony władz samorządowych spotykało ich jak najmniej rozczarowań i zawodu,
by każdy miał dach nad głową i było go stać na utrzymanie tego „dachu". A
władzom życzę: nie zapominajcie o problemach zwykłych szaraczków.

Maciej Duczmal, ustecki adwokat:
- Lubię imieniny, jak chyba każdy. Pewna niefrasobliwość moich kolegów
sprawia, że muszę obchodzić je dwa razy. Chociaż prawdziwe mam 24 lutego,
datę tą pamiętają tylko moi rodzice. Znajomi, koledzy ze studiów i przyjaciele
uparcie odwiedzają mnie 31 stycznia. Ale w końcu imieniny to przyjemna oko
liczność, więc chyba nic złego się nie dzieje jeżeli się ją przeżywa 2 razy? Z
prezentów najbardziej lubię płyty.

Kochani handlowcy...
2 lutego kolejny raz obchodzić będziemy
Dzień Handlowca. Jak to ugryźć? Może pociechy
wysłać z laurkami do sklepu? Żeby jeszcze w
kwiaciarniach były tulipany...
„Stare ludowe obyczaje stają się prawem"
pisał kiedyś H. Sienkiewicz. I u nas wciąż pokutu
je stary, chociaż nie wiekowy obyczaj świętowa
nia każdego przejawu otaczającej nas rzeczywi
stości - dnia górnika, hutnika, stomatologa, na
uczyciela, żołnierza, strażaka, czy wreszcie
wspomnianego handlowca.
Najgorzej, że zwyczaj ów pochodzi z czasów,
które znakomicie, może nieco przerysowując, upa
miętnił w legendarnym programie „Na zapleczu
sklepu warzywnego” Zenon Laskowik. Chyba
wszyscy wciąż potrafimy rozszyfrować skrót
SKLEP (stój kliencie lub ewentualnie poproś), cho
ciaż nie wszyscy pamiętają czasy, kiedy po kilku
godzinach sterczenia w kolejce klient, czy raczej

petent, podchodził do lady z wymiętoszoną kartką
w dłoni i robił co tylko można, by się przypodobać
i dostać jakiś w miarę strawny kawałek chabaniny.
Co się od tamtych czasów zmieniło? Przede
wszystkim zmieniły się same sklepy, półki ugięły
się pod ciężarem towarów. Czy jednak świado
mość i kultura handlowania w naszym kraju poszły
za duchem czasu? (czytaj str. 8)
Czego więc życzyć sobie w Dniu Handlowca?
Ja osobiście życzę sobie sklepu, w którym przywi
ta mnie uśmiechnięty, usłużny ekspedient rodem z
czasów Pmsa - świadomy, że każdy zostawiony
przeze mnie w jego miejscu pracy grosz to jego
chleb. Życzę sobie nie przeterminowanych artyku
łów spożywczych, uczciwej wagi, rzetelnej ceny i
odpowiednich wamnków sanitarnych w sklepach.
Mam też życzenia dla handlowców: aby każdego
słupszczanina było stać na to, by z każdego sklepu
wyjść chociaż z drobiazgiem.
(garb)

Kolejarze się uczą
„Do szkoły dla pracujących przy słupskim węźle ko
lejowym uczęszcza przeszło 50 kolejarzy. Są wśród nich
młodzi, starsi, są tacy, którym od ukończenia siedmiu
klas uzależniono awans, ale są i inni, którzy uczą się
tylko dla siebie, „bo to wstyd, panie, żeby dzieciak
umiał więcej ode mnie.” I wszyscy chodzą do szkoły
systematycznie. Nieraz prosto z pracy, nieraz zamiast
do kina, czy znajomych...” (31.01.59r.)

Krótkofalówka dla strażaków
„Słupska Straż Pożarna otrzyma na początku lutego
krótkofalową radiostację (przysłano już instmkcję obsłu
gi). Ponadto do eksploatacji wszedł nowy beczkowóz
marki „Star". Przypuszczamy, że z takim wyposażeniem
nasza straż będzie gasiła w zarodku”. (31.01.59r.)

Mecenas sportu
„W ub. tygodniu odbyło się posiedzenie egzekutywy
Komitetu Miejskiego PZPR w Słupsku, podczas którego
wybrano specjalną komisję sportową. Do zadań tej ko
misji będzie należała kontrola działalności klubów i roz
woju wf w szkołach, a także udzielania wszelkiej pomo
cy organizacyjnej. Dobrze się stało, że towarzysze z Ko
mitetu Miejskiego postanowili zainteresować się rozwo
jem sportu w naszym mieście. Z działalnością tej komisji
wiążemy duże nadzieje". (2.02.59r.)

Pierwsza z tysiąca
„Pierwsza na ziemi słupskiej szkoła „Tysiąclecia"
wybudowana zostanie w Ustce. Będzie ona dostosowa
na do przyjęcia dzieci na kolonie w okresie letnim. Koszt
obiektu wyniesie około 7 milionów złotych, z tego Łódź
obiecała dać 1 milion złotych”. (2.02.59r.)
Z Kroniki Słupskiej Głosu Koszalińskiego wybrał
(macz)

Tygodnik Miejski

UŁUSU Pomorza . Redaguje Ireneusz Wojtkiewicz.
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nie graficzne Krzysztof Frąckiewicz, Artur Wosinek. Adres redakcji: Al. Sienkiewicza 20,
76-200-Słupsk, tel. 424-381, e-maił: rslupsk@glos-pomorza.pl.
j Promocja i Reklama, tel./fax (0-59) 426-608, tel. (0-59) 411-743.
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Z BOKU NA OKU

Wara od trolejbusów!
Miałem
może 10 lat
kiedy pod ko
niec lat 50. wi
działem na uli
cy
Krzywo
ustego zerwa
ne z szyn słup
skie tramwaje.
Wleczono je po
bruku na bocz
nicę kolejową Słupskich Fabryk Me
bli. Stamtąd słupskie tramwaje po
wieziono do dużych miast.
Zal mi serce ściskał, chciało się
płakać. A przecież powinienem się
cieszyć, bo wiele razy już beczałem,
gdy ojciec łanie mi spuszczał za cze
pianie się tramwajów, za jazdę na
stopniach. W tych emocjonalnych na
strojach jednak nie byłem i nie jestem
odosobniony. Wszak miastu wydarto
coś bardzo słupskiego. Pozbawiono
jen swoistego charakteru, uroku.

Wiele lat trzeba było czekać, by
słupszczanom to zrekompensować.
Pojawiły się trolejbusy, sieć trakcyjną
zbudowano w rekordowym tempie.
Słupszczanie je zrazu polubili, chociaż
i klęli, że toporne, szarpią, zawadzają
na zakrętach. Ale jak motorniczy
oznajmił, że pały pospadały i trzeba
wysiadać, by popchnąć trajtka pod
sieć - nikt się nie ociągał.
Gram na sentymentach, a ekonomi
ka gdzieś?... Tak, ale nie do końca.
Tym, którzy w zeszłym roku próbowali
zamachu na słupskie trolejbusy, przy
pomnę życzliwie: Dlatego niektórzy z
Was przerżnęli wybory parlamentarne.
Dlatego musieliście odwołać swoje
urlopy i zagraniczne wojaże. Dlatego
nagłe zobaczyliście we mnie swojego
przeciwnika! Bo nie potrafiliście posłu
chać słupszczan, porozmawiać z nimi.
Nie zapytaliście tych, którzy o komuni
kacji miejskiej wiedzą od Was dużo
więcej. Nie słuchacie też ekologów,

którzy od łat mówią, że Słupsk jest
najbardziej zapylonym i zasnutym
spalinami miastem Wybrzeża. Słu
chacie natomiast bzdur wiceprezy
denta, biadolenia dyrektora MZK. To
ci sami, którym przed rokiem zapro
ponowałem, by odeszli. Ale oni są i
nadal psują krew.
To ci sami, którzy nie potrafią wy
tłumaczyć, dlaczego latami nie inwe
stowano w sieć i tabor. Dlaczego pie
niądze szły m.in. na zbędne superkible pod ratuszem, a nie na komunika
cję miejską? Dlaczego żaden z nich
nie wpadł na tak prosty pomysł, jak
uruchamianie latem odkrytego trolej
busu do obwożenia turystów po mie
ście? Radzę i proszę, odczepcie się
od słupskich trajtków! Chyba, że
chcecie pobeczeć. Ale będą to już łzy
dorosłych po laniu od słupszczan. Ta
kich płaczków potem już się nie gła
ska i nie daje im nowych zabawek!

Ireneusz Wojtkiewicz

EKONOMICZNA
RACJA STANU
Na procesie trojga byłych sze
fów byłej spółki mleczarskiej Młekpol z Dobieszewa jeden z adwoka
tów wypytywał dyrektora skarbo
wego gospodarstwa rolnego w Redzikowie - z którego Mlekpol wyłu
dził mleko warte 66 tys. zł - czy właś
ciciel, czyli AWRSP, daje zarządcom
państwowych gospodarstw wytycz
ne, by wspierali rodzimą pizedsiębiorczość - w domyśle Mlekpol
(oszukane Redzikowo zerwało ze
spółką i nawiązało współpracę z
„obcą” Nestle). Dyrektor nie wyczuł
patriotycznej nuty i wywinął się ar
gumentami natury ekonomicznej.
Tymczasem to, o co pytał adwo
kat, opisane jest w 2 punkcie aktu
oskarżenia dobieszewskich mena
dżerów. Prokurator zarzuca im
m.in., że sprzedali krewnym i znajo
mym po 2 tys. zł dwie prawie nowe
ciężarówki, warte... 20 razy więcej.
Czasem wspieranie rodzimej przed
siębiorczości to wspieranie rodziny.
Ale dlaczego kosztem skarbu pań
stwa?
(mb)

RYZYK FIZYK
Robotnicy remontujący trybunę
honorową na usteckim poligonie
wykryli koło niej 3-kilogramowy
ładunek trotylu z przewodami i z
zapalnikiem. Wojsko utrzymuje, że
zgubili go ćwiczący saperzy i pew
nie ma 8-9 lat. A więc pochodzi
jeszcze z czasów prezydentury Le
cha Wałęsy! Trwają spekulacje, czy
ktoś szykował zamach na VIP-ów i
- jeśli tak - to dlaczego się nie po
wiódł. Po Wałęsie na trybunie kil
kakrotnie był m.in. Aleksander
Kwaśniewski, wielu ministrów i
generałów.
Najbardziej uderzające jest jed
nak to, że ładunku nigdy nie wykry
ły służby specjalne, sprawdzające
trybunę i otoczenie przed wizytami
VIP-ów. Trzeba było dopiero remon
tu i robotników. Szuka z nimi kon
taktu Jerzy Tomasz Rosiński, prezes
Towarzystwa Odkrywców,
(mb)

MY WAS,
A WY NAS
Prorządowa senator Anna Bogucka-Skowrońska z UW i opozy
cyjny poseł Jan Sieńko z SLD zno
wu wznieśli się ponad polityczne
podziały i wspólnie bronią 28.
Słupskiego Pułku Lotnictwa My
śliwskiego przed likwidacją. Pod
noszą argumenty taktyczne i stra
tegiczne. Twierdzą, że jak obronią
pułk, to 600 osób utrzyma pracę,
„orły" z Redzikowa będą się nadal
zaopatrywać w naszych sklepach
- a jak by przyszło co do czego to będą nas bronić przed atakami
z powietrza.
„Oko” życzy sukcesów, odra
dza jednak lotnikom wpadanie w
przedwczesny optymizm. Zły
omen to fakt, że ten sam duet senatorsko-poselski bronił rok temu
województwa środkowopomorskiego. A lotnicy podobną są
przesądni.
(mb)

- Jesteście surrealistyczne mał
py człekokształtne, tylko wygląda
cie jak ludzie - wykrzykuje do
uczniów fizyk w słupskim liceum.
Po czym wystawia wszystkim
jedynki. Z dobrego serca na półro
cze zaś wyciąga ich na mierne. Na
wet inni fizycy, udzielający liceali
stom korepetycji nie wiedzą, co kry
je się za „rzeczywistym kryterium
prawdy", ulubionym stwierdzeniem
nauczyciela LO.
Panu od fizyki przypominamy, że
wyniki uczniów świadczą nie tylko o
ich inteligencji, ale i o nauczycielu. A
co do jego zdolności pedagogicz
nych - złudzeń nie mamy. (mara)

Blady strach padł na dyrekcję jednej ze słupskich szkół, gdy placówkę
wziął na swój warsztat Jerzy Izdebski, showmen z Radia City. Po telefonie
anonimowej kobiety przybysz z Anglii wołał w eterze, że to skandal, by kazać
uczniom „zrzucać się” na szkolną prelekcję dentysty. Straszył prokuratorem.
Okazało się, że w szkole nie odbyła się prelekcja, lecz spektakl. Główną
postacią był doktor Wiercidziurka, ubrany w biały kitel. Aktor był tak przekony
wający, że jeden z uczniów do końca nie zorientował się, o co chodzi. Matka,
której opowiedział o doktorze - też. Dopiero wizyta w studiu aktora Jerzego
Karnickiego uzmysłowiła słuchaczom, że pieniądze od uczniów tym razem po
szły nie na bezpłatną opiekę medyczną, tylko na masową kulturę.
(mb)

Kryzys dotknął także słupską
przestępczość. Nie wszyscy nasi
bandyci chcą się integrować w ra
mach województwa pomorskiego i
w efekcie - jak „Oko” dowiedziało
się niedawno nieoficjalnie - na jed
nego ze słupskich mafiosów
gdańszczanie wydali niedawno wy
rok śmierci. Wedle wersji; która do
nas dotarła, przysłali do Słupska
dwa samochody egzekutorów, lecz
mieli kłopoty z wykonaniem wyro
ku, bo słupszczan było więcej.
Za to pod Niewiarowem koło
Słupska ktoś wykonał wyrok na zna
ku drogowym.
(mb)

ODWET
GDAŃSZCZAN
Całkiem niedawno, gdy w Trójmieście reakcyjni ekstremiści z Wa
łęsą na czele zakłócali porządek pu
bliczny, z odsieczą spieszyli słupscy
milicjanci. Teraz role się odwróciły.
Porządek na drogach zakłócają słup
scy i człuchowscy rolnicy, a przywra
cają go policjanci z Gdańska, (mb)
Rysował Andrzej Graniak
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IV czerni jestem na fali
ie jest elegancko, gdy spod sutanny wystają gannie ubrany. Okazuje się bowiem, że wśród księży peleryna zamiast płaszcza lub kapelusz z szerokim
jasne spodnie czy brązowe buty. Choć nie panują niepisane zasady elegancji. W złym guście są rondem, ale w stonowanych barwach.
spod sutanny spodnie w jasnym kolorze
W dobrym tonie jest także starannie skrojona
ma przepisów określających prywatne ubrania wystające
księ
sutanna. Jak się okazuje, uszyć ją nie jest wcale
ży, dobiera je kierując się stonowaną kolorystyką. lub nieodpowiednio dobrane buty.
łatwo. Podobnie jak dobrej klasy gar
Poza tym uważa, że czerń jest zawsze
nitur nie może się marszczyć, ciągnąć
modna i elegancka.
czy wcinać za bardzo w pasie. Jednak
Po otwarciu szafy księdza Jana Ra
klasę sutanny poznaje się po sposobie
taja proboszcza parafii św. Maksymilia
odszycia kołnierzyka. Chodzi o to, aby
na Kolbego, rzucają się w oczy trzy ko
koloratka mogła się w nim dobrze
lory: czarny, biały i szary. Mówi, że
trzymać, nie wysuwała się i nie powo
znajdziemy w niej wszystko, czego po
dowała marszczenia materiału. Pro
trzebuje każdy mężczyzna. Nie ma tam
boszczowi od lat sutanny szyje kra
jedynie rzeczy w ostrych kolorach, ha
wiec z poprzedniej parafii w Łęczy
wajskich koszul czy bluz z napisami. Po
cach koło Lęborka.
prostu nie lubi. Nie oznacza to, że nie
Ksiądz Jan do dziś wspomina
wkłada ubrań sportowych.
pierwsze chwile w sutannie; było to na
- Pomimo swojego wieku, lubię takie
trzecim roku studiów w seminarium
rzeczy. Wkładam je najczęściej latem, w
duchownym:
czasie urlopu. Mam jeansy, adidasy, flane
- Każdy z nas uczył się w niej swo
lowe bluzy, szorty - wylicza proboszcz.
bodnie poruszać. To zupełnie inne
Ma też sporo swetrów i mnóstwo bia
łych koszul. W szafie księdza nie ma na
uczucie, inaczej się w niej chodzi. Su
tanna sprawiała kłopot przy klękaniu,
tomiast krawatów. - Nigdy ich nie lubi
zaczepiała się o buty. Na początku
łem. Poza tym wyglądałbym w nich jak
dużo czasu zajmowało zapinanie guzi
stary kawaler do wzięcia - porównuje.
Sutanny zamawia zawsze u tego samego krawca
Nie lubi także garniturów, choć ma
Fot. Sławomir Zabicki ków (jest ich około 30-tu). Utrapieniem
była wysuwająca się koloratka. Z cza
kilka, które wkłada przy różnych oficjal
- To tak, jakby policjantowi na służbie wyzierały sem jednak nauczyliśmy się sobie radzić.
nych okazjach. Oczywiście wszystkie są czarne.
Nie nosi żadnej męskiej biżuterii, nawet zegarka.
- Mężczyzna w czarnym garniturze wygląda naj spod spodni czerwone skarpetki - porównuje pro
bardziej elegancko. Zauważyłem to obserwując śluby. boszcz.
Ma za to inną słabość: kosmetyki. Lubi dobrą wodę
Poza tym, ten kolor jest prawie stale modny, więc za
Większe ekstrawagancje raczej się nie zdarzają. toaletową. Skrapia się nią dość często i obficie. Żału
Księża z parafii ks. Rataja - choć mają na co dzień je jedynie, że nie czuje już ulubionego zapachu.
wsze jestem na fali- śmieje się ks. Rataj.
Upodobanie do czerni wynika także z względów kontakt z czernią - nie czują potrzeby odreagowania Zdradza jeszcze jedną tajemnicę: ubrania kupuje
praktycznych. Ubrania w tym kolorze pasują do „służ poprzez wkładanie po „pracy” ubrań w krzykliwych najczęściej w słupskim sklepie „Adam".
Beata Jankowska
bowej” sutanny, co sprawia, że jest zawsze niena kolorach czy wymyślnych formach. Czasem jest to

N

Grali mali
Muzykom słupskiej orkiestry nie zabraknie ani następ
ców, ani solistów, którym będą w przyszłości towarzyszyć.
Kształci ich Państwowa Szkoła Muzyczna I i n stopnia.
Najlepszych uczniów usłyszeliśmy 21 stycznia. Po raz
pierwszy od wielu lat szkoła dała półroczny popis nie w
swojej sali, lecz w teatrze. Dobry początek to grunt: pięk
nie zabrzmiał chór prowadzony przez dyrektor Ewę Kurnik
i zespół perkusyjny Wiesława Helinskiego. Niemniej ważny
finał wypełnił z sukcesem niedawno utworzony przez Mi
rosława Neymanna zespół smyczkowy.
W miniaturkach fortepianowych zabłysnęli najmłodsi:
Justyna Sikorska, Piotr Proniuk i Beata Zaborowska. Na lu
dową nutę zagrał akordeonista Jakub Sobiesiak. Z tym in
strumentem w poważniejszym repertuarze wystąpił też

Chór zakolędowai z zespołem perkusyjnym
Zdjęcia Jan Maziejuk

Najmniejszy solista Piotr Proniuk

Wioletta Widomska zagrała Romans bez
słów Dawydowa

Kamil Jagiełło ze Sławna. Ze sławieńskiej filii szkoły zapre
zentował się jeszcze zespół fletów prostych oraz duet pia
nistów Joanna Miszke i Łukasz Graliński. Ania Kabulska o
wyglądzie aniołka świetnie interpretowała „Babę Jagę”
Czajkowskiego na fortepian. Podobali się skrzypaczka San
dra Siadlak, wiolonczelistka Wioletta Widomska, klarneci
sta Mariusz Myszk i skrzypek Mateusz Patelak.
Zgrane trio Marta Nadolska (piano), Kasia Kasperska
(skrzypce) i Piotr Gach (wiolonczela) zebrało burzę okla
sków. Potem instrumentaliści zagrali solo, także z sukce
sem. Jeszcze goręcej przyjęto efektowne miniatury Jana
Fotka w wykonaniu pianistek Magdy Skrzypczak (potem
też solo) i Józefiny Smolińskiej z zespołem perkusyjnym. Z
trudnym koncertem Telemanna poradził sobie altowiolista
Paweł Jaroszewicz, wdzięcznie pokazały się flecistki Ela
Karpiczenko i Kasia Kozłowska. Poważny repertuar w nie
mal zawodowym wykonaniu zaprezentowali najstarsi:
gwiazda szkoły, pianistka Agata Kicińska, jej kolega Prze
mysław Osiński, klamecistka Anna Tylicka i puzonista Be
nedykt Odya.
Dyrekcję szkoły namawiamy: więcej takich publicz
nych występów.
(mara)
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KOLUMNA

DŹWIĘKÓW;
Ludu
płaczący!
Dzisiejszą odezwę kieruję do
wszystkich bidulek i konusów, oku
pujących pierwsze ławki, podpierających ściany i przytakujących każ
demu. Ludzie! Dlaczego nie uderzy
cie pięścią w stół? Jesteście tak
przestraszeni i poukładani, że aż
płakać żal. Nie cierpię, gdy szczerzą
na Was kły, ale ja jestem już wkrę
cony w trybiki maszyny, zgubiony.
Wy jednak możecie sami zadbać o
swoje interesy. Wasz los jest w Wa
szych rękach! Dlaczego jakieś niewydarzone cwaniaki mają Was
wpychać na tzw. właściwą drogę?
Kochane wymoczki! Nie słuchaj
cie, gdy ktoś mówi, że ogień parzy!
Wsadźcie palec między drzwi!
Uwierzcie, proszę, we własne siły i
nie mówcie, że się boicie... Więcej
ikry! Ci wszyscy „Innilepsi" to tylko
banda przegranych partaczy! To
I mieszanka wypalonych ironistów,
w której błyskają czasem klejnociki
I w postaci żarłocznych yuppies lub
praktycznych małorolnych - wczy: tujących się z rumieńcem na twarzy
w schematy silników kosiarek elek
trycznych! Nie to co Wy, pokolenie
z przyszłością - na razie tylko uci
skane i gnębione... Nie liczcie że ]
I ktoś odnajdzie Wasze ukryte talen■ ty. Pchajcie się łokciami i kolanami!
I Gryźcie i plujcie! Niech nastanie
czas sierot i ofiar losu! Viva la revo
lution!
Pantadeusz

I

Ławkowe
graffiti
Kto z nas nie pisał po ławkach i in
nych sprzętach szkolnych? Najczęściej
były to jednak głupkowate bohomazy
typu: „Kocham Sylwię” lub „Loniek to
przygłup”. Ale tak, jak na murach po
wstają niekiedy dzieła sztuki, tak na
ławkach i w toaletach wypisywane są
czasem nawet filozoficzne wynurzenia,
najczęściej na tematy szkoły. Oto kilka
z nich:
- Niepotrzebne adidasy, aby z klasy
przejść do klasy
- Ludzie dzielą się na Homo Sapiens
i Homo Teachers
- Uczeń - najniebezpieczniejszy za
wód świata
- Nauka jest jak balsam, ale tylko
idioci balsamują się za życia
- Życie jest piękne, ale potem idzie
się do szkoły...
DŻIBOŚ

Cały czas
się wietrzymy...
Zapraszamy wszystkich chęt
nych, umiejących pisać i rysować do
wstąpienia w nasze szeregi. Spotka
nia w poniedziałki o godz. 16.30. w
redakcji Głosu Pomorza.
(aj)

WSZYSTKIE WSCHODY SŁOŃ
CA to słupski zespół undergroundo
wy, który tworzy osiem osób. Wspól
ne
próby
mogą odby
wać
się
dzięki przychylności
dyrekcji
Młodzieżo
wego Domu
Kultury.
Wszyst
kich łączy
miłość
do
muzyki. Dla
nich to coś
więcej niż
tylko granie.
Przez
nią
wyrażają
swoją wraż
liwość. Każ
dy z nich
wnosi coś
swojego. Razem odnajdują wspólny
wymiar. Zapytani o to, co dla nich jako
muzyków jest najważniejsze, odpo
wiadają: szczerość, wrażliwość i rytm.
Szczerość, na której opiera się
cała istota tworzenia. Wrażliwość,

która stanowi płaszczyznę wzajemne
go porozumienia. Rytm wprowadzają
cy w trans, będący wyrazem jedności

ducha i materii.
Muzyka WWS wymyka się gatunko
wym schematom. Opiera się wyłącznie
na wyobraźni muzyków i splata tak wie
le wątków, że nie sposób jej zaszuflad
kować. To oryginalne połączenie etno,

folku i reggae, a całość ozdobiona jest
dubową techniką nagraniową. Sły
chać tu też echa muzyki ludowej. Po
jawia się dużo motywów
epoki techno. To oryginal
ne połączenie pierwot
nych dźwięków z transową elektroniką. Intrygu
jąca mieszanka, prawda?
Obok komputerów, samplerów jest gitara, bas,
perkusja, a także akorde
on i klarnet - instrumenty
podtrzymujące niezwykle
ważną ciągłość tradycji.
Głosu użycza Ania Patynek, która na co dzień
śpiewa w zespole ORKIE
STRA NA ZDROWIE.
Muzyka ta wyzwala
same pozytywne emocje.
Daje spokój i uniesienie.
Hipnotyczne
dźwięki
wprowadzają w inny ma
giczny wymiar... To mu
zyka innej rzeczywistości...

Magda Majchrzak
Najbliższy koncert zespołu w
Słupsku już 13 lutego, w sobotni wie
czór w Ośrodku Teatralnym RONDO.
Za darmo!

IV SŁUPSKI KONWENT
W ferie zimowe w słupskim I LO przy ul. Szarych Szeregów odbę
dzie się konwent (zjazd ludzi fascynujących się grami fabularnymi,
strategicznymi i karcianymi). Konwent rozpocznie się 5 lutego o godz.
16, a zakończy w niedzielę.
- Co możecie zaproponować przez te trzy dni spotkań?
Andrzej Urbański, organizator: - Przede wszystkim dobrą zabawę.
MG poprowadzą przygody w systemach: Werewolf, Zew Cthulhu,
Warhammer, Dzikie Pola, MERP, Star Wars, Vampire, Earthdawn, Cy
berpunk i autorskich. Mistrzowie Gry reprezentują różne poziomy i sty
le prowadzenia przygód. Każdy więc, również początkujący gracz znaj
dzie coś odpowiedniego. Zostaną też rozegrane turnieje z nagrodami w
Warhammera WFB, Chronopi, Warzona i Kultu. Wieczorki i poranki fil
mowe pozwolą nam odetchnąć od umysłowych zmagań. Dla tych przy
kasie, będzie sklep z art. RPG i pochodnymi, karty, czasopisma, książ
ki itp. oraz giełda i kawiarenka
Organizatorzy zapewnili nam wyśmienite warunki na zabicie nudy.
Zabieramy z sobą śpiwór, wyżywienie, dowód tożsamości (nieletni
zgodę rodziców i opiekuna), akcesoria do gry, środki higieny. Wjazd 15 zł. Zalecany udział w przebraniach z dowolnej epoki (wyjątek to lata
’60 - ’90 naszego świata) i przestrzeni.
Będziemy z „Okiem” na konwencie przez trzy dni skrzętnie notować
dla Hyde Parku wszystkie ciekawostki i spostrzeżenia..
(łosiu)

SOU

Podsłuchane od Magdy

ud f n/l
Muzyka filmowa zawsze ma spe
cyficzny charakter, a dla samych mu
zyków ją tworzących stanowi nie lada
wyzwanie. Dla słuchaczy to zawsze
emocjonująca podróż w nieznane.
Film „Strange Days” został wyre
żyserowany w 1995 r. przez Kathryn
Bigelow, która przedstawiła w nim
własną wizję końca dwudziestego
wieku. Rok 2000 tuż, tuż i obawiam
się, że pomimo całej tej futurystycz
nej otoczki film w dużej mierze doty
ka naszej rzeczywistości. Świat, w
którym niepodzielnie rządzą handla
rze narkotyków, przemoc, upadek

duchowy i moralny społeczeństwa, gra
na ludzkich uczuciach - to film. A jak
mą się rzecz z muzyką do tej produkcji?
Zaczyna się ostro, agresywnie i właści
wie tak już pozostaje. Niewątpliwie to
zasługa brytyjskiej grupy Skunk Anansie, występującej tu z dwoma ekspre
syjnymi i dynamicznymi utworami.
Rozpoczynający płytę „SELLING JE
SUS" to ponad trzy minuty szybkiego,
mocnego, porywającego rytmu, które
mu towarzyszy drapieżny, kobiecy głos.
Pojawia się też mroczny Tricky i zespół
Prong, wspomagany przez Ray’a Manzarka z tytułowym „Strange Days”. Nie

kiedy tylko ta osobliwa muzyka trąci
łagodnością i spokojem dzięki utwo
rom „FALL IN THE LIGHT" duetu
Lori Carson i Graeme Revell i melan
cholijnemu „DANCE ME TO THE
END OF LOVE” Leonarda Cohena w
wykonaniu Kate Gibson. Nutkę opty
mizmu zaś wnoszą ze sobą nagrania
Deep Forest, grupy reprezentującej
nurt tzw. „world musie”. Ostatni
utwór wykonywany wraz z Peterem
Gabrielem stanowi doskonałe za
mknięcie całej płyty, pozostawiając
nas z wiarą w lepsze jutro...

Magda Majchrzak
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nie orzekła, że jeżeli już teraz
dziewczęta prezentują tak wy
soki poziom artystyczny, to co
będzie za kilka łat!?...
A potem poznaliśmy głów
nych bohaterów sportowego
roku 1998 w Słupskiem. Wszy
scy laureaci obdarowani zostali
kryształowymi pucharami i
sporą ilością nagród rzeczo
wych, ufundowanych przez
liczne grono sympatyków spor
tu i sponsorów. Uczestnicy ba
lowego szaleństwa na kondycję
nie narzekali i bawili się do bia
łego rana. Było ciepło, wesoło,
sympatycznie i szampańsko.
Wszystko odbywało się w ro
dzinnej atmosferze. Humory
sportowcom, trenerom, działa
czom i sponsorom dopisywały.
Podczas imprezy odbyła się au
kcja pamiątek sportowych na
Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy.
Magdalena Lis: - Jestem

Słupskie modelki

Hf, im

Trójka najlepszych trenerów minionego roku w województwie słupskim. Od
lewej: Mirosław Lisztwan (trzecie miejsce), Julian Lis (druga lokata), Adam
Fedorowicz (triumfator).

pod dużym wraże
niem. Bardzo się cieszę ze zwycięstwa. Dziękuję
wszystkim kibicom, którzy na mnie głosowali. Po
staram się nie zawieść ich zaufania również w 1999

roku.

W ubiegłą sobotę w
restauracji „Metro" w
Słupsku odbyła się fina
łowa impreza 39. Konkursu-Plebiscytu „Gło
su Pomorza” na najlep
szych sportowców i
trenerów województwa
słupskiego w
1998
roku. Zanim zostały
ogłoszone oficjalne roz
strzygnięcia w konkursie-plebiscycie na par
kiecie popisywały się
urocze dziewczęta ze
Słupska i Miastka. Ze
społy ZIG-ZAG i Pląs ze
Studia Tańca prowa
dzonego przez Teresę
Czyżewską z Młodzie
żowego Domu Kultury Wimjące podopieczne Teresy Czyżewskiej
w Słupsku prezentowa
ły modę. Gościom podobały się
nie tylko dziewczyny, ale i ich
stroje - propozycje ubiorów spor
towych do ćwiczeń i na spacery.
Powiało naprawdę wielkim świa
tem, kiedy urocze panny pokazały
się w sukienkach, płaszczach i fu
trach z najlepszych firm odzieżo
wych w Polsce. Kolekcje zostały
wypożyczone z Domu Towarowe
go „Słowiniec” w Słupsku. Goście
przyjęli z aplauzem kolejne wy
stępy grup ZIG-ZAG i Pląs.
Dziewczęta tak rozgrzały publicz
ność, że niektórzy, skorzy do tań
ca aż wyrywali się na parkiet. W
popisach taneczno-akrobatycznych wystąpiły dziewczynygumy - Karolina Muchowska i
Katarzyna Chmślak - duet z
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w
Miastku. Artystki zostały przygo
towane do występu przez Wiolet- Koszykarz Tomasz Briegmann w tańcu z siattę Piotrowską. Publiczność zgod- karką Agnieszką Rozmus

(fen/kor)

Miastecki duet akrobatyczny

357KONKURS - PLEBISCYT

fch sportowców
w 1998 roku

Magdalena Lis (I), Anita Augustyniak (II), Tomasz Briegmann (III), Marcin
Burzyński (IV) i Marcin Kobierski (V)
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Licho wie, jak są przyrodniczo
cenne torfy w dolinie rzeczki Moszczeniczki od Gaci do Kaczego Dołka.
Muszą jednak mieć jakieś właściwo
ści lecznicze, skoro nikt nie zachoro

wał po niedzielnej wyprawie rowerowej do podsłupskiego Swołowa.
O pół setki mniej słupskich i
usteckich mieszczuchów zostało w
domowych
pieleszach i
innych gnuśnościach.
Pojechaliśmy
40-osobowym
peletonem ze
Słupska i 10osobow
grupką z
ki. Wszyscy
łapczywie na
stawieni na
walory krajo
brazów
przyrodnicze i
kulturowe
podmiejskich
terenów. Niby
znanych, ale

w gruncie rzeczy prawie dziewiczych
pod względem turystycznym. Takiej
wyprawy pod patronatem „Głosu Pomo
rza” w środku kalendarzowej zimy
przedtem nie było. Nie było też tak, żeby

kępa, usypisko kamieni kryją jakieś ta
jemnice przeszłości. Odkryliśmy mnó
stwo śladów, osobliwości i przykła-

komu jednak udało się dotrzeć do
Swołowa suchą nogą. Powrót był
prosto do wanny.

o tej porze roku błocko chlupało w butach i portkach.
Wszystko przez te podejrzenia, że
każde wzniesienie terenu, śródpolna

dów ludzkiej niefraso
bliwości. Dziś w gmi
nie Słupsk zoriento
wanie w terenie woj
skowej mapy sztabo
wej w skali 1:50 000 to
jest dopiero łamigłów. Co tam harcer
stwo, saperstwo i ja
kieś szkoły przetrwa
nia. Kto jeszcze nie
widział rowerów w roli
kładek czy mostków
pontonowych - ma
czego żałować. Mało

I warto było?... Nie sposób od
powiedzieć tak, lub nie. To coś
więcej, jakaś zmiana w stylu życia,
odpoczywania. To ogarniająca co
raz więcej słupszczan „roweromania”. To, co nas też ogromnie po
krzepia, bo przecież od lat macza
my w tym palce, zachęcamy, na
mawiamy i sami czasem w błocie
się taplamy. No, i dobrze nam z
tym. Do zahaczenia na następnych
wyprawach!

(wir)
Zdjęcia Ireneusz Wojtkiewicz

Jak być normalnym? No jak?
Drugi rok z tymi samymi dzie
ciakami, które nic innego nie chcą
robić jak tylko jeść, spać (nie
sami), pić (bynajmniej nie herbatę
czy kakao, tylko różnego rodzaju
wynalazki, począwszy od „Arizo
ny" i „Byka" po odmrażacz lotni
czy czyli skażony spirytus). Jak
skończą jedni, to drudzy zaczy
nają i nie ma zmiłuj się dla wieku.
Teraz nawet pierwszoklasiści
znają smak każdego alkoholu.
Za moich czasów napicie się
piwa to było coś, a teraz? Piwko
jasne, ciemne, jasne mocne,
ciemne mocne, strongi i inne ka~
pery. Do wyboru do koloru. A

- To przecież u was dziecko
człowiek kiedyś się zachwycał piw
kiem z myszką o smaku krowich si przebywa przez prawie cały tydzień,
ków. Tak, to dopiero postęp. Naj to państwo powinni je wychowy
gorsze w tym wszystkim jest to, że wać.
My, my, my, wszystko my. A oni
rodzice pozwalają by ich dzieci
„piły”- może to za dużo powiedzia niech umyją ręce od tego wszystkie
ne - próbowały alkohol i zwalają go. Zaczynają traktować swoje dzie
ci jak zwierzątka, które można sprze
całą kwestię wychowania na nas
wychowawców. I choćby człowiek dać, oddać lub powierzyć do wytre
chciał, to nie przetłumaczy jednemu sowania lepszemu bądź gorszemu
„treserowi". I odpoczywają, bo mają
z drugim, że powinna istnieć współ
praca pomiędzy nami. My możemy dzieci tylko dwa dni w tygodniu i nie
jedynie wspomagać, uczulać, zwra są w stanie spostrzec, jak wymykają
cać uwagę, wskazywać rozwiąza im się one spod kontroli, że już piętnia, ale właściwe wychowanie spo ■ nastoletnie dzieciaki zaczynają mieć
czywa na rodzicach.
Jak to? - w nosie to, co rodzice powiedzą lub
nakażą. A z tym wszystkim, z proble
odezwą się głosy sprzeciwu.

mami wieku dojrzewania, z patolo
giami, przemocą i całą resztą dzi
siejszego świata musimy sobie dać
radę my - wychowawcy. Tylko na
koniec roku szkolnego, czy też na
tzw. Dzień Nauczyciela raczej nie
zdarza się usłyszeć „dziękuję
pan(i)u” czy dostać kwiatka. W
końcu jesteśmy nauczycielami i to
nie byle jakimi, bo nauczycielami
życia. Tylko czy to ktoś doceni
oprócz nas ? A niech dojdą do tego
niepowodzenia w życiu osobistym
i kłopoty dnia codziennego, to jaka
radość w nas zostanie ? I jak tu być
normalnym ?
Wasz Wychowawca
(mak)
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Kupujemy w marketach
arket Tip przy ul. Kulczyń
skiego w Słupsku: przed ka
sami kłębi się tłum klientów.
manewrowanie między półkami peł
nymi towarów a ludźmi graniczy z
cudem. Ale to wcale nie odstrasza
kupujących. Kolejki i tłum to stały ob
razek super- i hipermarketów. Tak jak
protesty miejscowych kupców przed
planowaną budową kolejnego „supersklepu”.

M

Protestują
Tym razem do boju mszyło osiem
dziesięciu usteckich kupców. Żądają
by władze samorządowe zablokowały
budowę supermarketu Netto w cen
trum Ustki. Nie przeszkadza im to, że
duński koncern kupił działkę pod bu
dowę od PSS, a nie od miasta. Kupcy
napisali petycję i argumentują: - Już
straciliśmy zyski, bo część naszych
klientów jeździ kupować w gdańskich
marketach.
Zdaniem nie tylko usteckich kupców
budowa marketów to zła wiadomość dla
mieszkańców. Wszak właściciele lokal
nych sklepików stracą finansowo, a pra
cujący u nich stracą pracę. Wyliczono

Okiem
eksperta

nawet, że Netto zatrudni 50 osób, ale z
tego powodu 200 pójdzie na bruk.
niebawem do usteckich
Tak,Zapewne
iż
kupców dołączą ich słupscy koledzy.
Wszak na rogatkach miasta (przed
Kobylnicą od ul.
Szczecińskiej) bu
duje się pierwszy
w mieście hiper
market z parkin
giem na tysiące
samochodów. Ma
to być prawdziwe
centrum handlo
we, a w nim re
stauracja
Pizza
Hut. Tu też kon
cern
stawiający
market
kupił
działkę pod budo
wę - nie od gmi
ny, tylko od osoby
prywatnej.

Kupujemy w Trójmieście
Tymczasem przy obwodnicy wokół
Trójmiasta od hipermarketów się roi.
Bywa iż w soboty przy zjeździe do
marketu Auchan powstają kilometro
we korki. Mimo, iż jest tam parking na
5 tys. samochodów, to nie ma gdzie
zaparkować. Podobnie w niedawno
otwartym Geant czy Ikei. Jednak
wśród samochodów nie brak rejestra
cji ze Słupska i Ustki.
Zakupy w takich wielkich sklepach

Towar jest wystawiony, zgodnie ze
sztuką psychologii tak, byśmy właśnie
nań zwrócili uwagę. Można wszystkie
go dotknąć i sprawdzić datę świeżości.
To niekonieczne, bo w takich sklepach
dbają o sprzedawany towar
i klientów. Można włożyć
zakupy do koszyka, po ja
kimś czasie się rozmyślić i
zamienić na coś innego. O
takim szczególe jak ceny - z
reguły dużo niższe niż w
sklepach osiedlowych - też
wypadałoby
wspomnieć.
Do tego dochodzą promo
cje, które obniżają niskie i
tak ceny. To wielki plus, bo
nawet na młode dziewczęta
w krótkich spódniczkach
reklamujące towar
nie
zwracamy uwagi. Kolejny
element: jesteśmy coraz
Jan Maziejuk
bardziej zapracowani tak,
że najłatwiej robić zakupy wieczorem
brakuje. Choć w sklepach osiedlowych
z reguły jest milsza obsługa. Znajome lub w soboty i niedziele. A to właśnie
sprzedawczynie z uśmiechem podadzą supermarkety są otwarte dłużej.
No cóż, z tych powodów kupcy
towar, w niektórych równie świeży jak
będą protestować. Chyba, że zadzia
w wielkim markecie.
Zastanawiam się tylko, dlaczego w łają prawa rynku i w usteckich skle
miastach, w których od lat są hiper pach pod wpływem Netto, a w słup
markety, nie rośnie bezrobocie? Dla skich pod wpływem Realu obniżą się
czego ludzie robią w nich zakupy, omi ceny, a towar będzie równej jakości. A
tego nam zwykłym klientom można
jając przytulne osiedlowe sklepiki?
Może dlatego, iż w markecie tylko życzyć. Bo cokolwiek się stanie,
zyskają robiący zakupy.
wszystko jest w jednym miejscu. Nie
Grzegorz Hilarecki
trzeba więc błądzić po kilku sklepach.

potrafią być denerwujące. By to po
czuć, nie trzeba jechać tak daleko, wy
starczy wizyta w słupskim Tip-ie. Ko
lejka do kas ciągnąca się przez cały
sklep to częsty widok. Ale klientów nie

Gorzej zza lady
Słupska Inspekcja Handlowa podsumowała swoją
ubiegłoroczną działalność. Wnioski, jakie możemy wycią
gnąć, nie krzepią. Z naszym handlem coraz gorzej.
Właścicielom i dzierżawcom 221 placówek wytknięto
złe warunki sanitarne przechowywania towarów (w ub.
roku 192 przypadki). Drastycznie, bo z 95 w 1997 roku do
213 w ubiegłym wzrosła ilość stwierdzonych przez kontro
lerów wypadków sprzedaży przeterminowanych towarów.
Właściwego oznakowania asortymentu nie znaleziono 247
razy, podczas gdy przed rokiem tylko 51. Dwukrotnie

wzrosła ilość wykrytych przez IH urządzeń pomiarowych |
nie posiadających ważnej legalizacji (z 50 do 115). Jeżeli |
jeszcze dodamy, że podwoiła się liczba przedsiębiorców |
zaczynających działalność bez zgody sanepidu...
Łącznie w 1998 roku inspektorzy IH wlepili krnąbrnym
gospodarzom sklepowych lad i półek 415 mandatów na
kwotę 37,5 tys zł. 44 sprawy trafiły do kolegiów ds. wykro
czeń, które orzekły 17 tys. zł. grzywien. Dla 1513 handlow
ców kontrole IH skończyły się łagodniej - jedynie wyda
niem wniosków i zarządzeń pokontrolnych.
(borg)

Fot. Jan Maziejuk

Kamińskiego, kierownika marketu
Zdaniem

Mieczysława

Tip, przy ul. Szczecińskiej w Słup
sku, duże sklepy to targowiska pod
dachem, gdzie klientom nie grozi
| deszcz i śnieg. Dlatego wygrają ze
| słupskim Manhatanem. Ale w mie| ście supermarketów jest już tyle, że
| muszą konkurować między sobą.
- Supermarket to minitargowi! sko, w którym jest każdy towar. W
| dodatku ładnie podany i wyeksponowany. Klienci posiadający paraj gon nie mają żadnych problemów z
| reklamacjami. Z psychologią i za| chęcaniem do kupowania nie przeS sadzamy. Wiadomo, że najatrakcyjniejsze są miejsca w pobliżu kas,
tam gdzie klient ma czas i może
| więcej wybrać. Nastawiamy się jed1 nak na stałych klientów, a takich
I jest coraz więcej. Kusimy ich nie
I eksponowaniem towam, a niskimi
cenami. Tym walczymy z coraz
większą konkurencją: Edeki, Bie
dronki i Netto.
(gh)

j
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JAN, EMERYT ZE SŁUP
SKA:
- W marketach wszystko można
kupić taniej. To najważniejsza zale
ta takich sklepów. Raz lub dwa w
tygodniu wybieram się po duże za
kupy. To weszło mi już w krew. Tro
chę szkoda, że kupcy w małych
sklepikach dostają przez to w kość.
Ale niech tak nie żyłują na cenach.

MAGDALENA PUSZEWSKA
Z GMINY POSTOMINO:
- Rzadko robię zakupy w marke
tach. Mieszkam na wsi i mam do
nich daleko. Ale zawsze gdy jestem
w Słupsku to korzystam z okazji by
kupić taniej. Nie ma nad czym się
zastanawiać. W dużych supermar
ketach można zaoszczędzić.

lilii

IH

JADWIGA SIWEK:
- Supermarkety przyciągają mnie
niższymi cenami. To powód, dla któ
rego wolę kupować w nich niż w
małych sklepach. Czasami przeszka
dza tłok do kasy, ale dla oszczędno
ści warto pocierpieć. Inne plusy i mi
nusy nie mają już takiego znaczenia.

IRENA GŁOGOWSKA,
SŁUPSZCZANKA:
- O co pan pyta? Wystarczy
spojrzeć na półki: w sklepie przy
domu masło kosztuje 2,5 zł, a w su
permarkecie 1,47 zł. To argument,
który powoduje, że od miesięcy
omijam małe sklepy.

MM

.

Wampir energetyczny
Według Słownika Wiedzy Ta
jemnej wampiry to „ludzie zmarli i
pogrzebani od wielu lat, którzy po
wracają ciałem i duszą, niepokoją,
znęcają się nad ludźmi i zwierzęta
mi, a przede wszystkim wysysają z
ludzi krew, wycieńczają ich, powo
dują śmierć..."
Wydawać by się mogło, że
człowiek u schyłku drugiego ty
siąclecia nie wierzy już w istnienie
tego typu stworów. Jakież więc
było moje zdziwienie, gdy w jed
nej z ogólnopolskich rozgłośni ra
diowych usłyszałam rozmowę z

bioenergoterapeutą przekonującym
o wielce szkodliwym działaniu na
nasze samopoczucie „wampirów
energetycznych".
Po chwili byłam już „w temacie".
Dzisiejszym czarownicom zbędne
są miotły, czarne koty, okropne pta
szyska i inne magiczne akcesoria.
Czy i wampirom nie należą się od
życia udogodnienia? Zamiast krwi
po prostu wysysają nam energię.
Nie ma się czemu dziwić, wszak
wszystko ewoluuje.
Zacny pan nie odpowiedział jed
nak na pytanie dziennikarzy, czy

kontakt z nowoczesną wersją wam
pira powoduje nabycie przez ofiarę
cech „wampiryzmu", co miało miej
sce w przypadku tradycyjnych
przedstawicieli tego gatunku. Udzie
lił za to niezwykle cennej wskazówki.
Jeśli każdorazowo dziwnie wpływa
na nas obecność jakiegoś człowieka
wniosek jest oczywisty. Wystarczy
wtedy w myśli zakazać „odpływaniu
własnej energii” i... jesteśmy uwol
nieni.
Nie sprawdziłam, ale wierząc w
powagę tonu pana, nie pozostaje mi
nic innego, jak uznać to za fakt.

Dodam jeszcze, że odpowiedź
ta spowodowała, że „kamień z
serca mi spadł". W dawnych cza
sach bowiem wyzwolenie od
wampirów dokonywało się jedy
nie przez „wbijanie ciała na pal,
ucinanie głowy, wyrywanie serca
lub palenie ciała w całości." Teraz
wystarczy tylko coś tam pomyśleć
i bez krwawych ofiar mamy go „z
głowy".
Do kłopotów dnia codziennego
doszedł nam jeszcze jeden - ukryta
obecność wampirów.

Monika Żytkowiak

Piękne i szpetne

Afrodyta na alei do piękna
To jedna z najładniejszych witryn
przy alei Wojska Polskiego. Wprawdzie
niewielka, ale tak piękna, że przyciąga
wzrok każdego przechodnia. Powstała
dzięki determinacji jej właścicieli, któ
rzy marzą o przywróceniu reprezenta
cyjnej roli tej głównej alei miasta.
W sklepie „Afrodis” Beaty i Ryszar
da Maciejewskich sprzedawane są eks
kluzywne kosmetyki najlepszych świa
towych firm. To miejsce eleganckie.
Jedno z takich, które spotyka się nie
kiedy w dużych miastach oraz niemal
wszędzie na Zachodzie. To oczywiste,
że oferowany w „Afrodisie” towar zo
bowiązuje, jednak nie każdy zdecydo
wałby się na tak duże inwestcyje w
dzierżawionym lokalu. Sklep istnieje od
1993 roku. Wcześniej mieściły się tutaj
biura PSS. Nietmdno sobie wyobrazić,
ile trzeba było wysiłku i pieniędzy, aby
z zapuszczonych nieco pomieszczeń
stworzyć nowoczesny, przestronny i
jasny lokal handlowy. Na samą reno
wację zabytkowych drzwi wydali wte
dy 1,5 tys. zł. Początkowo do sklepu
wchodziło się od podwórka po wyso

kich schodach prowadzących na
pierwsze piętro. Kiedy pojawiła się
możliwość wydzierżawienia zaplecza
sklepu spożywczego na parterze od
strony Wojska Polskiego, państwo Ma
ciejewscy nie wahali się ani chwili.
Wybili w ścianie dziurę na witrynę i
drzwi, wyremontowali pomieszczenie i
wybudowali schody prowadzące z par
tem do starszej części na piętrze. Nie
ukrywają, że adaptacja kawałeczka lo
kalu kosztowała ich sporo, ale nie
żałują poniesionych wydatków. Zyskali
miejsce bezpośrednio przy głównej uli
cy miasta. Miasto zaś naprawdę ele
gancki sklep. Żadne plastiki i tandetne
szyldy, ale prawdziwe dębowe witryny
i drzwi, mosiężne okucia i takie same
litery na marmurowym szyldzie.
- Znajomi pukali się w czoło wi

dząc, ile musieliśmy zainwestować w
adaptację wnętrz. Jednak jeśli chce się
coś robić i tak jak w naszym przypadku
sprzedawać ekskluzywne kosmetyki,
to trzeba się na takie ryzyko zdecydo
wać i liczyć na ludzką uczciwość. Jeśli
nie, pozostaje sprzedawanie pietruszki

z polowego łóżka - wyjaśnia pan Ry
szard.
Podobnie jak „Oko” państwo Ma
ciejewscy marzą o reprezentacyjnej i
eleganckiej całej alei Wojska Polskiego.
- Ta ulica, podobnie jak całe stare
miasto, miałaby szansę stać się swoistą
perełką, która byłaby atrakcją i magne
sem dla tury
stów i inwe
storów. Słupsk
ma wszelkie
zadatki, aby
stać się mia
stem zadba
nym i boga
tym. Z przy
krością stwier
dzam jednak,
że po tylu la
tach od wpro
wadzenia w
Polsce wolne
go rynku, my
słupszczanie
nadal tkwimy
w epoce Gier

ka. I to nie tylko z powodu lokalnej bie
dy. Moim zdaniem, winne są także
władze lokalne, które nie prowadzą
stymulującej rozwój pohtyki gospodar
czej. Wystarczy wskazać na niski sto
pień prywatyzacji lokali handlowych uważa pan Ryszard.

Beata Jankowska

doby - w drodze, od klientów
Zdążyła się przyzwyczaić do życia na telefon. Ich dwoje dorastających dzieci też już
mjlsk.
/
się pogodziło z tym, że tatę mają głównie na
1 '
sobotę i niedzielę. I nagle ten telefon.
- Niech pani przyjedzie do Poznania.
Mąż miał wypadek. Stan bardzo ciężki. Pro
szę się pospieszyć - usłyszała od kobiety po drugiej stronie. Zanim ciężko
usiadła na krześle obok, zapytała jeszcze o kilka szczegółów. Godzinę póź
niej zabrała syna i pojechała.
- Wybacz. Zawsze byłaś najważniejsza - powiedział, ściskając jej rękę.
Potem przymknął powieki i już nie zobaczyła jego błękitnych oczu. Odszedł
w ciszy i spokoju.

f

Dla kogo reforma?

i

Reforma służby zdrowia wpro
wadza na początku wiele zamiesza
nia, pytań i wątpliwości. I choć na
jej ocenę z pewnością jest jeszcze
za wcześnie, to już dziś słyszy się,
szczególnie wśród mieszkańców
wsi, narzekanie na utrudnienia.
Sprawa pierwsza: teoretyczna
możliwość wyboru lekarza podsta
wowej opieki medycznej. Piszę
teoretyczna, gdyż jakie możliwości
będzie miała większość mieszkań
ców popegeerowskich wsi powiatu
słupskiego, z których duża część to
ludzie bezrobotni, często bez pra
wa do zasiłków. Dla nich wyjazd
do Słupska to nadszarpnięcie i tak
niewielkiego budżetu, więc z ko
nieczności „wybiorą" oni lekarza
do którego mają najbliżej.
Innym utrudnieniem jest np. za
przestanie pobierania krwi do bada
nia w niektórych wiejskich ośrod
kach zdrowia.
Postawmy się teraz na miejscu
pacjenta. Przychodzi do lekarza,
który po ogólnym badaniu decydu
je, że konieczne jest badanie krwi.
Pacjent musi jechać do Słupska. Za
łóżmy, że bilet w jedną stronę kosz
tuje 4 zł. Po dwóch dniach trzeba
wyniki odebrać. Po przeanalizowa
niu wyników lekarz wysyła chorego
do specjalisty. Kolejny wyjazd i wy
datek. Po wypisaniu recepty (przez

lekarza prowadzącego) trzeba ją zre
alizować. Najbliższa apteka w Słup
sku. W tym akurat przypadku nasz
bezrobotny pacjent wydaje 32 zł na
same bilety, do tego dochodzą leki.
Jakie więc korzyści ma z refor
my pacjent i czy jest on z niej zado
wolony?
Inną sprawą wiążącą się z re
formą służby zdrowia jest koniecz
ność opłaty za przejazd karetki, je
żeli została ona wezwana w przy
padku, kiedy nie było zagrożone
życie pacjenta.
Tylko skąd przeciętny śmiertel
nik ma wiedzieć, czy objawy u nie
go występujące zagrażają jego
życiu czy też nie? Skąd ma wie
dzieć, czy bóle w klatce piersiowej
to nerwica czy zawał serca, czy bóle
brzucha to objaw przejedzenia, czy
zapalenie wyrostka robaczkowego?
(wszak kontakt z lekarzami pierw
szego kontaktu nie zawsze będzie
możliwy). W tej sytuacji nie znając
się na medycynie przyjdzie umrzeć,
no bo jeżeli się pomylimy, to słono
nas to będzie kosztować.
Zastanawiające więc jest, dla
czego w naszym kraju nowo wpro
wadzane reformy biją po kiesze- ;
niach zwykłych śmiertelników. Za- ;
wsze sądziłem, że reformy są po to,
by żyło nam się lepiej.

Marcin Horbowy

mień objął wiązkę drewna, rzuciła na nią no
tatnik Witolda. Patrzyła, jak ogień zamienia go
w popiół.
- To jest nasza tajemnica - postanowiła.
W czasie pogrzebu szła tuż za trumną.
Podtrzymywał ją syn i brat Witolda. Łzy cie
kły po policzkach. Nie rozglądała się. Nie
chciała zobaczyć zapłakanej twarzy obcej kobiety. Przecież to wcale nie
musiałaby być ona.
- Współczuję. To musiał być dla ciebie cios. Byliście takim wzorowym
małżeństwem. Trzymaj się. Pomogę we wszystkim - deklarował sąsiad.
Skinęła tylko głową. Co w końcu miała powiedzieć?
§

Zbigniew Marecki

Najlepszy lekarz
Strajki w medycynie? Zorganizowa
ne na szeroką skalę protesty zdetermi
nowanej medycyny? Trochę to dziwnie
wygląda na tle sytuacji na naszym za
cisznym słupskim podwórku. Tutaj chi
rurdzy kroją, anestezjolodzy usypiają,
jak trzeba, a potem doglądają chorego
zgodnie z regułami sztuki.
Daleko nam do hipotetycznej sytu
acji (ponoć całkiem realnej w wyżej
rozwiniętych cywilizacyjnie demokra
cjach), w której przed udzieleniem po
mocy leżącemu na ulicy choremu
sprawdza się zawartość portfela na
okoliczność posiadania dokumentu o
ubezpieczeniu. Jeśli takowego po
szkodowany przy sobie nie ma - mar
ny jego los.
Ale mam coś dla ludzi, którzy
gdzieś w głębi kraju (my na krajowej
mapie jesteśmy wszak na samej górze)
nie mogą sobie zorganizować pracy w
szpitalach z powodu dotkliwego prze
rzedzenia personelu. W dawnych cza
sach przecież anestezjologów nie było,
a jakoś szpitale sobie radziły! Przypo
minam sobie jedną opowieść o tam
tych czasach.
W pewnej sali szpitalnej chorzy
czekali na operację. Do kompletu do
kwaterowano im nowego: świeżego re
kruta z pobliskiej jednostki. Chłopak ze
wsi, ciekawy świata, dopytywał się, jak
wygląda operacja. Nie bardzo mógł po
jąć, na czym polega usypianie. Pewien
kawalarz wyjaśnił mu, że młodym pa
cjentom dają w tym celu specjalną nar
kozę - węgierską. Usłyszał, że dają w
łeb młotkiem, albo czymś innym, po

tem ze trzy-cztery godziny nic nie czu
jesz. Tyle, ile trzeba na pokrajanie.
Wstrząśnięty
młodzian
wziął
wszystko na serio. Lekarze zwrócili
uwagę na jego niepokojący stan. Usły
szeń wreszcie o „węgierskiej" narkozie.
Obsobaczyli solidnie wesołka, bo do
prowadził sąsiada do fatalnego stanu
psychicznego.
Anestezjologia jednak to tylko
drobna część wielkiego problemu pol
skiej medycyny. Wielu ludzi przestało
wierzyć w dobroczynne skutki postępu
medycyny. Zawsze bywało tak, że naj
pierw pojawiał się cudowny lek - a po
latach ujawniały się uboczne skutki
jego stosowania. To samo z aparaturą,
na ogół dobrze służącą ludzkości, tyle
że promieniującą w sposób nie progra
mowany.
Co zresztą po aparaturze, gdy nie
ma jej kto obsługiwać?
Trzeba więc odwcJać się do racjo
nalnych przesłanek działania ludzkiej
istoty. Tam, gdzie szpitale już nie dają
sobie rady - jest jedno tylko wyjście.
Do kilku transparentów o strajkach roz
licznych odłamów związkowych pro
ponuję dołączyć jeszcze jeden, tylko
kilkanaście razy większy i wywiesić
nad zamkniętymi na głucho szpitalny
mi bramami. Na wielkich transparen
tach należy wcześniej wypisać tylko
trzy słowa: „CZAS NAJLEPSZYM LE
KARZEM!!!”.
Przypominam wszelako, że to co
powyżej - nie dotyczy słupskiego po
dwórka.

Tadeusz Martychewicz
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Norbert Borychowski, syn Anety i Zbi
gniewa
ur. 19.01.99 r„ 14.35, 3350 g, 55 cm

Krystian Śledź, syn Beaty i Kazimierza
ur. 19.01.99 r„ 3400 g, 53 cm

Wiktoria Duray, córka Agnieszki i Ra
fała
ur. 16.01.99 r„ 12.19, 2700 g, 53 cm

Arkadiusz, syn Anny Zwolińskiej i To
masza Medwida
ur. 19.01.99 r., 15.50, 2600 g, 51 cm

Zdjęcia Ryszard Sikorski

Na ch wilę
przed wspólnym

życiem
Mb

Anna Patrycja Nowak i Filip Rafał Albin

Trzeba tylko ułamka sekundy, by zarejestrować to, co pozostanie pa
miątką na całe życie - obraz ślubnej ceremonii. Przygotowania do takiego
zdjęcia w zakładzie Grzegorza Tupajki - obserwowane trochę po kumoter
sku, wszak fotograf nas również „obrabia laboratoryjnie" - to niekiedy istny
spektakl. To czas, w którym główni aktorzy, na przykład nowożeńcy Dorota
i Piotr Piwkowscy, muszą być także charakteryzatorami i reżyserami. Sfoto
grafować się w atelier przed ceremonią ślubną, czy zaraz po niej - to już nie
tylko dylemat, ale i przynajmniej dwie szkoły. Tylko u fotografa prawie nic
się nie zmieniło. Zawsze musi uchwycić największy urok i wystawić swoje
dzieło na widok publiczny.
(wir)
Zdjęcia Jan Maziejuk
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Książki, wyobraźnia i marzenia
W zimowy dzień 16 stycznia
1949 roku Irena Szczepaniak przy
wiozła ze Słupska do Dębnicy Ka
szubskiej (miejscowość nosiła wte
dy nazwę Dębnica Racława) 50 ksią
żek i szafę biblioteczną. Z takim do
bytkiem zaczynała pracę Gminna Bi
blioteka Publiczna.
Pierwszym jej kierownikiem był
Władysław Stachowiak. W dziejach
tej placówki kultury wielką rolę ode
grał jeden z następnych kierowni
ków (pełnił tę funkcję do 1969 r.) nie
zapomniany Witold Roszkowski,
zmarły w 1984 r.
Biblioteka przenosiła się z jedne
go lokalu do drugiego. Pierwszy raz z siedziby Urzędu Gminy do ówcze
snego Domu Nauczyciela. Książki
przewiozła w kilku kursach konna
furmanka. Po niedługim czasie wró
ciły do poprzedniego lokalu - tym ra
zem na przyczepie traktorowej. Po
tem były jeszcze cztery przenosiny,
ostatnie do Gminnego Domu Kultury,
w którym biblioteka działa dzisiaj.

Na brak pracy i Wrażeń pracownicy
nie mogli więc narzekać. Wtedy i dziś
brakowało pieniędzy dla biblioteki...
Byli za to ludzie spragnieni książki,
wierni czytelnicy, dla których warto
było się trudzić. Byli i są nadal oddani
książce pracownicy filii biblioteki w
Budowie i punktów bibliotecznych w
Jaworach, Motarzynie, Gałęzowie.
Zmieniły się gruntownie warunki,
ale nie powinna pójść w zapomnienie
sumienna, uczciwa praca i nadzwy
czajne przywiązanie do książki. I to, co
panie bibliotekarki przekazywały czy
telnikom: kulturę, sympatię, życzli
wość. Te ziarna, rzucane w ludzkie ser
ca, na pewno dały plon.
Na półwiecze biblioteki przybyło do
Dębnicy Kaszubskiej wielu przyjaciół.
Pani Ewa Tmbicka, kierująca biblio
teką, przypomniała historię placówki i
nazwiska tworzących ją ludzi, czyn
nych zresztą do dziś w bibliotekar
stwie: Janiny Beider, Janiny Pogorzały,
Krystyny Szterewy, Marioli Bernato
wicz, także zasłużonej dla tej biblioteki

Toast za pomyślność biblioteki i jej czytelników (od lewej - Ewa Tmbicka,
starszy kustosz, Renata Matyjaszewska - starszy bibliotekarz i Janina Beider
- starszy bibliotekarz)

Gratulacje dla kierowniczki Gminnej Biblioteki p. Ewy Trubickiej (po prawej)
od Tadeusza Matyjaszka, dyrektora Miejskiej i Powiatowej Bioblioteki w
Słupsku (pośrodku Jadwiga Pietraszek, zastępca dyrektora MiPBP, jednocze
śnie prezes Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich)
p. Anny Paluch ze Słupska. Z wdzięcz
nością mówiła o społecznych pracow
nikach punktów bibliotecznych: Ja
dwidze Błażejewskiej z Gałęzowa,
Agnieszce Musiał i Jolancie Konkel z
Motarzyna, Irenie Młyńskiej z Jawo
rów. Nie można pominąć też osoby
Grażyny
Chojnowskiej,
kierującej
Gminnym Domem Kultury. Nie ma bi
blioteki bez czytelników - i dlatego ser
decznie oklaskiwano p. Alicję Zmaczyńską, szczycącą się chyba najdłuż
szym czytelniczym stażem.
Tego dnia pracownicy biblioteki
zebrali wiele gratulacji i życzeń: od
przewodniczącego Rady Gminy Tade
usza Gackowskiego, wójta Tadeusza
Krausa, dyrektora Miejskiej i Powiato
wej Biblioteki - Tadeusza Matyjaszka,
posła Jana Sieńki (ofiarował bibliotece
w dowód sympatii i wsparcia 20 eg
zemplarzy tomiku własnej poezji),
wielu innych przyjaciół oraz sponso

rów, których biblioteka pozyskała w
ostatnich latach.
Życzyli bibliotece, by miała za
wsze wielu czytelników, szczególnie
dzieci. By oferowała poszukiwane no
wości. By miała kasety, płyty kompak
towe i urządzenia do ich odtwarzania.
By pobudzała wyobraźnię, marzenia.
By wzbogaciła swoje zasoby o wideo,
komputery, co dałoby jej rangę gmin
nego centrum informacji. Pierwsze
kroki już są: dzięki pomocy sponso
rów biblioteka ma kserokopiarkę. Wy
dała też mały folder z informacją o
swej pracy - po polsku i angielsku.
Uroczystość wzbogacił swym
występem Piotr Marcin Borkowski,
jeden z aktorów słupskiego Teatru
„Rondo", pracujących pod opieką
Stanisława Miedziewskiego. Przed
stawił on monodram na motywach
dzieł Dostojewskiego.

Tadeusz Martychewicz

Zabawa bez nałogów
Słupskie Koło „Tęcza” Polskiego Stowarzyszenia Dobrych Templariuszy,
Apostolstwo Trzeźwości i Odnowa w Duchu Świętym zorganizowały wspólnymi
siłami zabawę karnawałową dla dzieci z ubogich rodzin. Skorzystali z gościnno
ści parafii św. Maksymiliana Kolbego.
- Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina - śpiewał zespół Odnowy, podczas gdy
maluchy szalały w korowodzie. Były konkursy z nagrodami. Dzięki sponsorom
dla nikogo nie zabrakło słodyczy i napojów, a jakby tego było mało, każda z
pociech wróciła do domu z zabawką.
Koło „Tęcza” powstało przed 2 laty. Działają w nim m.in. byli członkowie Koła
Anonimowych Alkoholików „Krokus”. - Nie ukrywamy, że dźwigamy bagaż do

świadczeń, których lepiej byłoby uniknąć, ale je mamy i może coś dobrego z tego
wyniknie. Bardzo zależy nam na młodych, by uniknęli kłopotów, przez które my
przechodziliśmy. Zgłaszają się do nas różni ludzie. Łączy nas chęć działania. Naj
większym problemem jak na razie jest brak siedziby, w której by można otworzyć
chociażby punkt konsultacyjny dla młodych, którzy mają już problemy z uzależnie
niami. Co prawda w Słupsku działa już punkt konsultacyjny „ Tama" i nikt z nas nie
podważa teoretycznego przygotowania osób, które tam przyjmują, niemniej my
mamy doświadczenie w walce z chorobą alkoholową - mówi członek „Tęczy”.
- Pokutuje w narodzie przekonanie, że dobra zabawa to zabawa suto zakrapia
na alkoholem. Najwyższa pora z tym skończyć. Człowiek trzeźwy potrafi cieszyć
się wszystkim, nawet trawą, która wiosną zaczyna się zielenić. Kiedyś piłam i
zdaję sobie sprawę z tego, że choroba alkoholowa jest nieuleczalna. Ale udało mi
się ten alkoholizm „aresztować". Praca w Apostolstwie pomaga mi wytrwać dodaje Lucyna z Apostolstwa Trzeźwości.

(borg)
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Dziad swoje, Baba swoje

Kłóćmy się ciszej

Horror cichych dni!

W małżeństwie nie ma nic gorszego niż ciche dni. Zwykle kończą się wy
Nie cierpię włoskich kłótni, kiedy małżeńskie niesnaski poznają wszyscy
sąsiedzi. W tym przyznaję rację pani Dulskiej: własne brudy trzeba prać we. buchem furii mniej wytrzymałej strony. Dlatego wolę ostre, ale krótkie burze.
Potem można się fantastycznie godzić!
własnym domu.
Z żoną mamy już za sobą 12 lat małżeństwa, więc i sporo doświadczeń,
W takim razie czemu walczę na tych łamach z własnym mężem? - spyta
także w małżeńskiej kłótni. Przećwiczyliśmy
dociekliwy czytelnik. Nie dlatego, że nam za to
wszystkie techniki. Nawet i te z włoskich fil
płacą (niewiele), ale bo są to nie kłótnie, tylko
mów, bo w sytuacjach skrajnych zdarzało mi
dyskusje. Nawet jeśli ujawniamy naszą prywat
się - żonie rzeczywiście raczej nie - zapomi
ność, to w pewnych granicach. A w prawdzi
nać o sąsiadach. Z natury jestem ekstrawer
wych kłótniach małżeńskich, które na co dzień
tykiem, który z chęcią ujawnia uczucia i my
wybuchają w wielu domach, nie przestrzega się
śli, więc sobie wtedy nie żałowałem.
żadnych reguł. To wojna na wyniszczenie!
Na szczęście zawsze potrafiliśmy ze sobą
Sądzę, że kłótnie nie omijają żadnej pary. Sęk
rozmawiać. Mimo rozgrzanej atmosfery i pio
w tym, jak wynieść z nich korzyści (w końcu
runów w oczach była wola do dyskusji. To
oczyszczają atmosferę), a nie stracić współmał
nas ratowało i ratuje. Inaczej kłótnia pogłębia
żonka i... dobrego imienia wśród sąsiadów. Aż
niechęci i urazy.
kurczę się sobie, kiedy przechodząc ulicą przez
Rzeczywiście, spore znaczenia w kłótni
otwarte okno słyszę wulgarne wyzwiska, który
mają słowa. Nawet jeśli nie przywiązujemy do
mi obrzucają się ludzie, wrzaski i, nie daj Boże,
nich znaczenia, kiedy są obraźliwe, tkwią w
odgłosy bicia. Horror, jaki gotują sobie małżon
ludziach latami i dzielą jak ostry nóż. Zabójcza
kowie, którzy wcześniej przysięgali przed ołta
bywa także pamięć słonia. Wypominanie mę
rzem miłość, jest dla mnie nie do zniesienia.
żowi lub żonie w czasie kłótni historii z cza
Nie jestem aniołem, mój mąż to wie. Trudno
sów Adama i Ewy zwykle prowadzi do rozry
się ze mną nie pokłócić, ale... Można to zrobić
Fot. Sławomir Żabicki
wania starych ran, co tylko pogłębia konflikt i
tak, żeby nie słyszały dzieci, nie mówiąc o są
poszerza rów niechęci. Moim zdaniem jednak najgorsze są ciche dni. To jest
siadach. To nie hipokryzja (jak pewnie powie mój mąż), tylko samoobrona. Bo
jeśli w kłótni padają ostateczne, negatywne oceny współmałżonka, to już jest jedynie ucieczka przed problemem, który nadal się żarzy i żyje mimo milczenia
źle. Jej przedmiot przestaje być ważny: strony nie szukają konsensusu, tylko przy stole i traktowania partnera jak powietrze. Najczęściej ktoś nie wytrzymu
je, a wówczas można wybić nawet cały serwis. Sam tego nie zrobiłem ze skner
- obrażone - idą na całość. A do tego słyszą to obcy ludzie! I kłócący się to
stwa, ale z opowieści innych wiem, że to możliwe.
wiedzą. Urażona ambicja, godność, cierpią jeszcze bardziej. Oj, trudno wtedy
I jeszcze jedno: choćby nie wiem co, dzieci zawsze wyczują, że rodzice są
się pogodzić.
Czy można kłócić się cicho? Ja potrafię, może dlatego, że słuch mam bar na ścieżce wojennej. Z naszych doświadczeń wynika, że nie ma sensu gra
dzo czuły, a głos niezbyt nośny. Może też i z tego powodu, iż mąż mój tak pozorów. Lepiej dziecku wytłumaczyć, że rodzice czasem muszą się pokłócić.
Trzeba mu tylko wyjaśnić, że to nie oznacza zagrożenia i rozpadu rodziny. Jak
naprawdę kłótliwy nie jest. Dlatego pozwoliłam sobie wyrwać go do tego
zrozumie, wybaczy. W końcu też się kłóci z kolegami.
tematu: nic mi nie grozi.

Anna Czemy-Marecka

Zbigniew Marecki

Nasze Niderlandy
Słupscy dziennikarze, w liczbie 1, maksimum 2 (jakieś półtora do trzech
procent tej grupy zawodowej w mieście) za pośrednictwem telewizorni ogło
sili, że są za sprzedażą wyposażenia gabinetu wojewody słupskiego, ze szla
chetnym zamiarem poświęcenia uzyskanych pieniędzy na łóżka dla usteckiego Domu Dziecka. Gdyby do licytacji doszło, to nie przewiduję żadnych pro
blemów. Nasze kochane miasto Słupsk ma wyjątkowych speców od licytacji.
Komornicy potrafią sprzedać wszystko, to tylko kwestia ceny. Jestem pe
wien, że w tym przypadku odstąpią nawet od zwyczajowo przyjętej stawki 1
zł (słownie: jeden złoty) za licytowaną pojedynczą sztukę i uzyskają przynaj
mniej po kilka złotych.
Gnębi mnie tylko jedna myśl: jakim sposobem, gdy już Dom Dziecka uzyska
łóżka, zdobyć pieniądze na utrzymanie tej instytucji, a przede wszystkim na
jedzenie dla wychowanków? Co można by jeszcze na ten cel sprzedać? W
Słupsku, albo w powiecie (bo przecież Dom Dziecka mieści się w powiecie).
W Gdańsku, jak wieść gminna niesie, władza specjalnie nie przejmuje się
kosztami utrzymania domów dziecka. Nie ma też ochotników, którzy cudze
mienie gotowi byliby przeznaczyć na tak szlachetny cel. Nigdzie nie przeczy
tałem, że ktoś chce meble z gabinetu b. wojewody gdańskiego (przecież wo
jewództwo gdańskie już nie istnieje!) przeznaczyć na zasilenie funduszu ja
kiegoś domu dziecka właśnie.
A u nas od razu ktoś wyskakuje przed orkiestrę i ofemje nie swoje Niderlan
dy! Jak gdyby chodziło o jak najszybsze, doszczętne zatarcie śladów po samo
dzielnym księstwie słupskim (w randze województwa). A dlaczego? Rozsądni
ludzie ze słupskiej Biblioteki Wojewódzkiej zachowali przez 23 lata starą miejsko-powiatową tablicę i mieli rację. Przydała się! Nowy podział administracyj
ny nie jest ostatnim słowem w reorganizacyjnej twórczości. Coś się jeszcze
może zdarzyć, a oficjalnie mówi się przecież o przeglądzie sytuacji po dwóch
latach, czyli gdzieś na początku roku 2001. Przynajmniej do tego czasu warto
potraktować owe meble jak np. regalia - symbol samodzielnej pozycji regionu,
lub zabytkowe meble. Do tego czasu pewnie robale mebli nie zjedzą?
Jeśli chodzi o ustecki Dom Dziecka to mam inną propozycję, wynikającą ze
znajomości wcześniejszych faktów. Obiekt ten, o czym pewnie niewielu wie i
pamięta, został postawiony z funduszy RSW Prasa - Książka - Ruch. Na tamtej
firmie spoczywał moralny obowiązek wsparcia domu dziecka, gdyby państwo
lub społeczeństwo się go wyrzekło. RSW juz nie istnieje, ale jest jeszcze Komi
sja Likwidacyjna, obracająca sporymi pieniędzmi. Są firmy, które wykupiły ga
zety przez RSW wydawane i ciągną z tych gazet niezłe dochody. Nie można by
potraktować utrzymania Domu Dziecka jako pewnego zobowiązania do przeję
cia przez tych bogaczy? To lepszy sposób niż sprzedaż mebli!

Tadeusz Martychewicz

Rysował Andrzej Graniak

Chłop chłopu nierówny
W niedzielę szef rolniczej samoobrony zapowiedział blokady na dro
gach: aż do skutku, czyli obalenia rządu. Już w nocy słupscy policjanci
dostali rozkaz: o godz. 5 rano w pracy. Tam zaopatrzono ich w alkotesty i
protokoły zatrzymań. Bo rolników rozpędzić można.
Żołądek rolnika różni się od żołądka górnika. Dowód to traktowanie
jednych i drugich przez władze. Każdy wie, że do górników mających ba
jecznie wysokie pensje, dopłacamy z roku na rok coraz więcej. Gdy ktoś
wpada na pomysł przerwania tej głupoty, natychmiast jest sprowadzany
na ziemię: górnicy siłą są!
Wystarczy, że kilka tysięcy chłopa wyjdzie z kopalni i spali kukłę wo
dza. Wtedy dostaną co im się niesłusznie należy. A rolnicy są rozproszeni
i słabsi. Na nich można pokazać siłę.
Ciesząc się, że w końcu ktoś powiedział dość łamania prawa, z uwagą
obserwowaliśmy zmagania policji z rolnikami. Czekając na podobne trakto
wanie górników, stoczniowców i wszystkich tych, do których pensji wszy
scy dopłacamy, „Oko” zastanawiało się, dlaczego policjanci mający chronić
słupszczan mają zatrzymywać chłopów. A w nocy z soboty na niedzielę
popełniono w mieście aż 18 przestępstw, ale nikt nie wzywał z tego powodu
funkcjonariuszy na godz. 5 rano.
(gh)
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Przetańczyć catą noc
Jedna z pierwszych tegorocznych
studniówek w Słupsku odbyła się w ka
synie policyjnym przy al. 3 Maja. Bawili
się tam maturzyści z I Społecznego Li
ceum Ogólnokształcącego. Wszystko
było takie, jak na prawdziwym balu:
orkiestra, szampan, kreacje pań, garni
tury panów, błyski fleszów, serpentyny
i balony. Nic dziwnego, że młodzież na
początku czuła się nieco skrępowana.
Wszak wytworna toaleta i prawdziwy ,
krawat zobowiązują do wykwintnego
zachowania i nienagannych manier.
Zdaniem dyrektora Liceum Marii Adkonis, pod tym względem jej licealiści
zdali już egzamin dojrzałości.
(bej)

Zmieniają się czasy i zwyczaje,
ale polonez zawsze ten sam

Zdj?cia: Jan Maziejuk

No, to za tę maturę!

Łokcie ze stołu, wyprostowane plecy, damy w środku - jednym słowem pe
łen szyk

Każdemu tylko jeden kieliszek!

Małolaty za kraty?
„Zagadnienie ochrony porządku
publicznego było tematem ostatnie
go posiedzenia Prezydium MRN.
Zebrani najwięcej uwagi poświęcili
przestępczości wśród nieletnich.
Stwierdzono, że przybiera ona coraz
bardziej niepokojące rozmiary. W
związku z tym postanowiono: 1.
Ustalić nazwiska młodych przestęp
ców. 2. Zorganizować narady z ro
dzicami i komitetami rodzicielskimi,
poświęcone znalezieniu środków
zaradczych". (23.01.59r.)

Optymistyczny
prognostyk
„Nowo wybrana egzekutywa
KM PZPR odbyła swoje pierwsze
posiedzenie. Omawiano na nim plan
działalności Komitetu Miejskiego
opracowany na podstawie wnio
sków konferencji. Komitet zajmie
się oceną wyborów do rad zakłado
wych i przygotowaniem do kampa
nii sprawozdawczo-wyborczej ZMS.
Sądząc po pierwszym posiedzeniu
obecna egzekutywa może odegrać
zasadniczą rolę...”. (24.01.59r.)
Z Kroniki Słupskiej Głosu
Koszalińskiego wybrał (macz)

„Defilada” - brzmi hasło krzyżów
ki z 9 numeru. Upominek wylosowała
Jadwiga Wach ze Słupska. Po wygraną
prosimy zgłosić się do Działu Promocji i
Reklamy przy al. Sienkiewicza 20. W
numerze 12 podamy, kto wylosował
upominek za rozwiązanie krzyżówki z
nr 10. Na rozwiązania z nr 11 czekamy
do 15 lutego.
(red)

