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- Pomóżcie mi - rozpłakała się dziewczyna, którą ojciec zmusza,
żeby się przy nim rozbierała i przyjmowała różne pozy

Czy straż
ma czym gasić?

► Państwa sygnały
i opinie przyjmuje dziś
(w godz. 10-14)

SŁUPSK. Terenowo-osobowego nissana i 100 tys. zł

Paweł Zgórski,
tel. 842 42 60

dostała od Totalizatora
Sportowego straż pożarna.
Nadal potrzebuje dwóch no

dzisiaj dodatki

wych wozów gaśniczych
i drabiny do ratownictwa

Zatrzymać świeżość przez
zamrożenie - o przechowy
waniu warzyw, mięsa

wysokościowego.

WIĘCEJ NA STR. 5

Od ośmiu lat
molestuje córkę

Szkoła wyłania się
z bałaganu

i ryb - strona 22

ilka dni temu córka w gniewie
wykrzyczała mojemu mężowi
wszystko, gdy ten zaczął ją wyzy
wać - opowiada zapłakana matka
dziewczyny. Sama nie miała poję
cia, co się działo w domu, kiedy
była w pracy. Mąż nie pracował.
- To się zaczęło, kiedy miałam 11
lat - wspomina dziewczyna. - Kazał
mi się rozebrać i przyglądał się. To
trwało lata, z dłuższymi albo krót
szymi przerwami. Już myślałam, że
przestał, ale tego lata zobaczył mnie
w spodenkach i stroju kąpielowym,
kiedy opalałam się z koleżanką, i
znów się zaczęło. Zawołał mnie, za
mknął drzwi od domu, kazał mi się
rozbierać, spacerować przed nim,
przyjmować różne pozy.
Do niedawna dziewczyna była po
słuszna, bojąc się o. siebie i matkę.
Teraz zdecydowała się mówić, ma
dosyć jego tyranii: - Poniżał mamę i
mnie, wyzywał nas od różnych,
mówił, że nic nie jesteśmy warte.
Kazał się wynosić z domu. Matka: Kiedy córka wykrzyczała mu
wszystko, zrozumiałam, jaka krzyw
da jej się działa. Postanowiłam po
szukać dla niej i dla siebie pomocy.
Matka czuje się zagrożona - mąż
wygania ją z domu, ona nie wie, do
kąd się zwrócić. Gdyby mogła, wyp prowadziłaby się, ale nie ma dokąd.
5 Mieszkanie należy do męża. - Naj\ gorsze, że on czuje się bezkarny. Kie\ dyś spalił nasze ubrania. A tej sytui acji z córką się nie wyparł. Mówi, że
? córka już jest pełnoletnia i nikt mu
Bez wzglądu na wiek molestowane nic nie zrobi!
Dziewczyna zgłosiła sprawę poli
dzieci wstydzą się nie swoich win.
cji. Jest pod opieką psychologa.
◄ Jedną z oznak, że małe dziecko
Małgorzata Zabicka
było molestowane, jest jego

K

BYTÓW. Przez błąd staro
stwa jest mało prawdopo
dobne, by w tej kadencji
nastąpiła tak oczekiwana
rozbudowa budynku Zespo
łu Szkół Ekonomiczno-Rol
niczych: zapomniano o
zmianie w planie zagospo
darowania przestrzennego!

WYJAŚNIAMY TO NA STR. 6

Jak pomóc rodzinie?

Kuter był cały

Na przedwyborcze pytanie odpowia
dają tym razem: kandydat do Sejmu
z ramienia Polskiego Stronnictwa Lu
dowego Aleksander Gappa z Człucho

ŁEBA. Wczoraj zakończyło się
dochodzenie w sprawie zatonięcia

wa i bytowiak Jerzy Barzowski, Akcja

Łeb 25, ale nadal nie wiadomo,

Wyborcza Solidarność Prawicy, str. 3

dlaczego jednostka poszła na dno

JEDNO PYTANIE

P

rowadzący dochodzenie oficer łeb
skiego portu Włodzimierz Wałęga

przesłał zebraną dokumentację do

Może pan spowodować
zniknięcie pańskich plakatów
rozlepionych w miejscach
niedozwolonych?

Izby Morskiej w Gdyni. Wstrzymał się
od jakichkolwiek ocen.
W trakcie dochodzenia przesłuchał kil
kunastu świadków z administracji por
towej, rybaków i jedynego ocalałego
członka załogi. Jednak nawet Izbie

Jan Sieńko

Morskiej trudno będzie jednoznacznie

kandydat
na posła:

określić przyczynę zatonięcia. Płetwo
nurkowie stwierdzili tylko, że kadłub
był cały. Uratowany rybak niewiele pa-

► To była działal
ność spontanicz
na i bez mojej
wiedzy. Więk
szość tych plakatów znikła (przy ai.
Sienkiewicza są jeszcze w 2 miej
scach - dop. aut.). Nowych nie bę
dzie, bo nie zamierzam tracić pienię
dzy na plakaty i bilboardy, Trzeba
oszczędzać, a pieniądze przeznaczać
na pomoc innym. Jak ktoś chce wy
bierać rozsądnie, to potrafi to zrobić
bez plakatów, not. (maz)

rńięta. Odpowiedź na najważniejsze
pytanie można by uzyskać po wydoby
ciu jednostki, a to kosztuje.
Wałęga zaprzeczył uzyskanej przez
nas informacji, według której Łeb 25
miałby zostać uszkodzony jeszcze

rysunek: postacie
mają wyraźne
cechy płciowe

przed wyjściem w morze w trakcie koli
zji z innym kutrem podczas tankowa
nia: - Cały port jest monitorowany. Za

Marta Elżbieta Zieleniewska

psycholog kliniczny:

pis na taśmie wideo nie potwierdza tej
wersji.
Izba Morska rozpatrzy okoliczności za

, Hü

tonięcia Łeb 25 nie prędzej niż za kilka
miesięcy, (wb)

KWALIFIKACJA CZYNU
Sprawę wstępnie policja zakwalifikowała jako moralne
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i fizyczne znęcanie się nad osobą najbliższą. - Trudno
mówić o fizycznych kontaktach, bo z relacji dziewczyny
wynika, że do nich nie doszło - mówi rzecznik KMP Piotr
Sochacki. Sprawcy grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
Sprawa nie uległa przedawnieniu z powodu pełnoletności
dziewczyny, jak błędnie mniema jej ojciec - stałoby się
to dopiero po 10 latach od pierwszego zdarzenia. Rzecz
nik prokuratury Beata Szafrańska: - Wstępna kwalifika
cja czynu nie ogranicza dochodzenia. Akt oskarżenia
może zawierać długą listę zabronionych czynów. Wszyst
ko zależy od zeznań świadków i zebranych dowodów.

► Postępowanie ojca jest nadużyciem
seksualnym. Tu wyjątkowo nie dochodziło
do zbliżeń ani dotknięć, jak w innych tego
typu przypadkach. Nie sądzę, aby historia
dziewczyny była zmyślona - mówiła spon
tanicznie, w stanie wysokiego napięcia,
wręcz wyrzuciła to z siebie. Nie miała powodu zmyślać. Dlacze
go tak długo zwlekała z opowiedzeniem sytuacji? Należy
do tzw. grzecznych dzieci i to, co jej kazano, wykonywała w ra
mach posłuszeństwa wobec starszego i w dodatku opiekuna.
Mogła np. się zamknąć w pokoju. Nie zrobiła tak z uwagi na
swoją osobowość zależną. Nie chciała sprawiać kłopotów
i podporządkowała się. Nie zgłosiła matce, do czego zmusza
ją ojciec, bo nie chciała jej robić przykrości. Powiedziała,
że do dziś wstydzi się spojrzeć jej w oczy. Przypisuje sobie
winę za to, co się stało. Tak niestety robią wszystkie dzieci wy
ko rzystywa n e seksua I n ie

FAKTY LUDZIE OPINIE
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Rocznica zmusza
do refleksji
21 lat temu w Szczecinie i Gdańsku
podpisano Porozumienia Sierpniowe.
Coraz mniej ludzi pamięta entuzjazm
i radość tamtych dni. Wtedy
wydawało się, że gorzej już być nie
może. Wydawało się...
Po 21 latach „Solidarność”
organizuje pikiety i demonstracje w
obronie tych, których pozbawiono
praw i wyzuto z godności: emerytów,
rencistów, bezrobotnych, rodzin
żyjących poniżej granicy ubóstwa.
I trudno nie zauważyć, że w tym
proteście słychać rechot historii.
„Solidarność” powstała na ludzkiej
krzywdzie. I po dwóch dekadach
ponownie związkowcy muszą
przypominać (także sobie) o
elementarnych prawdach.
Najnowsze sondaże Ośrodka
Badania Opinii Publicznej wskazują,
że ponad cztery piąte Polaków
negatywnie ocenia bieg spraw w
kraju. Niezadowoleni są przede
wszystkim: rolnicy (93 proc.), osoby
źle oceniające swoją sytuację
materialną (92 proc.) i mający
poglądy lewicowe. Poprawy
spodziewa się tylko 12 procent
badanych. Nikt jednak nie podpisze
już kolejnych Porozumień
Sierpniowych... Cezary Sołowij

ROZMOWA DNIA

W lecie na Pomorzu
wypoczywają artyści
teatru i estrady
Elżbieta Okupska,
aktorka Teatru Rozrywki
w Chorzowie; gościnnie
występuje również w innych
śląskich teatrach.

► Jak co roku, spędza pani wakacje w rodzin
nym Koszalinie. Czy tutejsi teatromani sko
rzystają na tym? Kiedyś biesiady przy własno
ręcznie wykonanych potrawach łączyła pani
z biesiadami bardziej duchowej natury...
ELŻBIETA OKUPSKA: - Nie, żadnego recitalu
nie będzie, bo nie ma ani akompaniatora, ani
zapotrzebowania. Akompaniator jest za granicą
- zarabia pieniądze i ja to w pełni rozumiem.
Wiadomo, ciężkie czasy dla artystów. Przydałby
się dobry sponsor.
► Zatem do rozpoczęcia sezonu artystycznego
tylko relaks nad morzem?
- O, nie! Albo ja mam spaczony charakter i
dlatego tak kocham mój zawód, albo po prostu
jestem pracoholiczką... Wystąpię na Biesiadzie
Humoru i Satyry w Lidzbarku Warmińskim,
zapewne z jakimś monologiem i piosenką - pa
stiszem z lat 50-tych, „Maria Dolores”.
► A co pani ostatnio grała na Śląsku?
- Wspaniałą rzecz. Nie wydaną jeszcze w Pol
sce powieść Blaise’a Cendrarsa „I pójdę za tobą
na sam koniec świata”. To historia mocno już ze
starzałej aktorki - alkoholiczki, dziwki, która
wszelkich krytyków i dziennikarzy nazywa
wprost „prowincjonalnymi ogórami teatralny
mi”. Kocha się w zagonie kapusty z legionistą,
który jest jej ostatnią namiętnością. Wszystkich
zwierzeń dyskretnie wysłuchuje wiemy garde
robiany...
rozmawiała: Maja Ignasiak
GRY LICZBOWE

multilotek

2, 5,6,9,15, 20,21, 27, 39,44,46,55, 60,
63,65, 70, 73, 74, 75, 78.

NUMEREK
1. losowanie: 5,6,18,24.
2. losowanie: 30.

(94) 347-35-35
► Komisja NZZZ „Solidar
ność” przy Koszalińskiej
Spółdzielni Mieszkanio
wej „Przylesie” zamieści
ła ogłoszenie w telewizji
kablowej MAX. Na dużej
planszy podano informację,
że komisja odżegnuje się od
działań członków spółdziel
ni, którzy, ich zdaniem, po
sługując się kłamstwami i
intrygami chcą doprowadzić
do ustąpienia Zarządu Spół
dzielni.
Ci ludzie zatracili ideały „So
lidarności” z lat osiemdzie
siątych. To oni powinni zba
dać sprawę. Ale chyba są
tak dobrze wynagradzani
przez prezesa, że bronią
jego interesów.

Członek „Solidarności”

spoza „Przylesia”
► Premier Buzek zrobił
to, co powinien zrobić

Wczoraj wieczorom W Rzymie odbyła się światowa prapremiera ßmu „Quo vadis”, który
wyreżyserował Jerzy Kawalerowicz. Gościem honorowym pokazu był papież Jan Paweł II.
Wcześniej odtwórcy ról: Chilona - Jerzy Trela, Poppei - Agnieszka Wagner, Nerona - Michał Bajor
(klęczy), Akte - Małgorzata Pieczyńska, Petroniusza - Bogusław Linda i Winicjusza - Paweł Deląg,
pozowali do zdjęć przed bazyliką Świętego Piotra

dużo wcześniej. Odwołał
ministra Bauca. Słuchając
komentarzy znawców pro
blemu dowiadujemy się, że
Jarosław Baue nie został od
wołany za totalny bałagan w
finansach państwa, lecz za
to, że był zbyt gadatliwy. O

ROCZNICE

OBYCZAJE

tragicznej sytuacji budżetu
państwa przedwcześnie do

21 postulatów
ff%ziś (31 sierpnia) tablica
SyRz 21 postulatami gdań
skimi zawiśnie historycznej
sali BHP w Stoczni Gdań
skiej. Dziś mija także 21.
rocznica podpisania Poro
zumień Sierpniowych w
Gdańsku. W imieniu straj
kujących dokument podpi
sał Lech Wałęsa, zaś ze
strony rządowej wicepre
mier Mieczysław Jagielski.
Zanim jednak doszło do
podpisania historycznego
dokumentu (zresztą póź
niej dwa egzemplarze poro
zumienia zaginęły i do dziś
nie jest znane ich miejsce),
przez dwa tygodnie w
Stoczni Gdańskiej trwał
strajk. Międzyzakładowy
Komitet Strajkowy na so
snowej sklejce napisał 21
postulatów (m.in. domaga
jąc się wolnych wszystkich
sobót, zgody na działalność
wolnych związków zawodo
wych, zniesienia cenzury) i
wywiesił je w czasie strajku
w stoczni na bramie numer
2. Później tablice trafiły do
Centralnego Muzeum Mor
skiego w Gdańsku, na wy
stawę zorganizowaną w
rocznicę powstania Solidar
ności. Przewidujący histo
rycy stworzyli replikę tablic
i, kiedy wprowadzono stan
wojenny, SB skonfiskowała
właśnie kopie, a nie orygi
nały. Autentyczne tablice
zachował w domu pracow
nik muzeum. W1996 roku
trafiły ponownie do mu
zeum i do niedawna można
było je tam oglądać. Dziś
mają zostać pokazane w hi
storycznej sali BHP w
Stoczni Gdańskiej, na wy
stawie „Drogi do wolności”.
Wiosną tego roku Polska
wystąpiła z wnioskiem, aby
tablice z postulatami wpi
sać na opracowywaną
przez UNESCO
listę
zbiorów archiwalnych i bi
bliotecznych „Pamięć świa
ta”.
(KAS)

Kto przetrwa
na minimalnej
pensji?

wiedziała się opozycja i me
dia.
Gdyby był bardziej powścią
gliwy w słowach, o zapaści
budżetu państwa dowie
dzielibyśmy się dopiero po
wyborach. O to chyba cho

urecka telewizja zakoń

dziło, bo wtedy rząd Jerzego

cżyła prezentację progre

Buzka miałby trochę wyższe

T

mu typu reality show, w któ

poparcie, a więc i notowa

rym dwa małżeństwa

nia wyborcze większe -

współzawodniczyły ze sobą

uważa Roman Z. z

usiłując przeżyć za mini

brzegu.

Koło

malną pensję - 84 dolary

Lech Wałęsa i Lech Bądkowski (pierwszy rzecznik
Solidarności) podczas strajków w sierpniu 1980 r

miesięcznie. Para, która

► Od wielu lat przyjeżdża

wyda w ciągu miesiąca naj
mniej pieniędzy, wygra sa

my do Ustki na wakacje
i tradycyjnie odwiedzamy

mochód, 25 miliardów lir

Słupsk. W informacji tury

(17 250 dolarów) w gotów

stycznej przy ulicy Wojska

ce i tygodniową wycieczkę

Polskiego dowiedzieliśmy

do Europy. - Oni mają szczę

się, że ma ona zostać prze

ście - większość Turków

niesiona na jakąś boczną

otrzymuje minimalną pensj<

ulicę, daleko od dworca.

przez całe życie i nie czeka

Zastanawiam się czy wła

ich żadna nagroda - uważa

dzom miasta zależy na tury

Menekse Yucel, bezrobotna

stach.

sekretarka.

Informacja turystyczna jest

Jeden z uczestników progra

pierwszym miejscem, które

mu, Engin Ozden, codzien

się odwiedza podczas let

nie chodził ze studia telewi

nich wędrówek.

zyjnego do pracy piechotą,

Jeśli turysta nie będzie się

by oszczędzić 500 tys. turec

mógł dowiedzieć podstawo

kich lir (0,35 dolara) na bile

wych rzeczy o mieście, za

cie autobusowym. Małżeń

sięgnąć informacji, które są

stwo Hikmet i Suzan Koca-

mu niezbędne, to odjedzie i

ibrahimoglu jedli czerstwy

nie wróci. Może osoby, które

chleb, a wieczory spędzali

postanowiły o przeniesieniu

przy świetle latarni ulicz

punktu informacji w ogóle

nych, by oszczędzić na elek

nie znają się na turystyce?

tryczności. Oboje od rozpo

Wówczas nie powinny po

częcia programu 1 sierpnia

dejmować decyzji z nią

schudli ok. dziewięciu kilo

związanych.

gramów. Suzan prawie od

Turystka ze

Śląska

miesiąca nie używała dez
odorantu. (PAP, JAS)

wysłuchała: (tg; olga)

BILANS
OGŁOSZENIA

10

EKSPRESOWE

szkół do

tkniętych powodzią nie zo
stanie wyremontowanych
do poniedziałku (tego dnia
zaczyna się nowy rok szkol
ny), ich uczniowie będą mir
li lekcje w budynkach za

Słynne tablice z 21 postulatami do niedawna
wisiały w Centralnym Muzeum Morskim w
Gdańsku

RENAULT laguna 2.0 (1995),
klimatyzacja, inne dodatki.
0-601-651-683.
PRZYCZEPA kempingowa, pilnie!
0-59/814-26-90.
NARYBEK karpia.
0-59/810-92-55,0-502-249-615.
KAWALERKA dla trzech osób

stępczych lub wyjadą na

uczących się. 0-59/84-23-721.

„zielone szkoły". W 30 szko

PRACA w salonie

łach zaś równocześnie odb;

samochodowym - Bytów
ul. Lęborska 30,
0-59/822-76-16,0-601-207-197.

waćsię będą nauka i re
monty.
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Do dziś pod numerem 47 przed Jamnem (gm. Parchowo) stoi dawny polski dom celny.
Kilkadziesiąt metrów obok biegła granica polsko-niemiecka. Jutro 62. rocznica napaści na Polską

Jak wybuchała tu wojna
PRZYPOMNIJMY ICH OPOWIEŚCI

ziś niemal na samej granicy
stoi witacz gminy Parchowo
(po drugiej stronie jest gmina By
tów). Granica szła wzdłuż rzeczki,
dalej miedzami i lasem. Przed
wojną tuż obok granicy mieszkała
rodzina Werrów. 6-letni wtedy
Grześ do dziś pamięta, że kwitł tu
w najlepsze obustronny handel: Zawsze parę marek wpadło. Tylko
ryzyko było duże, bo jak celnik na
krył, to były kłopoty. Gorsi byli pol
scy, nieżyczliwi. Niemieccy bar
dziej ludzcy, przymykali oko, jak
przez rzekę przenosiło się świnia
ka, kurę czy gęś.
Przez polskich celników przed
wojną miał kłopoty dziadek Grzesia
- Franciszek Werra. Kiedy pasł po
polskiej stronie krowę, poczęstował
niemieckiego sąsiada tabaką. Do
strzegł to polski celnik i dziadek za
tabaczenie musiał zapłacić karę.
- Handel urwał się po wybuchu
wojny. Niemcy stali się nieufni, oj
ciec trafił do wojska polskiego na
Grzegorz Werra przed dawnym domem celnym
Oksywie, później był w niewoli nie
mieckiej. Ze względu na chorobę
wrócił w 1942 do domu i po dwóch
latach znów poszedł na front, tyle że
zaciągnęli go do wojska niemieckie
go - wspomnia Grzegorz Werra.
Kilkaset metrów dalej mieszkają
Pobłoccy. Jan urodził się w 1949, ale
pamięta opowieści ojca i dziadków: Nie było kłopotów z Niemcami, wie
le rodzin utrzymywało się wtedy z
handlu z nimi. Ale pod koniec sierp
nia 1939 roku robili się coraz bar
dziej nerwowi. Dziadek trafił na kil
ka dni do ich aresztu, bo słysząc w
ich domu celnym muzykę podszedł
bliżej. Zatrzymali go, wzięli na spyt:
ki. Na szczęście wrócił do domu.
Przez kilka lat mieszkańcy tych
terenów nie wiedzieli, że jest wojna,
tak było spokojnie. Nawet front ra
A - Dziś zamiast rzeki
dziecki nie przyniósł tu wielu ofiar,
granicznejjest
A granica? Między domami Wer
nie licząc sąsiadów z niemieckiej
niewielki zarośnięty
strony. Pobłocki i Werra przypomi rów i Pobłockich idzie droga Karturów - pokazuje Jan
nają sobie, że przed przyjściem Ro zy-Bytów. Do końca wojny stał tu
Pobłocki
sjan gospodarz niemiecki zabrał do słup graniczny. - Ładny, duży, ocio
lasu żonę, szwagierkę i synową: - sany - mówi Werra. Po przejściu
Jedynego syna stracił na froncie. frontu wykopali go miejscowi i trafił
Tak tu było cicho
Nie widział na tym świecie dla sie na budowę muru przy kościele w
i spokojnie ►
bie szansy, zabił siebie i rodzinę. Parchowie.
Teksty i zdjęcia Krzysztof Sławski
Taki twardy z niego Niemiec był.

D

KRONIKA KRYMINALNA

Śmiertelne cofanie

Znane są już personalia
podejrzanego o kradzież
zabytkowego kamienia
z pola w Kukowie (gm. Słupsk)

letnia słupszczanka kierująca volksz parkingu przy sklepie Edeka, potrąci
ła 83-letnią kobietę. Poszkodowana
zmarła w szpitalu, (olga)

Kamienował szyby
SŁUPSK. W środę o godz. 6 nietrzeźwy
41-letni słupszczanin rzucał kamienia

Niemcy w 1939 wkroczyli do Konarzyn, po
czątkowo niestosowali represji wobec miesz
kańców. Później swoją rolę odegrali folksdojcze, a przecież krzywdą im się nie działa. Ni
gdy konarzynianie nie odnosili się do nich
z wrogością. Żyliśmy jak jedna duża wiejska
społeczność.
► Marceli Adamczyk z Trzebiatkowej (gm. Tu
chomie) wracał we wrześniu do domu z prze
granej kampanii: - Gdybym dał się złapać
Niemcom, trafiłbym do lagru. Myślałem,
że w domu będę miał spokój do końca wojny,
ale na miejscu Niemcy mnie zmobilizowali.
Opierać się nie mogłem, bo źle bym skończył,
rodzina też. Poszedłem na front.
► Benedykt Wieliński z Binduga (gm. Konarzy
ny): - 1 września to był piątek, a w pierwszy
piątek miesiąca ludzie chodzili do kościoła.
Tym razem po drodze do Konarzyn natrafili
na Niemców. Więcej ich było w Zielonej Hu
cie. Do Bindugi Niemcy weszli bez oddania
strzału.
► Bolesław Machut ze Skwieraw (gm. Studzieni
ce): - Przed wojną ludzie we wsi wiedzieli, że
-

nowy polski strażnik donosi do Niemca. Bali
się o tym głośno mówić, bo wiadomo, że póź
niej mogły być kłopoty. Po wojnie za swoją
działalność donosiciel dostał 13 lat więzienia.

Marian
Bartkowski

podporucznik
rezerwy z Bytowa:
► Co roku w
pierwszą niedzielę
września spotyka
my się pod Krojantami koło Chojnic,
gdzie była jedna z najważniejszych bitew
na Pomorzu. 1 września stoczył ją 18.
Pułk Ułanów z Grudziądza. Poległo po
nad 400 Niemców i 15 Polaków. Dlate
go co roku pamiętając o tym sukcesie
na pole bitwy zjeżdża wielu ludzi z Po
morza i Wielkopolski - nie tylko komba
tanci, ale i miłośnicy historii, rodziny żoł
nierzy. Jest msza połowa, składanie wią
zanek pod pomnikiem, a w Nowej
Cerkwi grochówka. W tym roku też się
wybieramy. I chociaż nie walczyłem pod
Krojantami, tylko w Kieleckiem, pojadę
w mundurze, żeby okazać szacunek ko
legom żołnierzom walczącym pod Kro
jantami.

Jak można
pomóc rodzinie?

WYBORY

SŁUPSK. Na ul. Królowej Jadwigi 36wagenem polo, wyjeżdżając tyłem

► Franciszek Gospodarek z Konarzyn: - Kiedy

Odnaleziono
bezcenny
kamień

Zapytaliśmy o to następnych kandydatów do Sejmu
z naszego regionu

ażący 10 ton głaz wpisany jest

W

do rejestru zabytków, ma wyry

ty równoramienny krzyż. Ciężarówką

mi w okna mieszkań przy ul. Poniatow

wywieziono go z prywatnego terenu

skiego. Zanim zatrzymała go policja,

Andrzeja Różyckiego. - To kamień

zniszczył 12 szyb.

z XIV wieku, wyznaczający granicę

Wczoraj nie potrafił powiedzieć, dla

między Zakonem Krzyżackim a Księ

czego. (OLGA)

stwem Pomorskim. Nie można ocenić
jego wartości, ale dla hobbysty jest

Chciał popić i nie tylko

dobrem bezcennym. Najbardziej oba

MIASTKO. Wczoraj w nocy 30-letni Zbi

do przeróbki - mówi Różycki, który

gniew G. wybił okno i włamał się do re

6 lat temu wykopał zabytek.

wialiśmy się, że złodziej przeznaczy go

stauracji Savannah. Zabrał alkohol,

Powiadomiona policja bardzo szybko

papierosy, prezerwatywy, bilon i od

znalazła kamień na prywatnej posesji

twarzacz kompaktowy. Wartość łupów

w Klęcinie (gm. Główczyce). Znane są

- 3250 zł.

już personalia podejrzanego o zabór

Gdy rabuś wychodził, zauważył go pa

kamienia. - Prawdopodobnie będzie

trol. Złodziej zaczął uciekać na pobli

odpowiadał za przywłaszczenie dobra

skie łąki. Po dwustu metrach go mieli.

o szczególnym znaczeniu dla kultury -

Łup w całości odzyskano, (kor)

mówi prokurator Jacek Kamiński, (is)

Aleksander

Jerzy Barzowski

Gappa

poseł AWS i bur
mistrz Bytowa,
kandydat AWSP:

starosta
człuchowski,
kandydatPSL:
► Po to, żeby pol
skie rodziny mogły
normalnie funkcjonować, trzeba im
stworzyć warunki zachowania egzysten
cji! pewnej dochodowości. Jedno z ro
dziców musi mieć stałą pracę. Trzeba
również wyznaczyć minimalny dochód
na członka rodziny. Poza tym obowiąz
kiem państwa jest zapewnienie warun
ków do kształcenia dzieci i młodzieży,
zapewnienie niezbędnej opieki zdrowot
nej, w tym stomatologicznej, oraz two
rzenie odpowiednich warunków miesz
kaniowych.

► Najlepiej zapew
nić pracę, bo ona
dobrze kształtuje
osobowość, nie tylko zapewnia byt. Jeśli
to niemożliwe, na czas przejściowy trze
ba stworzyć system różnych form pomo
cy zasiłkowej. To jednak musi być po
moc kierowana do stosunkowo wąskiej
grupy, bo państwa nie stać na wielkie
wydatki, a przecież odchodzimy od sys
temu socjalistycznego. Jestem też za
wykorzystywaniem do pomocy rodzinie
instrumentów podatkowych, ale one
muszą służyć tworzeniu miejsc pracy,
a nie gromadzeniu kapitału, not. (maz)

„Stryjewskiego”
czas zacząć
LĘBORK. Napływają zgłoszenia na XVI
Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mie
czysława Stryjewskiego. Teksty można
nadsyłać do 30 września.
Mogą uczestniczyć poeci i prozaicy, zrze
szeni lub nie. W kategorii poezji należy
nadesłać 4 wiersze. Proza (nowela, opo
wiadanie, reportaż, esej) nie może prze
kroczyć 10 stron maszynopisu. Opatrzo
ne godłem utwory z kopertą zawierającą
nazwisko i adres autora należy przesłać
w 4 egzemplarzach do Miejskiej Biblio
teki Publicznej: ul. Armii Krajowej 16,
84-300 Lębork. Jak powiedziała dyr. Zo
fia Biskupska z MBP (przy współudziale
miasta główny organizator konkursu),
napłynęło już 36 kopert z pracami.
To więcej niż rok temu o tej samej porze.
Przewidziane są nagrody pieniężne np. za I miejsce w kategorii poezji 1800
zł, w prozie - 1500 zł. Zarząd Główny
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
funduje nagrodę za wiersz o tematyce
kaszubskiej, a oddział miejski ZK-P - za
utwór prozatorski o Kaszubach. Uroczy
sty finał 23 listopada. Szczegóły: tel.
862-23-07; bibliot_lebork@poczta.onet.pl (anra)

KRAJ ŚWIAT

1 Głos Pomorza
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Sześć osób odniosło rany w wyniku strzelaniny, do której doszło wczoraj rano w Szczecinie

Pub pod ostrzałem

Jeden z marynarzy, którzy zmusili kolegów do wyskoczenia
z jadącego samochodu, pójdzie do więzienia

T
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a karę roku i ośmiu miesięcy wię sadnieniu przewodniczący składu sę
zienia Sąd Garnizonowy w Gdyni dziowskiego.
skazał w czwartek 22-letniego mary Prokurator Marek Majewski zapo
narza z Helu, oskarżonego o zmusze wiedział odwołanie od wyroku. - Kary
nie czterech, młodszych stażem w bezwzględne byłyby karami adekwat
wojsku, kolegów do wyskoczenia z ja nymi - uważa prokurator.
dącej ciężarówki.
Jeden ze skazanych Krzysztof Cz.
Pozostałym dwóm marynarzom, po ogłoszeniu wyroku powiedział, że
21-letniemu Krzysztofowi Cz. i jego „czuje się wrobiony w tę sprawę”. Tłu
rówieśnikowi Piotrowi Sz., którzy maczył m.in., że ciężarówką jechało
również zmuszali „młodych” żołnie ok. 20 żołnierzy, a prokurator oskar
rzy do wyskoczenia z jadącego pojaz żył jedynie tych, którzy siedzieli naj
du, sąd wymierzył kary 1,5 oraz jed bliżej wyjścia.
nego roku i ośmiu miesięcy więzienia
Gdyński sąd garnizonowy umorzył
w zawieszeniu na 5 lat.
natomiast sprawę wobec czwartego
Najsurowiej potraktowany przez oskarżonego - Mirosława M., dowód
sąd garnizonowy 22-letni Tomasz W. cy ciężarówki, w której doszło do wy
miał z kolei wśród przełożonych opi padku. Okazało się, że nie był
nię żołnierza często łamiącego dyscy odpowiednio przeszkolony co do swo
plinę wojskową i sprawiającego kłopo ich praw i obowiązków dowódcy po
ty wychowawcze.
jazdu.
(pap, JAS)
Skazany w czwartek Tomasz W.
stanie wkrótce przed gdyńskim są
dem garnizonowym za inne akty znę
Dramatyczne zdarzenie miało miej
cania się nad młodszymi stażem w
sce 24 marca 2001 r., kiedy żołnie
wojsku kolegami z jednostki z Helu. rze z Kompanii Ochrony Komendy
Pokrzywdzeni zostali narażeni na
Portu Wojennego w Helu jechali cię
bezpośrednie zagrożenie utraty życia
żarówką star do kina. Starsi roczni
i zdrowia. Oskarżeni, jako żołnierze
kiem żołnierze nakazali „młodym”
starsi służbą, uzurpowali sobie bez
wyskoczyć podczas jazdy z samo
prawnie prawo do wydawania pole
chodu. Zrobiło to czterech sterrory
ceń żołnierzom o krótszym okresie
zowanych krzykiem żołnierzy. 22służby, w efekcie czego naruszyli w
letni Grzegorz J. z pękniętą czaszką
karygodny sposób elementarne zasa
trafił do szpitala. Pozostałej trójce
dy ogólnoludzkiego zachowania się i
nic się nie stało, (pap)
dyscyplinę wojskową - mówił w uza

N
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Policja specjalnymi taśmami ogrodziła pub „Hormon”, przed którym
doszło do strzelaniny
Centralnego, Wim Duisenberg, nazwał
prezentację historycznym momentem

Oto euro

i symbolem integracji europejskiej.

FRANKFURT. Banknoty i monety euro
wano wczoraj we Franfurcie. Wzru

Timorczycy pospieszyli
do urn

szony prezes Europejskiego Banku

DILI. Mieszkańcy Timoru Wschodnie

pejskiej waluty - euro - zaprezento

go masowo uczestniczyli wczoraj w
pierwszych, demokratycznych wybo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Wybrzeże” w Sławnie
ogłasza przetarg na sprzedaż
wieczystego użytkowania działki
nr 1191/1 o powierzchni 0,3283
ha położonej w Sławnie przy
ul. Witosa KW 5535.
Cena wywoławcza 90 000 zł.
Przetarg odbędzie się w biurze Spółdzielni
przy ul. Witosa 9 dnia 5 września 2001
roku o godz. 10. Wadium 9 000 zł płatne
do godz. 9.30 w dniu przetargu.
B45,,96;

rach w historii tego terytorium, od dwu
lat administrowanego czasowo przez
ONZ. Ocenia się, że zdecydowaną
większość głosów wśród 16 partii i
ugrupowań politycznych zdobędzie
FRETILIN - główna organizacja militar
na walcząca o wyzwolenie tej części
Timoru spod rządów Portugalii, a na
stępnie Indonezji. Pełną niepodle
głość Timor Wschodni ma uzyskać
w 2002 roku. (pap, JAS)

ZESPÓŁ OPIEKI
ZDROWOTNEJ

PODZIĘKOWANIE

w Kołobrzegu ul. Lopuskiego 8

Emerytom, Rencistom, Działkowcom
z dzielnicy Rokosowo

zatrudni

lekarza radiologa.
Warunki pracy i płacy do uzgodnie
nia. Oferty należy składać w sekre
tariacie ZOZ p. 44, teł. kontaktowy 35-239-82.
G.,in

jrzed haskim Trybunałem ONZ
ds. zbrodni w krajach byłej Jugo
sławii odbyło się w czwartek drugie,
publiczne przesłuchanie byłego pre
zydenta Jugosławii Slobodana Miloszevicia. Obalony w październiku ze
rmia Indonezji jest gotowa do szłego roku przywódca po raz kolejny
użycia broni, aby zapobiec wpły odmówił zeznań i stwierdził, że nie
nięciu norweskiego
frachtowcauznaje trybunału.
„Tampa” na wody terytorialne tego
Tymczasem naczelna prokurator
kraju. Na pokładzie od niedzieli ko ONZ-owskiego trybunału do spraw
czuje 434 azjatyckich imigrantów, byłej Jugosławii, Carla Del Ponte, za
których nie chce przyjąć do siebie powiedziała w czwartek, że oskarży
żaden z krajów zaangażowanych w byłego jugosłowiańskiego przywódcę
dyplomatyczną dyskusję o ich losie. Slobodana Miloszevicia o zbrodnie
Frachtowiec stoi niedaleko Wyspy ludobójstwa w Bośni i Chorwacji.
Bożego Narodzenia, zamorskiego te Prokurator dodała, że wystąpi do sę
rytorium Australii. Władze kraju dziów, by sprawę zarzucanego
konsekwentnie odmawiają przyjęcia Miloszeviciowi ludobójstwa dołączyli
imigrantów i odpowiedzialnością za już na kolejnym przesłuchaniu
ich los obarczają Indonezję, skąd wy byłego postkomunistycznego przy
płynęli na promie, pragnąc dotrzeć wódcy, wyznaczonym na 29 paździer
Miloszevic wchodzi pod eskortą
nielegalnie do Australii.
(PAP, JAS)
nika.
(pap, JAS)
na salę rozpraw

P

Dramat
uchodźców trwa
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BANKU?

Nie posiadasz tzw. zdolności kredytowej?
MY
POMOŻEMY w ciągu

Cl

serdecznie dziękuję
za miłe spotkania ze mną oraz moimi
koleżankami i kolegami z PSL-u.

Tadeusz Szydełko

kandydat na posła lista nr 6, poz. 16

Zarząd Spółki z o.o. Hala Targowa „Wokulski”
w Słupsku przy ul. Kołłątaja 1
ogłasza przetarg na wykonanie rozdziału
instalacji elektrycznej w obiekcie CH Wokulski.

Termin składania ofert do dnia 5.09.2001 r. Otwarcie ofert na
stąpi 6.09.2001 r. Informacji udziela biuro Zarządu tel. (059)
84-298-36; 841-36-52 wew. 387 w godz. 8-15.
Zastrzega się wybór oferenta bez podania przyczyn.

o.„l0

Miloszevic: to nielegalny
trybunał
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PRZEDSIĘBIORSTWO
PAŃSTWOWEJ
komunikacji
SŁUPSKU samochodowej

76 - 200 SŁUPSK

NOWE

tyt&a cc tuu

od 6.000 do 100.000

zf
a

dostępne dla każdego
również dla rolników!
6.000 zł; rata od 43,50 zł
23.000 zł; rata od 166,50 zł

TEL: 059/843936779

USŁUGI

!!!
- PRZECISKANIE KÓŁ. ZĘBATYCH
- PRZECISKANIE SWORZNI
1 TULEJEK.
- PRZECISKANIE PRZEGUBÓW
GUMOWO-METALOWVCH
Wszystkie te usługi wykonujemy
na nowoczesnym sprzęcie prasie hydraulicznej do 50 ton.
PPKS

nasz konsultant dotrze do Ciebie
i znajdzie najlepsze rozwiązanie
Twoich problemów

W
UL. PIŁSUDSKIEGO 74

SŁUPSK

Informacje - Dział Zaplecza Technicznego

DOBRY PROJEKT
zadzwoń
094-346-20-89

tel. O —59 843 21

51

www.pks.slupsk.pl

SERDECZNIE ZAPRASAMV
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ragedia wydarzyła się wczoraj,
około godz.3 nad ranem, przed pu
bem „Hormon” znajdującym się w
centrum Szczecina. Najpoważniej
szych obrażeń doznał ochroniarz, któ
ry został raniony w brzuch. Pozostali
mają rany postrzałowe nóg - na wy
sokości podudzia. Wszyscy zostali
przewiezieni do szczecińskich szpita
li. Ich życiu nie zagraża niebezpie
czeństwo.
Według policyjnych ustaleń, serię
strzałów do grupy młodych ludzi sto
jących przed lokalem oddało dwóch
młodych mężczyzn. Potem prawdopo
dobnie oddalili się spod pubu samo
chodem marki BMW. Policja ma już
wstępny portret pamięciowy jednego
z mężczyzn podejrzewanych o udział
w strzelaninie.
-Poszukujemy dwóch mężczyzn
średniego wzrostu, szczupłej budowy
ciała, w wieku około 20-25 lat - po
wiedział Krzysztof Targoński, rzecz
nik prasowy Komendy Wojewódzkiej
Policji w Szczecinie. Dodał, że nie
możnajeszczemówićo motywach, ja
kimi kierowali się sprawcy. - Strzały
zostały oddane w kierunku grupy co
najmniej 10 osób, więc trudno mówić,
czy były skierowane do konkretnej
osoby, czy też były to strzały szaleńca.
Ustalono, że bandyci używali amu
nicji typu Makarów. - To popularny
rodzaj amunicji używany także
przez policję i wojsko, m.in. do pisto
letów typu P-64 - powiedział Targoń
ski.
Według zeznań niektórych świad
ków sprawcy oddali dużą liczbę strza
łów, co wskazywałoby na broń ma
szynową. Także duża odległość, na
którą trafiały rykoszety, może suge
rować taką właśnie broń. (PAP, JAS)

Wyrok za falę

SŁUPSK
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SŁUPSK. Nowy samochód terenowo-osobowy i 100 tysięcy złotych
od Totalizatora Sportowego dostała słupska Straż Pożarna

S

WCZORAJ WPŁYNĘŁO
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Pomoc dla dzieci
SŁUPSK. Przeszło 400 dzieci otrzyma po

Totolotek trafił
w strażaków
ymboliczny, wielki czek wrę roku, jeśli kupimy sprzęt figurujący
czył komendantowi Adamowi w specjalnym wykazie.
Biechońskiemu członek zarządu Przekazane auto - Nissan TerraTotalizatora Sportowego Klau no wartości 80 tysięcy złotych - bę
diusz Wolny. - Pieniądze wykorzy dzie samochodem dowódczo-rozpostamy na zakup sprzętu do działań znawczym. - Nasze polonezy często
technicznych, będą to rozpieracze nie są w stanie dojechać na miejsce
cylindryczne i wciągarki na samo zdarzenia, gdzie jest niedogodna
chodach - oznajmił Biechoński. - droga - mówi komendant. - Będzie
Zakupimy też sprzęt do ratownic też przyczepa ze sprzętem dla tego
twa wysokościowego - zestaw lino samochodu. Również każdy wyjazd
wy i zabezpieczający. Dowódca jed komendanta miejskiego do Gdańska
nostki nie ukrywa, że bez sponso będzie się odbywał tym samocho
rów nie miałby możliwości kupić dem.
Totalizator Sportowy zdecydował
podobnych urządzeń. - Są one bar
dzo drogie, a prawda jest taka, że się uczestniczyć w akcjach charyta
aby efektywnie pomagać, sami mu tywnych: - Nie chcemy się kojarzyć
simy korzystać z pomocy w wypo tylko z budową obiektów sporto
wych - dodaje K. Wolny. - Poza tym
sażeniu.
Na szczęście przekazana kwota Słupsk był jednym z pierwszych
100 tysięcy zł nie będzie obłożona miast dotkniętych powodzią, a po
żadnym podatkiem, który uszczu tem słupscy strażacy jechali poma
pliłby darowiznę: - Jesteśmy zwol gać w innych miejscowościach do
(LAW)
nieni z płacenia podatku vat do 2002 tkniętych powodzią.

(S) Glos Pomorza

300 zł na zakupy szkolne. Pieniądze
będą przyznawane w ramach rządowe
go programu popowodziowego.
Listy dzieci już zostały sporządzone, ale
Urząd Miejski w Słupsku wciąż czeka na
przelanie przyznanych pieniędzy na swo
je konto. Jednocześnie po 300 zł na
ucznia otrzymają szkoły, do których
uczęszczają wytypowane dzieci. Mają za
to kupić komplety podręczników, (maz)

Kurs samoobrony

Brygadier Józef
Lickiewicz

SŁUPSK. Centrum Szkolenia i Profilakty

zastępca komen
danta miejskiego
Państwowej Straży
Pożarnej
► W ramach pro
gramu dosprzętowienia mamyjuż
obiecane 500 tysię
cy złotych z Narodo
wego Funduszu Ochrony Środowiska. W
tej chwili przygotowujemy umowę. Z
tego 320-330 tysięcy zostanie przezna
czone na sprzęt dla Ochotniczych Straży
Pożarnych. Za pozostałą kwotę kupimy
urządzenia do ratownictwa wodnego.
„Korzystamy” z tego, że nas jako jed
nych z pierwszych dotknęła powódź. Po
trzebne nam są co najmniej 2 samocho
dy gaśnicze. Tym bardziej że jednemu, z
którego do tej pory korzystaliśmy, wła
śnie skończył się resurs (czas użytkowa
nia - dop. red).

► ratownictwem wodnym (płetwonur
kowie m. in. szukają zatopionych
jednostek i topielców)
► ratownictwem chemicznym
► ratownictwem technicznym
(przy wypadkach drogowych)
► ratownictwem wysokościowym

NAJPILNIEJSZE POTRZEBY
i WYDATKI:
► drabina strażacka słupskiej jed
nostki do ratownictwa wysokościo
wego ma 13 lat, nowa kosztuje
2 miliony złotych

ki „Malwa" (siedziba przy al. Sienkiewi
cza 5) organizuje kursy samoobrony dla
kobiet i mężczyzn. Zajęcia prowadzić
będą wykładowcy ze Szkoły Policji, in
struktorzy kick-boxingu i ju-jitsu. Szcze
gółowych informacji można zasięgnąć
pod numerami telefonów: 0606- 300562 lub 0606-805-542, a po godz. 18 843-42-32 lub 844-35-06. (FEN)

Na 10-lecie parafii
SŁUPSK. Jubileusz 10-lecia obchodzi

parafia św. Jana Kantego w Słupsku. Z
tej okazji w niedzielę odbędzie festyn
biesiadny poprzedzony uroczystą mszą
dziękczynną.
Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 12.
Po modlitwie w parku Domu Rencistów
rozpocznie się spotkanie biesiadne, któ
re potrwa do późnych godzin wieczor
nych. Będą taniec, muzyka, śpiew, coś
do pojedzenia i popicia oraz rozmowy i
wspomnienia. Dla uczestników organi
zatorzy przygotowali także ciekawe kon
kursy z atrakcyjnymi nagrodami (m.in.
telewizor) oraz loterię fantową. Około
godz. 16 gospodarze zdmuchną 10 jubi
leuszowych świeczek. Na zakończenie sztuczne ognie.
- Zapraszamy wszystkich mieszkańców
miasta. Przecież tworzymy jedną spo
łeczność. Od 10 lat wpisujemy się w kra
jobraz słupski, uczestniczymy i buduje
my życie duszpasterskie, charytatywne,
społeczne. Niech to będzie nasze wspól
ne święto. Z radością czekamy na tych,
którzy zechcą być z nami - mówi pro
boszcz parafii ks. Antoni Tofil. (olga)

SŁUPSK. Powiatowy Urząd Pracy
przy ul. Leszczyńskiego 8 (tel. 8436-686):
► sprzedawca artykułów ogólno
spożywczych - wykształcenie zawo
dowe z praktyką - sklep spożywczy
HANC ul. Mochnackiego 3atel. 84364-68; 0-601-693-578
► pracownik fizyczny w firmie poligraficzno-reklamowej - wykształ
cenie zawodowe, prawo jazdy kat. B,
wiek do 30 lat - informacje w PUP,
ul. Fabryczna 1 pok. 25 - zgłaszać
się do 3 września
► sprzedawczyni owoców i wa
rzyw - praca na straganie - wy
kształcenie zawodowe z praktyką;
kierowca z prawem jazdy kat. B do
transportu owoców i warzyw - wy
kształcenie zawodowe z praktyką JAGNA ul. Wolności (targowisko)
tel. 841-43-29; 0-603-955-373
► kierowca z prawem jazdy kat.
B, C+E - świadectwo kwalifikacji z
praktyką co najmniej 5 lat - Firma
OLMA0 ul. Kołłątaja 15 - tylko oso
bisty kontakt w godz. 9-14
► USA - Loteria wizowa DV-2003
- możliwość uzyskania wizy stałego
pobytu i pozwolenia na pracę w
USA dla całej rodziny. Informacje
pod nr. tel. (0-prefiks-59) 842-75-20
lub 0-600-354-666
O wiele więcej ofert znajdziecie
Państwo w dodatku „Praca” w każ
dy wtorek.
(HEN)

Afiszuj się
gdzie wolno
SŁUPSK. Kary grożą sztabom wybor
czym, które nalepiają plakaty kandy
datów w niedozwolonych miejscach poinformował nas komendant Straży
Miejskiej Wojciech Kozłowski.
- Często wiszą na skrzynkach poczto
wych, trafostacjach i murach domów,
a nie na przeznaczonych do tego słu
pach ogłoszeniowych czy planszach mówi Kozłowski. - Od dziś, jeśli straż
nik stwierdzi, że plakat wisi bezpraw
nie, szefowie sztabów wyborczych
będą karani mandatami lub skieruje
my wniosek do kolegium, (law)

► słupska jednostka potrzebuje co
najmniej 2. nowych samochodów
gaśniczych
► samochód specjalistyczny kosztuje

® LUX TAXI

1,5 miliona złotych
► zestaw gaśniczy kosztuje 400 tysię

Komendant Adam Biechoński przyjmuje od Klaudiusza Wolnego
czek na 100 tys. zl

Gminne zawody
JEZIERZYCE (gm. Słupsk). W so
botę o godz. 9 na boisku sportowym
zorganizowane zostaną I Gminne
Zawody Sportowo-Pożarnicze. W
imprezie weźmie udział 208 straża
ków - 26 drużyn OSP, w tym 13
młodzieżowych i 3 drużyny kobiece.
W programie m.in.: podziękowa
nie strażakom za udział w akcji ra
tunkowej w czasie powodzi; wręcze
nie nagród i odznaczeń państwo
wych; poświęcenie i przekazanie sa
mochodów gaśniczych i motopomp
dla jednostek OSP.
Najlepsi otrzymają nagrody i dy
plomy, a na zakończenie imprezy wspólny strażacki obiad.
(HEN)

Rocznicowe
obchody
SŁUPSK. Jutro na placu Zwycięstwa
odbędą się miejskie obchody 62. rocz

zamów

ZA

cy złotych

darmo

tel. 841 00 00
tel. 0800 400 888

SŁUPSK. Od uczestników obozu

O godz. 11.30 - na posterunku hono
rowym przy pomniku Żołnierza Pol
skiego wojsko wystawi wartę; zbiórka
uczestników uroczystości o godz.
11.45; o godz. 12 włączone zostaną
syreny alarmowe, potem przemówie

przy ul. Wileńskiej. 29 września odbędzie się oficjalne otwarcie

nie okolicznościowe, a na zakończenie

iJf akończono już prace malarskie.
JŁObiekt, który długo nie prezen
tował się najlepiej, nabrał formy i
zaczyna przyciągać uwagę.
- W hali znajduje się 400 boksów.
Ich właściciele prowadzą już prace

wykończeniowe.
W momencie
otwarcia obiekt będzie w pełni przy
gotowany do przyjęcia klientów.
Tak samo zakończone będą prace w
otoczeniu - zapewnia Mieczysław
Wesołowski, wiceprezes spółki

pod pomnikiem złożone zostaną wią
zanki kwiatów, (hen)

Przeprowadzka
filii pogotowia
SŁUPSK. Dyrekcja szpitala informuje, iż

„Czarni Bracia & Cztery Siostry” otrzy

od 1 września filia Pogotowia Ratunko
wego przy ul. Banacha 15 przeniesiona
zostanie do budynku Działu Pomocy Do
raźnej przy ul. Obrońców Wybrzeża nr 2.
Wszystkie świadczenia usług medycz
nych w zakresie pomocy doraźnej będą
wykonywane przy ul. Obrońców Wybrze
ża, tel. 842-36-11 lub 999. (hen).

pek, opiekunowi i kierownikowi obo
zu Danucie Narożnej też! Miło nam,
że pamiętacie o nas i cieszymy się,
że było wspaniale, (hen)

___

nicy wybuchu II wojny światowej.

z I, III i V Liceum Ogólnokształcącego

jemy wszystkim. Małgorzacie Skrzy

U nas najtaniej
Zapraszamy

SŁUPSK. Trwają prace wykończeniowe przed Centrum Handlowym „Manhatan”

ze Szkoły Podstawowej nr 9 oraz

maliśmy pozdrowienia z wyprawy ro
werowej dookoła Bornhoimu. Dzięku

Stupsk 96-26

Niedługo otwarcie Manhatanu

ZADBAJ O ZDROWIE
POZDROWIEŃ»A Z BORNHOLMU

TELE-TAXI

W tej hali właściciele urządzają 400 boksów handlowych

„Manhatan”, która w imieniu kup
ców prowadzi inwestycję.
Otwarcie odbędzie uroczyste i
atrakcyjne. 29 i 30 września klien
tów czekają festyn, zabawy, promo
cje i upusty.
(MAZ)

6 Glos Pomona (S)

BYTÓW CZŁUCHÓW

piątek, 31 sierpnia 2001

BYTÓW. Przez błąd starostwa mało prawdopodobne, by w tej kadencji
był rozbudowywany budynek Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych.
Zapomniano o zmianie w planie zagospodarowania przestrzennego!

Szkoła wyłania się
z bałaganu
ytowski „ekonomik” jest szkołą
turystyczną, bo uczniowie po
konują ponad kilometr między jed
nym a drugim budynkiem dydak
tycznym. Tyleż mają do sali gimna
stycznej MOSiR, gdzie jest wuef. W
tym roku miała się zacząć rozbudo
wa obiektu przy ul. Derdowskiego.
Ogłoszono już przetarg na wykona
nie kompleksu, tymczasem inwe
stycja nie ruszy przez błąd pracow
ników starostwa, którzy nie za
uważyli, że przy rozbudowie po
trzebna jest zmiana w planie zago
spodarowania terenu. Trzeba
zmienić przeznaczenie działki na
cele oświatowe. Do do tego potrzeb
na uchwała Rady Miejskiej. Na
środowej sesji burmistrz Jerzy BaW najlepszym wariancie, zgody
rzowski mówił wyraźnie, że ma
na rozbudową szkoły będą
pretensje do starostwa.
wydane latem przyszłego roku

Część mieszkańców podziela poglądy artysty. Poczta była w mieście
pierwszą cywilną instytucją po wojnie i od początku widniało na
niej godło państwa

B

Trąba wyparła orła
CZŁUCHÓW. Po remoncie z budynku poczty zniknęło godło
państwowe, a pojawiła się trąbka - symbol pocztowców.
Kilka lat temu powstał komitet budo
wy nowej siedziby ZSE-R. Na obrze
żach Bytowa miał stanąć kompleks
budynków dydaktycznych i warsztato
wych, powstał nawet plan szkoły.
Później zarząd powiatu zdecydował o
zleceniu koncepcji rozbudowy budyn
ku przy ul. Derdowskiego. „Szklane
domy” - tak nazwano rozbudowę,
która ma kosztować 6 min zł (budo
wa 8-9 min). Sala gimnastyczna ma
być dwupoziomowa, a ponieważ mię

Rzeźbiarz Waldemar Faryno pikietował z tego powodu urząd
asłynął już akcjami przeciwko
Według Poczty Polskiej, obiekt
wycince kasztanowców przy ul. wyremontowano zgodnie z zalece
Wojska Polskiego, tym razem ująłniami konserwatora zabytków i ar
się za orłem: - Uzupełniono wszyst chitekta miejskiego. Nie wnieśli oni
kie braki w cegłach i fugach, a za zastrzeżeń do nowych elementów
brakło fachowca, który by uzupełnił dekoracyjnych. Faryno twierdzi, że
brakujące elementy przy godle. Po trąbka mogłaby zostać, ale musi być
wieszono trąbę, symbol głupoty.
też orzeł.
(RAM)

Z

dzy salami a budynkiem dydaktycz
nym jest cmentarz żydowski - twórca
koncepcji zaprojektował łącznik-tunel biegnący kilkanaście metrów nad
ziemią!
W tym roku w budżecie powiatu za
gwarantowano 1,3 min zł na tę inwe
stycję. Starostwo nie czekając na
zmianę planu zagospodarowania

Na targowisku ma stanąć sala gimnastyczna ZSER
- Wina leży w powiecie, że wcze
śniej nie zgłaszali problemu. Nie za
pytali nas o zgodę i podjęli decyzję o
rozbudowie, która nie jest zbyt
szczęśliwym rozwiązaniem. Bo dwie
szkoły - podstawowa i ponadgimnazjalna - będą obok siebie. Postawili
nas w niezręcznej sytuacji - mówił
burmistrz.
Inni radni zwracali uwagę, że w
pobliżu szkoły jest cmentarz żydow
ski, przy ul. Derdowskiego jest mało
miejsc parkingowych i trzeba wy
ciąć drzewa. Dyrektor ZSE-R, radny

Stanisław Kożyczkowski wyjaśniał,
że wszystkie formalności będą zała
twione, potrzebna jest tylko decyzja
Rady Miejskiej.
Podczas gorącej dyskusji okazało
się, że nawet gdy RM zgodzi się na
zmianę w planie, to inwestycja nie
ruszy szybko. Bo wykonanie projek
tu potrwa nawet 8 miesięcy. A wcze
śniej UM nie może wydać warun
ków zabudowy terenu. Większość
radnych poparła uchwałę o zmianie
planu, ale tylko dlatego, że ta sama
koalicja rządzi w powiecie.
Tekst i zdjęcia: Krzysztof Sławski

Syn pegeeru

Kto zwalcza
pijaństwo?

BYTÓW. Kandydat SLD do Sejmu z Lęborka Wie
sław Wójcik może liczyć na poparcie byłych pracow

BYTÓW. Zarząd Miejski po

ników PGR z Bytowszczyzny. - To nasz człowiek,

wołał nową Gminną Komi

syn pegeeru - argumentuje Edward Koniuszek.

sję Rozwiązywania Proble

Delegaci Związku Byłych Pracowników Państwo

mów Alkoholowych. Po

ogłosiło przetarg na wykonanie doku

wych Gospodarstw Rolnych w Powiecie Bytow-

przednią rozwiązano, bo

mentacji i rozbudowy obiektu przy ul.

skim na specjalnym zebraniu uchwalili, że popie

tego wymagała ustawa. Te

Derdowskiego.

rają tylko jednego kandydata do Sejmu, Wójcika.

raz do 9-osobowego składu

- Pozostali tylko mamią ludzi, obiecują gruszki

powołano: Jarosława Czere-

na wierzbie, a w rzeczywistości nie zależy im na

chowskiego (przewodniczą

Jerzy Jobczyk

nas. Wójcik jest człowiekiem sukcesu, nie zależy

cy), Zbigniewa Klewicza,

dyrektor SP 5
w Bytowie:

mu na pieniądzach z Sejmu, bo ma dużą firmę w

Ewę Kulaszewicz, Beatę

Lęborku. Poza tym obiecał, że jeżeli zostanie po

Łopato, Mirosławę Maszk-

słem, otworzy w Bytowie swoje biuro, w którym

Witkowską, Urszulę Szycę-

znajdzie zatrudnienie były pracownik pegeeru -

Modras, Małgorzatę Nowot-

wyjaśnia wybór prezes bytowskiego zarządu

nik, Stanisławę Podgórną i

związku Koniuszek, (kas)

Katarzynę Wirkus. (kas)

WCZORAJ WPŁYNĘŁO

nsnxninn33

► Rada Pedago
giczna naszej szko
ły od początku jest
przychylna rozbudo
wie sąsiedniej pla
cówki, ale pod wa
runkami. Dwie
szkoły powinny być
oddzielone, bo to placówki o różnym
charakterze. Poza tym chcemy, żeby zo
stał zachowany pobliski park ze starymi
drzewami. Pewnie, że wolelibyśmy, aby
Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych
miał swoją siedzibę w innym miejscu,
gdzie jest większy obszar. Ale jeżeli
Rada Powiatu i dyrekcja szkoły chcą
rozbudowywać w tej zwartej zabudowie,
no cóż.

BYTÓW. Najnowsze oferty z Powiatowego
Urzędu Pracy (ul. Wojska Polskiego 6, tel. 82222-27; 822-34-45):
DLA OSÓB Z WYKSZTAŁCENIEM
WYŻSZYM I ŚREDNIM

► kosmetyczka z doświadczeniem w zawo
dzie
O wiele więcej ofert w dodatku „Praca” w każ
dy wtorek. (HEN)

CZŁUCHÓW. Dziś
w redakcji przyui.
Szkolnej 1, obok OSiRu (tel. 834-50-24)
wgodz. 14-15 sygnały
Czytelników przyjmuje
Robert Małolepszy.

ŚLADEM PUBLIKACJI

Za Gierka dawali
dni wolne

Wydawnictwa kaszubskie, w tym strony „ Głosu Kasztb”,
oraz hafty, porcelaną i stroje ludowe wyeksponował dzięki pomocy
mieszkańców Gminny Ośrodek Kultury w Koczale (kor)

To nie ratusz,
to koledzy

BYTÓW. Jak informowali

przygotowania w Bytowie

Po publikacji listu turystów

interweniowaliśmy o upo

śmy w artykule „Coś z epoki

związane z przywitaniem

„Bytów odstrasza. Wstyd” z

rządkowanie tego terenu.

Gierka”, władza miejska i

premiera Buzka. Byłem w

29 bm., napisał do nas bur

Niestety bez większych

szkoła nr 2 mocno przygoto

połowie lat 70. uczniem

mistrz miasta.

efektów. Taksówkarz śpiący

wywały się do przyjęcia

szkoły średniej, gdy Gierek

„Z przykrością przeczytałem

w swoim samochodzie też

mnóstwa gości, w tym pre

był witany w Koszalinie.

list państwa Molskich z Bo

nie podlega samorządowi.

miera Buzka,w związku z

Były mocne przygotowania,

lesławca z dwóch powodów.

Bank, sklepy i markety są
własnością prywatną. Chęt

otwarciem nowej siedziby

ale później mieliśmy kilka

Pierwszy to ten, że nie bar

SP 2. Dzieci - choć formal

dni wolnych. Teraz są przy

dzo podoba się im Bytów,

nie przyjmuję zaproszenie

nie jeszcze trwały wakacje -

gotowania, Buzek nie przy

ale to indywidualna sprawa

do Bolesławca, szczególnie
aby pogratulować włoda

przyszły ćwiczyć otwarcie,

jeżdża, a dzieciom zabiera

każdego. Drugi to taki, że

ponadto będzie ono już w

się wakacje. Ale niektórzy

niestety nasi Goście nie

rzom tego na pewno piękne

sobotę. Wszystko to ozna

bytowscy politycy są zapra

znają kompetencji władz

go miasta, że decydują o

cza skrócenie im wolnego.

wieni w witaniu szacownych

miejskich, mimo że minęło

wszystkim i wszystkich,

Po artykule zadzwonił do

gości, przecież burmistrz

już ponad 10 lat samorząd

gdyż taki wniosek można

nas oburzony Czytelnik (na

przed laty działał w Związku

ności. Ale po kolei.

wyciągnąć z listu państwa

zwisko do wiadomości re

Młodzieży Socjalistycznej,

Dworzec PKP i PKS oraz te

Molskich.

dakcji): - To skandal, że do

więc i przygotować imprezę

ren przyległy jest własno

epoki Gierka porównuje się

potrafi dobrze,

not (kas)

ścią PKP i wielokrotnie już

Z poważaniem
Jerzy Barzowski

LĘBORK ŁEBA USTKA

piątek, 31 sierpnia 2001

(S) Głos Pomorza

LĘBORK. Dwunastu miejscowych pedagogów otrzymało pierwsze w powiecie
tytuły nauczycieli mianowanych

Stoczniowcy wciąż
bez pieniędzy

Z awansem w nowy rok szkolny

USTKA. Nic nie wiemy, kiedy dostanie
my wypłatę. Jeśli nie nadejdzie do sobo
ty, to w poniedziałek odbędzie się refe
rendum w sprawie ogłoszenia strajku zapowiedział wczoraj Władysław Górec
ki, członek Komitetu Strajkowego w
Stoczni Ustka.

O korzyściach płynących z mianowania
mówią nauczyciele

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedzia
mi do środy Stocznia Ustka miała otrzy
mać od Stoczni Szczecin zapłatę za wy
konane już prace. Zobowiązania jednak
nie wykonano. W środę Witold Nykiel,

Jolanta Barańczuk

instruktor
Młodzieżowego
Domu Kultury

Dyplomy mianowania wręczali starosta Witold Piórkowski,
wicestarosta Andrzej Bladoszewski, przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Küpper i kierownik wydziału oświaty Halina Łukian.
Dokument odbiera Brygida Polaszek
T^dali egzamin przed specjalnymi
«Ukomisjami, których przewodni
czącymi byli radni Rady Powiatu
Lęborskiego: Aleksander Apanowicz, Andrzej Boniaszczuk, An
drzej Duda i Jarosław Greszta. Ty
tuły otrzymali nauczyciele, którzy
spełnili warunki określone przez
znowelizowaną Kartę Nauczyciela
tzn. mają wyższe wykształcenie i
odbyli co najmniej 9-miesięczny
staż podczas którego wykonywali
pewne zadania. Wśród mianowa
nych byli: Jolanta Barańczuk, Mał
gorzata Ciupa, Barbara Formela,
Beata Hrycyk, Hanna Janczak, Ce
cylia Matosek, Piotr Paszkowiak,
Marlena Piosik, Brygida Polaszek,
Elżbieta Rabenda, Tomasz Tutak i
Anna Witek.
Andrzej Bladoszewski, wicestaro
sta: - Mianowanie daje nauczycielo
wi poczucie stabilności. Nabywa on
określone prawa i dyrektorowi trud

niej jest się z nim rozstać. Na odchodne trzeba mu dać 6-miesięczny
okres wypowiedzenia i półroczną od
prawę. Pierwszych w powiecie lę
borskim mianowanych nauczycieli
Bladoszewski nazywa fachowcami
w swojej dziedzinie. - Przetarliście
szlaki - powiedział Bladoszewski do
pedagogów. - Udokumentowany
przez was dorobek jest imponujący.
Komisje bez chwili wahania zadecy
dowały o przyznaniu tytułów. Życzę
wam szybkiego uzyskania stopni
nauczycieli dyplomowanych.
Wacław Küpper, przewodniczący
Rady Powiatu: - Mianowanie to
umocnienie pozycji nauczyciela, bo
przecież żeby dobrze uczyć nie wy
starczy merytoryczna znajomość
wykładanego przedmiotu, ale także
metodyczne doskonalenie warsztatu
pracy i nowa wiedza z zakresu psy
chologii, socjologii i innych dziedzin.
Andrzej Radajewski

USTKA. Organizatorzy i uczestnicy
Zlotu Motocyklowego Ustka 2001 dziękują
za przychylność i miłe przyjęcie

P

J

sku), Galanterii Skórzanej „GOGO” w Miastku i Pep
si Coli (oddział w Koszalinie), (is)

1987 (trener Jacek Dziekanowski) i 1985:86 (tre
ner Leonard Wojciechow
ski).
Krzysztof Bąkowski,
prezes UKS-u: - Młodzież
bawiła się doskonale. Tre
ningi techniczne i wytrzy
małościowe przeplatane
były zabawą i rekreacją.
Można było korzystać ze
sprzętu wodnego, w tym
łodzi Wodnego Ochotni
czego Pogotowia Ratunko
wego.
W programie były też
dyskoteki, grillowanie z
udziałem rodziców, którzy
odwiedzili swoje pocechy.
Najwięcej emocji wzbu
dziły chrzciny młodych

LĘBORK. Powiatowy Urząd Pracy, ul.
Gdańska 35, tel. (0-prefiks-59) 862-37-28:
► kucharz - wykształcenie zawodowe, staż
pracy 5 lat - praca w Juracie.
Więcej ofert we wtorkowym dodatku,Praca”. (HEN)

historyk wLOnrlw
Lęborku i Społecz
nym Liceum w
Łebie
►
Zmieniony sys
tem awansu zawo
dowego jest dobrym
mechanizmem, ale
należy wprowadzić
do niego kilka po
prawek. Nie może być tak, że po uzyska
niu stopnia nauczyciela dyplomowanego
pedagog nie ma już możliwości wpłynię
cia na dalszy rozwój swojej kariery, bo
czeka go już tylko przyznawany odgórnie
honorowy tytuł profesora oświaty. To nie
motywuje do rozwoju. Tytuł nauczyciela
mianowanego na pewno jest korzystny,
bo można zarobić 300 zł brutto więcej niż
nauczyciel kontraktowy, ale i tak ten zaro
bek pozostaje na niskim poziomie jeśli
wziąć pod uwagę, że pracownik admini
stracji ze średnim stażem zawodowym
zarabia tyle samo, ile nauczyciel dyplo

dze przeleje gdański Centromor, który w
imieniu Stoczni Szczecin zarządza udzia
łami Stoczni Ustka. To się nie stało. Na
tomiast prezes Nykiel wyjechał na roz
mowy do Szczecina w sprawie ostatecz
nego stanowiska Stoczni Szczecin co do
przyszłości stoczni w Ustce.
Tymczasem pracownicy są zdesperowa
ni. Zapowiadają zaostrzenie akcji prote
stacyjnej, bo przedłużająca się sytuacja
niepewności powoduje, że nie mają już z
czego żyć. (niaz)

Barbara Formela

nauczycielka języka
niemieckiego
wLOnrl

► Mianowanie nie
jest bez znaczenia.
Bez tego tytułu na
uczyciel, który ze
rwie na kilka lat z
zawodem, nie bę
dzie mógł już wrócić
do pracy w szkole. Jest to więc swoiste
zabezpieczenie na przyszłość.

Elżbieta Rabenda

historyk
i bibliotekarka
w Zespole Szkół
Ekonomicznych
►
Mianowanie
oznacza dla mnie
pracę na czas nie
określony. Mobilizu
je do dalszego roz
wijania się, do
kształcania i wprowadzania
eksperymentów w metodach naucza
nia. Podczas stażu poznałam nowych lu
dzi. To sprzyja integracji między nauczy
cielami i motywuje do uzyskania dal
szych stopni awansu.

Westernowy
dwubój
ŁEBA. Westernowe Miasteczko
przy wjeździe do miasta zaprasza
w sobotę 1 września na kończący
lato Otwarty Turniej
w Dwuboju Siłowym

#% rganizatoręm zawodów jest
^#Ośrodek Ćwiczeń Siłowych
„Ligo” w Lęborku. Turniej polegać
będzie na wyciskaniu sztangi leżąc
na ławeczce oraz siłowaniu na
rękę. Do udziału zaprasza się męż
czyzn w kategoriach wagowych do
60, 65, 70, 75, 80, 90,100 i powyżej
100 kg. W programie open męż
czyzn niepełnosprawnych i open
kobiet. Zapisy w dniu zawodów w
godz. 15-16. Zwycięzcy otrzymają
nagrody rzeczowe i dyplomy. Po za
kończeniu turnieju ognisko, zaba
wa w saloonie do samego rana z
konkursami tylko dla dorosłych.
Początek godz. 17. Informacje: tel.
0-501 415 780.
W niedzielę: od godz. 14 turnieje
rzutu toporem, podkową i włócznią
oraz strzelania z luku.
(ANRA)

LĘBORK. Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka" rywalizowali i bawili się na obozie sportowym

odziękowania kierowane są dla UM, Rady Miej
edynka działa przy
Gimnazjum nr 1. W
skiej/Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Po
żarnej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej,
dwutygodniowym obozie
Zakładu Energetycznego, ZGK, „Korab” S.A., wła
w miejscowości Wielki
Podleś k. Kościerzyny
ścicieli „PARAFIFI” w Ustce, Urzędu Marszałkow
skiego, Starostwa Powiatowego, firmy Usług Trans udział wzięli koszykarze
portowych TJ. Niciejewskich w Słupsku oraz dla
roczników 1987-88 (opiesłupskich i usteckich funkcjonariuszy policji, Urzę
kun-trener Adam Ugodowski), 1986-87 (trener
du Morskiego, a także Nadleśnictwa Ustka.
Arkadiusz Homa), 1985
Za sponsorowanie wyrażono wdzięczność: Towa
(trener Maciej Barański)
rzystwu Ubezpieczeniowemu „Polonia” S.A w Słup
sku, Grupie Flandlowej „Żywiec” (oddział w Gdań
oraz siatkarki rocznika

USTKA. Filia Powiatowego Urzędu Pracy (tel.
814-46-48):
► agent ochrony - praca dla osób z II grupą
inwalidzką-Przedsiębiorstwo MORZE Słupsk,
ul. Leszczyńskiego 11 tel. 843-11-03
► technik - technologia żywności (najlepiej
przetwórstwa rybnego); mechanik-elektryk
(„złota rączka”); glazurnik - praktyka PPPH
KORAB ul. Westerplatte 33 tel. 814-50-31

Tomasz Tutak

prezes Stoczni Ustka mówił, że pienią

Pokrzywy im niegroźne

Motocykliści dziękują

WCZORAJ WPŁYNĘŁO

►
Przygotowanie
do egzaminu było w
moim przypadku
okazją spojrzenia w
przeszłość i podsu
mowania 23-letniej
pracy w oświacie.
Mianowanie pochłonęło bardzo dużo
czasu, bo trzeba było udokumentować
swój dorobek. Wyzwoliło to motywację i
inicjatywę. Mam nadzieję, że mianowa
nie niesie ze sobą większy prestiż zawo
du nauczycielskiego.

mowany i nie musi mieć matury. Szkoda,
że przygotowując się do egzaminu trzeba
było udowadniać sprawy oczywiste np.
udokumentować stosowanie nowocze
snych środków informacji, jak komputer.
Nie była to jednak strata czasu. Ważne
jest to, że wśród gron pedagogicznych
coś się poruszyło i przyszedł moment mo
bilizacji, ale energia czasami została
puszczona nie w tym kierunku co trzeba.

sportowców. 23 spośród
60 uczestników musiało
pokonać pięć stacji (jedze
nie mikstury przygotowa
nej przez starszych kole
gów, pokonanie na czwo
rakach tunelu wyścieła
nego pokrzywami, prze
jazd na deskorolce po wy
konaniu 10 obrotów do
okoła pachołka, popycha
nie głową piłeczki do teni
sa stołowego na odcinku
10 m, bieg w kapoku lub z
kołem ratunkowym i wio
słem do pobliskiego jezio
ra Zagnanie). Każdy z za
wodników musiał uzyskać
maksymalną ilość 100
punktów. Brakującą róż
nicę trenerzy egzekwowa
li przykładając swojego
buta do pośladków
chrzczonych sportowców.
Wspomnienia po obozie
będą dobre. Bąkowski: Jak to w sporcie bywa, nie
obyło się bez kilku drob
nych urazów. Na szczę
ście nie pozostawiły one
po sobie żadnych śladów i
kontuzji.
Andrzej Radajewski

Dziesięć obrotów wokół pachołka mogło przyprawić o zawrót głowy

LATO

Głos Pomorza

piątek, 31 sierpnia 2001

Woda nie lubi
ignorantów
Bocianów zazdroszczą mm turyści z Niemiec, Skandynawii,
a także Amerykanie, dla których oglądanie tych ptaków na
długich czerwonych nogach jest nie lada atrakcją. Niestety, już
wkrótce my też będziemy je żegnać, zauważyliśmy, że intensywnie
szykują się do powrotu de Afryki. Dorośli pouczają urodzone
wiosną dzieci jak latać, jak zachowywać się w kluczu, by
bezpiecznie dotrzeć na afrykański kontynent. Szkolenie trwa na
łąkach, nie ustaje w rodzinnym gnieździć. (ED)

Wiele biur obniża ceny wyjazdów pod koniec sierpnia,
bo mimo że jeszcze trwa sezon, nie jest to już najlepszy
czas na urlop

Taniej za granicę
yjazdy w ostatnich dniach sierp głównie osoby starsze i studenci. Naj
nia do Hiszpanii są dziś w cenie więcej chętnych jest na wyjazdy ogła
od 999 do 1390 złotych, a wcześniej
szane na tydzień wcześniej, najmniej
trzeba było zapłacić od 1650 do 1890 na te o których wiadomo np. dwa dni
złotych - mówi przedstawicielka ko przed terminem. Tego typu ofertę mia
szalińskiego biura usług turystycznych ła (gdy zbieraliśmy te informacje - doAva-Tour. - Za tę kwotę klient ma za pis red.) np. firma Binex-Turist: wy
pewnione 13 dni pobytu, przejazd auto jazd na Kretę 25. sierpnia za sumę
karem, noclegi tranzytowe, hotel dwu 1369 złotych plus opłata lotnicza (wcze
lub trzygwiazdkowy oraz wyżywienie. śniej wycieczka ta kosztowała ponad
Ceny tych wyjazdów obniżono bo nie 2000).
było kompletu chętnych. Tego typu
- Ludzie chętniej korzystają z ofert
oferty „last minute” mamy na bieżąco zagranicznych niż krajowych, bo są w
przez cały sezon.
sumie tańsze. W tym roku cenę wcza
- Dziś po atrakcyjnej cenie można sów w Polsce stopniowo obniżano, po
wyjechać: do Grecji (Rodos, Kreta), do nieważ nie było na nie chętnych Włoch, Hiszpanii, a także państw pół mówi przedstawicielka Ami Tour. nocnej Afiyki, czyli np. Egiptu, Tunezji Oferty krajowe poza sezonem prawie
- wymienia przedstawicielka biura nie istnieją, zagraniczne cieszą się za
Forte Trip w Koszalinie. - Wyjazd na interesowaniem średnio do połowy li
Riwierę Olimpijską w lipcu kosztował stopada.
1500 złotych, dziś ta cena jest niższa i
W tym roku bardzo tani był czer
wynosi 1200 złotych, a po sezonie, czyli wiec, ponieważ - jak powiedzieli nam
po 20 września spadnie do 900 -1000.
w Binex-Turiście - złoty był mocny, a
Obniżki już teraz są znaczne. Na ceny katalogowe podawano w dola
przykład biuro Ami Tour na koniec rach, np. Kreta kosztowała 1100 zło
sierpnia proponowało wyjazd na Ma tych, Turcja - 750. Teraz jeszcze tak ta
jorkę za kwotę 2050, czyli o 300 złotych nich ofert nie ma, ale być może jeszcze
mniejszą od wyjściowej, na Korfu nato się pojawią. W ubiegłym roku we wrze
miast za cenę obniżoną o prawie 200 śniu ceny były wyższe od sierpniowych,
złotych. Bardzo ciekawa jest promocyj ponieważ te ostatnie obniżano ze
na oferta wycieczki do Turcji. Jeśli jadą względu na brak zainteresowania wy
dwie osoby, pierwsza płaci 1759 zło jazdami. Teraz wygląda to podobnie,
tych, a druga jedynie 900 złotych, przy choć już końcówka sierpnia jest obłożo
czym cena katalogowa wcześniej wyno na - mówi pracownik Binex-Turist siła ponad 2000.
dziś już np. nie ma miejsc na zagranicz
Ofert typowo posezonowych jeszcze ne wyjazdy tygodniowe, które cieszą
nie ma, bo ustala się je dopiero na 2 - 3 się dużym powodzeniem.
tygodnie przed datą .wyjazdu. Poja
Kamilla Mielniczek
wiają się więc dopiero w połowie wrze
FAKTY
śnia, jednak niektóre biura już mają
także ofertę posezonową.
► Biura podróży proponują klientom
- Na 21. września proponujemy wy
wyjazdy po atrakcyjnych cenach, tak
jazd do Włoch za atrakcyjną cenę 499
że w lipcu i sierpniu
złotych w miejsce poprzednich 745.
Klient ma opłacony przejazd autoka
► Oferty zwane „last minute” nie do
tyczą tylko okresu posezonowego
rem, 10 dni w Rimmini w hotelu dwugwiazdkowym, wyżywienie, ubezpie
► Powodem obniżania cen katalogo
czenie, opiekę pilota i rezydenta wych w sezonie (od 20 czerwca do 20
mówi pracownik biura Binex-Turist. września) bywa konieczność dopełnie
Inny wyjazd, również do Włoch, który
nia autokaru, hotelu itd. lub mniej
w sezonie kosztował 1450 złotych, w
atrakcyjny termin wyjazdu, np. koń
październiku jest w cenie 795 złotych.
cówka wakacji
Na październik mamy też propozycję
czternastodniowej wycieczki do Grecji
► W każdym przypadku „last minute”
za cenę obniżoną o 50%.
pojawia się na krótko przed datą pod
Zainteresowanie wyjazdami posezo
róży
nowymi jest ogromne, ofert poszukują

W

► Ilu ratowników dbało o bezpie
Zbigniew
czeństwo kąpiących się w regionie
Grabda
słupskim tego lata?
- prezes
Zbigniew Grabda: - W słupskim od
Oddziału
dziale jest nas około pięciuset, z czego
Rejonowego
większość pracowała na nadmorskich
Wodnego
i nadjeziomych plażach. Nad morzem
Ochotniczego
obsługujemy Ustkę, Poddąbie, Jaro
Pogotowia
sławiec, Rowy, Łebę. Pracuje tam
Ratunkowego
około osiemdziesięciu ratowników.
w Słupsku
► W czasie tego sezonu w regionie
słupskim utonęło aż 14 osób. Wynik
zatrważający, zważywszy, że w mi
nionym roku odnotowano tylko
dwa utonięcia. Co było ich naj
częstszą przyczyną?
- Woda nie lubi ignorantów. Naj
częstszą przyczyną utonięć była wła
śnie ta ignorancja, brak rozwagi, al
kohol. Bardzo smutne jest to, że
wśród ofiar jest kilkoro dzieci. Wi
doczny był więc brak opieki ze strony
rodziców i opiekunów. W Jarosławcu
tata spał, a dziecko utonęło. W Ustce
ojciec czy mama odeszli i dzieciak
utonął. Co jest jeszcze takie bardzo
przykre - były to miejscowe dzieci. Ich
rodzice mieszkając nad morzem,
wiedzą jaki to żywioł, że jest niebez
pieczne, że trzeba szczególnie uwa
żać, a dopuścili do takich sytuacji.
Były też przykłady utonięć osób po
spożyciu alkoholu - w Łebie, Ustce.
Około siedemdziesiąt procent utonięć
to przypadki po alkoholu.
szkadzają ratownikom w wyko i to wprost na plaży. Wiadomo - jeden
► Przeciętnemu wypoczywającemu nywaniu swej pracy?
wypije piwko - dwa i jest normalny, a
nad wodą ratownik kojarzy się z
- Bardzo przeszkadza i utrudnia. drugi zachowuje się różnie. Przede
muskularnym facetem, trochę szpa Problem ten szczególnie uwidocznił wszystkim chce się wykąpać. To są
nującym, przechadzającym się się w ubiegłym roku w Ustce. Na też dodatkowe problemy dla ratowni
dumnie po plaży, a tymczasem jest szczęście w tym roku jest już inaczej, ków. Ale nie chodzi mi o wprowadza
to praca....?
ale wówczas turyści dosłownie nie nie zakazów. Trzeba tak oddziaływać
- Ciężka i to bardzo! Jeżeli przez mieli gdzie się położyć na plaży. Ubo i robić wszystko, żeby tę kulturę w lu
dłuższy okres jest upalna pogoda, to lewamy jednak nad tym, że w czasie dziach po prostu podnieść.
po kilkunastu dniach ratownicy są takich imprez sprzedawane jest piwo
rozmawiał: Konrad Remelski
wykończeni. Naprawdę jest to ciężki
kawałek chleba.
► O przypadkach utonięć mówi i pi
sze się w mediach, a o sytuacjach, w
których uratowano ludzkie życie nie. Ile razy słupscy woprowcy rato
wali tego łata tonących?
- Powiem, że tylko w lipcu było
dwadzieścia kilka takich bezpośred
nich akcji ratujących życie, w których
podejmowana była reanimacja i wzy
wana karetka pogotowia. Nie mówię
już o takich przypadkach, w których
gdyby pomoc nadeszła trochę później,
też mogłoby być różnie. Można więc
powiedzieć, że w czasie sezonu co naj
Motel Restauracja
mniej kilkadziesiąt takich akcji prze
prowadziliśmy.
► Czy mimo tych drastycznych
przypadków utonięć daje się zaob
serwować zmianę zachowania się
daniefirmowe, przepis na 4 osoby
kąpiących na lepsze?
- Niestety z tą kulturą bycia na
Składniki:
plaży jest coraz gorzej. Spotykamy się
polędwica wołowa 60 dkg, ogórek konserwowy 1 szt,
z takimi sytuacjami, że zwracamy
cebula 1 szt., pieczarki 2-3 sztuki, ser żółty 1-2 dag,
uwagę kąpiącemu się, a on nam odpo
sól, bazylia.
wiada, że to nie nasza sprawa. Często
słyszymy: - Przyjechałem z południa
Polędwicę rozklepać iprzyprawić. W środek wkładamy
kraju, sporo zapłaciłem i teraz mam
ogórka pociętego wpaski, pieczarkę, cebulę, ser żółty.
zwracać uwagę na jakieś czerwone
Wszystko zwijamy w kształt tulipana. Pieczemy
flagi? Często bywa tak, że za chwilę
wpiekarniku ok. 30 min. w temperaturze
taki chojrak nie potrafi wyjść z wody,
180-200 stopni Celsjusza.
bo go prąd ściąga. Wtedy woła o po
moc. Bardzo wiele nam brakuje jesz
SM ACZNEGO
cze do tej kultury Niemców. Oni mają
u siebie nie flagi a tzw. bomby. W mo
Szanowni Państwo - tojuż ostatni przepis,
mencie kiedy czerwona bomba pój
jakiprezentujemy na łamach „ Głosu Pomorza ”
dzie w górę, nikt nie włoży nawet pal
ca do wody. Natomiast u nas... ludzie
kąpią się mimo zakazu, niszczą, de
Nasza restauracja serwuje bogate menu kuchni jugosłowiańskiej i greckiej,
wastują sprzęt. Mamy problemy z za
w bardzo przystępnych cenach. Serdecznie zapraszamy!
KUPON
bezpieczaniem naszego sprzętu na
plażach.
► Czy hałas na nadmorskich pla
żach spowodowany organizacją za
wodów sportowych, imprez promo
cyjnych, głośna muzyka - nie prze

SZEF KUCHNI POLECA:
Polędwica Bałkańska

INFORMATOR REGIONALNY
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TELEFONY ALARMOWE

piątek

w godz. 16-18 grupa DDA

Policja - 997

Poradnia Terapii Uzależnień od Środków

Straż Pożarna - 998

Psychoaktywnych, al. Wojska Polskiego

Pogotowie Ratunkowe - 999; stacja na

50, tel. 842-42-78 - poniedz., środy i
czwar. w godz. 12-15; wtorki i piątki w
godz. 9-12

ul. Banacha, tel. 843-13-71
Pogotowie Energetyczne - 991
Pogotowie Gazownicze - 992
Pogotowie Ciepłownicze - 993

mami uzależnień, al. Wojska Polskiego

Pogotowie Ciepłownicze
BYTÓW-822-6644

50, tel. 84242-78 - poniedz. i czwartki
w godz. 1,6-18, w środy terapie dla ro
dzin - godz. 16-19
Poradnia Odwykowa, ul. Paderewskiego
9, tel. 840-20-01, poniedz.-piątek w
godz. 8-18; piątek w godz. 8-16

CZŁUCHÓW -843-27-50

Spotkania Anonimowych Alkoholików,

LĘBORK-862-11-81

godz. 17.30 Poradnia Uzależnień al.
Wojska Polskiego 50, III piętro; godz.
19.30 Dom Parafialny przy kościele pw.
św. Rodziny przy ul. Grottgera
Dom Interwencji Kryzysowej, ul. Wolno
ści 3, teł. 842-71-25 (przy PCK)
Poradnictwo dla młodzieży i rodzin, tel.
840-07-70 - środy w godz. 17-19
Katolicka Poradnia Rodzinna, tel. 84257-51 - wtorek godz. 10-12, czwartek
godz. 16-18

TELEFONY
INTERWENCYJNE

MIASTKO-857-28-91
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
BYTÓW-822-24-69
CZŁUCHÓW-834-25 08
LĘBORK-862-14-73
MIASTKO-857-24-69
POMOC DROGOWA
SŁUPSK-981; 844-04-31;

842-79-40; 84244-40; 811-91-50;
PKS 843-93-67; O 601652-928
BYTÓW - 82240-32; 822-27-28
CZŁUCHÓW-834 14-12
LĘBORK-862-17-87

Biuro numerów-913

□

Biuro numerów zamiejscowych - 912

POLICYJNY

AIDS-958
PKS - SŁUPSK - 84242-56, BYTÓW -

skiego 16B, tel. 845-62-22 - po godz.
22 lekarz pełni dyżur telefoniczny (usłu
gi odpłatne)

WETERYNARYJNE

3

LĘBORK - 862-19-63.
MIASTKO - 857-29-53

USŁUGI RÓŻNE
SŁUPSK: Hotel dla psów

(całodobowy) Słupsk, ul. Paderewskie
go, tel. 842-84-14,840-02-21,0 603
070170
Radio Taxi - dla osób niepełnospraw
nych, tel. 96-27

USTKA - 814-42-93
POCZTA
INFORMACJA
TURYSTYCZNA

lo

_ _

SŁUPSK - 84243-26; 842-07-91; 842-

70-14; 842-40-35
BYTÓW - 822-55-97
CZŁUCHÓW - 834-12-64; 834-25-53
LĘBORK - 862-23-07; 862-24-93
ŁEBA-866-25-65

Stargard
20
Szczeciński

2°W

J„

■ TELEKOMUNIKACJA
SŁUPSK, ul. Kołłątaja 31 (całą dobę) tel.

841-30-45; 842-5247;
DYŻURY APTEK

esa

mm
ul. Nowobramska tel. 842-87-23
BYTÓW - „Centrum”, ul. Wojska Polskie

SŁUPSK- „Nowobramska”,

skie godz. 8-16: Kultura materialna Ka
szubów Bytowskich; Portrety Książąt Za
chodniopomorskich; Od Gross Tuchen
do Tuchomia - fotografie i dokumenty
ze zbioru Zbigniewa Kullasa; Dawne lu
dowe instrumenty muzyczne; Współcze
sna sztuka ludowa Kaszub
CZŁUCHÓW: Muzeum Regionalne w g. 10-

SMOŁDZINO: Muzeum Przyrodnicze Sło

USTKA - 814-71-70; 814-99-26

skiego 5, tel. 834-20-22 (całodobowa)

73-68 czynne w godz. 9-17

DĘBNICA KASZUBSKA - „Pod Cisem”,

USTKA: Bałtycka Galeria Sztuki, ul. Za

tel. 813-12-86 w godz. 9-16
LĘBORK - „Żiwa”. ul. Zwycięstwa, tel.

ruskiego la, w godz. 10-18: Jacek Ziemiński - malarstwo

i Rekreacji, ul. Olimpijczyków 31, tel.

862-56-28

862-71-77 - pływalnia czynna codz. w
godz. 6-22
USTKA: Ośrodek Wczasowy „Tramp”, ul.
Polna 3a, tel. 814-86-10 - pływalnia,
sauna, jakuzzi, solarium, bilard czynne
codz. w godz. 11-22

ŁEBA - „Słowińska”, ul. Kościuszki, tel.

SŁUPSK: MILENIUM

MIASTKO - „Eskulap”, ul. Dworcowa 4b,

(tel. 842-51-91) - Jurassik Park III
godz. 14.30; 16.30; 18.30 i 20.30;
Poranek Kojota godz. 22.15 (na życze
nie widzów)
USTKA: DELFIN (tel. 81446-77) - 2001
Odyseja kosmiczna godz. 16; Ewolucja
godz. 17.30; Pytanie do Boga godz.
19.10; Pearl Harbor godz. 21

tel. 857-32-69
USTKA - „Remedium”, ul. Wyszyńskiego

lb, tel. 814-69-69
w godz. 8.15-17

SŁUPSK: Dla ofiar przemocy

holowych, tel. 84242-78 - wtorki w

godz. 16-20
Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii,

al. Sienkiewicza 7, tel. 840-14-60 - po
niedziałek i wtorek w godz. 10-17.30;
środa i czwartek w godz. 10-14.30; pią
tek w godz. 10-14
Poradnia Uzależnienia od Alkoholu i
Współuzależnienia, al. Wojska Polskie

go 50, tel. 84242-78; 842-30-33 - poniedz. i środa w godz. 8-18; wtorek,
czwartek, piątek godz. 8-16
Grupa dla rodzin osób uzależnionych od
alkoholu, czwartek godz. 16-18; środa

if - ii

KINA

866-13-65

WICKO - „Pod Agawą", tel. 861-11-14,

22

rć:....

W

WYSTAWY
SŁUPSK: MUZEUM

POMORZA ŚRODKOWEGO

USŁUGI POGRZEBOWE

Zamek Książąt Pomorskich, ul. Domini

SŁUPSK; POGRZEBOWE

kańska 5-9, w godz. 9.30-17 - Skarby
Książąt Pomorskich; Sztuka Pomorza
XIV-XVIII w.; Witkacy (1885-1939) twór
czość plastyczna; Salon sztuki XIX i XX
wieku; Rok 1901; Młyn Zamkowy: Daw
na i współczesna sztuka ludowa na Po
morzu Środkowym; Obrazy tkaniną ma

„ZIELENI”, (całodobowe)
tel. 0502 525-005

lowane; Znad Wilii i Niemna; Herbaciar
nia w Spichlerzu, czynna w godz.
10.30-21: IV edycja Polskiej Szkoły Pla
katu - Klasycy Wiesław Wałkuski; Gale
ria Bursztynowa, ul. Tuwima 9 - Inkluzje
roślinne i zwierzęce w bursztynie; Gale
ria Kameralna, ul. Partyzantów 31a, w
godz. 8-16: Marcin Pawłowski - rysunki-procesy; Baszta Czarownic, al. F. Nul-

Wypompowani, lecz zadowoleni
SŁUPSK, USTKA. Dwudniowa wyprawa w Dolinę Słupi, którą wzeszły
weekend zorganizował słupski Klub Turystyki Rowerowej „Słupia",
należała do najbardziej udanych tego lata imprez, chociaż wymagała
wysiłku i kondycji

16: Kultura materialna Ziemi Czechow
skiej; Pradzieje; Rzemiosło artystyczne
XV-XIX w.; Andrzej Fedder - malarstwo
KLUKI: Muzeum Wsi Słowińskiej w g. 1016: Architektura i kultura materialna Słowińców; Istoty anielskie - Istoty diabelskie
LĘBORK: Muzeum w godz. 10-17 - Lę
bork w zabytkach i dokumentach (Lę
bork na starej fotografii); Alfred Lubocki
- prace ludowe, Jan Rekowski - Wieś
kaszubska; Rzemiosło w pradziejach;
Zabytki ulotne ze zbiorów prof. Krzyszto
fa M. Kowalskiego; Galeria Strome
Schody: Gobeliny i kompozycje z papieru
- Małgorzata Buczek
wińskiego Parku Narodowego, tel. 811-

Telefon zaufania dot. problemów alko

.

30

go 2, tel. 822-70-70 (całodobowa)

„TAMA” - tel. 84140-46, al. Sienkiewi
cza 7, w godz. 15.30-19.30
Centrum Trzeźwości „KROKUS”, al. Sien
kiewicza 7, tel. 84146-05, w godz. 17-

* Swiecie

„

CZŁUCHÓW- „Aspirynka”, ul. Sobie

PORADNICTWO

21 W

• Wałcz

Piła!

SMOŁDZINO -811-72-28

REKREACJA

21 W

Pyrzyce

MIASTKO-857-33-83

LĘBORK: Centrum Sportu

* Człuchów

Szczecin

BYTÓW: Muzeum Zachodnio-Kaszub-

USŁUGI MEDYCZNE
Stomatologiczne „Medicus”, ul. Piłsud

SŁUPSK-842-26-31
BYTÓW - 822-22-70

Zdrój
Złocieniec

lo 8, w godz. 10-17: Jacek Szewczyk rysunki & Elżbieta Wernio - plakaty te
atralne; Ryszard Górecki NOW

LĘBORK-862-03-00

SŁUPSK: Pogotowie

POGOTOWIE

Gdański

TELEFON ZAUFANIA
SŁUPSK-845-11-11
BYTÓW - 822-25-69

Paszportowa - 955

822-22-38, CZŁUCHÓW - 834-22-13,

- Starogard

W ciągu dnia na niebie
dominować będą chmury,
głównie na zachodzie i
południu regionu możliwe
opady deszczu, niestety
będzie chłodno (17-19 V),
nad morzem tylko 16X2,
wiatr płd.-wsch., umiarko
wany, nad morzem chłodny
Niedziela pochmurna.

wschód słońca 5:57; zachód słońca 19:45

Kolejowa - 94-36

LĘBORK - 862-19-72

Na Pomorzu przeważnie
zachmurzenie umiarkowa
ne, na zachodzie możliwe
opady deszczu, będzie
umiarkowanie ciepło (1921 V), nad samym morzem
nieco chłodniej (18X2).
Wiatr płd.-wsch., Słaby i
umiarkowany. Noc
pochmurna i deszczowa.

Terapie grupowe dla młodzieży z proble

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne - 994

INFORMACJA
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POGRZEBOWE „HADES”, Kopernika 15,

tel. 842-98-91; 843-64-49
USTKA: POGRZEBOWE „DĄBEK”, ul. Wy

szyńskiego 8a, tel. 814-70-05
RADIO SŁUPSK

Wypompowani, lecz zadowoleni uczestnicy ostatniej
wyprawy rowerowej w Dolinę Słupi
styki Rowerowej „Bezkres" organizuje
nalazło się jednak 21 cyklistów, któ
wypad na zachód od miasta, by podzi
rzy w spiekocie pokonali prawie
100-kilometrową trasę wyprawy spon wiać uroki zachodzącego, wrześniowego
już słońca. Wyjazd o godz. 10.30 z cen
sorowanej głównie przez Urząd Miejski
trum sportowego przy ul. Grunwaldzkiej
w Słupsku. Pomoc okazała także dyrek
35 w Ustce.
cja Parku Krajobrazowego „Dolina Słu
Zapowiadana wcześniej rowerowa „bie
pi". Na mecie w Słupsku rowerzystów
czekały upominki i smakołyki ufundowa
siada swołowska” została przełożona na
ne przez firmę państwa Kazimierczaków.
15 września. Poza tym wszystko bez
W nadchodzący weekend proponujemy
zmian; co weekend jakiś rajd bez wzglę
du na porę roku. Kto chce utrzymać zła
już ostatnie wakacyjne rajdy. W niedzie
paną latem kondycję, niech trzyma z
lę klub „Słupia” wyrusza do Krzyni. Wy
klubami rowerowymi i pilnuje ich rajdo
jazd o godz. 10 z parku przy ul. Jagiełły
w Słupsku. Natomiast ustecki Klub Turywych kalendarzy, (wir)

Z

Muzyka
i wyprawki
LĘBORK. Parafia św. Jakuba
Apostoła zaprasza w niedzielę (2
września) na koncert charytatywny

m.in.: gość Joanna Orłowska, naczelnik
Wydziału Promocji Starostwa Powiatowwego - o wstępnym podsumowaniu sezonu
w powiecie słupskim; ponadto - biurowa
lista przebojów; radiowa lista cenowa; tel.
interwencyjny 8401401; 11.10: „20/h” magazyn rowerowy, (hen)

Redaktor naczelny Andrzej Mielcarek: tel./fax (0-94) 34244-75. Oddział redakcji w Słupsku, al. Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk: za
stępca red. naczelnego Marek Zagalewski, sekretariat: tei./fax 842-51-95; dziennikarze: 84242-60,842-75-91,842-24-56,842-3912. Oddział w Bytowie, tel,/fax 822-82-80,822-82-82; w Człuchowie, tel. 834-50-24; w Lęborku, 862-55-88; w Miastku, tel. 857-35-

DZIAŁ PROMOCJI I REKLAMY: Słupsk: tel./fax 840-32-51,841-1743; Koszalin: tel. (0-94) 347-35-56, fax 342-5140

Jutro losowanie
Dzisiaj mija ostateczny termin składa
nia kart konkursowych z kuponami,
które wezmą udział w losowaniu do

7-10: w programie miejskim

72. Dział łączności z Czytelnikami, 9.30-16.00: (0-94) 342-50-05. Wydawca: Forum sp. z o.o.; prezes Mirosław Rybicki:
tel./fax (0-94) 342-51-40. Druk: Graf sp. z o.o. w Koszalinie. Projekt graficzny - Studio Q. Za treść ogłoszeń redakcja nie
odpowiada, materiałów niezamówionych nie zwraca, zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów.

KONKURS
„DOTYK CZARODZIEJA”

^

nurt mimami

iTiBKsraacrrmmim

jcowie franciszkanie organi
zują go z poseł Dorotą Arci
szewską z Gdyni. Wy
stąpi zespół muzy
ków z Filharmonii
Bałtyckiej. Dowolne
ofiary przeznaczone
zostaną na zorganizo
wanie
wyprawek
& szkdwjf* nych dla dzieci z
ubogich rodzin.
Początek kon
certu o godz. 19
w kościele pw.
św. Jakuba Apo
stoła. (ANRA)

O

datkowym. Można je jeszcze składać
w redakcji (na parterze) w Koszalinie,
ul. Mickiewicza 24. W drodze losowa
nia poznamy laureatów, którym przy
padną nagrody nie wygrane w tracie
trwania konkursu. Główną atrakcją
imprezy będzie - samochód Daewoo
Matiz, który był nagrodą główną w za
kończonej zabawie. Już jutro poznamy
również nazwisko właściciela tego
wspaniałego auta.
Losowanie publiczne odbędzie się w
sobotę (1 września) o godzinie 11 w
siedzibie redakcji w Koszalinie przy ul.
Mickiewicza 24. Do udziału w losowa
niu zapraszamy uczestników zabawy i
sympatyków, (tg)

10 Głos Pomorza

OGŁOSZENIA DROBNE

W Koszalinie
Biuro Ogłoszeń „Głosu Pomorza”
W NOWEJ SIEDZIBIE!- blisko klienta

0KTAVIA kombi TDI (X-1999),
0-604-49-38-51.___ ________

______

OPEL corsa (1989) sprzedam,

■ÜBPBO
nuf«
FitHf
DWA

zamienię naładęniva.
0-59/82-13-581.

OSTATNIE

1

przed podwyżką VAT
przy ul. Franciszkańskiej

PASSAT 1,6 TD, intercoler (1991),
094/314-17-04.

w Koszalinie

POLO (1990), 8 200; clio (1991),
9 800; hundai lantra (1992), 10 200;
laguna (1995), 19 900; toyota

Cena poniżej

1.800 zł m2

awensiss (1988), 29 900,
0-602-232-896.
POLONEZ (1989), benzyna + gaz.
0-59/84-21-366._________________

tylko 100 m

Rynek
Staromiejski

NICH. 0-604-938-881.

TŁUMIKI, akumulatory,
opony. WIN-CAR, Słupsk,
Wrocławska 44a, 840-31-05.

SI CONS
Proponuje wszystkim, którzy nie mieli
dotąd okazji używać Internetu
cykl
codziennych krótkich kursów.
Od poniedziałku do piątku w stałych
godzinach od 17.00 do 19.00 zapraszamy
do naszej pracowni przy ul. A. Mickiewicza 24
(nowa siedziba "Głosu Pomorza')

Tematy:
wtorki:

„Jak używać Internetu”

środy:

„Jak używać poczty
elektronicznej”

Czwartki:

TANIO oddam części: favorit, 126p,
kadett. 0-59/81-51-546.

ESCORT (1994) E, tanio.
0-502-240-830.

„Co to jest Internet”

Poniedziałki:

TANIO! Transit (1994). Sprinter
(1995). 0-608-587-104.

CORSA (1994) 1,5 TD16800,
0-608-205437.

UNO 1.0 (1998). (0-59)84-04424,
0-605-948-905._________

FIESTA 1,6 D (1987), stan dobry,
szyberdach, cena do uzgodnienia,
094/ 315-55-28.

„O różnych usługach
w Internecie”
do pracy w Internecie”

VOLKSWAGEN jetta 1.3 (1991),

Codziennie od 8.00 do 17.00 nasza pracownia
dostępna jest dla każdego kto chce skorzystać
z Internetu lub programów komputerowych.
Cena - tylko 2,50 za jedna godzinę

U

inrnwiti-uiuw

FORD sierra (1984) 2.0 benzyna

tanio! 0-59/81-45410,
0-609-097-951.

-1800.0-59/84-52-554.___________

VW jetta 1.3 (1983). Q-59/811-24-71.

FORD transit 2.5D maxi, model 1995,
lub zamienię na tańszy.
0-503-101-258.__________________
GOLF (1990) diesel. 0-59/84-15-229.
HONDA CRX (1991), uszkodzona tanio, 0-604-559-110.

10 lat Komisu Auto-Victoria
możliwość zamiany, kredyt od
7%. Wypożyczalnia przyczep,
Słupsk, Szczecińska 57,
845-28-60.

! Tłumiki, katalizatory, Słupsk,
Szczecińska (wylot z miasta),
059/ 84-52-065.________________

AMORTYZATORY,
zawieszenia, hamulce - sprzedaż,
montaż, regeneracja. Słupsk,
Zygmunta Augusta 41,
8430-233.

AUTO-DOMASZ tłumiki,
amortyzatory, hamulce,
zawieszenia, części
eksploatacyjne, Bolesławice
841-53-53.

LAGUNA kombi 1.8(1997),

125P. 0-59/845-30-66.

wyposażenie. Ustka, 059/814-40-85,
0-601-643-677.

126 P, Koszalin, 0-602-271-100.

ŁADA 2104 kombi (1991).
0-59/84-53-932.

AAAAAUTO - Karolina.
Komis samochodowy, skup,
sprzedaż, zamiana, raty. Słupsk,
Bałtycka 7A, 84-11-074.

MERCEDES 124 2.0 benzyna
+ gaz (1988), 14 000.
0-603-240-919.

ALFA romeo 164 TS (1991), gaz,
montowany fabrycznie za 12 zł
przejedziesz 100 km,
0-600-298-147.______________

MERCEDES 190 (1985) lub zamiana,
094/35-87-526.

ASTRA 1,4 90 km (1997), 19 OOOT
0-602-667-885,094/35-210-01.
BMW 325 i, nowy silnik (1987),
8500,0-600-293-805.
CIĄGNIK 036070-604-561-365
od 15.

¥

AUTO-GLAS, oryginalne szyby. Słupsk,
Gdańska 8,842-50-29._________
C-360 3P. Działka budowlana. Łosino,
0-6074040-56.

MB sprinter chłodnia, vw T 4,2.5 TDi,
0-502-13-12-12.

CIĄGNIK siodłowy jelcz 620 turbo
(1990). 0-602-84-55-33,
0-59/84-14-782.
KOMBAJN „bizon”, dmuchawa
do zboża, dwie przyczepy,
rozrzutnik, inny sprzęt rolniczy.
0-59/811-91-23.

OMEGA (1990), automat, ABS,
komputer, ładna, pilnie (9 500),
059/81-41-084.________

PEUGEOT, citroen, renault - części
zamienne. Słupsk, Rzemieślnicza 2A,
059/842-78-64.

OPEL astra kombi (1997) 1.4 benzyna,
60 000 przebiegu. 0-59/842-33-01,
0-601-064-264.

SIEDEM kompletnych kół
1100x20, silnik SW 680 turbo.
0-602-84-55-33,0-59/84-14-782.
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ul. Mickiewicza 24, 75-005 Koszalin - w godz. 8-17.

MEBLE - nowoczene i fukcjonalne.
Sklepy pod patronatem „ Black Red
White” - Słupsk, Wojska Polskiego
46A (w podwórzu za barem

TRZYPOKOJOWE. 0 59/84-52412,
0-608-806-137.

„Poranek"), Kopernika 37 (RDT) lip.

USTKA (Wczasowa). 0-59/84-270-17.

MEBLE kuchenne, komplet
wypoczynkowy-tanio.
0-59/84-12-702.

DZIAŁK!

NOWA kotłownia gazowa 50 kW - tanio.
0605-678-652.

DOM stan surowy. 0-59/84-04427,
0-601-96-23-63.

WŁYNKÓWKO. 0-59/84-270-17.
Środkopomorska Giełda

USTKA-tanio, lub zamienię.
0-605-263-557.

Nieruchomości.

USTKA. 0-59/84-270-17.

USTKA, GRUNWALDZKA 10,

RUSZTOWANIA, Sprzedażwynajem. Słupsk, Gdyńska 46,
848-11-80,

ELEKTRONIKA
SIATKA ogrodzeniowa Słupsk,

MIESZKANIA
! 8-402-402 AJ-POŁAWSCY.
JEDNOPOKOJOWE OD 31000;
DWUPOKOJOWE OD 43 000; TRZYPO
KOJOWE OD 58 000; CZTEROPOKOJOWE0D85 000.

Zaborowskiej 29,
059/84-555-10.

KSEROKOPIARKI,
094/343-53-73.
PLAYSTATION I, II, przeróbki, gry.
Słupsk, 840-22-00.

SIATKI PCV, ocynkowane,
drut, słupki, transport,
Słupsk, Raszyńska 6D,
(059)84-28-755.

RÓŻNE

SIATKI PCV, ocynkowane,
Rabitza, słupki, drut kolczasty
wiązałkowy. Transport bezpłatny,
059/ 847-1344.
__________

SŁUPSK, FILMOWA 6,840-32-32.
0-59/84-270-17. Niepodległości,
Zatorze, Piastów. Środkowopomorska

! Niskie ceny: cukier 2,13 zł.
Hurtownie Spożywcze Pejot
Słupsk, Młyńska 4.

TANIO! Kiosk. 0-59/84-31-470.
8-400-900 A+K Nieruchomości.
Dwupokojowe - Zatorze, Garncarska.

40 uli z pszczołami, Kołobrzeg,
35-23349.

8-400-900 A+K Nieruchomości.
Słupsk, Kilińskiego 45.

bardzo dobry - pilnie! 059/82246-17.

Wielka obniżka cen. „DAREWEX”,
Słupsk, Małachowskiego 17.

C2TER0P0K0J0WE (60) po
kapitalnym remoncie sprzedam
lub zamienię na gospodarstwo
rolne (inne propozycje). Słupsk,
0-608-77-36-34,845-6246.

DMUCHAWA do zboża.
0-59/81-16-299.

WYRÓWNIARKA 50, frezarka

CZTER0P0K0J0WE (62) - VII piętro
61000.0-59/840-17-81.

DREW-MIX. (094) 340-58-58.

CZTEROPOKOJOWE Gryfitki 57 000 zł.
WEX, 8411-029.
DWUPOKOJOWE (39)1 piętro,
Zatorze. EXPERT, 842-78-54,
844-17-69.
DWUPOKOJOWE (48), Koszalin,
34-258-82,34-507-35.
DWUPOKOJOWE (53), miejsce
garażowe. 0-59/842-95-24.
DWUPOKOJOWE - Mochnackiego.
0-59/84-270-17.
DWUPOKOJOWE stan bdb (Ili piętro).
0-59/84-52-338.
FIRMA buduje-sprzedaje mieszkania
jednopokojowe, dwupokojowe,
trzypokojowe. Słupsk, 842-75-81,
840-35-68.

|§ 1. ***%
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Biuro Ogłoszeń tel./fax (059) 842 66 08
Biuro Reklamy tel./fax (059) 841 17 43, 840 32 51

ul. Ratuszowa 1, pok. 12 - w godz. 9-16

ul. Kochanowskiego 8-10 - w godz. 9-16
(budynek Bytowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej), tel. /fax (059) 822 82 82

Punkty przyjmowania ogłoszeń do „Głosu Pomorza”
KOSZALIN: „AGA FLOR" ul. Zwycięstwa 6A, tel. 341 79 35 (9-17)
„AGENCJA REKLAMOWA Andrzej Kikta” tel. 340 46 20 (do 9 30 I po 16)
■«SS«*Drzymały 10(sklep PANASONIC)tel.341 0502, fax345 75 37, kom.0601 558563
„LORINFO sc Agencja Reklamowo - Informacyjna, ul. Władysława IV 58/32
tel./fax (094) 345 29 33, całodobowe B.O. na tel./fa*(094) 345 29 33
EKOLAM" ul. Zwycięstwa 137 „Związkowiec" - parter, tel./fax 346 07 55 (7.30-17)
„MEDIA - FINANS" J M. Ćwiek, tel./fax 340 23 39 (całodobowo)
„MEDIA PRESS" Agencja Reklamowa, ul. Zwycięstwa 6A/p24. tel. 342 78 51 w 294 (8-15)
,,NO - KAR" tel./fax 347 04 27
„PIK Agencja Usługowo - Reklamowa, ul. Zwycięstwa 106-108, tel./fax (094) 342 41 72 (9-16)
Białogard:
„TELE - MAX' ul.Podlaska 1 (między Leśną a Berki) tel. 312 20 19 (8-19)
Bobolice:
„Baza GS nr 1" ul. Pocztowa, tel. 318 74 95
Połczyn Zdrój: „MAZD”
Pieczątki
- Reklama, ul. Grunwaldzka
44/1, tel./fax 366 43 12
...
‘
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Sławno:
ęi/ion
■ . . 2, tel./fax (059)
----------810
. _ 70 12
bkłep ii Dinm
Biuro Ogłoszeń, ..i
ul. n-----Rapackiego
Świdwin:
Biuro Ubezpieczeń, ul. Krzywoustego 1, tel./fax 365 26 24
Świdwin:
Kawiarnia Internetowa INTER-CAFFE, ul. 3-go Marca 1/3, tel. 365 43 71
Darłowo:
Lilia Budynek ul. Rzemieślinicza 10, ul. Wojska Polskiego 57, tel. (094) 314 38 47
Tychowo
„PRZYSZŁOŚĆ 2000" ul. Wolności 23, tel. 311 57 38, 0604 377 829 (9-17)
IJ
?'<; v<
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zamienię. 0-605-263-557.__________
TRZYPOKOJOWE-sprzedam, zamienię.
Dobieszewo, 0-59/85-82-486.

DZIAŁKI w Rowach. 0-59/84-62-647,
0-601-365-907.______________

Nieruchomości.

tel. (094) 35 404 95, tel. /fax (094) 35 278 55

nad sklepem „Rossman” (wejście od ul. Boh. Warszawy)
tel./fax (094) 37 403 11

MASZYNY stolarskie. 0-59/842-75-81,
840-35-68.

8-400-900 A+K. Domy na wsi.

al. Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk - w godz. 8-16.

Biuro Ogłoszeń tel./fax (094) 347 35 15/13/12, 347 35 11
Biuro Reklamy tel. (094) 347 35 10, 347 35 03/04/05/14
tel./fax (094) 347 35 06/07

sSaasSa p|. Wolności 10 - w godz. 9-16

TEL.3471833,3426222,3426226 FAX 3471834

059/81-46-933.

BTlLWIL'i

______

094/365-14-76.

DZIAŁKA 460 m całe wyposażenie.
Kołobrzeg, 0608-081-405.

! DUŻYWYBÓR-OKAZJE,
OBNIŻONE CENY. MERKURY,

AUT0-M0T0

KREDYT PFF AUTO NA RATY
nowe, używane. Kredyt bez
poręczycieli, oprocentowanie
6,7 - 7,5% Słupsk, Sienkiewicza
3,842-58-86,842-58-99,
0-601-207-197. Bytów,
822-76-16.

SAMOCHODY

FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV LASTRIK
KOSZALIN SŁOWIAŃSKA 11 F

NAJTANIEJ MATERIAŁY HYDRAULICZ
NE, HURTOWNIA SANTEXI,
POZNAŃSKA 42,059/84-13-260;

Giełda Nieruchomości.

KADETT sedan 1.4 (1990), 9 200,
094/35-291-90.

SPRZEDAŻ

MIESZKANIE dwupokojowe 44 m
Smardzko k/ Świdwina,

BUDOWLANA 0,50 ha (gm. Darłowo),
0-604-49-38-51.__________________

VECTRA 1.6 (1993). 0-59/84-01-527.

FORD escort 1,8 D (1991), 810-57-12.

Cena - tylko 7,50 zł za godzinę

! 8-402-402 AJ-POLAWSCY
WOLNO STOJĄCY AKADEMICKIE;
SZEREGOWY NIEPODLEGŁOŚCI.
0-59/84-270-17. Parterówka.
Środkowopomorska Giełda

TANIO! Opel rekord.
0-59/842-17-79.______________

CITROEN AX (1991) 1,1 kat. Tanio,
094/ 35-249-09,0502-082-977.'

DOMY

SIERRA (1986), bdb, tanio, lub

tel. 0-604-530-097,_______________

CINQUECENTO 700 (1996) - 8 500.
0-502481-770.

SZYBA K= 1,1, MIKROWENTYLACJA

0-605-251-970.

STAR 200, stan dobry,

OKNO 146x143 - 689,70 zł netto

MIESZKANIE (49,7)-Batalionów
Chłopskich, IVp. 0-59/84-55-954.

SŁUPSK-centrum, dwa mieszkania,

ceny. Kredyt, leasing. „DaCar”,
094/342-57-35.___________

CINQUECENTO (1993),
059/857-30-48.

INTERNATIONAL

KAWALERKA. 0-59/844-40-02.

NYCH DO SAMOCHODÓW ZACHOD

zamienię. 0-59/84-52-887.

SC H EJ CO

KAWALERKA. 0-59/84-270-17.

SPRZEDAŻ BLACH, CZĘŚCI UŻYWA

SPRINTER 212 2,9 TDI, 122 kM
(1996), 094/341-08-65.__________

DRZWI ALUMINIOWE

JEDNOPOKOJOWE Banacha. WEX,
8411-029.

POLONEZ cąro GLI (1996) instalacja

poleasingowe - daewoo. Atrakcyjne

ul. Mickiewicza 24 - ZAPRASZAMY PN-PT 8-17

OKNA PCV

-Nieruchomości.

gazowa, autoalarm, centralny zamek.
0-59/85-82-503._________________

SAMOCHODY powindykacyjne,

ul. Zwycięstwa

JEDNOPOKOJOWE - Nowobramska,
27 000.84-11-662 Krynicki

POZNAN, 2 pokoje, 38 m, telefon,

RENAULT 19 (1990) 1,7
094/ 315-59-69.

ul. Zwycięstwa

piątek, 31 sierpnia 2001

TAPCZAN! KI 260,00,059/822-46-17.
WYPRZEDAŻ mebli ogrodowych.

BIELIŹNIARKA z XIX wieku, stan

dolnowrzecionowa. 0-608-311-733.

DOLOMIT, 094/365-63-18.
DREW-MIX. (094) 340-58-58.

MOTORYZACJA

DREW-MIX - AKCESORIA MEBLOWE,
ELEMENTY ZABUDOWY SZAF WNĘKO
WYCH. HURT-DETAL, KOSZALIN,
ZIELONA 6, (094) 340-58-58.
ZAPRASZAMY.___________

ROŻNE

KUPIMY POWYPADKOWE

0604-997-422
0602-506-359

GARAŻE METALOWE.
0-59/842-13-48.____________
IZOTERMĘ i śrutownik.
0-59/846-29-12.

WYSOKIE CENY

KONTENER z sanitariatami.
0-608-309-823.
___________

!!!! Auta powypadkowe, zniszczone.
0-604-228-214.

KOTŁY opalane drewnem już od 3 000.
PTH Inwestmat - Eko. Poznańska 82,
059/841-23-28.

rozbite._________________

KURY, koguty na mięso 3,50 zł/ kg,
Koszalin, Dzierżęcińska 58,
34-04-501.___

!!! 0-604-412-810. Zniszczone,

!! Zniszczone, rozbite. 0-602-157-399.
! MERCEDES - części dostawcze,
ciężarowe. NAPRAWA. Mścice 10 A
k/Koszalina, (094) 316-50-67,
0-604-75-66-96,0-602-518-651,
0-602-517-573.

ŁÓDŹ rybacka pokładowa,
0-600-693-188.

Nadaj ogłoszenie
bez dodatkowych opłat!

i poczcie

jjjjSSBSSł ul. Szkolna 1 - w godz. 9-16
___________

(budynek OSiR, I piętro), tel. /fax (059) 834 50 24, 83 42 553

BESłHSi ul. Armii Krajowej 16 - w godz. 8-15
(budynek Biblioteki), tel./fax (059) 862 55 88
Punkty przyjmowania ogłoszeń do „Głosu Pomorza"
SŁUPSK: „Agencja UNIPRESS” ul. Wojska Polskiego 29A (dawny biurowiec PKP), tel./fax
842 89 54, 841 27 00, tel. 843 64 36 (cała dobę)
„Agencja RUBIKON” Media Reklama Projektowanie, ul. Morcinka 21 (I piętro), tel. 840 29
80,840 27 10, fax 842 89 94 (8-18), przyjmujemy ogłoszenia na telefon
„CONSULTING MANAGERS” ul. Szczecińska 11, tel. 843 85 16 (9-16)
Bytów: TUiR „WARTA" ul. Kochanowskiego 3, tel. 822 22 80 (8-16)
Miastko: Biuro „WARTA” ul. Dworcowa 29, tel. 857 53 08
Redakcja „Głosu Pomorza", tel. (059) 857 35 72
Ustka:
PHUPiT „BAŁTYK" ul. Żeromskiego 9, tel. 81 44 220 (8-16)
P.P.H. „HANTUR” ul. Marynarki Polskiej 79, tel. 8146 058,8145 578 (8-16)
Wszystkie ogłoszenia drobne z wydania gazety, trafiają bezpłatnie do internetowego
Banku Ogłoszeń Drobnych „Głosu Pomorza" www.glos-pomorza.pl oraz do wydania
internetowego ogólnopolskiego dziennika „Rzeczpospolita" - serdecznie zapraszamy!
-w w.. y —
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My nadamy mu rozgłos
Ogłoszenie w gazecie - gratis w Internecie!!
www.glos-pomorza.pl

i

www.rzeczpospolita.!
-

Usługa realizowana przy współpracy
z ..Poczta Polska"
260 nowych punktów ogłoszeniowych!!!

OGŁOSZENIA DROBNE

piątek, 31 sierpnia 2001

AUTO ■ MOTO - SPORT
KRETOMINO k. Koszalina
tel./fax 342-32-84 tel.346-53-97

SPYCHACZ DT, koparka KM 251,
C-330, konstrukcje wiaty 21 x 15,
zbiornik 25 000 litrów,
094/36-42-359.

SPRZEDAŻ I SERWIS
samochody ciężarowe „Isuzu”
motocykle i skutery „Suzuki”
silniki zabutrowe do łodzi
instalacje gazowe, haki holownicze
stacja kontroli pojazdów

KOMIS SAMOCHODOWY

po 17,___________________________

MIESZKANIA

TACHOGRAFY - naprawa,
sprzedaż, najniższe
ceny. Koszalin, Szczeciń

DWUPOKOJOWE na domek wolno
stojący (do remontu). Stupsk,
84-33-768._____________________

ska 38, 094/346-51-98,
0602-461-398.

SZEREGOWIEC w Słupsku na mały
domek w Miastku. 0-59/84-53-812.
TRZYPOKOJOWE (47) IVp na większe
z dopłatą (Niepodległości).
0-59/84-383-56,0-603-889-341.

TŁUMIKI, katalizatory, montaż,
sprzedaż. Zbigniew Czekaj,
Koszalin, Szczecińska 70,

NIERUCHOMOŚCI

WSPOMAGANIE kierownicy, pompy,
przekładnie, (094) 31-23-151,
0-606-998-591.

AKUMULATORY. Stupsk, Ostroroga 3,
844-02-95._______________________
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WYPOŻYCZALNIA samo
chodów SKOPOL,
Koszalin, Gnieźnieńska 47,
342-42-09.

AUTA powypadkowe, kupię,
0-601-784-002._____________
AUTOCZĘŚCI USA, (094) 341-56-25.

KIOSK z lokalizacją w centrum
Kołobrżegu, 35-167-23.____________

FIRMA poszukuje pomieszczenia
handlowego (120 -150) w Bytowie
przy ul. Wojska Polskiego (lub
przyległych). 0-601-6842-78,
0-605-23-10-60.___________________

KIOSK warzywno - owocowy na
ul. Słowińców. Kołobrzeg, 35-263-26

WMM

094/346-76-64.

0-602-722-790, skup rozbitych,
zniszczonych.

Głos Pomoi. d

Stowarzyszenie
Środkowo-Pomorskie
Pośredników w Obrocie
Nieruchomościami

w
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LOKAL (33), działalność gastronomicz

HALA (60). 0-59/84-15-393._________

na, przemysłowa, spożywcza,
Koszalin, Młyńska 10/1. Oferty

KOMFORTOWE dwupokojowe do
wynajęcia. 0-59/8444-453.

pisemne BO Koszalin NR 7230.

LĘBORK, deptak, lokal do wynajęcia,
059/8-624-631.__________________

PAWILON 25 m kw. na targowisku
miejskim, Kołobrzeg, 35-263-26
po 17,__________________________ _
PILNIE! Nowy garaż z kanałem
(Pomorska) -10 500.0-503-31-57-06.

MIESZKANIE (27) - Piłsudskiego, do
wynajęcia. 0-59/84-246-74._________

SPRZEDAM halę 570 m kw.,
wolno stojącą, (media), Koszalin Bonin, 094/340-47-51.____________

MIESZKANIE w Ustce na czas
nieokreślony do wynajęcia.
(0-59) 84-00-556,0-504-99-22-89.

TANIO! Boks-Manhatan.
0-59/842-92-87,__________________

POKOJE. Słupsk, 0-608-36-35-22.

DELTA. (0-59)84-234-00,
www.delta.slupsk

AUTO-STEREO - kompleksowe
zabezpieczenie, nagłośnienia
samochodów, G.P.S., zestawy
głośnomówiące. Harcerska,

POKÓJ do wynajęcia. 0-59/842-51-70.
POKÓJ parze. Słupsk, 0-600412-949.
POKÓJ wynajmę. Słupsk, 842-75-94.

MERKURY, (0-59)840-32-32
www.merkury-slupsk.gratka.pl

094/341-04-77.___________ K-1337

SAMOCHODY

KRYNICKI-NIERUCHOMOSCI

AUTOCZĘŚCI (zachodnie - używane).

Słupsk, 84-11-662.

Koszalin, 341-77-70._______________
AUTO Handel Komis „AMC” Etc,
Sucheccy. Skup, zamiana,
ubezpieczenia, kredyty, profesjonalnie,
szybko, tanio. W ofercie 200
samochodów. Koszalin,
Gnieźnieńska 18, tel. 346-06-59,

0601-624-184 POWYPADKOWE
0604-520-669 ”NE
0603-767-991 SSSS,

842-80-75- WROCŁAWSKA - GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI - OFERTY CAŁY KRAJ

Płatne gotówką!

-SŁUPSK-TUWIMA 6.______________
IBIS, 842-54-05.__________________

346-20-60._______________________

! 0-603-788-888, powypadkowe,

NIERUCHOMOŚCI. OMEGA. Kupno.

AUTO Handel Komis Mokrzeccy,
Koszalin, Władysława IV, 343-47-93,
Szczecińska 45,346-85-05.200
samochodów, 80 dostawczych, combi.

zniszczone.

Sprzedaż, wyceny, 059/84-14-420.
www.nieruchomosci.slupsk.pl

www.mokrzecki.com.pl
AUTOKOMIS - BANAS. Raty. Koszalin,
342-56-57.
AUTOKOMIS Popławski - samochody
pod dachem. Obsługa kredytowa.
Najniższe prowizje. Koszalin,
094/343-42-35, Morska 37A
(k/ Hipomarketu)._________________

POSZUKUJEMY nowych
ofert sprzedaży, wynajmu
Nieruchomości - Kaczyńska,

0-602-728-393, Słupsk,
powypadkowe.

Kredyty DEM, EURO do 7%,
3444408-. AC do 7 %.

Stupsk, Kołłątaja 15,84-12-583.

AUDI 80, passat (1988-1991),
094/ 314-01-68.____________

BOKS „Wokulski”, tanio.
0-606-346-776.
BOKS - Wolności. 0-609-48-51-47.

ROŻNE

BOKSY „Manhatan” sprzedam,
wydzierżawię. 0-59/84-13-851,
0-603-129-939.

AUTOSZYBY JAAN. Sprzedaż, montaż,
naprawa, przyciemnienie. Koszalin,
34-65-710, Kołobrzeg, 35-28-281,
Słupsk, 84-25-180, Drawsko
Pomorskie, 0-502-481-544,
Szczecinek, 37-46-242, Połczyn Zdrój,
36-63-749.
CZĘŚCI do aut zachodnich,
japońskich, Auto-Lubicz,

ANTYKI - różne starocie,
0-607-56-36-05,094/34-10-658.

PROBLEM z dłużnikiem? No problem!
„MZ”. Koszalin, 094/34-73-287;
Słupsk, 0-501-56-74-85;

blacharki, szyb. Moto-Trans,
Koszalin, Jarzębinowa 23,
094/340-54-76.

DOMEK na wsi. ARKA 0-601-85-10-75.

PSZENICĘ paszową kupię,
0-501-155-550.

Koszalin, Zwycięstwa 239,
094/340-50-69.
LUBLIN, żuk, nysa, honker. Duży
wybór części zamiennych,

BUDYNEK użytkowy 500 m kw.,
Bolegorzyn, gmina Ostrowice
1,5 km od jeziora Drawsko,
094/361-52-26.

LOSZKI zaproszone, prosiaki.
0-59/847-13-81.__________________

TRAK taśmowy i stołowy oraz
inne maszyny stolarskie,
0-608-031-161.________________

ŚRODKOWOPOMORSKA GIEŁADA
NIERUCHOMOŚCI kupi pałac.

POSIADAMY do wydzierżawienia
magazyny 432 m kw, 540 m kw w
jednym kompleksie z eurocashem.
Chojnice, 052/397-80-73.__________

WYNAJEM
!! 8-402-402 AJ-POŁAWSCY. Mieszka
nia do wynajęcia. Poszukujemy nowych
ofert.
! Do wynajęcia lokale w „Centrum
Za Rzeką”, atrakcyjne ceny,
059/840-36-55.
BEZPŁATNIE udostępnię umeblowaną
kawalerkę osobie starszej,
samotnej, zaufanej w Dźwirzynie,
094/35-85-487.
BOKS „Manhatan” do wynajęcia.
0-609-234-566.

SPRZEDAM

FIRMA SKUPUJE. SPRZEDAJE
SAMOCHODY PO WYPADKU.
SŁUPSK, 84-40-431,
84-32-555.

POMIESZCZENIE handlowe (190) do
wynajęcia, do 15-tej: 0-59/84-15-418,
po 15:84-15-357._________________

0-59/84-270-17.

AGENCJE

! Powypadkowe. 0-606-20-60-77.

KUPIĘ

DO wynajęcia dwa pokoje (kuchnia,
WC) na Osiedlu Śniadeckich.
Koszalin, 0-602-445-113.___________
DO wynajęcia lokal (74) - centrum
Słupska. 0-59/842-82-28.__________

GARAŻ własnościowty
(Paderewskiego). 0-59/842-33-01,
0-601-064-264._________________

DWUPOKOJOWE-Kobylnica,
0-59/842-90-57.__________________
DWUPOKOJOWE i kawalerka. Słupsk,
0-605-263-557,__________________
DWUPOKOJOWE nieumeblowane w
Słupsku do wynajęcia. 0-504-84-70-60.

WIDEOFILMOWANIE, Koszalin,
316-89-79,0-608-289-850._________

NAPRAWA SPRZĘTU

pralkonaprawy, lady chłodnicze.
Słupsk, Piłsudskiego, 843-54-88.

ŻALUZJE,ROLETY,OKNA,DRZWI
!! Linda, żaluzje, verticale, rolety,
drzwi harmonijkowe, tapicerka
drzwiowa. Stupsk, Żółkiewskiego 13,
84-37-373.

! Żaluzje - rolety, Gama-Color,
najnowsza kolekcja materiałów.
Promocyjne ceny. Słupsk,
Wolności 11,842-35-34.

84-24-884, Słupsk. Żaluzje,
rolety, markizy, moskitiery,
bramy.
ALKO - żaluzje poziome, rolety
tkaninowe, Słupsk, 84-20-600.
AUTOMATY do bram przesuwnych,
uchylnych, przemysłowych. Szlabany,
kontrola dostępu. SAB, Lutyków 4-6,
0-601-777-774, (094) 34-186-08,
0-604-267-581.
BRAMY, GARAŻE BLASZANE,
OKNA, DRZWI, ROLETY
ZEWNĘTRZNE, VERTICALE.
MEGA, 059/842-96-33.

KADA - M&S okna, drzwi,
parapety PCV - drewno.
Słupsk, (059)8-400-310,
Bytów, (059) 822-33-24.

INFO-BUSINESS,
detektywistyczne, wiarygodność,
windykacje, giełda długów
www.dług.pl. 0-94 34-11-796.

DO wynajęcia mieszkanko (centrum).
0-59/84-245-34._________________
DWUPOKOJOWE, umeblowane,

0-606-994421.

SZUKAM sklepu do wynajęcia
w Kołobrzegu, 0-604-777-245,
0-602-467-314.

WYWIADOWNIE

z telefonem do wynajęcia.
0-59/84-20-511._________________

kebabu. 0-607-461-921.

SPRZEDAM lub wydzierżawię
punkt handlowy-Ustka, Marynarki
Polskiej 75-77,059/81-45-670,
0-606-52-63-80.___________________

BOKS - nowa hala „Wileńska”,
parter. 0-607-483-195,
0-603-309-088.

GARAŻ, Kolejowa, 0-602-52-50-32.

WYPOSAŻENIE gastronamiczne do

SKLEPY i biura w centrum do
wynajęcia. 0-59/84-25-427,
0-602-730-061.___________________

USŁU

GARAŻ (Wileńska). 0-59/842-81-37.

GOSPODARSTWO Rybackie
k/ Bytowa, 12 stawów, 8,5 ha - dom las, możliwość agroturystyki,

POSZUKUJĘ kawalerki.
0-59/84-72-315.__________________

BOKS-Manhatan, parter.
0-59/81-16-206.

WIDEOFILMOWANIA, 094/342-06-49.

LODOWKOZAMRAŻARKI,

POKÓJ. 0-59/843-22-75.___________

WOKULSKI. (0-59)84-11-049
po dwunastej.

! Naprawa RTV. Słupsk, 84-555-63.
NAPRAWA RTV - krajowy, zagraniczny.
Słupsk, 84-30-465.

ÜPRALKONAPRAWY. Stupsk,
844-22-46.

POKOJE samodzielne. Słupsk,
81-31-332._______________________

WYDZIERŻAWIĘ lub sprzedam BOKS

TELENAPRAWY

USŁUGI WIDEO

MANHATAN - parter (38 m kw), góra
(42). 0-600-380-365._______________

TANIO! Młyn elektryczny, dom.
0-58/531-54-78.__________________
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OKNA, drzwi PCV, profesjonalnie,
tanio! „CLASIC”. Koszalin,
094/341-81-86. Raty-2,5 %!

BIURA PODATKOWE
BIURO Rachunkowe. 0-59/84-25-427,
0-602-730-061.

OKNA PCV. Rolety zewnętrzne.
Koszalin, 094/ 342-07-47._________

PŁAĆ tyle podatku ile chcesz.

OKNA PCV-producent „TRAX”
Koszalin, Morska 53, tel. (094)
341-48-26. Najtaniej w mieście - raty.

Biuro Finansowo - Księgowe
pełne księgi KPiR, kadry, płace,
ZUS - niekonwencjonalnie,
solidniej ...„zgłową".
0606-201-199,0-501405-167.

SZKLARSKIE, lustra. Koszalin, Miła,
341-08-65.______________________
ŻALUZJE, verticale - najtaniej! Słupsk,
845-25-81.

Teraz możesz nadać ogłoszenie drobne do „Głosu Pomorza”
w każdym urzędzie pocztowym na terenie Pomorza Środkowego
J

Za ogłoszenie nadane na kuponie promocyjnym wyciętym z gazety (patrz poniżej) płacisz zawsze taniej! Blankiety dostępne także w urzędach pocztowych.

^

ZLECENIE

Dowód nadania zlecenia

Dowod dla poczty

i

na ogłoszenia drobne

ogłoszenia

nadania zlecenia

„„„j..

POCZTA POLSKA

do „Głosu Pomorza”

Zlecam zamieszczenie ogłoszenia drobnego
w najbliższym wydaniu „Głosu Pomorza”

POCZTA POLSKA

każda w osobnej kratce (zaznacz znakiem x przerwę między słowami)

OPŁATA

kupon promocyjny

OPŁATA
(ilość słów)...... x (cena 1 słowa)..........zł = (opłata)............zł

(ilość emisji)...... x(opłata)............ . zł

(ilość emisji)....... x(opłata)............ zł

(do zapłaty brutto)............................zł

(do zapłaty brutto)........................... zł

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

(ulica, nr domu, nr mieszkania)

wydanie zwykłe Ej wydanie magazynowe

□

Cena 1 słowa w wydaniu zwykłym 1,10 zł
w wydaniu magazynowym 2,20 zł

(dopłata 100 %)

M NASZE RUBRYKI - zaznacz x
□ SPRZEDAŻ

EE KUPNO
EE ZAMIANY
EE MOTORYZACJA
EE NIERUCHOMOŚCI
EE USŁUGI
EE NAUKA
□ MEDYCZNE

EE

MATRYMONIALNE
□ PRACA

EE

□ ZGUBY

(ilość emisji)....... x(opłata)...............zł

□ TURYSTYCZNE

D LOMBARDY
EE KOMPUTERY
EE NAUKA JAZDY
D BIZNES

(do zapłaty brutto)............................... zł

(ulica, nr domu, nr mieszkania)

poczta

(ilość słów)....... x (cena 1 słowa).............zł = (opłata).............. zł

złotych

poczta

gr...........
złotych

słownie I
złotych |

słownie [
złotych |

groszy
] jak wyżej

imię i nazwisko lub nazwa firmy

1 groszy
jak wyżej

j

□ NASZ REGION
Wymienione rubryki posiadają podrubryki.
Ogłoszenie zostanie wydrukowane
w podrubryce zgodnie z jego treścią,
wg decyzji „Wydawcy”.

miejscowość, kod - poczta

O

Biuro Ogłoszeń „Głosu Pomorza”

Biuro Ogłoszeń „Głosu Pomorza”

75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24

75-004 Koszalin, ui. Mickiewicza 24

e
ulica, nr domu, nr mieszkania

INNE

podpis przyjmującego

podpis przyjmującego

Biuro Ogłoszeń „Głosu Pomorza”
75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24

-j

POCZTA POLSKA

ogłoszenia do „Głosu Pomorza"

(ilość słów)...... x (cena 1 słowa)..........zł = (opłata)............ zł

Wpisz treść ogłoszenia drukowanymi literami,

/

podpis
nr nadania

12 Głos Pomorza

OGŁOSZENIA DROBNE

DYWANY

PARKIETY, podłogi egzotyczne.
Hurtownia FAGUS, Noskowo (trasa
Słupsk - Sławno), 0-605-836455.

CZYSZCZENIE.
REMONTY, Ustka, 059/81-49-587,
0-608-119-693.

0-59/84-38-911.
PODCIŚNIENIOWE czyszczenie.

REMONTY. 0-609-18-28-71.

0-59/843-68-79,0-606-192-716.

RINTAL - schody, 059/842-08-09.

PODCIŚNIENIOWE czyszczenie.

SCHODY DREWNIANE-PRODUCENT-

Najsolidniej! 0-59/843-76-78,
0603-66-40-30.

(059)842-66-71.

PODCIŚNIENIOWE czyszczenie.

STANŁEY-MILAN systemy

Stupsk, 84-40-745.

zabudowy wnęk - szafy
wnękowe, garderoby. Salony
firmowe: Słupsk, 059/8400310, Bytów, 059/822-33-24,

PODCIŚNIENIOWO wyczyścimy.
0-59/844-15-19.

POLICEALNE STUDIUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNO-INFORMATYCZNE
ul. Mieszka I 5A, Koszalin

KOSZALIN,
ŚWIDWIN,
SŁAWNO,

ALARMY w obiektach, telewizja
dozorowa, kontrola dostępu,
059/842-43-70. ELSER - Muchnicki.
AUTAALARMY. Stupsk, 84-11-604.

PRYWATNE POLICEALNE!
STUDIUM BHP

cze, głośniki. Najtaniej. AUTO-PLUS,
059/841-41-45.

Zaprasza na kierunek:

TECHNIK
BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY

RÓŻNE
„KAMYCZEK” kamieniarstwo nagrobkowe i
budowlane. Słupsk, Orkana 2,

Koszalin
ul. Chałubińskiego 15
tel. 342-48-20, 345-43-95
SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA
SZKOŁY PUBLICZNEJ

842-64-25.

AUTOALARMY, Elsam, 84-21-621.

TRANSPORT
KAMAZ-wywrotka. Koparka - Białoruś.
0-502-515-094,____________
PRZEPROWADZKI, kompleksowo.
0-59/84-14-614,0-601-235-109.
TRANSPORT- przeprowadzki
zatadunek i rozładunek winda
0-602-33-22-23

AGREGATY chłodnicze, klimatyzacja.
0-602-524-247.

POLITECHNIKA
KOSZALIŃSKA

AWO. Usługi meblarskie:
garderoby, kuchnie, biura, drzwi
wewnątrzlokalowe. Wyprzedaż
mebli. Słupsk, 842-72-06.

WYDZIAŁ
MECHANICZNY
STUDIA PODYPLOMOWE

HAFT komputerowy - usługi dla firm.
Ewa Sadowska, 094/ 341-51-00.

„INFORMATYKA
W SZKOLE”

TRANSPORTOWE. 0-59/85-82-503.

.

REMONTY
! FRESCO. TAPETOWANIE NATRYSKO
WE, REMONTY, CYKLINOWANIE.
059/845-29-18,844-40-61,
0-601-64-72-63.
A-Z remonty mieszkań solidnie.
Słupsk, 8433-058.

Koszalin, Lutyków4-6,
341-81-53.

MEBLE kuchenne oraz inne na
wymiar. Słupsk, 842-97-63.

BALUSTRADY, ogrodzenia,
bramy. 0-503-530-053.

NAGROBKI - tanio, raty. Słupsk,
ul. Dąbrówki 18,84-36-505.

CYKLINOWANIE, układanie parkietów i
paneli. 0-59/84-00-916.
CYKLINOWANIE bezpyłowe,
094/35-815-21________________ __

NAGROBKI - wystawa. Raty. Stare
Bielice 20,094/316-33-78.

Koszalin
ul. Racławicka 15-17
Informacji udziela:

teł. 34-78-276; 34-11-741

POLBRUK układam,

Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza
w Poznaniu

zbiorników gazów i paliw, elektro-

STOLARSKIE. 0-59/842-29-60.

DOCIEPLANIE. 0-59/84-268-72,
0-60644-88-86.

SZYCIE kołder, czyszczenie pierza.
Słupsk, Tuwima 20,84-278-73.

FIRMA remontowo - budowlana referencje. Słupsk, 0-603-951-623.

TAPCZANIKI, wersalki, producent,
0-601-843-986.

(kwalifikacyjne i doskonalące)

GLAZURA, terakota. 0-59/84-12-271,
0-600-97-97-08.
GŁADZIE, malowanie, tapetowanie,
glazura, terakota, murarskie.
0-604-108-892.

PRYWATNE POLICEALNE!
STUDIUM KOSMETYCZNE^

GŁADZIE, malowanie, tapetowanie,
remonty. 0-59/84-42-957.

Zaprasza na kierunek:
GŁADZIE, malowanie.
0-59/85-82480.

TECHNIK USŁUG
KOSMETYCZNYCH

Koszalin
ul. Chałubińskiego 15
tel. 34248-20, 34543-95

HYDRAULICZNE, gazowe,
(059)843-92-31,
0-607-288-199.

SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA
SZKOŁY PUBLICZNEJ

HYDRAULICZNE, glazurnicze.
0-59/844419,0-502-131-748.

HYDRAULICZNE. 0-607-859-742.

ANGIELSKI - maturzyści, FCE, CAE,
kursy 1 - 4 letnie. Dzieci od 9 lat.
Dorośli - Business English. Rabaty.
Kadra polsko-amerykańska.
059/845-22-55,0-603-881-118.
Szkoła Języka Angielskiego,
PROGRESS, Słupsk, Szczecińska 57.

AUTO-Nauka Tkaczyk,
094/347-11-77.
CENTRUM Edukacji Dorosłych Słupsk,
Grodzka 9,0-59/842-49-35 prowadzi
nabór na kurs przygotowawczy do
egzaminów eksternistycznych z

EMPIK Szkoła Języków Obcych ogłasza
zapisy na kursy językowe:
Koszalin, 094/346-24-30,346-03-27;
Słupsk, 059/840-11-50,840-16-31.
EMPIK Szkoła Języków Obcych ogłasza
zapisy na kursy językowe;
Słupsk, 059/840-11-50,840-16-31;
Koszalin, 094/346-24-30,346-03-27.
EMPIK Szkoła Języków Obcych ogłasza
zapisy na kursy językowe:
Słupsk, 059/840-11-50,840-16-31;
Koszalin, 094/346-24-30,346-03-27.
KURS komputerowy od podstaw.
Poltim, 34-04-717.

HYDRAULICZNO - budowlane””

OGÓLNOBUDOWLANE, 810-33-11,

LOGOS -kursy przygotowawcze do

Informacje udziela;
"Computer College"
Koszalin,
ul. H. Modrzejewskiej 71,
tel/fax (094) 34-11-741

OGÓLNOBUDOWLANE.

K-639

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
w dniu 25 sierpnia 2001 roku zmarł w wieku 49 lat

MARIUSZ WILGUCKI

cieli ubiegających się o stopień
nauczyciela dyplomowanego.
Słupsk, tel. 843-60-10.
NIEMIECKI. (0-59) 84-30-968.
NIEMIECKI od podstaw. Poltim,
34-04-717.
OŚRODEK Kształcenia Ustawicznego
„Anna” Słupsk: Liceum Ogólno

Informatyczna Szkoła Policealna

kształcące -12 m-cy, Technikum
Żywienia Zbiorowego -15 m-cy.

0-606-277-916,0-602-453-293.
PCE SŁUPSK, Grottgera 10a.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

> technik - informatyk
(o specjalnościach: grafika komputerowa,
sieci komputerowe, serwisant sprzętu kom
puterowego, projektant strony WWW i inne)

>
^
>•
>

technik - administracji,
technik - ekonomista,
technik - rachunkowości,
technik - archiwista

Najukochańszy Syn i Brat
śp.

LOGOS - konsultacje dla nauczy

(059) 84-37-810; całodobowo

ATRAKCYJNY zawód - informatyk.
Policealna Szkoła Informatyczna
CSS-icMax, Koszalin, (094) 3407-407.

0-603-294-101.

czwartek (9 -13).
LOGOS-kursy językowe. Słupsk,
tel. 843-60-10.

matury, egzaminów wstępnych na
studia, testów kompetencji. Słupsk,
tel. 843-60-10.

zaprasza do
Policealnego Studium na kierunki:

ANGIELSKI. Niemiecki. Dorośli. Kurs.
0-59/843-18-50.

0-608484-903.

LICEUM Ogólnokształcące dla
Dorosłych. Słupsk, Młyńska 7a.
Zapisy: środy (14-17), piątki
(10 -13). Dzwoń: 0-59/843-18-50,
0-6Ö2446-979 poniedziałek -

Informacje: pn.-czw. 15-17.

ANGIELSKI. 0-59/845-24-25,
0608-33-2041.

(drobne remonty). 0-59/843-32-76,
0-607-891-903.________________

t

tel. 059/843-28-20 lub 84-72-670.
ANGIELSKI od podstaw od zaraz.
Poltim, 34-04-717.

będą odbywały się

ANGIELSKI + komputer.
(0-59)844-03-76.

HYDRAULICZNE. 0-605-824-667.

nasz

młodzież szkolną do nauki jęz.
angielskiego w roku szkolnym
2001/ 2002. Szczegóły,

Zajęcia

w Koszalinie!

Uwaga! Można zdobyć certyfikat Novell'a
dla administratorów sieci komputerowych.

wyprowadzenie godz. 13.

Computer College

Pogrążona w smutku Rodzina

Koszalin, ul. H. Modrzejewskiej 71,
tel. (0-94) 3411741

AMBULATORIUM

KSIĄŻECZKA zdrowia. „MEDICAL

Prywatnej Lecznicy Chirurgicznej PRAXIS

BETA”, Modrzejewskiej 23 A,
094/341-10-49.

DLA WSZYSTKICH PACJENTÓW

PROMOCJA! - 30 % zniżki dla
rencistów, emerytów - na badanie
IRYDOLOGICZNE - określanie stanu
zdrowia z tęczówki oka. Polecamy
również zabiegi: akupunktury,

K-ORT

IbHNR SPHZĘt OKTOreSYttNY i »SHMimAfYjl
Sfttfęi OSTOPEBYCTÜY i »S«MimAfYj»Y

kwantoterapii, rezonansu magnetycz

75-648 KOSZALIN ul. Leśna 3
otwarte: pn-czw 7-15.30, pt 7-15
tel./fax (094) 345-01-56,
347-42-97, 345-35-50 w. 365

nego, masażu. MELISSA sp. z o.o.
Koszalin, ul. Moniuszki 2,
340-35-97.
PROTEZY dentystyczne - inne,
094/341-52-08,0-601-057-168.

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY
*
*
*
*

wózki inwalidzkie
protezy kończyn
buty ortopedyczne
gorsety

PSYCHIATRA Zbyszkowicz Sławno,
0601-616-319

ŚRODKI POMOCNICZE:
* protezy piersi * peruki
* worki kolostomijne * cewniki

PSYCHOTERAPEUTA Iwona
Walkowiak - (094) 343-69-92,

DYSTRYBUUJEMY

.

* pieluch omajtki
TENA
* pieluchy anatomiczne
bezpłatna infolinia
0800-157-009

POLICEALNA - pracownik socjalny,
technik administracji. Czwartek,
piątek 15.30-17.30, sobota 8-12,
0-59/845-62-40, codziennie:

0-606-901-113.

PSYCHOTERAPIA uzależ
nień, Zbigniew Cieślik,
(094)341-31-24,
0-603-839-646.

Refundacja przez Zachodniopomorską
Regionalną Kasę Chorych
i Branżową Kasę Chorych

IUALERGOSAN-Ośrodek
Diagnostyki i Terapii Alergii (testy,

REHABILITACJA dzieci i dorosłych,
masaże. „MEDICAL BETA”, Koszalin,
094/34-10-869,0-501-511-540.

odczulanie, spirometria, EKG).
Lekarze specjaliści: alergolog,
internista, neurolog, pediatra,
reumatolog, dermatolog, laryngolog.
Koszalin, 094/34-25-091.__________

REHABILITACJA, fizykoterapia u
pacjenta. 0-601-92-86-40.

!! ALERGICZNE testy,
odczulanie, laseroterapia,
krioterapia, żylaki, „pajączki”.
CHIRURGIA, NEUROLOGIA.
BICOM-MED Koszalin,
Piłsudskiego 73,340-49-40.

!!!!!! STUDIO 2000, yaccuzi, sauna,
drink bar, parking, Cadillac do
dyspozycji. Kołobrzeg, 35-814-48,
zatrudnię._______________________

ALKOHOLOWE odtruwanie.
Terapia. Ustka, 8147-232,
0-60246-86-31.
____

!!!! Amor, Kołobrzeg, 35-286-42,
0-604-593-576,0-605-625-104.

ALKOHOLOWE odtruwanie również
w domu pacjenta. ESPERAL. Dyskret
nie - lekarz, 094/34-11-049.

! MALIBU Kołobrzeg, 35-188-18.
Zatrudnię, zakwaterowanie gratis.
! NICOLETTE 0504-603-170.

AMADENT, gabinety stomatologiczne,
RTG. Czynne do 22. (094) 340-50-36,
0-607-25-21-75.

! PAMELA. Słupsk, 844-00-14,0-602649-148. Zatrudnię.

BEZBOLESNE leczenie stomatologicz

! SANDRA. 0-602-671-845.

ne, protetyka, zachowawcza, raty.
Koszalin, Modrzejewskiej 13/2.
(094) 346-58-30.

! Violetta, Kołobrzeg, 35-171-70.
Zatrudnię. Zakwaterowanie gratis.

! Przyjedziemy 84-11484.

0-600-547-483. Prywatnie.

BRODAWKI, kurzajki, włókniaki,
wrastające paznokcie, odciski LASEROWO, (094) 341-28-75,
0-602-187-867.

0-604-841-247. Ewa. Słupsk.
Zatrudnię.
AGATA, Magda - całodo
bowo. 0-602-671-845.

CEBULA Dorota i Witold - Gabinet
Stomatologiczny pełen zakres,
lasery, ultradźwięki. Poniedziałek,
środa, piątek 16-18.30.
Koszalin, Zgoda 9/04,340-22-61,
0602-873-898,0-602-32-10-64._____

AGNES, Kołobrzeg, 35-163-64.
Promocyjne ceny. Zatrudnię.

CENTRUM Dentystyczno - Anestezjolo
giczne, Koszalin, Świętego Wojciecha

AGNIESZKA, Gośka, Iwona,
Justyna - wybierz nas!
0-59/84-39-659,0-609-311-240.

24,094/340-39-17.

AMAZONKI, Kołobrzeg,

CHIRURGIA ogólna, estetyczna,

0-603-190-350.

lasery: naczyniaki, pajączki,
brodawki, nerwobóle. Koszalin,
340-31-50; 0-605-284-307.

AMELIA 0603-705-198.
ANIA. 0-503-118-065.
ANNABELL- koleżanki do współpracy.

DIETA CAMBRIDGE. Koszalin,
34-10-573,0-603-748-588.____

Zapraszamy - 0-603-443-196.
AREK, 0-692-140-028._____________
ARTEMIDA-spróbuj, zadzwoń! Słupsk,

ELKAP lekarze różnych
specjalności, USG, badania

0-600-152-195.

wstępne, okresowe. Obdukcja.
Esperal. Czynne codziennie
8-22, soboty, niedziele 8 - 20.
Koszalin, Zakole 10,342-0242,
GABINETY STOMATOLOGICZNE.
RATY. Piłsudskiego 88 A,
(094)345-09-28._________________

CZWORECZKA, Kołobrzeg,
0-607-750-052.
DRINK-BAR, salon masażu erotyczne
go zaprasza na szampańską zabawę.
Ustka, 0-601-64-43-94.
DWUDZIESTOLATEK - 0-608-195-422.

GINEKOLOG, zabieg, 0-605-389-680.

DZESIKA Słupsk,
0606-426-664,842-60-98.

HANDLOWE po ZSZ 2-letnie. SZKOŁA
GINEKOLOG: Przemysław Kaczanow
ski, wtorki, piątki: 16 -18, Zielona 39,
340-36-69. USG - ocena narządu

GORĄCA Daria. Słupsk,

rodnego, piersi.

0-600-515-744.

0-602-294-537,0-502-099-079.
SZKOŁA angielskiego Proboszcz Maloney, Koszalin, Jana z Kolna 7,

uprawnienia do nauczania

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu
1 września br. na Starym Cmentarzu w Słupsku
Wystawienie w kaplicy cmentarnej o godz. 12.20

informacje i zgłoszenia:

ZAOCZNE po ZSZ 2-letnie. LICEUM

wszystkie poziomy, egzaminy
Cambridge, nauczyciel - Keith
Maloney, lingwista, dyplom RSA -

Informatyczne Liceum
Ogólnokształcące
dla młodzieży i dorosłych

www.studioirena.hg.pl

INFORMUJEMY IŻ Z DNIEM 1 WRZEŚNIA

ANGIELSKI. Studium Języków Obcych
GLOB w Słupsku zaprasza dzieci i

0604-950-775.

Podyplomowe
Studium Matematyki

UWAGA!

zostaje przeniesione na ul. Szczecińską 32

licencja. 094/342-79-30,

Trwa nabór na

pieczywa - producent. 0-608-311-733.

-trwała depilacja, mikrodermabrazja,
kosmetologia estetyczna.
(094)346-4949,

Rejestracja 0603 990 401

REGAŁY drewniane do warzyw i

DEKARSKO - ciesielskie, ogólno
budowlane. 0-59/84-00-101,
0-605-089-517.

:

UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

KURS pracowników ochrony -

Wydział Matematyki
i Informatyki

instalacje. 0-59/844-00-16,
0-602-313-044.

GINEKOLOGIA. Zabiegi zaawansowa-

IRENA Studio Kosmetyczne

lei. (094)341-31-31,340-82-14
|SWIDWIN, tel. (094) 36-524-74
l KOŁOBRZEG, tel. (094) 35-443-49
\KALISZ POMORSKI, tel. (094) 36-34-706

EMPIK Szkoła Języków Obcych ogłasza
zapisy na kursy językowe:
Koszalin, 094/346-24-30,346-03-27;
Słupsk, 059/840-11-50,840-16-31.

(Uwaga! Uczestnicy mają
możliwość uzyskania
certyfikatów Novell'a)

POMIARY i wykonywanie uziemień,

DEKARSKO - blacharskie.
0-59/81-49-154.

\
\ KOSZALIN,

UPRAWNIENIA SEP w weekend.
Poltim, 34-04-717.

ne. 0503-664-977.___________A-232

semestry.___________

„SIECI KOMPUTE
ROWE”

(059)81-42-567,
0-604-149-691.

CYKLINOWANIE bezpyłowe. Słupsk,
0-59/84343-20,0-601-64-10-92.
Kaliszewski.

PRYWATNYM LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

zakresu liceum ogólnokształcącego.
Średnie wykształcenie w 3 lub 4

„ZARZĄDZANIE
W OŚWIACIE”

KOMINKI ■ pracownia.
Wkłady - projekt, montaż.

MEBLE kuchenne, łazienkowe, lustra.
Produkcja - „KRYSTOM". Koszalin,
Wąwozowa 15a, 094/34-10-354.

\

• FINANSE IRACHUNKOWOŚĆ • EKONOMIKA I ORGANIZACJA <
• ORGANIZACJA REKIAMY • ADMINISTRACJA • INFORMATYKA
•OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO• RACHUNKOWOŚĆ•

WYKONAWSTWO wnętrz - remonty.
0-600-735-292.

AUTOALARMY, blokady, znakowanie
pojazdów, klimatyzacja, radioodtwarza

tel. (094) 341-31-31,340-82-14
tel.(094)36 524 74
tel. (059) 810-76-62

KOŁOBRZEG, tel.(094)35-443-49
LĘBORK,
tel.(059) 86-21-293
SZCZECINEK, tel. (094) 37-427-08
CZŁUCHÓW, tel.(059)83-425-07
am
^SYSTEMMNAUCZANIA: WIECZOROWY i ZAOCZNY
DRAWSKO - te 094136-347-06 i/noiiui/i GW
FÖÄAM KSZTAŁCENIA NA PODBUDOWIE
' TeL |U"'
m U6 UMMh
|
SZKOŁY ZASADNICZEJI PODSTAWOWEJ

Lębork, 059/862-3342.

ALARMY, MONITORING

piątek, 31 sierpnia 2001

angielskiego jako obcego.
Grupy max. 8 osób, 0-601-455-605.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie
z powodu śmierci

ANTONIEGO JĘDRALA
naszego Kolegi, długoletniego pracownika
Zakładowej Dyspozycji Ruchu

ś

ŚREDNIE - matura pół roku lub rok

składają

'

nauki; zaocznie, czesne 130 m-c.

Zarząd i Współpracownicy Zakładu Energetycznego
Koszalin Spółka Akcyjna

Koszalin, 094/342-38-49, Słupsk,
059/845-6448.

OGŁOSZENIA

piątek, 31 sierpnia 2001

KAMELIA Słupsk, 843-57-54.
KAMILA 0602-722-037.__________

DORABIAJ! Domowa praca dla

WYKWALIFIKOWANYCH

wydawnictwa - 790 brutto

do robót budowlanych.

A

-0501-07-21-00.

KATRIN. Słupsk, 84242-30.

A-237

0-600-735-292.

KAMIENIARZA-liternika.
(0-59)84-28-555.

ZATRUDNIĘ agentów ubezpieczenio-

0-600-157-253 (9-21).__________

MONTERA okien PCV z doświadcze
niem. Słupsk, 848-50-68,

ZATRUDNIĘ młode panie

NATALI, 0605-386-931.__________

praca stała.

NIGHT-CLUB „Messalina”

MONTERÓW samochodowych

- profesjonalnie. Słupsk, Sosno

instalacji gazowych,
elektroników samochodowych -

Zatrudnię.______________________
LUIZA prywatnie. Słupsk,

wa 11,841-10-72.

K-2094

NIGHT Club w Gdyni zatrudni panie.
0-601-67-0101_________________
NIGHT Club zatrudni panie. Gdynia

(chętnie studentki) do pracy.
Tel. 0605-280-720.

ZA długi żony Danuty Barbary

MURARZA, pomocnika z
samochodem - praca w Gdańsku -

Wieliczko, zamieszkałej na

ZAKOPANE-Ząb, pokoje
z łazienkami, (018) 207-10-07,

ul. Gąszczak 27, Koszalin

0-601-866-828.______________

pilnie! 059/84-64-562.

nie odpowiadam - mąż.

NAUCZYCIELI języka angielskiego
ze Stupska i Bytowa zatrudnię.
0-606-85-30-34.

PATRYCJA 0600-991-910,

ROMA, Kołobrzeg, 35-226-10,
0-606-330-769.________________

OPIEKUNKĘ do dziecka - Potęgowo.
0-608-525-550.

ZATRUDNIMY panie. Koszalin,

lub niemieckiego.
0-59/81-49-830

ZMYSŁOWA dwudziestopięciolatka
(Szczecinek-prywatnie),
0-609-270-060.

TURYSTYCZ H

(7-15), 0-501-711-389.

AUTOKARY, busy - wynajem,

PILNIE! Umieścimy reklamę

i
150 zł dziennie. 024/355-24-06.
___________________________ A-244
23-LETNI, prawo jazdy kat.B, własny
samochód, język niemiecki - poszukuje
pracy. 0-608-175-114._____________

(pojazdy, budynki) - 2 500
-umowa,0602-39-49-31

i dzieci w celu zatrudnienia
w charakterze statystów, modeli,
fotomodoli. Fotoofertę kierować:
00-956 Warszawa 10, skr. poczt.2.
info: 022/622-51-34,
www.newmodels.com.pl_______
ANKIETERÓW zatrudnię,
0-606-872-974._________________
CIEKAWA praca dla kierowników

Jan Travel, Koszalin,

PRACA-fryzjerów „Sebastian”, Ustka,

(094)341-01-17._____________

0-502-319-282.

BUS przewozy - kraj, zagranica.

PRACA - szwajcarska firma.
Poprowadzę do sukcesu.
Kołobrzeg. (094)35-427-05;
0-607-19-15-88,0-603-082-357.

0-607-596-346._____________
GLOBTOURIST - wynajem
mikrobusów, autokarów od 9
do 51 osób, koncesja,

PRZEDSIĘBIORSTWO

kraj, zagranica. (094) 354-26-77,

Produkcyjne „Selfa” zatrudni
inżyniera technologii żywności

0-601-555-174,______________

w Bornem Sulinowie.
Zapewniamy mieszkanie.
Telefon kontakt, 094/ 342-24-21
lub 0606-90-97-26.
K-2096
PRZYJMĘ do pracy sprzedawcę,

ODYS-autokary-kraj,
zagranica. (094) 346-53-31,
342-43-93.__________________
ODYS - wczasy, wycieczki - kraj,

094/346-50-31.__________________

Kołobrzeg, 35-263-26 po 17.

346-27-64.

PRZYJMĘ na docieplenie,
0-607-667-309.

na kłopoty z personelem.
Doradztwo personalne G&K,
094/347-12-66.

komputerowo, -wynajem
sali: konferencje, imprezy,
059/84244-40.___________ ,

Sławno, Rapackiego 2 a,
(059) 810-70-12, Świdwin,

RONDO. 0-59/84-39-126,
0-603-756-330.__________________

(094)365-49-56.________________

SKTS Słupsk, 84-14-520

-0-604-212-607.________________

Batalionów Chłopskich 1,

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

LOMBARD. Filmowa 1, Słupsk,
84-23-177.
POŻYCZKI lombardowe,
059/843-62-14.

POŻYCZKI nieudokumentowane

RATY dla wszystkich,
wszystko na raty,
sprzedaż ratalna oraz tanie
kredyty gotówkowe do
5000. Do 3 000 bez

„KARINA” plac Dąbrowskiego 6
zaprasza na kurs „prawa jazdy”
kat. B. Otwarcie kursu
3,5.09.2001 godz. 16.30.
informacje 0 602 377 239,
(059)843 1019.________________

TRANSPORT 31,0-602-316-495,

WIRAŻ-(059) 84-38-870,

0-608-728-069.

poręczycieli. 059/ 842-01-00,
843-45-79 wew. 38
(10-17.30)

0-603-601-553.

POŻYCZKI lombardowe. Słupsk,

BIZNE

„Złoty Róg’’, 840-22-00.

I

1

KOMPUTE

KOMPUTERY - sprzedaż, modernizacja.
Koszalin, 340-54-98.
NOTEBOOKI, AKCESORIA, NOWE,
UŻYWANE, PAMIĘCI, SERWIS,
KOSZALIN, KASZUBSKA 25,
094/346-56-37.________________

I

NASZ REGION
USŁUGI

Potrzebujesz gotówki?
Udzielamy pożyczek gotówkowych
od 500 zl do 10 000 zł na dowolne cele!
• do 6.000 zl bez poręczycieli
f do 3.000zł bez zgody współmałżonka
• okres spłaty od 3 miesięcy do 3 lat
| niskie oprocentowanie i szybka wypłata gotówki

DRZWI antywłamaniowe,
„GERDA” - montaż ’’ARBA” Lębork, 10 Marca 5,
86-213-18,86-228-21.

ISlkkKREDYT - Słupsk, ul. Jed. Narodowej 4/5

NOTEBOOKI, komputery,
internet, ZUS, deklaracje przez
internet, www.kompix.pl,
094/340-49-49.__________________

tel.(059) 840 00 03,840 37 90
eMkredyt - Koszalin, ul. Zwycięstwa 7-9

tel.(094) 346 59 88

SPRZEDAŻ, naprawa, modernizacja.
Słupsk, 840-22-00._______________

SZCZECINEK-GAMBIT
Auto-Complex części
do aut zagranicznych. Bukowa 3,
094/37-432-06,

FIRMA przyjmie wspólnika z gotówką.

094/37-418-86.

0-605-099-246.

illlS

KREDYTY. 0-59/84-04-184.
SZCZECINEK-szlifiernia:

SKUTECZNY system Multilotka -TVP
„Biuro Ogłoszeń" 0504-699-613.
A-238

DOBRANAKADRA.FR.PL-zaklęcie

ZAWIOZĘ tanio busem.
0502-404457.

zagranica. (094) 346-53-31,

grup. Sektor ubezpieczeniowofinansowy. 0-603-082-358,

(pok. 214), (094)354-60-68;

przewozy, wycieczki, wczasy.
A-237

AGENCJA Reklamowa poszukuje
kobiet, mężczyzn, młodzież

Kołobrzeg, Łopuskiego 23

PZM-OT oferuje: -prawo jazdy:

TANIO, solidnie. 0-59/84043-69,
0-604-358-031.__________________

SKRADZIONO legitymację
Petrycka Aleksandra.

Koszalin, Grunwaldzka 6,
(094)346-54-08,346-31-31;

-wszystkie kategorie, profesjonalnie,
bezstresowo, komputerowy system
egzaminacyjny.___________________

faWUIBV
Bi

szkolną ZSO Miastko, bilet PKS -

OSOBĘ do laboratorium,
znajomość języka angielskiego

(094) 341-58-27._______________

TRANS-LUX. Autokary,
mikrobusy, wynajem, koncesja.
Kraj, zagranica, 094/346-52-51,
0-602-398-892._______________
TURYSTA, 094/34245-11
zaprasza do Pragi, 13 -17.09.01 420,00._____________________

0-607-67-67-67,________________

zatrudnię.______________________

K-2095

KREDYTY gotówkowe „Inwest".

KURS kat. B. Spotkanie
4 września godz. 16. Cena 550 zł.
CKP, Koszalińska 5, Słupsk,
844-38-58,0-608-18-37-64.

POLSKA ■ Norwegia,
bilety, przejazd, ubezpieczenie.
Ustka, 8149-227,
0-601-84-05-25.

wych, 0-601-217-358.______________

atrakcyjne zarobki:
0-59/842-49-64.

www.spgn.pl/messalina

Głos Pomoiza

UCZNIÓW do serwisu samochodowe

OKAZJA! Grecja - tanio:
499 zł/os., 2 tygodnie
-4 ostatnie miejsca,
wyjazd 26 września:
0-501-640-901,

go. 0-59/842-88-78.
W Niemczech, 0-504-997-882.

0-607-361-261.

ESKAR Kosynierów 47A,
094/341-34-60.________________
KATEGORIA B, C, testy
komputerowe. Ustka, Dom
Kultury. Spotkanie organizacyjne
4 września godz. 16.15,843-97-95,
843-36-76.

szlifowanie wałów,

KREDYT DO 30 000 BEZ PORĘCZYCIE
LA 0-609-482-580.______________

cylindrów, planowanie,

KREDYT do 50 000 zł, 0-603-057-438.

regeneracja głowic.
Zapewniam części do

KREDYTY gotówkowe.
„TRAF”, Słupsk, W. Polskiego 53,
840-34-70.

wykonywanych usług,
Miła 49,094/374-17-32.

FABRYKA OKIEN i DRZWI z PCV
od dziś 20% TANIEJ!

76 ■ 270 Ustka, Cliarnowo 3a, tel. (0 59) 8461141,8461143, tel./fax: 8461142
Towarzystwo
Edukacji
Bankowej SA

Wrocławskie Kopalnie
Surowców Mineralnych S.A.
53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 5

SZKOŁA
BANKOWOŚCI
I FINANSÓW

• technik rachunkowości
(uprawnienia do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych) W'

• technik ekonomista

STUDIUM«#*
FINANSÓW
• technik ekonomista

Szkoła Turystyki
• technik obsługi rjg3
turystycznej
(na specjalizacji eko- i agroturystyka)

GWARANCJA

PRACY!
ul. Grottgera 13, SŁUPSK
tel./fax (059) 843 84 66
lub 843 92 06 www.teb.pl

oferują do sprzedaży:

Ośrodek wczasowy w miejscowości
Dębina k/Rowów, gmina Ustka.
Ośrodek położony jest ok. 800 m od morza na gruncie o powierzch
ni 2,65 ha, którego WKSM S.A. jest użytkownikiem wieczystym.
Ośrodek składa sie z;
- ośmiu wolno stojących budynków typu willowego o po
wierzchni od 180 m2 do 202 m2 każdy
- domków campingowych dwupokojowvch o powierzchni
24,5 m2 - 24 szt.
- bloku żywieniowego na 400 osób
- kawiarni
- obiektów sanitarnych, wod-kan i elektrycznych
- zaplecza rekreacyjnego, dróg wewnętrznych i działek nie
zabudowanych.
Ośrodek posiada pełne wyposażenie hotelowe oraz wyposaże
nie gastronomiczne (stołówkowe i kawiarniane) przygotowany jest
do prowadzenia działalności. Istnieje możliwość kupna całego ośrodka
lub wybranej części. Cena wywoławcza za cały ośrodek wg wyceny
biegłego wynosi 2.200 tys. zł. Oferty zawierające proponowaną cenę
i zakres kupna należy składać w zaklejonych kopertach w sekreta
riacie WKSM S.A. Wszelkich informacji udziela Dział Geologicz
no Górniczy tel. (071 338 47 95). Oglądanie ośrodka wczasowego
jest możliwe po uzgodnieniu tego z Zarządem WKSM S.A.
K.2090

roplasto

Zarząd Miasta Szczecinka
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. pl. Wolności 13 zo
stały wywieszone wykazy lokali mieszkalnych w budynkach przy:
ulicy Toruńskiej 15, Chełmińskiej 2, Wodociągowej 5c,
A. Krajowej 71 b, Piłsudskiego 14a, Wyszyńskiego 20, Toruń
skiej 10, 1-go Maja 36 a, Kościuszki 2, Drahimskiej 5.
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemców (art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospo
darce nieruchomościami j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543).

g-moi

Zgodnie z § 5 uchwały Nr XXIV/219/2000

Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 czerwca 2000 roku
w sprawie zlecania zadań własnych Miasta podmiotom nie zaliczonym do
sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku,
zmienionej uchwalą Nr XXV/229/2000 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia
29 czerwca 2000 roku w sprawie zlecania zadań własnych Miasta podmio
tom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających
w celu osiągnięcia zysku.

Zarząd Miasta Darłowo
informuje, że do 30 września 2000 roku przyjmuje oferty
na realizację w 2002 roku zadań własnych miasta:
- wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeź
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 25, poz. 112 z późn. zm.),
- uprawniania sportu i rekreacji ruchowej na podstawie ustawy o kulturze fizycz
nej z dnia 18 stycznia 1996 roku (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.).
Oferty powinny zawierać dane określone w wyżej wymienionej uchwale
Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2000 roku. Oferty należy złożyć w sekre
tariacie Urzędu Miejskiego w Darłowie, ul. Plac Kościuszki 9.
K.2uir
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21. Letnia Uniwersjada

KOSZYKÓWKA ■ Akademickie mistrzostwa Polski

Jakub Czaja
wicemistrzem na 3.000 m

Wygrali pięć spotkań
w drodze po „złoto”

akub Czaja, student farmacji wy - powiedział Czaja - Bardzo się
Akademii Medycznej w Gdań cieszę, że udało mi się sięgnąć po me
sku, wywalczył w środę w Pekinie dal i poprawić rekord życiowy. Źle
srebrny medal 21. Uniwersjady w skoczyłem przez rów, podobny błąd
biegu na 3000 metrów z przeszko popełniłem niedawno na zawodach w
dami. Polaka wyprzedził jedynie Amsterdamie. Muszę jeszcze na tym
Amerykanin Anthony Famiglietti.
popracować. Biegam jednak coraz
Czaja, zawodnik SKLA Sopot, po szybciej i może spełni się kiedyś moje
prawił w Pekinie rekord życiowy, uzy marzenie o poprawieniu rekordu Pol
skując czas 8.23,00. W zawodach lek ski.”
koatletycznych Uniwersjady, które
Dobrze spisywał się w konkursie
zakończą się w sobotę, reprezentanci skoku wzwyż Grzegorz Sposób. Po za
Polski zdobyli dotychczas dwa medale liczeniu, w drugiej próbie, wysokości
- wcześniej na podium stanęła Kata 2,26 m znalazł się w czołówce zawo
rzyna Żakowicz, trzecia w konkursie dów, ale poprzeczki na wysokości 2,28
pchnięcia kulą.
nie zdołał już pokonać i zakończył wy
W finałowym biegu przeszkodow- stęp na czwartym miejscu. Zaciętą
ców wystartowało aż 21 zawodników, walkę o zwycięstwo stoczyli Rosjanin
bowiem gospodarze zawodów zrezy Aleksander Krawców i Białorusin
gnowali z przeprowadzenia elimina Giennadij Moroz. Obaj skoczyli po
cji. Przez długi czas Polak biegł na 2,28 i o zwycięstwie rozstrzygnęła do
trzeciej pozycji, ze stratą kilkunastu grywka, podczas której obniżono po
metrów do prowadzącej dwójki - Fa- przeczkę ponownie na 2,26. Pierwszy
migliettiego i Szwajcara Christiana pokonał tę wysokość Rosjanin i to on
Bełza. Na półtora okrążenia przed został złotym medalistą Uniwersjady.
metą przyspieszył, zostawił trzymają
W finale konkursu rzutu dyskiem
cych się dotychczas za jego plecami wystąpił Olgierd Stański, zajmując
rywali i doszedł czołowej dwójki. Uda szóste miejsce z reultatem 60,16 m.
ło mu się nawet objąć prowadzenie, Triumfował Estończyk Aleksander
ale na ostatnim skoku przez rów z Tammert - 65,19 m. Nie powiodło się
wodą popełnił błąd. Wylądował na Sylwii Korzeniowskiej w chodzie na
obu nogach w wodzie, stracił rytm i 10 km. Młodsza siostra najbardziej
Amerykanin zdołał go wyprzedzić. utytułowanego chodziarza na świecie,
„Famiglietti był faworytem, miał naj Roberta, zajęła 11 miejsce, ze stratą
lepszy z nas wszystkich rekord życio 4.32 minuty do triumfatorki.
(SUW)

J

ak już wczoraj informowaliśmy, dowski - 6, Konare - 6, Wiechowski drużyna koszykarzy AZS-ZA- 4, Stefanowski - 3.
GAZ Koszalin (poprzednio AZS Również w drugim meczu koszaliBWSH ZAGAZ. O powrocie do po nianie nie mieli większych proble
przedniej nazwy, jak nas poinfor mów z odniesieniem zwycięstwa, po
mował wiceprezes klubu, Jerzy Le konując AZS Politechnikę Gliwice
wandowski, Zarząd podjął decyzję 101:53 (20:14, 29:18, 31:14, 21:7).
25 sierpnia br.) wywalczyła tytuł Punkty dla AZS ZAGAZ uzyskali:
akademickiego mistrza Polski. Był Kujawa - 20, Dąbrowski — 18, Raj
to drugi taki sukces w historii ko kowski -12, Konare -12, Wiechow
szalińskiego klubu.
ski - 9, Klocek - 9, Krajewski - 8,
Turniej finałowy Akademickich Korgiel - 7, Lewandowski - 4.
Mistrzostw Polski rozegrano w Gliwi
Najtrudniej, sądząc po wyniku
cach i przystąpiło do niego sześć dru 97:75 (24:21,22:15,23:22,28:17), było
żyn, które grały systemem „każdy z koszalinianom wygrać z AZS Poli
każdym”.
technika Warszawa. Jednak i w tym
Drużyna AZS ZAGAZ Koszalin meczu nie zawiedli. Punkty dla ko
prowadzona przez trenera Jerzego szalińskiej ekipy zdobyli: Krajewski Olejniczaka okazała się w tych zawo 18, Wiechowsłd -17, Balcerzak -13,
dach bezkonkurencyjna wygrywając Konare -10, Rajkowski -10, Kujawa
wszystkie spotkania i to bardzo wy - 9, Klocek - 6.
raźnie.
W czwartym meczu turniejowym
W pierwszym meczu koszałinianie koszykarze AZS ZAGAZ zwyciężyli
pokonali AZS Opole 120:47 (29:11, AZS Szczecin 99:69 (24:14, 23:12,
26:2,29:13,36:11).
26:15,26:22), a punkty dla triumfato
Punkty dla zwycięzców zdobyli: rów zdobywali: Balcerzak - 12, Dą
Kujawa - 20, Rajkowski -15, Balce- browski - 12, Rajkowski - 11, Wie
rzak -15, Krajewski -12, Koczan - chowski -11, Koczan -11, Krajewski
10, Korgiel -10, Klocek - 8, Lewan -11, Konare - 9, Kujawa - 8 Klocek

J

- 6, Lewandowski - 3, Stefanowski
-2.
W ostatnim spotkaniu koszalinianie zanotowali także sukces, wygry
wając z AZS Toruń 119:72 (38:11,
27:31, 22:21, 28:23). Punkty dla AZS
ZAGAZ zdobyli: Koczan - 22, Rajkow
ski — 20, Balcerzak -19, Krajewski 13, Konare - 10, Kujawa - 8, Wie
chowski - 8, Klocek - 7, Stefanowski
- 5, Dąbrowski - 4, Korgiel - 2, Lewadnowski-1.
Po tym sukcesie, koszykarze AZS
ZAGAZ powrócili do Koszalina i od
poniedziałku rozpoczynają treningi u
siebie.
W trakcie przygotowań do nowego
sezonu będą uczestniczyć jeszcze w
dwóch turniejach. Pierwszy z nich ro
zegrany zostanie w dniach 8-9 wrze
śnia w Szczecinie, a sparingpartnerami koszalińskiego zespołu będą dru
żyny: Turów Zgorzelec, Zastał Zielona
Góra i SKK Szczecin. Tydzień później
planowany jest turniej w Koszalinie
również z udziałem czterech zespo
łów.
O szczegółach tej imprezy poinfor
mujemy.
(SUW)

TENIS BUS Open

Rafter jako pierwszy
awansował
do trzeciej rundy
riumfator z lat 1997-98, Austra pania) 6:2, 2:6, 6:2, 6:3; Nicolas Lalijczyk Patrick Rafter - rozsta pentti (Ekwador, 26) - Davide Sanguwiony z numerem szóstym - jako inetti (Wiochy) 6:4,7:5,6:3; Guillermo
pierwszy awansował do trzeciej Canas (Argentyna, 27) - Wayne Ar
rundy wielkoszlemowego turnieju thurs (Australia) 6:1, 6:3, 6:7 (7-9),
tenisowego US Open w Nowym 6:2.
Jorku (z pulą nagród 15,8 min
Dwie zwyciężczynie nowojorskiej
doi.).
imprezy, Amerykanki Lindsay Da
W środę, w meczu drugiej rundy venport i Serena Williams awanso
Rafter pokonał triumfatora poznań wały w środę do trzeciej rundy turnie
skiego challengera ATP Polish Open ju kobiet. Rozstawiona z numerem
sprzed roku, Belga Christophe’a Ro- trzecim, Davenport - triumfatorka
chusa 7:5, 6:2, 6:1. Także w środę US Open z 1998 roku - pokonała w
swoje pierwsze w tym roku zwycię drugiej rundzie Francuzkę Emilie
stwa na kortach Flushing Meadows Loit 6:0, 6:2, natomiast Williams (nr
odnieśli triumfatorzy dwóch wielkosz- 10.), która zwyciężyła tu w 1999 r.,
lemowych turniejów: Roland Garros - wygrała z Czeszką Denisą Chladkovą
Brazylijczyk Gustavo Kuerten (nr 1.) 6:1, 6:1. Awans do trzeciej rundy wy
i Chorwat Goran Ivanisevic, który walczyły także m.in.: liderka rankin
wygrał Wimbledon. Z US Open poże gu WTA Tour Szwajcarka Martina
gnał się natomiast, rozstawiony z nu Hingis (nr 1.), Belgijka Justine Henin
merem 19., Szwed Thomas Enqvist, (6.) i Amerykanka Monica Seles (7.).
którego pokonał w czterech setach Oto wyniki spotkań drugiej mndy
Niemiec Bjom Phau 6:3,4:6,6:3,6:4.
gry pojedynczej kobiet z udziałem roz
Oto wyniki środowych pojedynków stawionych zawodniczek: Martina
gry pojedynczej mężczyzn z udziałem Hingis (Szwajcaria, 1) - Lina Krasnorozstawionych graczy: druga runda - rucka (Rosja) 6:0, 6:2; Lindsay Da
Patrick Rafter (Australia, 6) - Chri venport (USA, 3) - Emilie Loit (Fran
stophe Rochus (Belgia) 7:5, 6:2, 6:1; cja) 6:0,6:2; Justine Henin (Belgia, 6)
pierwsza runda - Gustavo Kuerten - Patty Schnyder (Szwajcaria) 6:7 (7(Brazylia, 1) - Daniel Vacek (Czechy) 9), 6:1, 6:4; Monica Seles (USA, 7) 6:4, 6:4, 3:6, 7:5; Arnaud Clement Jewgienia
Kulikowska
(Rosja)
(Francja, 12) - Galo Blanco (Hiszpa 6:1,6:4; Serena Williams (USA, 10) —
nia) 6:2, 4:6, 6:3, 6:4; Goran Ivanise Denisa Chladkova (Czech) 6:1, 6:1;
vic (Chorwacja, 15) - Hugo Armando Meghann Shaughnessy (USA, 12)
(USA) 6:4, 6:4, 6:3; Tommy Haas - Asa Carlsson (Szwecja) 7:6 (7-4),
(Niemcy, 16) - John van Lottum (Ho 6:3; Jelena Dokic (Jugosławia, 14) landia) 6:2,6:2,7:6 (7-5); Carlos Moya Lilia Osterloh (USA) 6:3,6:3; Arantxa
(Hiszpania, 17) - Mardy Fish (USA) Sanchez-Vicario (Hiszpania, 20)
6:3, 7:6 (7-3), 6:3; Bjom Phau (Niem - Ai Sugiyama (Japonia) 6:3,6:2; An
cy) - Thomas Enqvist (Szwecja, 19) geles Montolio (Hiszpania, 27) 6:3, 4:6, 6:3, 6:4; Dominik Hrbaty Miriam Oremans (Holandia) 6:2,
(Słowacja, 23)-Alex Calatrava (Hisz 6:1.
(SUW)

T

*

*

Australijczyk Patrick Rafter rozstawiony z numerem szóstym - jako pierwszy awansował do trzeciej
rundy wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open
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HOKEJ NA LODZIE ■ Przygotowania reprezentacji Polski

PIŁKA NOŻNA ■ Puchar Ligi

Na początek - mistrz świata
Oświęcimiu 4 września re Czechami także zabraknie hokeistów ników” - powiedział kapitan repre
prezentacja Polski w hokeju grających za granicą. Na lodowisku w zentacji Polski, Waldemar Klisiak.
na lodzie rozegra pierwszy w tym
Oświęcimiu będzie Mariusz Czerkaw- „W hokeju, mimo iż to gra zespołowa,
sezonie mecz międzypaństwowy. ski, ale tylko jako widz.,Mariusz na potrzebna jest gwiazda, lider. Bardzo
Rywalem Polaków będzie mistrz stępnego dnia po meczu wyjeżdża do chcemy, by z nami w reprezentacji był
świata i mistrz olimpijski - druży swego klubu, New York Islanders. Mariusz” - dodał Wojciech Tkacz.
na narodowa Czech.
Nie będzie grał z Czechami, obawia „Jeżeli będzie mógł grać w reprezen
„To będzie wielkie wydarzenie się bowiem kontuzji. Po przylocie do tacji - przyjmiemy go bardzo serdecz
sportowe. Gramy przecież z mistrzem Nowego Jorku czekają go testy w klu nie. Będzie dla drużyny wsparciem
świata. Nasza drużyna do tego meczu bie” - poinformował prezes PZHL. moralnym. Liczymy na Mariusza.
będzie dobrze przygotowana. Oba Czerkawski nie występował w repre Rozmawiałem z nim miesiąc temu.
wiam się jedynie o to, by świadomość zentacji Polski w mistrzostwach we Jeżeli mu na to pozwoli sytuacja w
gry z mistrzami świata nie sparaliżo Francji, gdzie drużyna polska wywal NHL (jego drużyna nie będzie grała w
wała naszych hokeistów” - powie czyła awans do tegorocznych mi play off) - obiecał wziąć udział w przy
dział trener reprezentacji Polski, strzostw w Szwecji.
gotowaniach do mistrzostw świata i w
Wiktor Pysz.
„Mariusz - to wielka indywidual mistrzostwach.
Po meczu z Czechami polscy hoke ność. Potrzebny jest w drużynie, cho
Polscy hokeiści mają wielce nega
iści trzykrotnie zmierzą się z Kanadą. ciażby ze względu na swój sposób by tywny bilans gier z hokeistami Czech,
Do spotkań tych dojdzie w Warszawie cia - i na lodzie, i poza lodowiskiem - wcześniej Czechosłowacji. Na 46 spo
(ewentualnie w Tychach) 25 paź jest przykładem dla młodych zawod tkań Polacy wygrali trzy, a dwa zre
dziernika, w Gdańsku - 26.10. oraz w
Krynicy - 28.10. „Czy mecz odbędzie
się na Torwarze w Warszawie - zale
ży od tego, czy na czas zostanie za
mrożona płyta na tym obiekcie. Jeżeli
będzie trzeba zmienić miejsce tego
spotkania - odbędzie się ono w Ty
chach” - poinformował prezes PZHL,
Zenon Hajduga. Przed mistrzostwa
mi świata w Szwecji polscy hokeiści
mają jeszcze w planie udział w turnie
ju w Norwegii (9-11.11.) i w Danii (1517.02.2002). „Po raz ostatni hokeiści
czescy (reprezentacja CSRS) wystąpi
li w Polsce w 1976 roku - podczas mi
strzostw świata w Katowicach. Teraz
oni zaproponowali grę z nami. Ich
oferta, a także innych rywali — to
efekt awansu polskich hokeistów do
grupy A” - dodał prezes Hajduga.
Polacy prawo gry w 2002 roku w
elitarnej grupie mistrzostw świata w
Szwecji (dawna nazwa - grupa A)
zdobyli wygrywając tegoroczne mi
strzostwa dywizji pierwszej we Fran
cji. Hokeiści Czech także rozpoczną
sezon meczem w Oświęcimiu.
W szeregach dziesięciokrotnego
mistrza świata i aktualnego złotego
medalisty olimpijskiego nie będzie za
wodników z klubów NHL. Oni rozpo
czynają okres przygotowawczy do
nadchodzących rozgrywek. W awizo
wanym przez Czechów składzie bę
dzie natomiast trzech mistrzów olim
pijskich z Nagano: Martin Prochazka,
Libor Prochazka i David Moravec,
sześciu tegorocznych mistrzów świata
z Niemiec: Petr Czajanek, Viktor Ujczik, Moravec, M. Prochazka, Jaroslav Hlinka i Jan Tamajko, grających
w czeskich klubach. Z liczącej 37 za
wodników kadry olimpijskiej trenera
Josefa Augusty okazję gry w meczu z
Polską będą zapewne mieli: Michał
Sykora, Czajanek, M. Prochazka, Ujczik, Moravec i Libor Zabransky.
W reprezentacji Polski w meczu z

W

misowali. Hokeiści polscy wygrali
mecz inaugurujący wzajemne kon
takty -1:0 w Pradze, w 23.01.1926 r.
Drugie zwycięstwo - także 1:0, to
efekt dyskwalifikacji czeskiego hoke
isty Pospiszila na olimpiadzie w Innsbrucku (nä lodzie było 1:7). I trzeci
sukces - wygrana w mistrzostwach
świata w Moskwie w 1986 roku, 2:1
nad aktualnym wówczas mistrzem
świata.
W bilansie znajdują się również
wysokie porażki Polaków - jak 2:17
(MS w 1955 r), 1:14 (na olimpiadzie w
Sapoporo w 1972 i na MŚ w Moskwie
w 1973) czy 0:15 w ostatnimjak dotąd
spotkaniu hokeistów obu krajów,
podczas MŚ w 1989 r. w Sztokholmie.
Bilans bramek: 340:66 na korzyść
najbliższych rywali.
(pap, SUW)

Remisy
Pogoni
i Arniki
iespodziankami środowych me
czów czwartej rundy piłkarskie
go Pucharu Ligi były remisy pierw
szoligowych Pogoni Szczecin i Arni
ki Wronki z drugoligowymi Hutni
kiem Kraków i Lechem Poznań.
W meczu Pogoni z Hutnikiem
obie drużyny strzeliły po jednej
bramce. Natomiast we Wronkach
kibice obejrzeli aż sześć goli - po
trzy dla każdej ze stron.
Ciekawy przebieg miał mecz beniaminka ekstraklasy KSZO Ostrowiec z
mistrzem Polski i liderem grupy A Wisłą Kraków. Do przerwy był remis
1:1. W drugiej części grający na wyjeździe wiślacy pokazali na co ich stać i
ostatecznie zwyciężyli 3:2. Drugi z beniaminków, RKS Fameg Radomsko
zagrał w Chorzowie z Ruchem. Obie
drużyny rywalizują w grupie B, gdzie
spisują się jednak znacznie poniżej
oczekiwań - Fameg zajmuje szóste, a
Ruch siódme miejsce. Środowe spo
tkanie zakończyło się bezbramkowym
remisem.
Oto wyniki pierwszych meczów
czwartej rundy piłkarskiego Pucharu
Ligi: Hutnik Kraków - Pogoń Szcze
cin 1:1 (1:1), KSZO Ostrowiec - Wisła
Kraków 2:3 (1:1), Ruch Chorzów RKS Radomsko 0:0, Legia Warszawa
- Górnik Zabrze 1:1 (0:0), Zagłębie
Lubin - Hetman Zamość 2:0 (1:0),
Groclin Dyskobolia Grodzisk - GKS
Katowice 0:1 (0:1), Arnica Wronki Lech Poznań 3:3 (0:2).
Rewanże zaplanowane są 3 paź
dziernika.
(suw)

N

PIŁKA RĘCZNA ■ Turniej „Vier Tore
Cup”

Zsukcesem
wróciły
z Neubrandenburga
Neubrandenburgu rozegrano
międzynarodowym
turniej
„Vier Tore Cup”, w którym do ry
walizacji przystąpiły między inny
mi szczypiornistki AZS Politechni
ki Koszalińskiej. Triumfowały one
w tej imprezie wygrywając pięć
spotkań.
Koszalinianki prowadzone przez
trenera Józefa Cudzika zwyciężyły
kolejno: z SV Fortuna 50 Neubran
denburg 11:6, z TSV Nord Harislee
17:5, z HC Fuchse 11:3, z HG Gladsaxe IF Kopenhaga 1117:6, z HG Gladsaxe IF Kopenhaga 113:7.
Szczylpiemistki AZS Politechnika
grały w składzie (w nawiasach liczba
zdobytych bramek w całym turnieju):
Ilona Hauzer - Katarzyna Mataczyńska (8), Iwona Machalewska (5), Ka
rolina Kadlec (12), Joanna Chmiel
(13), Paulina Radek (5), Agnieszka
Kowalska (18), Katarzyna Majewska
(3), Magdalena Rosiak, Kamila Ko
łacz, Katarzyna Serówka, Paulina
Bauer.
Po tej imprezie trener Józef Cudzik
był zadowolony z postawy swojej dru
żyny: - Mogły zaprezentować w tej
imprezie swoje umiejętności Joanna
Chmiel, Katarzyna Mataczyńska i
Agnieszka Kowalska, które ostatnio
pauzowały z powodu kontuzji i cho
rób. Korzystnie zaprezentowały się
również inne zawodniczki, które mają
aspirujące występować w składzie
pierwszej drużyny - podkreślił szkoleniowiec piłkarek ręcznych AZS
Politechnika Koszalińska.
(SUW)

W

KOSZYKÓWKA ■ VI Turniej o Puchar Prezydenta Słupska

Gospodarze bez czterech podstawowych
o raz pierwszy przed nowym sezo

P

Huciński zapowiedział przyjazd do

młodych graczy będzie to doskonała

wienia. Daikin Kotwica też zapowiada

nem 2001/2002 kibice w Słup

Słupska w najsilniejszym zestawieniu

okazja do zaprezentowania swoich

wizytę w optymalnym zestawieniu.

sku będą mieli okazję zobaczyć me

na czele z nowo pozyskanym ze Szcze

umiejętności. Z konieczności na

Przypominamy harmonogram

cze kontrolne z udziałem koszykar

cina - Szymonem Szewczykiem, aktu

nietypowej pozycji 4-5 wystąpi Zbi

skiej drużyny ekstraklasy - Brok Czar

imprezy: piątek (31 bm.) - godz. 17

alnym reprezentantem kraju. Polphar

gniew Białek. Szansę gry dostanie

- Polpharma Pakmet - Sakałai,

ni. Poza gospodarzami w VI Turnieju

ma Pakmet niedawno też pozyskała

Łukasz Obrzut ze Szkoły Mistrzostwa

18.45 - uroczyste otwarcie turnieju,

Koszykarskim o Puchar Prezydenta

Tomasza Briegmanna, którego słup

Sportowego w Warce. Na rozegraniu

Słupska grać będą jeszcze dwa polskie

19 - Brok Czarni - Daikin Kotwica; so

scy sympatycy basketu doskonale pa

będzie Marcin Stokłosa. Ponadto

bota (1.09.) - 14 - Sakałai - Daikin

zespoły z I ligi: Polpharma Pakmet Sta

miętają z występów w barwach Czar

w składzie są jeszcze: Oleg Juszkin,

rogard Gdański i Daikin Kotwica Koło

Kotwica, 16 - Brok Czarni - Polphar

nych.

Augenijus Vaskys, Rafał Frank, Artur

brzeg oraz drużyna zagraniczna Saka-

ma Pakmet; niedziela (2.09.)

Słupski szkoleniowiec Aleksander Kru-

Golański, Dariusz Cywiński, Piotr Nose-

łai Wilno. Litewska ekipa w rozgryw

- 11 - Daikin Kotwica - Polpharma

tikow: - W tym turnieju wystąpimy

wicz. Dla moich podopiecznych jest to

Pakmet, 13 - Brok Czarni - Sakałai,

kach mistrzowskich ekstraklasy swoje

w osłabieniu bez czterech podstawo

jeden z etapów przygotowań do mi

14.45 - oficjalne zakończenie imprezy

go kraju edycji 2000/2001

wych koszykarzy białoruskich, którzy

strzowskiej walki w ekstraklasie.

połączone z wręczeniem nagród.

uplasowała się na czwartym miejscu.

przebywają na zgrupowaniu kadry.

Nie obawiam się debiutu przed znako

Właśnie goście z Wilna uważani są

Bilety na dwa mecze turniejowe

Przypomnę, że są to: Aleksiej Łaszkie-

mitą publicznością w Słupsku.

za głównego faworyta zawodów w hali

(dotyczy jednego dnia) w cenie 10,

wicz, Rusłan Bajdakow, Oleg Korze-

Kibice na pewno zrozumieją, że musi

15 i 20 zł oraz 30 zł (trybuna

„Gryfia". Trener starogardzian Tadeusz

niec i Andriej Krivonos. Dla niektórych

my poćwiczyć różne warianty i usta

VIP-0W). (FEN)

SPORT

Głos Pomorza
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Przygotowania
do meczu z Norwegią
nabierają tempa
|uż niewiele czasu pozostało do
reprezentacji Polski z
Norwegią w eliminacjach piłkar
skich mistrzostw świata/który od
będzie się w sobotę, 1 września w
Chorzowie.
S meczu

Przygotowania do tego spotkania,
które może zapewnić „biało- czerwo
nym” pierwszy od 16 lat awans do fi
nałów MŚ, nabierają tempa i idą
dwutorowo - w Konstancinie na
zgrupowaniu formę szlifują piłkarze,

Repi ezentant Polski Emmanuel Olisadebe (z prawej) walczy o piłkę
z Piotrem Bronowicki (z lewej) z Górnika Łęczna podczas środowego
meczu sparingowego

a w Chorzowie ostatnie decyzje po
dejmuje komitet organizacyjny.
W środę kadrowicze Jerzego En
gela udali się do Łęcznej, gdzie roze
grali mecz sparingowy z drugoligowym Górnikiem. Po golach Barto
sza Karwana, Pawła Kryszałowicza
i Radosława Gilewicza z karnego
dla reprezentacji Polski oraz Piotra
Cetnarowicza dla gospodarzy ka
drowicze -jak już informowaliśmy wygrali 3:i. Trener Jerzy Engel,
mimo kontuzji trapiących jego ka
drę, miał ostatnią sposobność
sprawdzenia przygotowywanych na
chorzowskie spotkanie wariantów
gry. Kadra zagrała w niemal opty
malnym składzie, z kurującym się
od momentu przyjazdu na zgrupo
wanie Piotrem Świerczewskim. Na
boisku przebywał on 45 minut. Nie
zagrał natomiast Radosław Kałużny.
Po meczu trener Jerzy Engel był
bardzo zadowolony ze sprawdzianu.
„Wszystko na to wskazuje, że Pio
trek Świerczewski będzie jednak
mógł wystąpić w sobotnim spotka
niu w Chorzowie. Znacznie poważ
niejszy uraz (mięśni przywodziciela)
Radosława Kałużnego być może
uniemożliwi mu sobotni występ w
Chorzowie, choć nasze służby me
dyczne będą czynić wszystko aby
mógł zagrać z Norwegią. Wiemy, że
rośnie presja wywierana na zespół,
dlatego ważnym czynnikiem będzie
psychiczne przygotowanie zawodni
ków do obydwu spotkań zarówno z
Norwegią, jak i Białorusią” - powie
dział selekcjoner.
Kontuzja Kałużnego to nie jedyny
problem, który trapi selekcjonera
Jerzego Engela. Wszystko wskazuje
na to, że w spotkaniach z Norwegią
i Białorusią nie zagra obrońca Jacek

środę odbyły się dwa zaległe
mecze drugiej ligi piłkarskiej.
W spotkaniu przełożonym z pierw
szej kolejki ŁKS Łódź pokonał
Odrę Opole 4:0, a w meczu szóstej.
serii Jagiellonia Białystok zremiso
wała z Zagłębiem Sosnowiec 2:2.
Zwycięstwo nad Odrą jest pierw
szym odniesionym w obecnych roz
grywkach przez ŁKS. Pozwohło ono
łodzianom przesunąć się z ostatniej
na 16. pozycję w tabeh. Opolanie prze
grali trzeci mecz z rzędu. Na uwagę
zasługuje wyczyn Adama Grada, któ
ry w ciągu 17 minut zdobył trzy gole
dla ŁKS zaliczając klasyczny hattrick.

W

1.

Świt

2.
3.
4.

Lech
Orlen
6KS Bełchatów
Ruch
Szczakowianka
Ceramika

5.
6.
7.

6
6
6
6
6
6
6
6

16
14
14
14
11
10
9
9

9-4
12-3
11-3
9-3
7-5
10-10
104
10-6
12-9
6-9
7-7
6-10
11-13
4-7

Bąk. Taką decyzję podjęła Komisja
8. Zagłębie
Dyscyplinarna Międzynarodowej Fe
9. Hetman
6
8
10. Górnik P.
deracji Piłkarskiej, co jest konse
6
8
11. Arka
6
7
kwencją czerwonej kartki, którą pił
12. OdraRyan
6
7
karz Olympique Lyon został ukarany
13. KS Myszków
6
6
w meczu eliminacji mistrzostw świa
14. Górnik Ł.
6
5
ta Armenia - Polska. PZPN natych
15. ■Roki
5
5
3-8
miast wystosował odwołanie od tej de
16. ŁKS Łódź
5
4
7-10
cyzji Komisji Dyscyplinarnego FIFA.
17. Hutnik
6
4
5-8
Do meczu z Norwegią cały czas
18. Jagiellonia
6
4
6-11
19. Włókniarz
6
3
przygotowują się również organizato
1-8
20. Polar
6
2
4-12
rzy. Rada Miejska Katowic na wnio
(SUW)
sek PZPN zadecydowała, iż w sobotę
w centrum miasta i okolicach Stadio
nu Śląskiego obowiązywał będzie cał
SZACHY ■ Turniej Przyszłych
kowity zakaz sprzedaży i podawania Arcymistrzów w Słupsku
alkoholu. Zakaz będzie obowiązywał
od godz. 6 do 24. Komitet Organiza
cyjny poinformował, że w sobotę w ka
sach Stadionu Śląskiego nie będzie
dystrybucji biletów, bowiem wszyst
kie zostały już sprzedane. Bramy sta
dionu zostaną otwarte o godz. 15. Z
Katowic i Bytomia do stadionu kurso
wać będą dodatkowe tramwaje i auto
Słupsku trwa VII Turniej Sza
busy.
chowy Przyszłych Arcymistrzów
Mecz eliminacji mistrzostw świata o Puchar Prezydenta Miasta. Z dnia na
Polska - Norwegia rozpocznie się w dzień sytuacja we wszystkich grupach
sobotę o godzinie 17.45 na Stadionie staje się coraz klarowniejsza. W VI
Śląskim w Chorzowie. Początek rundzie grupy „A” doszło do pojedynku
transmisji w Telewizji Polskiej w pro dwóch zawodników ze Słupska. Paweł
gramie 2 o godz. 17.30.
Maj zremisował z Bartoszem Zabłoc
Przypominamy dzisiaj sytuację w kim (obaj - TSz MCK). Na czele stawki
grupie 5 eliminacji mistrzostw świata jest Michał Szczepiński (Polonia 18
2002 roku w strefie europejskiej.
Słupsk) - 5,5 pkt.

Powoli
finiszują
na 64 polach

W

W turnieju „B” fotel lidera stracił Ka

1. Polska
2. Białoruś
3. Ukraina
4. Walia
5. Norwegia
6. Armenia

7
7
7
7
7
7

17
12
10
5
4
4

16-6
8-7
7-7
7-9
5-8
6-12

mil Brzeziński. Po sześciu rundach pro
wadzi Dariusz Kleczkowski - 5 punk
tów (obaj - TSz MCK). W turnieju „C”
(startują dzieci do lat 10) samotnym
przodownikiem został Michał Wodzyński (Apator Adriana Toruń) - 6 pkt.

Oprócz meczu Polska - Norwegia
odbędą się w tej grupie w najbliższą
sobotę dwa spotkania: Białoruś Ukraina oraz Walia - Armenia. (SUW)

Wśród uczestników turnieju „D” (doty
czy seniorów) lideruje Tomasz Górniak
(Przełom Postomino) - 5 pkt. Rundy
odbywają się codziennie w godz. 9-13
(Wydział Filologiczno-Humanistyczny
Pomorskiej Akademii Pedagogicznej

FORMUŁA 1 ■ Grand Prix Belgii

przy ul. Arciszewskiego). Zakończenie
słupskiej rywalizacji na 64 polach prze

Szczególne miejsce dla Schumachera
or Spa-Francorchamps, na któ na belgijskim torze czuje się bardzo
rym w niedzielę odbędzie wyścig dobrze niemiecki kierowca potwier
o Grand Prix Belgii - 14. eliminadził także w połowie lat 90. wygrywa
cja tegorocznych mistrzostw świa jąc na nim trzy razy z rzędu (w latach
ta Formuły 1 - jest szczególnym 1995-97). Drugi triumf odnotował
miejscem dla Niemca Michaela wraz z ekipą Benettona, a dwa na
Schumachera z teamu Ferrari.
stępne w barwach innej włoskiej eki
W belgijskim kurorcie czterokrotny py - Ferrari, w której szeregach ściga
mistrz świata - Schumacher zadebiu się do dzisiaj.
tował, dokładnie 25 sierpnia 1991
W niedzielę Schumacher stanie
roku, w ekipie Jordana. Rok później, przed szansą na poprawienie rekordu
właśnie w Spa, odniósł też pierwsze w wszech czasów w ilości zwycięstw w
karierze zwycięstwo w GP. Pierwszy wyścigach Grand Prix. Wygrywając
swój wyścig w Belgii zakończył już na przed dwoma tygodniami na węgier
starcie, bowiem w jego bolidzie spaliło skim torze Hungaroring zapisał na
się sprzęgło. W kolejnym sezonie, re swoim koncie 51. triumf w karierze,
prezentujący barwy włoskiego Benet- dzięki czemu zrównał się z legendar
tona, Schumacher stanął po raz nym Francuzem Alainem Prostem.
pierwszy na najwyższym stopniu po Jeżeli wygra w Spa wyrówna też re
dium, pokonując m.in. takich uzna kord pięciu triumfów na tym torze,
nych mistrzów jak Brytyjczyk Nigel należący do Senny. W1991 roku Bra
Mansel, Włoch Ricardo Patrese czy zylijczyk poprawił osiągnięcie Brytyj
Brazylijczyk Ayrton Senna. Fakt, że czyka Jima Clarca, który zwyciężał w

T

GP Belgii cztery razy z rzędu, w la
tach 1962-65.
Od chwili, gdy 32-letni Schuma
cher wygrał GP Węgier - zapewnia
jąc sobie czwarty w karierze, w tym
drugi z rzędu, tytuł mistrza świata
oraz zwycięstwo w klasyfikacji kon
struktorów ekipie Ferrari - uwaga ki
biców skierowana jest głównie na
walkę o drugą pozycję w klasyfikacji
MS. Do tytułu wicemistrzowskiego
pretendują: drugi kierowca Ferrari
Brazylijczyk Rubens Barrichello,
Szkot David Coulthard z ekipy McLąren-Mercedes oraz młodszy z braci
Schumacherów, Ralfjeżdżący w bar
wach teamu Williams-BMW. Coul
thard ma na koncie 51 punktów i o
pięć wyprzedza Barrichello (48). Czte
ry punkty traci do Brazylijczyka Ralf
Schumacher (44). Teoretycznie szan
se na włączenie się do tej rywalizacji
mają jeszcze partner Szkota z McLa-

widziane jest

LEKKOATLETYKA

rena - Fin Mika Häkkinen (22 pkt)
oraz drugi kierowca Williamsa, Ko
lumbijczyk Juan Pablo Montoya (15).
Sam Schumacher zapowiada, że posta
ra się pomóc swojemu partnerowi z Fer
rari. Życzy także jak najlepiej swojemu
bratu. Natomiast walka o drugą pozycję
na koniec sezonu wśród konstruktorów
toczy się pomiędzy McLarenem (72 pkt)
iWilliamsem(59).
Spa eliminacje MŚ odbywały się w
latach 1950-70 (z przerwami), w 1983
i regularnie od 1985 roku. Dziesięcio
krotnie gospodarzem tej rywalizacji
był Zolder (1973,1975-81 i 1984), a
dwa razy najlepsi kierowcy ścigali się
na torze Nivelles (1972 i 1974). Przed
rokiem w Spa zwyciężył - startujący z
pole position - Häkkinen, przed Michaelem i Ralfem Schumacherami.
W niedzielę kierowcy będą mieli do
pokonania dystans 44 okrążeń po

6968 m.

1 września (sobota), (fen)

(suw)

Mityng Sztormu
I# ołobrzeski Międzyszkolny Klub
iTmlekkoatletyczny Śztorm jest or
ganizatorem mityngu, który roze
grany zostanie w najbliższą sobotę,
1 września na stadionie miejskim
w Białogardzie. Podczas tych zawo
dów, których początek wyznaczono
na godz. 15.30 będzie można uzy
skać I klasę.
Prawo startu w imprezie mają za
wodniczki i zawodnicy urodzeni w
1987 roku i starsi. Muszą mieć rów
nież aktualne badania lekarskie.
Zgłoszenia imienne na obowiązują
cych drukach Polskiego Związku Lek
kiej Atletyki przyjmowane są na ad
res: KMKL Sztorm, 78-100 Koło
brzeg, ul. Łopuskiego 42 lub telefo
nicznie pod numerem 0 605 661 480
do 31 sierpnia.
(SUW)

„Buongiorno” to
pizzeria
i spagheteria w stylu
włoskim,
otwarta w
Koszalinie
strona 20
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Rynek w Lęborku
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W sobotnioniedzielnych i p
Targach
|
Wystawienniczo- ®
Handlowych w
Złocieńcu wzięło jS
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rejonów Polski
-w tym ze
Szczecina
i Zgierza. Nagrody
za najlepsze
produkty’’Zajączki
Złocieniaszki”
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-zdobyli wystawcy
z Czaplinka,
Drawska
Pomorskiego
iZłocieńca.
Pokazano wyroby
wielu branż, od
mąki i pieczywa po
okna plastikowe
i specjalistyczny
sprzęt budowlany.

Mrożenie produktów, czas
i sposoby przechowywania
strona 22
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Na zdjęciu: stoisko
Zakładów .
Zbożowo- i
Młynarskich I
w Szczecinie
FOT. GRZEGORZ SZCZEPAŃSKI

Sklep Muzyczny „Rytm'
strona 21

udział
36 wystawców
nie tylko z terenu
Pojezierza
Drawskiego,
ale i z dalszych

(„Dla każdego coś
atrakcyjnego”
-strona 18)
■■SBBtiSmi

0 musztardach, kaszach
1 ryżach
strona 23

m/wj

d następnego numeru „Rynku” rozpo- nić kupon i dostarczyć do redakcji (75-004 Ko- podręczników poszukują, a tymi, którzy chcą się
czynamy pośrednictwo w poszukiwaniu szalin, ul. Mickiewicza 24), a podane w nim ich pozbyć. Dane osoby - na życzenie - mogą
podręczników szkolnych. Nasza „giełda” dane opublikujemy bezpłatnie. Nasza rola pole-pozostać tylko do wiadomości redakcji, lecz wte
trwać będzie cały wrzesień. Wystarczy wypeł- ga na ułatwieniu kontaktu między tymi, którzy dy należy podać numer telefonu.

O

Sprzedam/Oddam
podręcznik szkolny

podręcznika szkolnego

z telefonów komórkowych tylko:
tytuł

autor

połączenie bezpłatne:

#~$m-F00-9I9

mój adres, telefon

autor

mój adres, telefon

18 Głos Pomona

RYNEK

piątek, 31 sierpnia 2001

Dla każdego coś atrakcyjnego
Targi Wystawienniczo - Handlowe w Złocieńcu wpisały się już w krajobraz gospodarczy Pojezierza Drawskiego, choć są imprezą bardzo młodą.
W dniach 25-26 sierpnia po raz trzeci mogliśmy się zapoznać z ofertą firm nie tylko z terenu południa województwa, ale i z dalszych stron
a pomysł zorganizowania tar sięgnęła 45. Na targach mogła się za
gów, prezentujących dorobek prezentować każda firma bez wzglę
gospodarczy Złocieńca i całego Poje
du na branżę i miejsce działania zierza Drawskiego wpadli trzy lata pod warunkiem, że wykupiła miejsce
temu przedsiębiorcy z tutejszego pod swoje stoisko w hali przy ul. CzaZrzeszenia Podmiotów Gospodar plineckiej lub na placu. Zapewniło to
czych - organizacji skupiającej wła ogromną różnorodność targowej ofer
ścicieli firm, pracodawców.
ty. Jak zwykle okazale prezentowało
Ubogi region, w którym przyszło im się stoisko piekarni Iwony i Kazimie
działać, ma niewielki potencjał go rza Pokutyńskich z Drawska, którzy
spodarczy. Wysokie bezrobocie para przygotowali między innymi wypieki
doksalnie zazębia się tu z problemem w kształcie statku i herbów wszyst
znalezienia rąk do pracy, ponieważ kich gmin powiatu drawskiego.
znaczna część ludzi bez pracy nie ma
Zainteresowanie zwiedzających
odpowiednich kwalifikacji. Z kolei wzbudzały okna firmy „Tur Piast” z
zdolna młodzież wyjeżdża do więk Czaplinka. Estetyczne elementy ma
szych aglomeracji miejskich z na lej architektury z naturalnych kru
dzieją znalezienia lepszego życia.
szyw (płyty chodnikowe, kominek, do
Mimo wszystkich przeszkód dzia nice, schody) to specjalność „Styl
łają na tym terenie ludzie, którzy zna Betu” z Drawska. Tuż obok stanęła
komicie odnaleźli się w wolnorynko ogromna koparka „Eko Betu” ze Zło
wej gospodarce, o czym najlepiej cieńca, nieco dalej - specjalistyczny
świadczy fakt, że z powodzeniem wóz miejscowego Zakładu Wodocią
funkcjonują w niej od lat. Ich produk gów i Kanalizacji.
ty są nierzadko znane w całej Polsce,
a czasem i za granicą, natomiast nie
„Zajączki Złocieniaszki”
zawsze o nich wiedzą... najbliżsi sąsiedzi. Targi są dobrą okazją, by się za
Dominowały firmy z najbliższych
poznać przynajmniej z fragmentem terenów, ale pojawiło się też kilku wy
gospodarczej rzeczywistości.
stawców z dalszych stron. „Acom” ze
Szczecina zaprezentował bogaty wy
bór klamek okiennych, drzwiowych,
Herby z ciasta, okna
zamków, okuć itp. „Telsat” z Gryfic
z plastiku...
reklamował systemy alarmowe, anW tym roku w targach wzięło tywłamaniowe, instalacje anten tele
udział 36 wystawców - więcej niż na wizyjnych itp. Szeroki asortyment
debiutanckiej imprezie dwa lata tkanin pokazała firma „Mag Rys” ze
temu (kiedy to przyjechało ich 27), ale Zgierza, która ma sklep w Złocieńcu.
już mniej niż rok temu, kiedy liczba
Dzieci oblegały komputery złocie-

N

REKLAMA

Piekarnia Iwony i Kazimierza Pokutyńskich przygotowała smakowite herby gmin powiatu drawskiego
nieckiej firmy „Giga” i brały udział w
konkursie zorganizowanym przez Za
chodniopomorski Ośrodek Ruchu
Drogowego. Dorośli natomiast mogli
skorzystać z bezpłatnego przeglądu
pojazdów. Jak zwykle pojawili się też
przedstawiciele kilku banków, którzy
proponowali swoje usługi adresowane
do firm. Stoiska oraz produkty oce
niała i nagradzała „Zajączkami Złocieniaszkami” komisja. Na targi przy
jechała grupa niemieckich przedsię
biorców z niemieckiego miasta Kose

row, zainteresowanych nawiązaniem
kontaktów handlowych i uczestnic
twem w przyszłym roku.

Znaleźć klienta
Przedsiębiorcy twierdzą, że uczest
nictwo w złocienieckich targach daje
im szansę dotarcia do interesującego
ich klienta, podczas gdy na wielkich
imprezach targowych ich oferta prze
pada. - Na naszym terenie osiedlają
się ludzie ze Szczecina, którzy budują

domy i poszukują wykonawców nie
zbędnych prac na miejscu - mówią
właściciele wykonującego m.in. insta
lacje kanalizacyjne „Eko Betu” ze Zło
cieńca Józef i Jarosław Cieślikowie. Nie wszyscy mieszkańcy tego terenu
znają nasze produkty, dlatego mimo olbrzymich kosztów - decydu
jemy się na uczestnictwo w targach,
bo jesteśmy przekonani, że przynosi
to efekt - mówi współwłaściciel draw
skiego „Styl Betu” Artur Jurewicz.
Grzegorz Szczepański

Rozmowa
z Edwardem
Hengierem,
prezesem Zrzeszenia
Podmiotów
Gospodarczych
w Złocieńcu

Nie stawiamy
ograniczeń

JNtMAI

► Mniej firm wystawia teraz swoje
produkty niż w roku ubiegłym. Dla
czego?
Edward Hengier: - Nie było to dla
nas, organizatorów, zaskoczeniem.
Wiele firm przeżywa trudności i nie
stać ich na uczestnictwo w targach.
Wiąże się to z kosztami - trzeba nie
tylko wykupić miejsce, ale i zapłacić
pracownikom za dodatkowe godziny,
przygotować ekspozycję. Spodziewali
śmy się tego, dlatego utrzymaliśmy
ubiegłoroczną cenę. Mimo to wiele
firm zrezygnowało z uczestnictwa
niemal w ostatniej chwili. Będziemy
oczywiście kontynuować imprezę w
kolejnych latach.
► Nie myśleliście o zorganizowaniu
targów dla jakiejś konkretnej bran
ży?
■ - Na naszym terenie działa za mało
podmiotów gospodarczych, aby to się
udało. Dlatego nie stawiamy żadnych
ograniczeń co do branży ani miejsca,
w którym działają. Większość wy
stawców pochodzi z najbliższych
miast, ale mamy także uczestników
ze Szczecina lub Zgierza. Z drugiej
strony - targi nie wzbudzają żadnego
zainteresowania na przykład wśród
przedsiębiorstw w o wiele bliższym
Szczecinka
rozmawiał: Grzegorz Szczepański

Estetyczne wyroby z drewna przedstawiła firma Romana Beńki
z Wierzchowa

Nagrody za najlepsze produkty na Targach
Wystawienniczo-HandlowychwZłocieńcu
► Złoty „Zajączek Złocieniaszek” - „Tur Piast" z Czaplinka za okna PCV
z rozszerzeniem i roletą antywłamaniową
► Srebrny „Zajączek Złocieniaszek” - „Styl Bet” z Drawska Pomorskiego
za donicę w kształcie kuli
► Brązowy „Zajączek Złocieniaszek" - Powszechna Spółdzielnia Spożywców
„Jutrzenka” ze Złocieńca za chleb „Kołodziej”
► Za najlepsze stoiska przyznano równorzędne wyróżnienia firmie: „Mablus”
ze Złocieńca, piekarni Iwony i Kazimierza Pokutyńskich z Drawska Pom.
oraz PHU Gryfice, (geo)
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Telekomunikacja Polska przedstawia cztery Pakiety Taryfowe.
Dla osób rzadko korzystających z domowego telefonu idealne będą Pakiet Oszczędny
i Pakiet Niedrogi, dla często dzwoniących - Pakiet Standardowy i Aktywny.
SSiSSiiP
Każdy z nich odpowiada na określone potrzeby.
*
W Pakietach można znaleźć m.in. tańsze abonamenty,
darmowe minuty, niższe opłaty za połączenia -a to jeszcze nie wszystko!
.

DZISIAJ FINAŁKO
Obok znajduje się już OSTATNI element układanki!
Zbierz wszystkie kawałki naszego puzzle.
Ułóż z nich jedną całość, naklej na zwykłą kartkę i przyjdź już dzisiaj do
Biura Obsługi Klientów, przy ulicy Racławickiej 4 w Koszalinie
w godz. od 9.00 do 17.00.
Na pierwszych 100 osób, które zgłoszą się do nas z prawidłowo
ułożoną układanką czekają

koszulki polo

Zapraszamy!

'

RYNEK
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Pizzeria i spagheteria „Buongiorno" otworzyła swoje podwoje
w godzinach popołudniowych minionej soboty

Karmią we włoskim stylu
o już trzeci lokal oferujący spe cja. Na lokal składa się bowiem pięć
cjały kuchni włoskiej i kolejna pomieszczeń (w sumie przygotowano
pizzeria w Koszalinie. Właściciele65 miejsc), a każde z nich ma swoją
(spółka polsko-włoska) liczą na za nazwę. I tak na przykład w „kuchni’
interesowanie klientów, bo planu obserwować możemy przygotowywa
jąc otwarcie lokalu, kierowali się nie pizzy. „Spiżarnia” jest salką, w
gustem Polaków, wśród których której pod stropem zawieszono szyn
ogromną popularnością cieszą się ki, salami, papryki i suszone zioła.
włoskie dania. Właściciele debiuto Warto także posilić się w „pokoju kre
wali na koszalińskim rynku kilka densowym” lub na „dziedzińcu z balko
lat temu, otwierając lokal „Pizza nem”, gdzie nastrój tworzy muzyka
Top”
włoskiej rozgłośni radiowej. Najwięk
Szef kuchni, Roberto, jest z pocho szym dotychczas zainteresowaniem cie
dzenia Włochem. Piętnaście lat pra szy się „patio”, sprawiające wrażenie
cował w niemieckich lokalach serwu przeniesionego z włoskiego domu.
jących specjały włoskie i meksykań
Także najmłodsi klienci znajdą tu
skie. Podstawą sukcesu jego kuchni coś dla siebie, przygotowano dla nich
mają być naturalne składniki, wło specjalne menu oraz liczne niespo
skie makarony, oryginalne przepisy i dzianki, obsługa zapewnia maluchom
mistrzowskie wykonanie dań.
opiekę i obiecuje strzec przed nudą.
Odwiedzając „Buongiorno”, staje Na smakoszy czeka ciekawy wybór
my przed możliwością wyboru sah, w win, serów i salami z różnych regio
której odbywać będzie się konsump nów Włoch.
(łok)

T

Pierwsza degustacja specjałów z Bordeaux - nalewa mistrz wśród
znawców win, Konrad Potejko

Plotr Piotrowski,

dyrektor handlowy rzeszowskiego
„Bomeksu”, głównego importera
win francuskich w Polsce:
► Ostatnio panuje przekonanie, ja
koby Francja zagubiła się w pysze,
gdy tymczasem konkurencja nie
śpi... Rzeczywiście, kraje tzw. Nowe
go Świata czuwają, nieustannie ba
dają rynek, produkują nowe cieka
we smaki itd. Nie wolno nam jed
nak zapominać, że większość
z tych krajów uczyła się stawiać
pierwsze kroki w branży winiarskiej
właśnie od Francji. I tylko do Fran
cji, we wrześniu każdego roku, wi
nobranie przyciąga setki tysięcy tu
rystów.

wem. Wprost z Bordeaux sprowadziła
m.in. kolekcję czterech win stołowych
o nazwie Clair Belmont, najlepszych
do spożycia przez pierwsze dwa lata.
Białe i różowe ze względu na wyraź
nie cierpki smak są świetne w cha
rakterze aperitifów, czerwone pasują
do mięs i serów. Butelka Clair Bel
mont kosztuje w „Mario” ok. 15 zło
tych.
Podobną (lub trochę nawet niższą)
cenę zapłacimy za jedną z sześciu
butelek kolejnej kolekcji z Bordeaux,
o nazwie La Tourette. Ciemnoczerwo
ne, o bardzo charakterystycznym za
pachu, pochodzi z połączenia trzech
różnych winnych szczepów. Białe,
wytrawne i półsłodkie, jest efektem
połączenia dwóch szczepów. Delikat
niejsze w smaku, pite w sposób „sta
bilny” (czyli do trzech lampek dzien
nie), ujędrnia naczynia krwionośne,
likwiduje „zły” cholesterol w organi
zmie; zawiera dużo potasu i mikroele
mentów... najlepszy dowód, że
degustacje z cyklu „Szlakiem winnic
świata” coraz liczniej odwiedzają ko
szalińscy medycy, z kardiologami
włącznie!
Od 30 do 40 złotych kosztuje wy
trawne czerwone wino Chateau Per
inot o niezapomnianym, wyrazistym,
mocnym smaku. - To jest wino z ape
lacją, czyli już z wyższej półki zachwala rzeszowski znawca i pre
zenter win, Robert Nóżkowski. Łatwo je zauważyć (tylko w specjali
stycznych sklepach!) po nieprzezro
czystej, tzw. satynowej, gładkiej wyso
kiej butelce ze zwykłą, papierową ety
kietą. Z kolei ząbkowana etykieta ze
złotymi literami zdobi tańszą wersję
Chateau Perinot, odróżnianą smako
wo jedynie przez prawdziwych znaw
ców.
Ostatnia nowość rodem z Francji w
koszalińskiej winiarni to ekskluzyw
ne (45 - 50 złotych) ciemnoczerwone
Chateau de Bourdieu o kwaskowatym, wyraźnie cierpkim smaku, który
wyjątkowo długo pozostaje w ustach.
Ma ono także wyjątkowo mocny za
pach. Właściciel „Mario”, Mariusz Si
kora twierdzi przewrotnie, że wszyscy
ludzie mniej lub bardziej świadomie
doszukują się w winie romantyzmu...
- Kupują je głównie młodzi, zakocha
ni. Dla nich, oprócz smaku, równie
istotne jest, z kim się pije i w jakich
warunkach.
Maja Ignasiak

(PONAD 180 PROPOZYCJI
PIZZA (36 RODZAJÓW,
W CZTERECH ROZMIARACH
-OD 20 DO 46 CM)
■ Capricciosa

-od 5,50 zł

■ Vegetariana

-od 6,50 zł

■ Tropicana

- od 6,50 zł

■ Mexicana (pikantna)

-od 11 zł

MAKARONY (23 RODZAJE)
■ Spaghetti Napoli
(w sosie pomidorowym)

- 6,50 zł

■ Spaghetti Buongiorno (z mięsem,
szynką i śmietaną)

- 13 zł

■ Linguini Al Tonno (makaron
z tuńczykiem)

- 12,50 zł

■ Penne Melanzane (makaron
z bakłażanem)

- 9 zł

■ Linguini Alfredo (spaghetti
z krewetkami i śmietaną)

-19 zł

ZUPY (6 RODZAJÓW)
■ Di Pomodori (zupa pomidorowa)

Trunki z Francji
rodem
gyp oszalińska winiarnia „Mario”
fmznów poszerzyła ofertę swego
sklepu (w podziemiach pasażu
„Millenium”). U progu sezonu wi
nobrania postanowiła złożyć hołd
królestwu najszlachetniejszych al
koholi. Kiedy wrześniowe słońce
dogrzewa najmocniej, w winnicach
regionu Bordeaux zaczyna się oży
wiony ruch. Jego efekty trafiają
później na stoły całego świata. Od
badających rynek importerów zale
ży, czy będą to głównie wina „co
dzienne”, czy też bardziej eksklu
zywne, nie do kupienia w super
marketach.
W imporcie win francuskich specja
lizuje się jedna z pierwszych prywat
nych rodzimych firm winiarskich,
czyli ,3omex” z Lubeni pod Rzeszo-

WYBRANE MENU

-4,50 zł
■ Di Cipolle (zupa cebulowa) - 5 zł
■ Crema Dei Broccoli
(krem brokułowy)

- 5,50 zł

NAPOJE GORĄCE
(16 RODZAJÓW)
■ Latte Macchiato (trzykolorowa
kawa z mlekiem - przebój
restauracji)

- 8 zł

■ Eis Caffe (kawa mrożona)

- 6 zł

■ Cioccolato Caldo (czekolada
na gorąco)

-5 zł

■ Wino grzane

- 7 zł

DANIA ZE SZPINAKIEM
■ Di Spinaci (zupa szpinakowa)
- 5 zł
■ Pizza Spinaci

- od 8 zł

■ Penne Spinaci e Gorgonzola
(makaron ze szpinakiem i serem)
-13 zł

DESERY
■ Tiramisu

-9,50 zł

■ Macedonia (sałatka owocowa)

półtwardy makaron, przyprawy, zioła i najważniejsze: serce
prawdziwego Włocha

■ Geiato (deser lodowy)

- 7zł
- 8 zł

REKLAMA

Firma TERG RTV i AGD
zatrudni do nowego salonu w Szczecinku:

1. Kierownika sklepu
2. Sprzedawców do działu RTV i AGD
3. Panią do obsługi ratalnej sklepu
4. Sprzedawcę do działu komputerowego
5. Sprzedawców z grupą inwalidzką
Wymagania:
Wiek powyżej 25 lat, wykształcenie minimum średnie.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie 3 września (poniedziałek)
na godzinę 12 ul. B. Warszawy 6 (nowy budynek przy rynku - 1 piętro).
Prosimy o dostarczenie: CV, podanie, poprzednie świadectwa pracy.
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Długoterminowe
kredyty odnawialne,
rolnicy, działalność
gospodarcza, inni,
bez poręczycieli
z ubezpieczeniem
nażycie.
Szczecinek
i£
0607 287 057.
§!

Najwyższe rabaty

ORIX

Leasing

na auta!
3 Od 10% uproszczona
procedura

^ oprocentowanie do 8%*
- pełne AC OPEL i FIAT 1,99%

eksĘuzyzwia
100 sukien

• pozostałe auta clo 2,75%
Umowy podpisujemy u klienta,

78-400Szczecinek
ui(Derdowsf<jeßo 6

teL (094)37 44 309
czynne od 9-20

+48/94/373 II 12
+48/94/373 II 10
0502 42 82 82

i to nie wszystkie nasze atuty
‘dotyczy umów EURO
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Sklep Muzyczny „Rytm" przy ul. Orzeszkowej 12 w Lęborku proponuje towar nie tylko dla słuchaczy, ale i muzyków

Nie tylko płyty
klep istnieje 9 lat. Był pierw
szym i jedynym sklepem z ka
setami, płytami i instrumentami
muzycznymi w mieście. Jan Szczu
ko, właściciel „Rytmu”: - Chciałem
ożywić rynek muzyczny w Lęborku
i zaspokoić potrzeby klientów jeśli
chodzi o instrumenty (gitary,
keyboardy, flety, harmonijki ust
ne) i gadżety muzyczne (struny,
stroiki itp). Obecnie sprzedaję
trzy gitary miesięcznie, więc doce
lowo poszerzę ofertę w tej dziedzi
nie.
„Rytm” to jednak przede wszyst
kim wydawnictwa fonograficzne od
muzyki pop, rocka, jazzu poprzez lu
dową, etniczną i relaksacyjną do mu
zyki poważnej. Do tej ostatniej udało
się panu Janowi przekonać niejedne
go klienta. Szczuko: - Był nawet taki,
który przestał oglądać telewizję i po
powrocie do domu włączał płytę z mu
zyką klasyczną. Pan Jan jest miłośni
kiem tego typu muzyki. W jego skle
pie często płyną z głośników dźwięki
koncertów symfonicznych lub zna
nych oper. Szczuko: - Ostatnio zachę
Jan Szczuko: - Muzykę Boba Marleya oferuję na płycie kompaktowej i winybwej
cam do kupienia znakomitej płyty
Mont Serrat Caballe „The Ultimate
Collection”, na której znana sopra tymi ostatnimi nie jest największe, nowe („Gladiator”). Osoby zaintereso „Rytm”. Jestem w stanie sprowadzić
nistka śpiewa arie m.in. z oper Pucci ale hobbyści znajdą tu coś ciekawego wane tematyką lokalną mogą się za każdą płytę czy inny towar z wyjąt
niego, Verdiego i Rossiniego. Nieźle dla siebie np. płyty Led Zeppelin, opatrzyć w reklamowy film o Lęborku kiem oczywiście wydawnictw pirac
sprzedaje się płyta Carmina Burano Pink Floyd i Johna Lennona. W ofer w wersji polsko-, niemiecko- i angiel kich. Żeby docenić i przeżyć piękno
(muzyka z utworu scenicznego Carla cie nie mogło zabraknąć najnowocze skojęzycznej. Muzycy znajdą na pół muzyki potrzeba dźwięku prawdzi
śniejszych nośników dźwięku i obra kach nuty, czasopisma muzyczne i wego, a tego nie gwarantuje płyta pi
Orffa).
U pana Jana można kupić nagra zu, czyli płyt DVD (ok. 100 filmów i monografie wykonawców. Szczuko: - racka.
W przyszłym roku sklep zmieni wy
Atutem sklepu jest zaufanie moich
nia nie tylko na płytach kompakto koncertów grup muzycznych).
„Rytm” proponuje także kasety wi klientów, którzy wierzą w moją facho gląd. Szczuko: - Powiększę po
wych i kasetach, ale także na odcho
dzących do lamusa czarnych krąż deo od bajek dla dzieci („Przygody wość. Staram się wsłuchiwać w po wierzchnię handlową i zmienię wypo
kach. Szczuko: - Zainteresowanie Bolka i Lolka”) po najnowsze hity ki- trzeby ludzi, którzy odwiedzają sażenie (będzie jedno stoisko odsłu-

S

chowe płyt CD). Zatrudnię 2-3 osoby
do obsługi.
Sklep „Rytm” czynny jest od ponie
działku do piątku w godz. 10-18 (w so
boty 10-15).
Andrzej Radajewski
PRZYKŁADOWE CENY
Led Zeppelin „Four Symbols”
(płyta winylowa)

- 18 zł

Big Cyc „Nie wierzcie elektrykom”
(płyta winylowa)

- 14,50 zł
*

Black Sabbath „Never Say Die”

REKLAMA

\KREDYW
do 5 000 bez poręczycieli
do 3 500 bez zgody współmałżonka
* HIPOTECZNE OD 7,6%

na dowolny cel, remontowo budowlany
refinansowy na spłatę innego kredytu
Centralo Lębork
ul. Staromiejska 15 a/2
tel./fax (059) 86 33 444
Filia Słupsk
ul. Sienkiewicza 20 pok. 5
tel. (059) 840 37 15
(budynek Głosu Pomorza)
Szczecinek (094) 3722151,0502535630
Tczew 0606 96 88 15;
Kartuzy 0608 38 45 90; 0504 994 214
(058)6811899
Poszukujemy agentów chętnych do współpracy

AUTOk_ _ _ _ _

BUNIKS

TY, ul.Dluga i B. Wrzesień
MOSTY,
n*Lctot-Gi»U)l
(przjr trok
Lętort

kLMIUM

AUTO KOMIS
POŚREDNICTWO
SKUP SPRZEDAŻ ZAMIANA
IMPORT AUT Z ZAGRANICY
CAŁODOBOWA
POMOC DROGOWA
TEL 0502 059 018

r*9k 11

Ä SKOK

: mm

FRANCISZKA SmcrfKA

POŻYCZKA

JuźodtĄOA
Qł LĘBORK
UL. ARMII KRAJOWEJ 18

AS|S

ml (089) 883 33 54, M3 32 24

WYROBY DREWNIANE

(wideo)

- 58 zł

„Toy Story 2” (video)

- 48 zł

« schody-poręcza
parapety
« deski - lakiery

„Patriota” (video)

- 58 zł

Sklep Drzewny

Krawczyk & Bregovic

„Quo Vadis”
(ścieżka dźwiękowa na CD) - 47 zł
„Daj mi drugie życie” (kaseta magne

Lębork
ul. Targowa 50a
0608 86 12 32

tofonowa)

- 24 zł

Bee Gees „This Is Where I Came In”

Dostosujemy się do potrzeb
klienta!

(DVD)

-98zł

Gitara akustyczna

- 330 zł

co tydzień 3000 aktualnych
ogłoszeń drobnych

..finite'1

internetowe

łamy

, Y "KUPIEC"-sklep nr 23a
Lębork, Dworcowa 8, 862-18-78

• NAROŻNIKI • MEBLOŚCIANKI • TAPICERKA
• SYPIALNIE • KUCHNIE GOTOWE I NA WYMIAR
STOLIK RTV - promocja 5%

AUTO - GAZ SERVIS
84-300 Lębork, ul. Krzywoustego 15A, tel. 059/ 86313 66, tel./fax 059/ 86313 44

POSIADA CERTYFIKAT ZAKŁADU AUTORYZOWANEGO

TRADYCJA

■V..

nr PL/OO15

G wydanego przez

NOWOCZESNE OKNA

BRC

GAS EQUIPMENTS.

IZOLACYJNOŚĆ

Lębork, Zwycięstwa 41A
tel./fax (059) 862-33-42

JAKOŚĆ

CENA

SZCZELNOŚĆ

MINISTERSTWO TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ NA

MONTAŻ SAMOCHODOWYCH
INSTALACJI GAZOWYCH
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

KREDYTY
Słupsk, pi. Dąbrowskiego 6
tel. (059) 84-00-310
Bytów, Gdańska 12A
tel. (059) 822-33-24
Lębork, Zwycięstwa 41A
tel. (059) 862-33-42

do 5000 bez poręczyciela
min. dochód 580 zł netto
minimum formalności
niskie oprocentowanie
max ilość rat-48

-<?

WEEKEND KONSUMENTA

i Głos Pomorza

Zatrzymać świeżość
przez zamrożenie

piątek, 31 sierpnia 2001

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE
Słupsk, tel. 059 842 66 97

PRODUKCJA:

• płyty stropowe, korytkowe, nadproża * pustaki, bloczki, kręgi

/

WYKONAWSTWO:

3UD0~D0lil

• budynki jednorodzinne, budynki wielorodzinne

USŁUGI:

rok założenia 1986

• transportowo sprzętowe, naczepa 18T • dźwig 6T, wywrotki, koparka KS
• spychacz DT, cementowóz • dowóz żwiru i piasku na plac budowy

Niedługo z westchnieniem będziemy wspominać lato, a z nim świeże owoce i warzywa.
Posiłki będziemy urozmaicać tym, z czego udało się nam zrobić zapasy na zimę.
Poza marynowaniem, konserwowaniem czy suszeniem co nieco zamrozimy
łaśnie teraz, gdy owoce i wa
rzywa są tańsze powinniśmy
przedłużyć ich świeżość poprzez
mrożenie. Jeśli zrobimy to w sposób
właściwy, nie stracą smaku i witamin
oraz nie ulegną zepsuciu.
Zamrażać można praktycznie
wszystko: warzywa, owoce, mięso su
rowe lub gotowane czy pieczone, drób,
ryby a nawet ciasta i sosy. Do pako
wania produktów mrożonych dosko
nale nadają się folie aluminiowe lub
plastikowe pojemniki.. Zapobiegają
przenikaniu zapachów. Surowe owo
ce, warzywa, mięso czy ryby można
też pakować w plastikowe woreczki, a
dania gotowe do szczelnie zamyka
nych pojemników pamiętając, że pod
czas mrożenia ich objętość wzrasta o
około 20 procent.

W

Czas zamrażania:
► Szpinak, bób, groszek zielony, fasol
ka szparagowa kalafior (w kawał
kach) oraz mieszanka warzywna na
zupę (krojona w kostkę) - 12 miesię
cy
► Grzyby surowe (krojone) - 12 mie
sięcy
► Zioła aromatyczne (umyte, osuszo

Co i jak mrozimy:
za

► Warzywa - dobrze
przechowują się: kalafior
(pokrojony), groszek zielony,
fasolka szparagowa, szpinak,
brokuły, marchewka seler,
pietruszka, cebula (trzeba ją
obrać).
Mrożone pomidory nadają się
jedynie do sosów i zup.
Nie mrozimy ziemniaków,
bo będą miały słodki smak
i zmienioną konsystencję.

► Owoce takie jak truskawki,
jagody, czereśnie czy wiśnie
trzeba dokładnie umyć, po
dokładnym osuszeniu pestkowe
najlepiej wydrylować.
Można je zamrażać w
woreczkach, na tackach lub
pojemnikach.

tylko w kawałkach, a nie
w plastrach.
► Ciasta - mrozimy surowe lub
pieczone, kruche i drożdżowe.
Do surowego trzeba dodać
podwójną ilość proszku, bo w
niskiej temperaturze traci on
swoją skuteczność, a przed
pieczeniem rozmrażamy
bardzo wolno, by wyparowała
z niego wilgoć. Ciasto surowe
może być mrożone przez dwa
miesiące. Nie należy zamrażać
ciasta biszkoptowego, kremów
i ozdób.
► Sosy - bez obaw, na cztery
miesiące, można zamrażać sos
pomidorowy, chrzanowy,
grzybowy, beszamelowy
i mięsny, pod warunkiem, że
nie ma w nich śmietany.

► Ryby - można mrozić świeże
(zawsze wypatroszone) lub
obgotowane bez soli.
► Mięso - surowe opłukane
i osuszone kroimy w porcje lub
w całości zawijamy w folię.
Można zamrozić również
wędliny (nawet kaszankę) ale

► Wszystkie produkty, by nie
straciły swoich wartości
smakowych i odżywczych
mogą być mrożone tylko przez
określony okres. Dlatego przed
zamrożeniem dobrze jest
opisać opakowanie (nazwę
produktu i datę zamrożenia).

(Już od 19,90 zł)
Zakład Pogrzebowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Zieleni
spółki z o.o. w Słupsku siedziba firmy przy ul. Kaszubskiej 4
(wejście od podwórza przy bramie głównej cmentarza)
kompleksowe wykonanie usługi pogrzebowej,
nagrobki z kamieni naturalnych,
wykonawstwo grobowców
wiązanki i wieńce, znicze,
opiekę nad grobami (nasadzenia, sprzątanie otoczenia
grobu)l
r,
O

► Drób patroszony (w całości

1964 ROK

Informacje pod nr tel. 842 30 42 lub 0502 525 005

STUDIO KUCHENNE „GRACJA" s.c.
MEBLE KUCHENNE
I SPRZĘT
DO ZABUDOWY
PROJEKT

MONTAŻ

TERAZ MEBLE Z EKSPOZYCJI
PO BARDZO
ATRAKCYJNYCH CENACH

(TG)

ne i pokrojone) - 8 miesięcy

.ima,

oferuje:

76-200 Słupsk, Al. 3 Maja 22 (MCK), tel. (059) 843 13 03

lub porcjach) -12 miesięcy
► Ryby - tłuste - 2-3 miesiące,
chude - 4-6 miesięcy
► Mięso mielone
tłuste - 2-3 miesiące
chude - 4-6 miesięcy
► Mięso w porcjach:
cielęcina - 8-10 miesięcy
baranina - 6-10 miesięcy

samochodowe
fotooferty

wieprzowina - 5 miesięcy
wołowina -10-12 miesięcy

OFERUJEMY HA SPRZEDAŻ W CENTRUM SŁUPSKA
LOKALE USŁUGOWE

cena od 66 OOO zł brutto (32,2 m kw.)

PROJEKTOWANIE I ZAKŁADANIE 0GR0D0W

NOWE MIESZKANIA

ARCidTEkTURA OQRodoU/A

cena od 50 OOO zł (38,8 m kw.)

zIeIone

► I wplata min. 7000 zł, pozostałe przez 20 lat z krydytu (400 zt/m c)
* możliwość skorzystania z ulgi budowlanej lub
► umorzenie 50% odsetek od kredytu
► zasiedlenie „od zaraz”

dlłZEWA, IśRZfWy OzdobiNE I OWOCOWE

meWe,

.Koszalin, ul. Słowiańska 3 (01033 94) 342 2518, fax 342 24 21

ogłasza nabór na studia magisterskie dzienne
i zaoczne na kierunkach:
Organizacja i ekonomika przedsiębiorstw
• Handel zagraniczny
Informacji udziela Dziekanat Uczelni:

Koszalin, ul. Chałubińskiego 15, tel./fax: (094) 343 59 69 K,7

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP
w Warszawie

foMTANNy, bASEryy OCjJRodoWE

GDAŃSK, TRAKTAT ŚW. WOJCIECHA 291
tel. (058)309-46-41. fax (058)306-65-10
tel.kom. 0602-345-612
www.ogrody.jakr.pl; e-mail ogrody@jakr.p!

Przedsiębiorstwo P^dukcyjne Słupski uh Sygietyńskiego 5 (01033 59) 840-17 45

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie
Wydział Zamiejscowy w Koszalinie

EkRANy AkuSTyCINE

DEKORACJE ROŚLINNE WNĘTRZ

:

• 02-202 Warszawa, ul. Pandy 13, tel. (022) 823 66 23; fax (022) 823 66 69, 823 68 60
e-mail: wsptwp@it. com. pl; http; //www. it. pl/wsptwp
Nr rej. w Ministerstwie Edukacji Narodowej „20”

INSTYTUT POLITOLOGII
w Człuchowie

'

„BELPAP-PAPIĘR”

PROWADZI REKRUTACJĘ NA
WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE DZIENNE I ZAOCZNE

ul. Waryńskiego 14
KOSZALIN, tel. 3410-465

Z MOŻLIWOŚCIĄ KONTYNUOWANIA

artykuły szkolne,
biurowe

STUDIÓW MAGISTERSKICH
NA KIERUNKU

PARKER, WATERMAN

POLITOLOGIA

je 5%

specjalności:

- polityka samorządowa
i regionalna
- integracja europejska
- polityka ekorozwoju
Studia przygotowują do pracy w:
- administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli;

ADRESY}

□ RLEN TRANSPORT
SŁUPSK SP. z
(059) S4S 23 75
B4S 23 73,
BYTÓW - 822 SI 31,
S22 8 1 38
KOŁOBRZEG
(0-94) 351 74 79

- organach przedstawicielskich i organizacjach społecznych;
- środkach masowego przekazu;
-fundacjach i organizacjach współpracujących ze strukturami europejskimi;
- ośrodkach kształtowania i zarządzania środowiskiem;
-szkolnictwie (po uzupełnieniu zdobytego wykształcenia o wiedzę z zakresu pedagogiki).

Termin przyjmowania dokumentów do 8 września 2001 r.

CG

dla firm

rsi

W ubiegłym roku Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP zajęła pierwsze miejsce w rankingu
niepaństwowych uczelni pedagogicznych miesięcznika „Perspektywy” oraz trzecie miejsce
w rankingu tygodnika „Wprost” w kategorii najlepszych niepaństwowych uczelni
niebiznesowych.
os. Witosa 20, tei. (059) 834 1168, e-mail: ip-czluchow@post.pl

RYNEK

piątek, 31 sierpnia 2001

Głos Pomorza

■

Musztardowe smaki

WIEPRZOWINA

Gdy na świecie znane były różne gatunki musztardy, my znaliśmy stołową lub sarepską. Do dzisiaj są one produkowane
i chętnie kupowane choćby ze względu na niską cenę. Obok tych raczej łagodnych, smakosze mogą wybierać w ogromnej
ofercie innych rodzajów m usztardy, zarówno krajowych jak i zagranicznych producentów
odstawą produkcji musztardy aromatem ziół i przypraw ma łagodny
od dawna jest gorczyca. Począt smak. Nadaje się do sosów podawa
kowo do sproszkowanej gorczycynych do ryb i mięs gotowanych.
Meksykańska - ostry smak nadaje
dodawano ocet. Potem przepis
udoskonalono poprzez dodanie oli jej chili.
Francuska - jej aromat jest efek
wy i miodu. Do dzisiaj proces wyro
bu musztardy niewiele się zmienił. tem połączenia specjalnie dobranych
Jest to jedynie kwestia dodatków ziół i białego octu winnego. Doskonała
smakowych, a jej ostrość zależy do sosów mięsnych, również z dziczy ■W«*»«!*
stoŁOtys .
miedzy innymi od tego, jaką odmia zny,
M
Chrzanowa - jasnokremowa o cha
nę gorczycy zastosowano do pro
dukcji. Ocet nadaje musztardzie rakterystycznym smaku chrzanu, a
kwaskowaty smak oraz podobnie jej zapach tworzą przyprawy korzenjak sól przedłuża jej trwałość. Tak no-ziołowe. Dodawana do sosów, któ
że smak i kolor wprowadzają wa rymi przyprawia się gotowane warzy
rzywa, owoce lub inne przyprawy wa, jajka na twardo oraz gorące i zim twierdzą, że ich musztarda firmy „Maille” z Dijon nie ma sobie równych.
takie jak pieprz, chili, gałka musz ne potrawy z drobiu.
Musztardę przechowujemy w su
Grillowa - ostry smak nadaje jej
katołowa, cynamon lub goździki,
estragon, kolendra i inne. Dobra czarna gorczyca i płatki czerwonej pa chym i ciemnym miejscu oraz niskiej
musztarda musi mieć jednolita pryki. Jak jej nazwa wskazuje, nada temperaturze - najlepiej w lodówce.
konsystencję i nie może w niej być je się do potraw z grilla, ale doskonała Niewłaściwe przechowywanie może
jest również do gorących potraw pie sprawić, że musztarda wcześniej niż
pęcherzyków powietrza.
to wynika z daty ważności straci swe
W naszych sklepach dominują czonych.
Spośród musztard zagranicznych, wartości. Po każdym użyciu brzegi
musztardy Kamis: chrzanowa, czosn
kowa, miodowa, grillowa, sarepska, Polakom najbardziej odpowiadają słoiczka należy dokładnie wytrzeć i
delikatesowa, bawarska, francuska, niemieckie. Są dość łagodne, a ich słoik szczelnie zamknąć. Rozpoczęte
meksykańska. Każda z nich charak słodko-kwaśny smak wzbogacony jest opakowanie trzeba zużyć w ciągu
teryzuje się kolorem i smakiem. Mek aromatem ziół, warzyw i przypraw. miesiąca, bo inaczej przyprawa za
sykańska, francuska i bawarska - za Są doskonałym dodatkiem do mięs na cznie tracić właściwą konsystencję a
wierają całe ziarenka gorczycy i dzię zimno oraz wędlin. Natomiast francu na powierzchni pojawi się płyn. Zna
ki temu mają strukturę gruboziar skie są dość ostre i dzięki temu zna czy to, że zaczęła się psuć.
Przyprawiając sosy, musztardę do
komicie podnoszą smak sosów zimnych
nistą.
Bawarska miodowa - wzbogacona i gorących oraz wędlin. Francuzi dajemy pod koniec gotowania, gdyż

#

4.1

m m

Ziarna smaczne
i zdrowe
asze są bogatym źródłem wę rów z owocami. Można ją też wyko
glowodanów, błonnika i skrobi. rzystać jako klejący dodatek podczas
przyrządzania Mopsików mięsnych.
Zawierają również składniki mine
Jaglana - zawiera dużo witaminy
ralne takie jak: żelazo, fosfor i wi
taminy z grupy B. Najwięcej błon PP. Podawana na słodko (w zupie
nika ma kasza gryczana i dlatego mlecznej lub na gęsto) i na słono, na
zalecana jest osobom, które mają przykład ze skwarkami z boczku.
Kukurydziana - idealna do racuproblemy z przemianą materii lub
odchudzają się. Można je podawać chów, można ją też gotować w wodzie
na sypko lub kleiste. Najwygod lub na mleku albo zapiekać z serem.
Jęczmienna - bogata w fosfor i ma
niejsze jest gotowanie ich w toreb
kach, ale niektóre gatunki można gnez, reguluje trawienie. Nadaje się
również kupić luzem (najczęściej w ki do krupniku, mięs duszonych oraz
jako składnik kotletów i krokietów.
logramowych torebkach).
Pęczak - zaokrąglone kuleczki z
Kasze grubsze, na przykład gry
czaną na sypko, gotujemy zaledwie ziarna jęczmienia nadają się do krup
kilka minut. Później musi jeszcze kilka ników i gołąbków.
Kuskus - wytwarzana z ziaren
naście minut „dochodzić” w ciepłym
miejscu. Kasze drobne (manna, kra pszenicy. Szybko pęcznieje. Wystar
kowska, jęczmienna) najczęściej używa czy zalać ją wrzątkiem i po 5 minu
ne są jako dodatki do zup lub kleiki. tach będzie gotowa. Nadaje się do sa
Przyrządza się je metodą rozklejana. łatek i deserów.
Gryczana - w sprzedaży jest jako
Wymieszaną z niewielką ilością zimnej
wody wlewa się do wrzątku i gotuje aż biała lub brązowa. Ta druga jest pra
żona. Smakuje z sosami mięsnymi,
będzie miękka.
Manna - bogata w białko i żelazo. ale można jej używać do faszerowa
(TG)
Nadaje się do zup mlecznych i dese- nia papryki czy pierogów.

K

-18 zł
-10 zł
-10 zł
-11 zł
-8,50 zł

RYBY ŚWI EŻE

pstrąg
śledzie solone
płaty ześledzia
matiasy

-11,50 zł
-7,50 zł
- 8-8,50 zł
-9,50 zł

RYBYWĘDZONE

wysoka temperatura niszczy jej
smak. Opakowania droższych musz
tard są na tyle estetyczne, że z powo
dzeniem można je postawić na stole.
Bardziej elegancko wygląda jednak w
małych miseczkach.
(TG)

cmmBaa
-1,75 zł

chrzanowa
Kamis:
miodowa, czosnkowa,
sarepska, delikatesowa grillowa
francuska

-9,50 zł
-5,50 zł
-37 zł
-75 zł

DRÓB WIEJSKI PATROSZONY

kaczka
kurczak

-30-40 zł
-15-20 zł

NABIAŁ WIEJSKI
- 90 gr

stołowa

bawarska

makrele
szprotki
łosoś
węgorz

1,89 zł
- 4,05 zł

twaróg (1 kg)
masło (1 kg)
śmietana (1 litr)
mleko tłuste (litr)
jaja
jaja fermowe

- 6-7 zł
-14 zł
-7-9 zł
-1,20 zł
- 3640 gr
-16-35 gr

- 3,29 zł
- 3,85-4,25 zł

WARZYWA

-1-1,50 zł
ogórki sałatkowe
-2-3 zł
ogórki do kiszenia
1,80-3,60 Zł
pomidory
3,504,50 zł
papryka czerwona
-2,50-3 zł
papryka zielona
-1,8-2 zł
bóbłuskany
-50 gr
ziemniaki
-2-2,80 zł
fasola szparagowa
1,50-2,50 zł
kalafior
-2-2,50 zł
brokuł
- 50-80 gr
kukurydza (kolba)
- 50 zł - Izł
czosnek (główka)
I koperek lub nać pietruszki
-50gr

o niedawna w sklepach był je Jest smaczny dodatkiem do dań lek
dynie ryż uniwersalny, używa kich.
ny do dań słodkich lub jako doda Basmati - odmiana ryżu długoziartek do gołąbków. Dzisiaj oferta jest nistego o wyjątkowym zapachu. Po
znacznie większa. Poza ryżem uni chodzi z Indii i tam do dzisiaj podawa
wersalnym jest również długoziar- ny jest na specjalne okazje. Doskona
nisty lub mieszany z ziarnami in ły dodatek do ryb, skorupiaków i mię
sa drobiowego. Nadaje się również do OWOCE
nych zbóż.
1,50-3,50 zł
gruszki
(TG)
Mieszkanki - na przykład Uncle deserów i dań słodkich.
-50gr-2zł
jabłka
Ben’s ze względu na staranny
-1,50-3 zł
śliwki
dobór zbóż są bardzo smaczne i
-4 zł
maliny (pojemnik)
zdrowe. Charakteryzują się dużą
1,30-2,45 zł
- 4 zł
uniwersalny
. jeżyny leśne (pojemnik)
zawartością błonnika, białka,
3,15-3,75 zł
Unce Ben«s
czarne jagody (litr)
-4-5 zł
witamin i składników mineral
-2,95 zł
z soczewicą (500 g)
-4,505 zł
borówka leśna (pojemnik)
nych. Wchodzą w skład muesli i
1,75-18,5 zł
płatki ryżowe
-10-12 zł
borówka amerykańska
sałatek.
-2,25 zł
Patma (500 g)
•4,30-5,50 zł
winogrona
Ryż dziki - to ziarna trawy wodnej
-2,25 zł
Britta
-4-5 zł
nektarynki
rosnącej w Kanadzie i Ameryce Pół
Kresto długoziarnisty - 2,25-2,35 zł
4,50-5,50 zł
i brzoskwinie
nocnej. Są to czamobrązowe, długie
Kresto amerykański
-2-2,40 zł
! banany
ziarna o smaku orzechów. Jest dość
- ok. 13 zł
- dziki (250 g)
-4-4,80 zł
cytryny
drogi, ponieważ zbiera się go wyłącz
4,80 zł
Kresto Bosmati (500 g) nie ręcznie. Najczęściej sprzedawany
Ceny na koszalińskim targowisku
z domieszką ryżu długoziamistego.
(TG)
dnia 28 sierpnia

D
. .

18-18,50 zł
13,50-14 zł
-11,50 zł
-8,50 zł
-8zł
-6-7 zł
- 8 zł

szynka bez kości
łopatka
karkówka
schab
żeberka

Ryż - kształty i smaki

mmi

schab bez kości
karkówka bez kości
łopatka bez kości
żeberka
boczek świeży
goionka
okrawki na mielone
CIELĘCINA

P

SBŚti

23

Słodka
biało-czarna
irma Millano proponuje nową biało

F

- czarną czekoladę pełnomleczną.

Biała czekolada długo walczyła o to,

aby czekoladowi konserwatyści uznali
ją za godną miana czekolady. Nie za
wiera bowiem masy kakaowej, a jedy
nie tłuszcz kakaowy, cukier i mleko.
We Francji
uznał ją dopiero
dekret z 1976
roku. Firma Mil
lano pogodziła
białą czekoladę
z mleczną we
wspólnej ta
bliczce, a efekt
jest... smaczny.
Cena na pół
kach - około
1,40 zł. (OLGA)

fÄÄ

W PIĄTEK ZOBACZYMY W TELEWIZJI...
-wszyscy

- za zgodą rodziców

31 sierpnia 2001

O ~ tylko dorośli

Kronika wypadków miłosnych

Dziewięć i pół tygodnia

Kameleon

Adaptacja powieści T. Konwickiego,

Głośny film Adriana Lyne’a. Właści

Tatarska baśń

Na kalifornijskiej pustyni dochodzi

W pogoni za Lolą

Akcja filmu rozgrywa się w 1965

dokonana przez Wajdę, dla którego

Dzieje Tatarów nierozerwalnie

cielka galerii poznaje maklera gieł

W jednym z nocnych klubów spoty

do eksplozji, która ma zastraszyć

był to pierwszy film zrealizowany w

dowego. Ich poznanie rozpoczyna
krótki ale intensywny romans.

związane są z historią Polski. Tak
też jest w przypadku bohaterów fil

ka się para oszustów. Ona jest ku

władze federalne i ostrzec przed
próbą ingerencji w nowy rynek.

roku i obejmuje dwa szalone dni
z życia maturzystów szkoły śred
niej Westwood High z Kalifornii.

mu: Heleny Bandzarewicz...

kiem, który podaje się za pisarza...

Polsce po stanie wojennym.

Hlli
07.00
07.25
07.55

22.50

Plebania (74) - serial obycz.
Lulu Show (17) - serial anim.

Król zwierząt - teleturniej dla
dzieci

08.30 Wiadomości
08.40 Prognoza pogody
08.45 S Club 7 w Hollywood (13): Że
gnaj Hollywood - serial dla młodzieży

09.10 Zjedz to sam
09.25 Julek i zwierzęta - pr. dla dzieci
09.45 Frasier (21) - serial kom., USA
10.10 Rower Błażeja - magazyn dla
młodzieży (powt.)

07.20 Studio urody - magazyn
07.30 Złotopolscy (336): Grzeszne

informacyjny

12.20 Giełda
12.35 Twarzą w twarz z Europą

Irlandzki na
stolatek, Finn, przyjeżdża do połu
dniowej Francji w odwiedziny do przy
jaciółki. W miejscu tym przed laty zgi
nęli w wypadku jego dziadkowie, a
siostrzyczka Sara, zaginęła.

gazyn
Kino letnie: Granica - melodra

mat, Polska Przedwojenna ekraniza
cja głośnej powieści Zofii Nałkow
skiej. Miody arystokrata wraca po
studiach w Paryżu w rodzinne stro
ny. Spotyka Elżbietę, z którą kiedyś
łączyła go miłość, ale ryzykuje także
romans z dworską dziewczyną. Po
powrocie do miasta kontynuuje zna
jomość z Elżbietą, której finałem ma
być ich ślub, ale na przeszkodzie
staje ciąża Justyny.

14.30 Dzieci niczyje - reportaż
15.00 Wiadomości
15.10 Klan (484,485) - telenowela
16.05 Tylko u nas - magazyn
16.30 Moda na sukces (1442) - tele
nowela, USA

17.00 Teleexpress
17.20 Studio sport: Turniej

kwalifika
cyjny do MŚ w siatkówce mężczyzn
- mecz Polska - Mołdawia

Tajna misja (17): Tajemnica
polskiego źrebaka (1) - serial przyg.

11.40 Ich pięcioro (63) - serial
12.25 Ocean tajemnic (14/26) -

nikt nie rusza, czyli
30 ląt w służbie telewizji (3)

lina Młynarska, Piotr Wawrzyńczak,

Festiwal Teatralny - Edynburg

Co
mówią gwiazdy? - magazyn public.

23.55 Z KOŃCEM NOCY -

dramat wo

jenny, Niemcy Amerykańska

strefa
okupacyjna w powojennych Niem
czech. Mieszkańcy spokojnej wioski
są wstrząśnięci brutalnym morder
stwem pięcioosobowej rodziny z
miejscowego młyna. Parobek Rudi,
który odkrył zwłoki, zawiadamia na
tychmiast żandarmerię wojskową.
Rozpoczyna się śledztwo, które przy
nosi niespodziewane rezulataty.

01.35 Zakończenie programu

09.20

13 Posterunek (26) - serial ko
mediowy, Polska

09.55

Przyjaciele (83) - serial kome
diowy, USA
i kłamstwa (44) - se
rial obyczajowy, Polska

obyczajowy, Brazylia

Ekranizacja słynnej powieści
Tadeusza Dołęgi - Mostowicza. Zna
ny chirurg, profesor Rafał Wilczur
jest u szczytu powodzenia, kiedy na
gle opuszcza go żona. Zrozpaczony
trafia do obskurnego baru, po opusz
czeniu którego zostaje pobity i okra
dziony. Cierpi na zanik pamięci, wę
druje po kraju w poszukiwaniu pracy.
Staje się znany jako znachor.
Dlatego zrobiłem film - film do
kumentalny Andrzeja Krauze

22.50

powo

rian Lyne, wyk. Micke^Rourke, Kim

Margulies (117 min)

00.45 Kobiety jazzu: KONCERT UR
SZULI DUDZIAK I GRAŻYNY AUGU
ŚCIK W tym interesującym cyklu
obejrzymy zarejestrowany 1 lipca
ubiegłego roku na festiwalu Mistrzo
wie Jazzu, koncert Urszuli Dudziak i
Grażyny Auguścik. Artystki przedsta
wiły na nim utwory pochodzące
głównie ze wspólnej, nagranej nie
dawno, płyty „To i hola", na której
znalazły się interpretacje znanych
ludowych piosenek.
Brat z innej planety - film fan
tastyczny, USA

03.25 Zakończenie programu

wany
Informacje
MacGyver (56) - serial sensa

MacGyver razem z Jac
kiem Daltonem eskortuje do Francji
klejnoty pewnej dziedziczki.
cyjny, USA

16.45 Jezioro marzeń

(29) - serial

Szesnaste urodziny
Daws ona. W domu trwają przygoto
wania do przyjęcia-niespodzianki, a
Pacey i Andie zabierają solenizanta
do klubu. Andie, której terapeutka
nakazała więcej luzu i swobody, pod
puszcza Dawsona i oboje popijają w
tajemnicy przed Pacey'em coca-colę
z rumem.

obyczajowy, USA

17.35 Cud miłości (90) - telenowela
18.30 Informacje
18.50 Hoop Sport Magazyn
19.00 Dziki księżyc (60) - telenowela
19.55 Amazonki - reality show
20.00 Czułość i kłamstwa (45) - se
rial obyczajowy, Polska

DZIEWIĘĆ I PÓŁ TYGODNIA

01.35

Graczykowie (53) - serial ko
mediowy, Polska

20.30 Graczykowie (54):

dzianom

(55) - telenowe

la, Meksyk Ema chce w dalszym cią

gu utrzymywać swój związek z Luisem w tajemnicy. Kobieta mówi o
swoim postanowieniu ukochanemu.
W tym samym czasie, bandyci wy
najęci przez Emę, zgłaszają się po
zapłatę za zadanie. Enrique nato
miast odwiedza Eduarda, by powie
dzieć mu, że jest on ojcem Andrei...

Mamusia serial komediowy, Polska

21.00
21.30

KAMELEON

Hutch Miodowe Serce (62) serial animowany (25 min)
- serial

animowany

- film krym., USA

Losowanie LOTTO i Szczęśliwe
go Numerka

23.00 Informacje i biznes informacje
23.20 Prognoza pogody
23.25 Polityczne graffiti - pr. public.
23.45 Ally McBeal 2 (41) - serial kom.
00.40 O PODGLĄDACZ - thriller, Wlk.
Mark jest ofiarą potwornego
traktowania w dzieciństwie ze strony
własnego ojca, który przeprowadzał
na nim eksperymenty psychiatryczne.
Negatywne doświadczenia odbiły się
na jego psychice. Gdy Mark dorósł,
zaczął filmować sceny agonii kobiet,
mordowanych przed kamerą...
Bryt.

02.30

Playboy: Miłosne sekrety
(14) - magazyn erotyczny

03.00 O Playboy: Eden (14) 03.30 Muzyka na BIS
05.00 Zakończenie programu

mag.

Farma pełna strachów (15/26)
- serial animowany
09.05 Świat Bobby’ego (40) - serial
animowany
Dzika przyroda - serial doku
mentalny, USA

10.25 Telesklep
11.25 Rozmowy w toku - talk show
12.05 Miasteczko (40/57) - serial
obyczajowy, Polska

12.45

Beverly Hills 90210 (84/97) serial obyczajowy, USA

13.35

Hutch Miodowe Serce (62) serial animowany (25 min) (powt.)

14.00 Silver Surfer (6/13) - serial
14.20 Farma pełna strachów (15/26)
- serial animowany
14.40 Świat Bobby'ego (40) - serial
animowany

cystyczny

19.45 Sport
19.50 Pogoda
20.00 Big Brother - Ty wybierasz
20.30 ŚCIGANY - dramat sensacyjny,
USA 1993, reż. Andrew Davis, wyk.
Harrison Ford, Tommy Lee Jones,
Sela Ward, Ron Dean (155 min)
- film

03.15

Big Brother Nocą - pr. rozrywkowy

ki 08.30 Rodzina Potwornickich - serial

09.20 Ukryta kamera - pr. rozrywkowy

08.20 Gęsia skórka

i Lolka (17) serial animowany, Polska

08.50 Bajeczki Jedyneczki - dla dzieci
09.05 Mapeciątka (60) - serial anim.
09.30 Przeor Kordecki - obrońca Czę
stochowy - film historyczny, Polska

10.50

Raz na ludowo - koncert laure
atów Szansy na Sukces (1) (powt.)

11.45 Kapelusz - film animowany
12.00 Wiadomości
12.10 Płatnerze z Sułkowic - reportaż
12.40 Ktokolwiek widział, ktokolwiek
13.10 Złotopolscy - telenowela, Pol.
13.40 Program publicystyczny (powt.)
14.30 Duchy, zamki, upiory: Duchy
Beaty Szuszwedyk-Sadurskiej

15.00 Wiadomości
15.05 Kto mnie tak głaska...
16.00
16.10

Szwa

Panorama

16.25 Trzy dni, aby wygrać - serial
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.30 Miniwykłady o maxisprawach:
0 zawiści - wykład prof. Leszka Ko
łakowskiego - program Jerzego
Markuszewskiego
Małe ojczyzny: Tatarska baśń film dokumentalny Waldemara Cze

17.00 Rodzina Potwornickich - serial 17.50
Ukryta kamera - program rozrywkowy 18.15

09.15

Bobby kontra wapniaki (76) serial animowany, USA

09.45 Szkoła

przetrwania (15) - se
rial obyczajowy, USA

10.45 Gorączka w

mieście (16) - se
rial sensacyjny, USA

11.45

Na południe (51) - serial sen
sacyjny, Kanada

12.40

Przybysze (21) - serial sensa
cyjny, USA

13.40 A kuku - program rozrywkowy
14.10 Muzyczny VIP - magazyn muz.
14.45 Muzyczne listy - magazyn muz.
15.45 Eeklstravaganza (22) - serial
16.15 Kosmokoty (4)
16.45 Jak Pan może,

- serial anim.

Panie doktorze?
- serial komediowy, USA
Oh, Baby (19) - serial komedio

Charlotte spotyka się z gine
kologiem Tracy, doktorem Bryanem.
Zakochani wybierają się razem na
weekend, a Tracy w tym czasie spra
wuje opiekę nad córkami przyjaciół
ki. Okazuje się, że nie jest to łatwe
zadanie, gdyż siedemnastoletnia
Frances uwodzi syna doktora. Kiedy
doktor dowiaduje się o tym, posta
nawia zerwać z Charlotte...
wy, USA

19.00

19.00

Nieoczekiwa
ny powrót - telenowela, Polska

Hity satelity - propozycje pro
gramowe TV Polonia na nadchodzą
cy tydzień

19.15 Dobranocka: Zaczarowany ołó

ca (21) - serial dla młodzieży, USA
Na południe (52) - serial sen
sacyjny, Kanada

20.00 W POGONI ZA LOLĄ -

komedia,
USA 1997, reż. Boaz Davidson, wyk.

wek (22/39) - serial animowany,

Mark Kassen, Ara Celi, Vincent Ven-

Polska (10 min)

tresca, Adam Biesk (95 min)

19.30 Wiadomości
19.55 Prognoza pogody i sport
20.00 Operacja Himmler - film

histo
ryczny, Polska 1979, reż. Zbigniew
Chmielewski, wyk. Stanisław Frącko

21.20 Zwierzenia

kontrolowane:
Krzysztof Cugowski - pr. rozrywkowy

21.45

Cygański Wieczór - Gorzów
2001 - koncert

22.35
22.55
23.00

Panorama (powt.)

Porozmawiajmy - program pu
blicystyczny

00.10

Przeboje klasyków: J.S. Bach - II
Suita orkiestrowa h-moll BWV1067
Monitor Wiadomości
Powtórzenia

dra

mat, USA 20.30 Cinema, Cinema 21.00 Pre
miera: Pocztówki Clive’a Jamesa: Meksyk

22.00
23.40

Markovics, Fritz Muliar (55 min)

23.25 Szkoła

przetrwania (16) - se
rial obyczajowy, USA 2000, reż. Pe

00.25

23.10

19.00 Głosy Aniołów -

feldt, wyk. Gedeon Burkhard, Karl

den Christensen, A.J. Cook (55 min)

Sport telegram

nie - kom., USA

ny, Niemcy/Austria 1998, reż. Hajo
Gies/Oliver Hirschbiegel/Detlef Ron-

ter DeLuise/Matthew Hastings, wyk.

Pomóż! Telewidzowie powo
dzianom

00.40
01.05

22.00 Dziennik i Informacje sportowe
22.15 Program publicystyczny
22.25 Komisarz Rex - serial kryminal

Joe Lando, Anne Marie Loder, Hay

Premiera: Kod ’Omega”’ - dramat

00.10 Enduro
01.40 Angol - sens., USA

Królowe nocy - serial

Entertainment this Week (8) serial dokumentalny

01.25 Science of Magic

- film doku

mentalny

02.25 Spotkajmy się

- program roz

rywkowy

02.55 Muzyczne listy - magazyn muz.
03.55 Strefa P - program muzyczny
04.30 Zakończenie programu

08.35 Za wszelką cenę - serial 09.30 Fragle10.00 Spółka rodzinna serial 10.30 ZUS radzi - program poradniko
wy 10.45 Telekurier - magazyn 11.15 Zaklę
ty dwór - serial 12.05 U siebie: Witaj Samu
si (22/96) - serial

elu Dorna - program mniejszości narodo

12.35 Europa w zagrodzie - magazyn
13.00 Świat ogrodów - serial dokumentalny
13.35 Familiada - teleturniej 14.00 Tajemni
cza kobieta - telenowela 15.30 Kość niezgo
dy - program publicystyczny 16.00 Studio
Trójki 16.10 Z wędką - magazyn wędkarski
16.30 Dom ’Muratora’ - program poradniko
wy 16.50 Kino familijne: Szkoła mistrzów serial 17.15 Studio Trójki 17.30 EOL: War
wych

09.00 Powtórka programu z poniedziałku
17.15 „Echa dnia” Program lokalny, a w nim

Moje drugie ja (72) - serial 18.40 W akcji -

m.in.: - Mi nął tydzień - Zielony rynek - Sportowy

magazyn 19.05 Komando ’Małolat’ - serial

weekend 20.00 i 21.30 Powtórka programu

20.00 Biały Anioł - thriller, Wlk. Bryt. 21.45
Hindenburg - film sens., USA 23.55 McCall

Eeklstravaganza (21) - serial
animowany, USA

18.20 Telezakupy
18.35 Złotopolscy (311):

TVGAWEX
SZCZECINEK

14.20 Gra w przeboje 14.50 Trzy razy Zofia -

08.45

17.45 Dziennik
18.00 Europejski ring - pr. public.
18.15 Różowa Pantera - serial anim.
18.30 Sabrina, nastoletnia czarowni

chowskiego i Angeliki Uziębło-Schulty

11.25 Perła - telenowela 12.30 Teleshop

telenowela 15.40 Odjazdowe kreskówki

(43) - serial ani

mowany

17.15

Bajeczki Jedyneczki - program
dla dzieci (powt.) .

bojz - obycz., Pol.

ping 13.30 Komando ’Małolat’ (4) - serial

zyczny

animowany, USA

gierkolaska - koncert

09.40Teleshopping 10.15 Trzy razy Zofia telenowela 11.00 Moje drugie ja - serial

mińsko - Mazurski Magazyn Telewizyjny

(11) - serial sens., USA 00.45 Biały Anioł -

TV VECTRA SŁUPSK

thriller, Wlk. Bryt. 02.20 Zakazana miłość -

TVVectra do odwołania wstrzymuje emisję ogól

film obyczajowy, USA 03.50 Teleshopping

nopolskiego bloku, programowego ze względu

19.00 Kino wieczorne: Splątane losy (1/4) -

na prowadzone prace techniczne. W tym cza

serial 19.50 Siatkówka: Turniej kwalifikacyj
ny mężczyzn do Mistrzostw Świata - mecz

TVHB0
06.30 Głosy Aniołów - dramat obycz., USA
08.10 Historia żółtej ciżemki - dla dzieci, Pol.
09.40 Diuna - film SF, USA 11.25 Diuna -

Program TVN; godz. 20.30
USA 1993, reż. Andrew Davis, wyst.: Harrison Ford, Tommy Lee
Jones, Sela Ward, Jeroen Krabbe i inni

08.30 Wiadomości
08.40 Przygody Bolka

Kujawski, Wirgiliusz Gryń (81 min)

06.00 Teledyski 07.15 Odjazdowe kresków

Ten fakt przeszedł do historii nie tylko amerykańskiej telewizji.
Siedemdziesiąt dwa procent odbiorników telewizyjnych było
włączonych na kanał nadający ostatni odcinek - dodajmy 120 popularnego serialu, którego akcja toczyła się wokół tematu
ucieczki niewinnego doktora Kimble. Było to 29 sierpnia
1967 roku. W kilkanaście lat później Andrew Davis po
dejmie ponownie wątek serialu i zrealizuje pełno
metrażową, fabularną wersję „Ściganego”, zacho
wując wszystkie postacie i wątki. Spokojny oby
watel i ceniony lekarz, doktor Richard Kimble
zostaje niesłusznie oskarżony o zabicie żony. W
drodze do więzienia autobus przewożący skaza
nych ulega wypadkowi i Kimble, korzystając z
okazji, ucieka. Jego tropem rusza policyjny po
ścig, dowodzony przez nieustępliwego kapita
na Marshalla Geralda. •

07.00 A kuku - program rozrywkowy
07.30 Muzyczne listy - magazyn mu

Nieoczekiwa
ny powrót - telenowela, Polska

wiak, Ryszard Pietruski, Eugeniusz

czajowy, USA 1990

Muzyczny VIP - magazyn mu

zyczny

08.00 Złotopolscy (311):

wym programem ochrony świad
ków, wiedzie spokojne życie ze swą
przyjaciółką Olivią, która prowadzi
interesy w branży odzieżowej. Nie
spodziewanie w ich życiu pojawia
się były mąż kobiety - niebezpieczny
przestępca Tommy O’Shea, który
dopomina się o udziały w zyskach
firmy. Paul, widząc bezradność poli
cji, sam postanawia wymierzyć
sprawiedliwość...

00.50 Detektyw Hunter - serial sens.
01.35 OSTATNIE DNI RAJU - film oby

06.25

- program

sensacyjny, USA Paul, objęty rządo

TV RTL 7

Ścigany

(2)

17.50

15.05 Big Brother - Ty wybierasz
15.30 Milionerzy - teleturniej (powt.)
16.15 Virginia (41) - telenowela
17.10 Wybacz mi - talk show (powt.)
18.15 Rozmowy w toku - talk show
19.00 TVN Fakty
19.25 Kropka nad i - program publi

ŻYCZENIE ŚMIERCI V

Kto ma tyle wdzięku co ja... ju

bileusz Danuty Rinn
artystyczny (powt.)

kórnickiego zamczyska - reportaż

09.30

23.05

07.00

20.00

wie - magazyn kryminalny (powt.)

08.40

15.30
15.55

Polska

06.45 Telesklep
07.00 Potęga miłości

08.15 Silver Surfer (6/13)

16.35

17.30 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
18.55 Znachor - dramat obyczajowy,

Prawo do szczęścia (30) - tele
nowela, Meksyk

11.45 Cud miłości (89) - telenowela
12.35 Po prostu miłość (23) - serial

Pokemon (38) - serial animo

Na dobre i na złe (65): Zabor
cza zazdrość - serial obyczajowy

06.00

07.50

Dziki księżyc (59) - telenowela,
Argentyna

15.00

Będzie miał
na imię Jurek - telenowela, Polska

Kropka nad i - program publi
cystyczny

10.55

16.00 Panorama
16.10 Złotopolscy (337):

Basinger, Margaret Whitton, David

22.45 Monitor Wiadomości
23.15 Sportowy flesz
23.20 Plus minus nieskończoność:

marzeń (28) - serial
obyczajowy, USA

Disco Polo Live

- film erotyczny, USA 1986, reż. Ad

2001

08.30 Jezioro

13.35
14.30

Doktor Murek (6,7-ost.) - serial
obyczajowy, Polska

22.00 Panorama
22.20 Sport telegram
22.25 Prognoza pogody
22.35 Pomóż! Telewidzowie

Bernadetta Machała

MacGyver (55) - serial sensa
cyjny, USA

13.50

19.30 Wiadomości
19.55 Sport i prognoza pogody
20.10 KRONIKA WYPADKÓW MIŁO
SNYCH - dramat wojenny, Polska

22.20

se-

12.55 Tadeusza

21.10

1986, reż. Andrzej Wajda, wyk. Pau

07.40

10.25 Czułość

11.15

19.10 Wieczorynka:

Kacper - serial
animowany, Wlk. Bryt.

Polityczne graffiti - program
publicystyczny (powt.)

■

17.50

05.45

Piosenka na życzenie

07.25

Bryt./Irlandia/Francja

- ostatnie starcie
(35/44) - serial SF, USA

01.35

Power Rangers (38) - serial
fantastyczny, USA

08.00 Program lokalny
08.30 Ulica Sezamkowa - dla dzieci
09.00 Sara - film obyczajowy, Wlk.

ria^dokumentalny, Wlk. Bryt.
- ma

06.00
07.00

myśli - telenowela, Polska

10.30 Ziemia

10.45... zbyt wielkie serce... - film dok.
11.40 Telezakupy
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes - rolniczy magazyn

13.00

21.00

bańską emigrantką, on - hydrauli

film SF, USA 13.15 Djuna - film SF, USA

14.55 Cinema, Cinema 15.30 Platynowa pły
ta - musical, USA 17U5 Wzorowe zachowa

sie emitowany będzie tylko program lokalny:

17.20

Kurier Słupski

17.35 Program lokalny

18.00

Panorama - wydanie główne

21.30 Panorama - wydanie
21.40 Panorama morza - maga
zyn morski 22.00 To jest temat - cykl repor
taży 22.15 Kino mocne: Zimowi ludzie - dra
mat obyczajowy, USA 00.00 Wojny, bitwy, żoł
nierze - serial dokumentalny 00.55 Zakoń
Francja - Łotwa

wieczorne

TV3 GDAŃSK
07.00 Witaj Franklin - serial animowany
07.30 Wyprawa na Zachód - serial 08.00
Panorama 08.10 Dzień dobry, tu Gdańsk

18.20

Punkt - temat dnia 18.30 W labiryncie pa
mięci: Świadectwo - film dokumentalny

czenie programu

