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Nakład gazety 23.136 egz,

Terminy i telefony
Pomorska policja zamierza przyjąć w tym roku 

190 osób. Przyjęcia zaplanowano na 9 maja, 28 
sierpnia oraz 21 listopada, a dokumenty należy 
składać do końca lipca w Komendzie Wojewódz
kiej Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15, tel. 058- 
32-15-198, 058-32-15-500, 058-32-15-161. Szcze
góły na stronie www.Domorska.Dolicia.aov.pl

A gdy się uda...
Kandydatów, którzy przejdą eliminacje, czeka sze

ściomiesięczne szkolenie podstawowe. Trafią po nim 
do komend w województwie pomorskim - początko
wo do służby prewencyjnej, a po kolejnym pół roku 
najlepsi będą mieli szansę przejść do służby w wy
dziale kryminalnym. Nowo przyjęty do pracy policjant 
zarobi około 1300 złotych brutto.

Czytajcie str. 10

Taniec-połamaniec
Pierwsze kroki w break dance 

stawiali wczoraj młodzi słupsz- 
czanie, którzy przyszli na zajęcia 
feryjne do Słupskiego Ośrodka 
Kultury. To bardzo trudny i dyna
miczny taniec. - Mimo to całkiem 
nieźle sobie radzą. Jednak dziew
czyny lepiej czują rytm tej muzy
ki - przyznaje Paweł Kamiński, 
utytułowany tancerz break dan
ce ze Słupska. I rzeczywiście, kil

ku- i kilkunastoletnie uczennice 
słupskich podstawówek „skaso
wały” swoich kolegów w konkur
sie tanecznym. -To świetny taniec 
i podstawowe kroki wcale nie są 
trudne. Trochę bardziej skompli
kowane są obroty nagłowie czy na 
ręku - twierdzi Kamila Pło- 
dzień z SP nr 10, która tańczyła 
po raz pierwszy i w konkursie 
doszła do ćwierćfinału, (nik)

Dyżur redakcyjny
Wojsko 
od A do Z

Chcesz związać 
swoje życie z ar
mią? Planujesz 
naukę w szkole 
oficerskiej albo 
służbę w korpusie 
zawodowych sze
regowych bądź 
podoficerów? A może chciałbyś za
łożyć mundur obcej armii? Nie 
zwlekaj - dzwoń. Wszelkich infor
macji na ten temat udzieli major 
Jerzy Janiak z Wojskowej Ko
mendy Uzupełnień w Słupsku, 
którego będziemy gościć w naszej 
redakcji. Będzie odpowiadał na 
Wasze pytania w najbliższy wto
rek w godzinach 10-12 pod nume
rem 059-842-54-18. (pio)

Na zdjęciu: Początkujący tancerze w mig chwytali tajniki ewolucji na 
parkiecie.

KROTKO
■ Nowy szeryf

w województwie
Inspektor Dariusz Kowalski został 

nowym komendantem Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Za
stąpił na tym stanowisku nadinspek
tora Janusza Bieńkowskiego. Nowi 
komendanci zostali powołani również 
w Lublinie, Łodzi, Radomiu, Opolu, 
Kielcach, Bydgoszczy oraz Olsztynie.

Nowy szef pomorskich policjantów 
wcześniej był m.in. dyrektorem Głów
nego Sztabu Policji i pełnomocnikiem 
Biura Prewencji Komendy Głównej 
Policji, (man)

■ Dyrektor 
będzie miał karę

Słupskie pogotowie nie będzie ob
sługiwać gminy Trzebielino. Pomorski 
oddział Narodowego Funduszu Zdro
wia, po protestach mieszkańców i 
władz tej gminy, zmienił swoją wcze
śniejszą decyzję. Przy okazji wyszło 
na jaw, że Trzebielino słupskiemu po
gotowiu zgodził się oddać... Zbigniew 
Binczyk, dyrektor Szpitala Powiatu 
Bytowskiego. Właśnie ten szpital od lat 
zajmuje się tą gminę. A jeszcze kilka 
dni temu Z. Binczyk był oburzony, że 
słupskie pogotowie próbuje zabrać pa
cjentów... Władze powiatu zastana
wiają się, jak ukarać dyrektora. Na ra
zie został wysłany na urlop, (ang) 

Więcej na stronie 7

Na ilustracji: Praca w policji jest trudna. Nie brakuje w niej jednak plusów.

Policja: strzelał syn
Odkrywanie tajemnicy 

podwójnej śmierci w Ust( 
trwa. Policja twierdzi, że 
strzelał do ojca, a później 
popełnił samobójstwo. Jednak 
wciąż szczegółowo badane są 
okoliczności.

Wczoraj informowaliśmy o tragedii 
w rodzinie K, mieszkającej przy ni. 
Krokusowej w Ustce. Po południu 
żona zastała w domu ciało 39-letnie- 
go męża Andrzeja i 14-letniego syna 
Sebastiana. Obaj zginęli od kul z du-

feltówki, nie śrutu. Kobieta znalazła 
St pożegnalny z treścis^JCocham Cię. 

Zyj dalej”. Jednak dopiero biegły gra
folog zbada, kto jest jego autorem. 
Zdaniem poligi, sprawcą dramatu jest 
syn. - Ułożenie zwłok i wszelkie oko
liczności wskazują na to, że prawdopo
dobnie nastolatek strzelał do ojca, a na
stępnie sam odebrał sobie życie jednym 
strzałem w serce-informuje nadkom. 
Danuta Wołk-Karaczewska, rzecz
nik komendanta pomorskiej poligi.

Jednak odpowiedź na pytanie, jak 
do tego doszło, da analiza wszystkich 
dowodów.

Z naszych informacji wynika, że 
policja zabezpieczyła w kompute
rze chłopca korespondencję na 
Gadu-Gadu i oraz SMS-y w jego 
telefonie komórkowym. Ustaliła 
też osoby, z którymi rozmawiał tuż 
przed śmiercią. Wczoraj po połud
niu trwała sekcja zwłok. Jej 
wstępne wyniki powinny być zna
ne dzisiaj. Wiadomo, że chłopiec 
wystrzelił do siebie, pociągając 
palcem nogi za spust długiej bro
ni. Ważne jest jednak, jak wcze
śniej zginął ojciec. Czy strzały w 
jego kierunku padły z daleka, czy 
z przyłożenia, co mogło być wyni
kiem szarpaniny. Najprawdopo
dobniej podłożem dramatu były 
problemy nastolatka, (ber)

Praca między półkami
Kilkadziesiąt miejsc pracy czeka 

na bezrobotnych w podsłupskiej 
Kobylnicy. Właśnie ruszyła tam 
budowa kolejnego giganta 
handlowego - obok „Reala” 
stanie hipermarket „OBI”. Firma 
już szuka pracowników.

- „OBI”poszukuje 79 pracowników, 
głównie sprzedawców i kierowników

poszczególnych działów sprzedaży - 
mówi Marcin Horbowy z Powiato
wego Urzędu Pracy w Słupsku. - Za
interesowani powinni przesyłać zgło
szenia bezpośrednio do firmy. Kiedy 
pracodawca wybierze grupę potencjal
nych pracowników, my zorganizujemy 
giełdę pracy, czyli spotkanie przedsta
wicieli firmy z chętnymi do pracy.

Zainteresowani swoje oferty po
winni przesyłać na adres: „OBI” 
Centrala Systemowa Sp. z o.o.,

Dział Rozwoju Personalnego, War
szawa, al. Krakowska 102 (na ko
percie obowiązkowo napisać numer 
referencyjny) lub przesłać pocztą 
elektroniczną: rekrutacja@obi.pl 

Dodajmy, że w hipermarkecie „OBI” 
mieszkańcy Słupska i okolic będą 
mogli zaopatrzyć się w materiały bu
dowlane oraz artykuły wyposażenia 
wnętrz i ogrodów. Całkowita po
wierzchnia obiektu sięgnie 10 tysięcy 
metrów kwadratowych. Do dyspozycji 
klientów będzie też parking na prawie 
400 pojazdów, (sta)

Trans Cargo Logistik Sp. z o.o.
w Poznaniu poszukuje przewoźników 

posiadających zestawy 90 m3 3,5t 5 
do transportu mebli tapicerowanych 2 

z Kobylnicy k. Słupska do « 
Niemiec, Belgii, Holandii, Szwajcarii.

Kontakt: tel. 061/650 29 90, 
061/650 29 91,061/650 29 93

WWW, m .com.pl

euroalarm
KAMERY ALARMY SEJFY
Systemy alarmowe i wideonadzoru 
dla twojego domu i firmy.

KOS7AIJN,Ul«DRZYMAŁYt8,tel./fac 0943418219
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Ruszył nabór do policji

Mundur szuka 
chętnych

Prawie 200 miejsc pracy czeka. Właśnie 
rozpoczyna się nabór do pomorskiej policji. 
Chętnych będą zapewne tłumy. Ostatnio o 
jedno miejsce walczyło aż 14 osób. Tym 
razem jednak kobiety będą miały trudniej. 
Łatwiej będzie tym, co są słabi z historii.

Słupszczanin Jacek Mazurkiewicz ma wykształ
cenie średnie, od kilku miesięcy szuka pracy. Nie wy
klucza, że będzie się starał o przyjęcie do policji. - 
Praca jest stała, zarobki też nienajgorsze. No i eme
rytura po piętnastu latach. Dla wielu chętnych to wła
śnie wczesna emerytura decyduje o wyborze. - Służ
ba może być niebezpieczna, ale szybko się odpocznie 
- mówią młodzi ludzie.

Problem w tym, że zanim się „szybko odpocznie”, 
trzeba się do policji dostać. A to wcale nie musi być 
takie proste. Ostatnio z ponad 1600 kandydatów 
przez sito egzaminów przeszło zaledwie... 74 i nie 
było kim obsadzić wolnych etatów! Najczęściej kan
dydaci „padali” na testach z wiedzy ogólnej. Trzeba 
było odpowiedzieć na przykład na pytania: kiedy 
zburzono Mur Berliński, kiedy wprowadzono stan 
wojenny?

Teraz wchodzą nowe zasady. - Test będzie obejmo
wał tylko pytania z konstytucji, praw człowieka oraz 
źródeł prawa. Odpada między innymi historia współ
czesna Polski, systemy polityczne, konflikty w świę
cie współczesnym... - wylicza mł. asp. Marta Ry- 
twipska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdań
sku. Kolejna nowość polega na tym, że test spraw
nościowy będzie identyczny dla kobiet i mężczyzn. W 
zeszłym roku panie miały łatwiejsze ćwiczenia. Choć 
wśród kandydatów było ich mniej, do policji dostało 
się niemal tyle samo kobiet co mężczyzn, (pio)

Masz pytanie lub problem?
Napisz, zadzwoń do nas!

SŁUPSK centrala

W redakcji dyżuruje
8.30-16.00 

' MONIKA ZACHARZEWSKA

Już W W w
w poniedziałek 
niespodzianka!

n a

http://www.Domorska.Dolicia.aov.pl
mailto:rekrutacja@obi.pl
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Jan Rokita (PO): i KRAJ vRAJ

To pustka Premier: - Statystyki są nam przychylne

i bierność
• Bilans 100pierwszych dni dzia

łania rządu Kazimierza Marcin
kiewicza jest negatywny - uważa 
wiceszef PO Jan Rokita. Według 
niego, z jednej strony jest sukces 
propagandy w kreowaniu wizerun
ku premiera, z drugiej - bierność 
rządzących w przeprowadzaniu 
istotnych zmian w państwie.

-Mnie ten okres kojarzy się ze sło
wem pustka. Nie jakaś katastrofa, 
ale pustka, czyli nic ważnego - po
wiedział Rokita. Ocenił, że na ra
zie nie spełniły się dwie wielkie 
społeczne nadzieje, które ujawniły 
się w wyborach 2005 r.

Pierwsza z nich to - według poli
tyka PO - nadzieja na politykę, któ
ra pchnie polską gospodarkę na
przód i da szansę na radykalną 
poprawę sytuacji na rynku pracy. 
Druga, że nastąpią odważne posu
nięcia mające na celu usprawnie
nie i przywrócenie uczciwości w 
działaniu najważniejszych instytu
cji publicznych.

-Najwięcej energii PiS i rząd uży
ły do głębokich zmian personalnych 
- trudnych do zakwestionowana co 
do zasady - natomiast wynikają
cych chyba z takiej dość prostackiej 
wizji polityki, polegającej na tym, 
że jak waszych zmienimy na na
szych, to będzie w Polsce lepiej - 
stwierdził wiceszef PO.

Dużo energii rządzący poświęci
li też - zdaniem Rokity - na prze
prowadzenie tych ustaw, które 
miały zagwarantować polityczną 
pozycję PiS. W tym kontekście 
wymienił nowelizację ustaw sa
morządowych umożliwiającą rzą
dzenie w Warszawie przez komi
sarza aż do wyborów samorządo
wych oraz nowelę ustawy o radio
fonii i telewizji wprowadzającą 
zmianę w KRRiT.

Zdaniem Rokity, jest też „100- 
proc. kontrola braci Kaczyńskich” 
nad premierem i rządem. Według 
niego, najlepszym sposobem 
sprawdzenia niezależności są no
minacje personalne.

(cza)

100 dni rządów
Tak dobrych notowań po 100 

dniach rządzenia nie miał 
ani żaden premier, ani żaden 

gabinet. 1 dlatego w trosce o to, 
aby nie było gorzej, doradcy 
medialni Kazimierza Marcinkie
wicza opracowali plan obcho
dów st ud niów kowycli. 
Najważniejszym punk- ^ \ 
tein obchodów rządo
wego jubileuszu było 
otwarte dla mediów, 
p ra w i e d w u god z i u n e 
posiedzenie rządu.

Na zdjęciu: Premier Kazimierz Marcinkiewicz przemawia podczas posiedzenia rządu.
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NUMEREK
I, II stopnia - brak, III - 6.466,40 

zł, IV - 82,20 zł, V - 8,90 zł. (cza)

- Statystyki są nam przychylne - ocenił premier otwie
rając specjalne posiedzenie. Jak wyliczał, Rada Mini
strów przyjęła własnych 58 projektów ustaw, 70 róż
nego rodzaju dokumentów rządowych, w tym progra
mowych, 96 aktów premiera, ale przygotowywanych 
przez wszystkie ministerstwa. - 
Spotykamy się po to, aby złożyć 
sprawozdanie z naszej studniowej 
działalności, rozliczyć się z zadań, 
jakie przedstawiliśmy w expose i 
programie - powiedział Marcinkie
wicz, otwierając posiedzenie gabi
netu. Premier stwierdził, że rynki 
finansowe bardzo dobrze oceniły 
pierwsze sto dni jego rządu. Pod
kreślił, że kurs złotego jest wysoki, 
a inflacja - niska. Według szefa 
rządu finansiści są przekonani, że 
w tym roku uda się osiągnąć pięcio
procentowy wzrost gospodarczy.
Analitycy z firmy Morgan Stanley 
prognozują wzrost w wysokości 4,8 
proc.

Marcinkiewicz przyznał, że opóź
niły się prace nad zmianami w go
spodarce. Dodał, że opóźnienia zo
staną nadrobione. Rząd chce, aby 
projekty najważniejszych ustaw 
gospodarczych znalazły się w sej
mie do końca pierwszego półrocza. Dotyczy to także 
zmian w systemie waloryzacji rent i emerytur.

W czasie specjalnego posiedzenia rządu sprawozda
nia z prac swoich resortów przedstawili poszczególni

■KRONIKA POLICYJNA

ministrowie. Jako trudne, ale bardzo efektywne Ja
rosław Kaczyński ocenia pierwszych 100 dni rządu 
Kazimierza Marcinkiewicza. Prezes PiS podkreśla też, 
że liczy na sukces swojej partii w jesiennych wyborach 
samorządowych.

Według Kaczyńskiego, 100 dni 
rządu było trudne, ze względu na 
brak trwałej większości parlamen
tarnej, ale też bardzo efektywne, 
jeśli chodzi o przygotowania do re
alizacji programu wyborczego.

Lider PiS dodał, że niemalże w 
każdym resorcie podjętych zostało 
bardzo wiele działań w różnych 
dziedzinach. Jego zdaniem, to do
bry punkt wyjścia, by w dalszym 
etapie program PiS realizować w 
sposób bezpośredni.
- Dobre 100 dni, a do tego pre

mier Marcinkiewicz potrafił, mimo 
tych politycznych burz, zdobyć 
znaczną popularność społeczną, co 
też jest w realnej polityce bardzo 
dużą zaletą - zaznaczył prezes 
PiS. Kaczyński podkreślił, że liczy 
na sukces swojej partii w jesien
nych wyborach samorządowych. 
Nie wykluczył też zawierania w 
ich trakcie koalicji. - W pewnych 

miejscach trzeba będzie te koalicje tworzyć - powie
dział. Dodał, że nie musi to dotyczyć ugrupowań, 
które podpisały umowę stabilizacyjną, czyli LPR i Sa
moobrony. (cza)

- Gratulacje za jeden ewi
dentny sukces - pan pre
mier Marcinkiewicz został 
dziadkiem, tu naprawdę 
szczerze gratulujemy - po
wiedział szef Platformy Do
nald Tusk. Podsumowując 
100 dni pracy rządu ocenił, 
że premier stara się jak 
może i nie brakuje mu do
brej woli. Ale - zdaniem Tu
ska - te starania nie przyno
szą efektu.

- 100 dni rządu Marcinkie
wicza I rządów PiS to gru
bo ponad 100 tys. bezro
botnych, każdego dnia 
przybywa ich dużo ponad 
tysiąc. Nie akceptujemy 
braku działań w tej sferze - 
mówił.

WIG 38162,66 -0,35 

OBROTY 821 min zł

bez zmian KOIÜF

Kradzież audi
Audi 80 zaparkowane przy ul. 

Lotniczej na osiedlu wojskowym w 
Świdwinie wczoraj w nocy ukradł 
nieznany sprawca. Właściciel sa
mochodu wycenił stratę na 10 tys. 
złotych.

Na gorącym uczynku
Do dwóch piwnic bloku przy ul. 

Szczecińskiej w Świdwinie próbo
wało się we wtorek włamać trzech 
16-latków, uczniów miejscowego 
gimnazjum. Wpadli jednak w ręce 
policjantów. Obecnie przebywają w 
Policyjnej Izbie Dziecka w Kosza
linie. Śą podejrzewani o włamania 
do jeszcze kilku innych piwnic w 
Świdwinie.

Ona pracowała, on kradł
Przez kilka miesięcy 19-letni 

Remigiusz J. okradał jeden z bu
tików, mieszczący się w świdwiń- 
skiej hali targowej. - Jego siostra 
sprzedaje w tym sklepie i miała do

niego klucze - mówi Krzysztof 
Chojnacki, rzecznik świdwińskiej 
policji. -Chłopak je podbierał i kie
dy sklep był nieczynny, przychodził 
i brał sobie ubrania. Ginęły poje
dyncze sztuki, dlatego proceder 
trwał tak długo, a właściciel buti
ku zdał sobie sprawę, że jest okra
dany, zupełnie niedawno, (ing)

Łup wylądował na złomie
Skradzione zaledwie kilka dni 

wcześniej z działkowej altanki me
talowe kształtowniki odnalazły się 
na złomie. Do kradzieży doszło przy 
ul. Trzebiatowskiej w Kołobrzegu. 
Złodziej, po wyłamaniu skobla, 
ukradł stąd warte ponad 300 zł 
kształtowniki. Policjanci odnaleźli 
je na skupie złomie. Właściciel od
zyskał skradzione przedmioty.

Kradzieże w ośrodkach
Złodziej nie oszczędził jednego z 

ośrodków przy ul. Rodziewiczówny

ABW w siedzibie J&S
Szukają afery

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeszukała biura firmy J&S, 
największego pośrednika w handlu ropą w Polsce. Rewizja ma związek 
ze śledztwem w sprawie afery paliwowej. Wczoraj rano do warszawskiej 
siedziby firmy weszło kilkunastu pracowników ABW. Zabezpieczali 
wszystkie dokumenty, głównie te związane ze sprzedażą paliw. Równo
legle odbyła się rewizja w siedzibie firmy w Szczecinie.

Akcja prowadzona była na zlecenie Prokuratury Apelacyjnej w Krako
wie - to w tej placówce prowadzone jest największe śledztwo w sprawie 
afery paliwowej w Polsce. J&S wielokrotnie pojawia się w zebranych już 
materiałach. Prokuratorzy chcę t.eraz przeanalizować wszystkie mate
riały związane ze sprzedażą ropy do Polski, poznać okoliczności zawar
cia i wartość wszystkich kontraktów, (cza)

■WARSZAWA _______________ '
Sąd nie uwzględnił wniosku obrony
Rywin zostanie 
w więzieniu

Warszawski sąd penitencjarny zdecydował, że Lew Rywin pozostanie 
w więzieniu.

Sąd nie uwzględnił wniosku obrony, która chciała zarządzenia przerwy 
w odbywanej przez Rywina karze dwóch lat pozbawienia wolności za 
pomoc w płatnej protekcji.

Adwokaci producenta filmowego argumentowali, że stan zdrowia Ry
wina nie pozwala mu na pobyt w więzieniu. Sąd nie podzielił jednak 
tego stanowiska. Decyzję podjęto na posiedzeniu w Zakładzie Karnym 
na warszawskiej Białołęce, gdzie Rywin przebywa od początku listo
pada.

W posiedzeniu wzięli udział: prokurator, sędzia, adwokaci producenta 
filmowego oraz lekarze z Zakładu Medycyny Sądowej, (cza)

I KATOWI
Zniknęły rzeczy ofiar tragedii
Hieny na hali

Prokuratura Rejonowa w Chorzowie wszczęła śledztwo w sprawie kra
dzieży rzeczy należących do ofiar katastrofy hali na terenie Międzyna
rodowych Targów Katowickich. Informacje o kradzieży rzeczy należących 
do ofiar katastrofy pojawiły się zarówno w prasie, jak i są przekazywane 
prokuraturze przez niektórych świadków. Dotychczas złożono trzy zawia
domienia o zniknięciu rzeczy należących do ofiar.

Policja przypomina, że trwa rozbiórka hali i z gruzowiska ciągle są 
wydobywane rzeczy osobiste ofiar katastrofy. Trafiają one do depozytu 
na terenie MTK, gdzie są ewidencjonowane. Do odrębnego depozytu tra
fiają rzeczy wartościowe - pieniądze, biżuteria, dokumenty, telefony. 
Wszystkie znalezione w gruzowisku przedmioty są pod opieką policjan
tów.

Za ograbianie zwłok może grozić do ośmiu lat więzienia, (cza)

■DRAWSKO 'POMORSKIE______  ...... .
Żołnierze odmrozili sobie palce
Będzie śledztwo

Komisja Dowództwa Wojsk Lądowych prowadzi postępowanie, które 
ma wyjaśnić, jak doszło do odmrożeń palców u siedmiu żołnierzy bio
rących udział w ćwiczeniach na poligonie w Drawsku Pomorskim. Jak 
poinformował płk Mirosław Pstrokoński, dowódca 5. Pułku Inżynie
ryjnego, którego żołnierze ćwiczyli w Drawsku, żołnierze trafili do szpi
tala wojskowego w Szczecinie. - U czterech z nich konieczna była inter
wencja chirurgiczna, pozostali są leczeni zachowawczo - powiedział 
pułkownik.

Pstrokoński podkreślił, że komisja będzie sprawdzać m.in., czy doszło 
do zaniedbań ze strony kadry dowódczej. Przedmiotem wyjaśnień bę
dzie też - jak dodał - to, kiedy i w jakich warunkach doszło do odmro
żeń - czy stało się to podczas zajęć szkoleniowych, czy też w czasie wol
nym.

Na poligonie drawskim ćwiczyło ponad 300 żołnierzy od 20 stycznia do 
8 lutego. W tym czasie temperatura w regionie spadała w nocy nawet do 
minus dwudziestu stopni Celsjusza, (cza)
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059 842-54,18
w Kołobrzegu. Z pomieszczenia 
gospodarczego wyniósł kosę i odku
rzacz do liści - wartości 1400 zło
tych. Inny okradł na tej samej uli
cy ośrodek, z którego zabrał...prze
wody elektryczne wartości ponad 
czterech tysięcy złotych, (abu)

Okradziony polonez 
i piwnica

Do zaparkowanego przy ul. 
Niemcewicza w Słupsku poloneza 
włamał się nieznany sprawca. 
Ukradł z auta 10 kaset magnetofo
nowych. Natomiast z piwnicy 
domu przy ul. Henryka Pobożnego 
w Słupsku złodzieje wynieśli 60 kg 
węgla.

Kolizja
Wczoraj rano doszło do kolizji 

dwóch aut na ul. Garncarskiej w 
Słupsku. Zderzyły się dwa volks- 
wageny: polo i golf. Na szczęście 
nikt nie ucierpiał. (LL)

To się w głowie 
nie mieści!

- Właśnie przeglądam telegazetę 
i czytam o tym, że były prezes 
Orlenu za 19 dni pracy dostanie 6 
milionów odprawy - denerwuje 
się Zdzisław Bielecki z Jeży- 
czek. - W jakim kraju my żyjemy? 
Gdzie praworządność, gdzie 
przyzwoitość? Ja przepracowałem 
40 lat, dostaję niecałe 800 złotych 
emerytury. Inni ludzie - podobnie. 
I nagle słyszą informację, że jakiś 
prezes dostaje taki majątek. To się 
w głowie nie mieści! (ak)

Religia
nienawiści

- Ze zgrozą czytam i słucham o 
reakcjach świata arabskiego na 
publikację karykatur ich proroka
- mówi słupszczanin Piotr 
Pytel. - Potrafię zrozumieć ich 
oburzenie, domaganie się przepro
sin. Nie potrafię pojąć natomiast, 
jak można w imię Boga palić i 
grozić zamachami na życie 
innych ludzi. Jestem szczęśliwy, 
że urodziłem się chrześcijaninem
- dodaje Czytelnik.

(LL)
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Czarny, śmierdzący, groźny!

Życie z grzybem
- Jak szłam spać, to pierzyna była mokra - opowiada Teresa Jano- 

wicz z Sianowa. - łłe ubrań musiałam wyrzucić, bo spleśniały...

UJ*

Na zdjęciu: - Grzyb wychodzi na sufit zza segmentu - pokazuje T. Janowicz.

N
asza Czytelniczka przykle
iła na sufit styropianowe 
kasetony. Myśli, że teraz 
jest trochę lepiej. Ale to tylko po

zory. Lepiej nie jest, bo pod spodem 
jest grzyb. Czarny, groźny, szkodli
wy!

Budynek przy ul. Słowackiego 11 
w Sianowie z zewnątrz wygląda 
bardzo ładnie. Jest ocieplony, ma 
nową, kolorową elewację. Z daleka 
niczego nie można zarzucić. W 
środku jego mieszkańcy borykają 
się z poważnym kłopotem - ich 
mieszkania są zagrzybione. Ten

problem dotyka szczególnie lokato
rów ostatniego piętra. W mieszka
niu T. Janowieżowej charaktery
styczny przykry zapach wilgoci 
uderza już od drzwi.

- Przez cały czas mam uchylone 
okno - tłumaczy kobieta. - Nic to 
nie daje. Mieszkanie stale trzeba 
malować. I to też wszystko na nic, 
grzyb wyłazi na ściany po dwóch 
- trzech miesiącach. Sufit był 
czarny, przykleiliśmy kasetony. 
Teraz przynajmniej pierzyna jest 
sucha...

Budynek został oddany do użyt

ku w połowie lat sześćdziesiątych. 
Czy od początku był zbudowany 
wadliwie? Mieszkańcy podkreśla
ją, że ich kłopoty zaczęły się od cza
su, gdy w 1999 roku przeprowadzo
no remont dachu. - Na pewno coś 
zostało zrobione nie tak, bo często 
woda leje się nam po ścianach - 
mówią.

Swoje zrobiło też ocieplenie ze
wnętrznych ścian styropianem w 
połowie ubiegłego roku. - Jak robi
li to ocieplenie, chyba nie zabezpie
czyli ściany folią - tłumaczy Geno
wefa Cyrul. - U mnie dosłownie

woda płynęła po ścianie przy oknie. 
Owszem, naprawili to, ale grzyb 
znów się pojawił. Chociaż u mnie 
w mieszkaniu nie jest jeszcze tak 
źle. U sąsiadów, szkoda mówić...

Ściany ocieplone grubą warstwą 
styropianu, na dodatek szczelne 
plastikowe okna oraz woda sączą
ca się po ścianach - w takich wa
runkach grzyb czuje się znakomi
cie... Nic dziwnego, że wyłazi zza 
mebli w tempie zastraszającym, 
malując na sufitach czarne plamy.

- Komisja przychodzi, ogląda i 
mówi, że... to nasza wina - dener
wują się lokatorzy. -Stale słyszymy, 
że powinniśmy mieszkania wie
trzyć, że za dużo gotujemy i pierze
my. Ale przecież my wietrzymy, bo 
w tym zaduchu trudno wytrzymać. 
A gotować i prać trzeba, bo przecież 
jakoś musimy żyć.

Przebywanie w zagrzybionych 
pomieszczeniach może być bardzo 
groźne dla zdrowia. - Przede 
wszystkim jest to niebezpieczne dla 
osób mających problemy alergicz
ne, dla chorych z astmą - podkre
śla doktor Wojciech Szamrej z 
koszalińskiej przychodni „Salvita”. 
- Mieszkanie w takich wnętrzach 
jest groźne dla dzieci, może powo
dować nawracające infekcje. Po
dobnie jest z ludźmi starszymi, u 
których zarodniki grzybów mogą 
wywoływać zaostrzenie chorób aler
gicznych, oskrzelowych. Jedno jest 
pewne, w XXI wieku w cywilizowa
nym kraju w środku Europy nikt 
nie powinien mieszkać w zagrzybio
nym lokalu.

Co na to władze Sianowa? - Wła
śnie podpisałem zlecenie dotyczące 
przeprowadzenia fachowej eksper
tyzy - powiedział nam burmistrz 
Andrzej Matyjaszek. - Co praw
da wspólnota mieszkaniowa nie 
zgodziła się na ekspertyzę, jednak 
miasto postanowiło samo sfinan
sować jej wykonanie. Ekspertyza 
powinna wyjaśnić przyczynę oraz 
wskazać sposób rozwiązania pro
blemu.

O wynikach ustaleń eksperta 
poinformujemy, (ak)

TRYBUNA PARLAMENTARZYSTY

Gdzie
są fachowcy?

W ramach gwałtownych i szoko- 
wo przeprowadzonych przemian 
ustrojowych i systemowych uzna
no m.in., że szkolnictwo zawodowe 
staje się mniej przydatne, nie jest 
w stanie kształcić młodzieży zdol
nej do podjęcia nowych wyzwań. 
Uznano, że szkolnictwo zawodowe 
kształci młodzież w zbyt wąskich 
specjalnościach, bez odpowiednie
go podkładu wykształcenia ogólne
go. Utarto nawet obraźliwy dla tej

młodzieży slogan, iż szkoły zawo
dowe produkują „bezrobotnych”. 
Uznano, że główną formą kształce
nia powinno być szkolnictwo ogól
nokształcące, co najwyżej profilo
wane, przygotowujące do studiów 
wyższych.

Wydaje się, że totalne zaniedba
nie, a nawet likwidacja szkolnictwa 
zawodowego była błędem. Fachow
cy - rzemieślnicy byli i są potrzebni 
w każdym systemie. Takie zanie

dbania władz już są w terenie od
czuwane. Brakuje fachowców w 
dużych i małych przedsiębior
stwach. Niektórzy mówią nawet o 
groźbie ograniczenia produkcji z 
powodu braku fachowców w róż
nych specjalnościach. Owszem 
kształcić trzeba, technika i nowe 
technologie wymagają coraz to wy
ższego wykształcenia. Wszystkich 
prac jednak nie da się wykonać zza 
komputerowego pulpitu.

Podaż usług jest niedostateczn a, 
siłą rzeczy nie są wykonywane ter
minowo, co między innymi pociąga 
za sobą wysokie koszty takich 
usług. Z praktyki i obserwacji mogę 
powiedzieć, że skutki takich zanie
dbań są szczególnie odczuwane w 
polskim rolnictwie i budownictwie 
oraz innych gałęziach gospodarki. 
Aż przykro patrzeć jak nowe i nowo

czesne szkoły rolnicze są przezna
czane na inne rodzaje działalności.

Sprawę tę podnosiłem już w po
przedniej kadencji sejmu. W Mini
sterstwie Edukacji Narodowej nie 
znalazło to jednak należytego zro
zumienia. Wręcz przeciwnie, ówcze
sna pani minister z oburzeniem 
stwierdziła, że szkolnictwo zawodo
we to przeżytek. Okazuje się jed
nak, że moje spostrzeżenia były 
słuszne, co pokazuje praktyka dnia 
codziennego.

Myślę, że najwyższa pora podjąć 
temat odbudowy szkolnictwa zawo
dowego. Uważam, że władze powin
ny ten sygnał przyjąć jako impuls 
działań na najbliższy czas. Sprawa 
ta będzie priorytetem w naszych 
dalszych działaniach.

Jan Łączny
poseł RP

Walczymy z oszustami 
paliwowymi

Nasza gazeta prowadzi wojnę z oszustami j 
paliwowymi. Nie godzimy się z tym, że właści
ciele stacji benzynowych, którzy sprzedają 
„chrzczone” paliwo, pozostają praktycznie bezkarni. A 
straty ponoszą kierowcy. Naszą akcję wsparli nasi parla
mentarzyści.

Przed kilkoma dniami dołączył do nich koszaliński poseł Samoobro
ny Jan Bednarek, który przysłał list do naszej redakcji: „Deklaruję 
jednoznaczną chęć włączenia się w walkę z procederem tzw. chrzczenia 
paliwa na niektórych stacjach benzynowych. Istnieje oczywista potrze

ba zmian ustawodawczych, które usprawniłyby i przyspieszyły
by procedurę organizowania kontroli na stacjach, na których 

zachodzi zgłoszone przez klientów podejrzenie chrzczenia 
paliwa. Nie może być tak, aby decyzje o przeprowadzaniu 
kontroli zapadały w centrali.

Chciałbym jednak zwrócić uwagę społeczeństwu i odpo
wiednim urzędom, że istnieje jednak możliwość podjęcia 
przez Inspekcję Handlową decyzji o nagłej doraźnej kontro
li. Możliwości takie należy maksymalnie wykorzystywać. 
Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich de
legatury są władne, na podstawie wydanych przez Głów
nego Inspektora Inspekcji Handlowej wytycznych, podjąć 
takie czynności, gdy oszukany klient jest w stanie wskazać 
i udowodnić np. za pomocą posiadanych rachunków czy 
faktur, że chrzczone paliwo zakupił przed momentem na 
danej stacji, co rozpoznaje na podstawie niewłaściwej pra
cy silnika.” (opr. mas)

Chrzest dużego 
kontenerowca

W stoczni Gdynia SA odbyła się 
uroczystość chrztu największego kon
tenerowca, jaki został zbudowany w 
polskiej stoczni. Dwie bliźniacze jed
nostki zamówił armator niemiecki. 
Statek nosi imię córki armatora - 
„Charlotte WulfF’. Ona też była mat
ką chrzestną jednostki. Statek ma 
długość 291 m i szerokość 32 metrów. 
Dzięki tej szerokości będzie mógł 
Kanałem Kilońskim wchodzić na 
Bałtyk. Generalnym projektantem 
jest Wojciech Żychski. Statek ma 
nośność 58 tys. ton. (n)

Rozbudowa portu 
Elbląg

W porcie morskim Elbląg zakończo
no inwestycje realizowane przez kon
sorcjum Doraco. Port wzbogacił się o 
dwa nowe nabrzeża, każde o długo
ści 90 metrów, umożliwiające przeła
dunek 50 tys. ton drobnicy i 400 tys. 
ton ładunków masowych. Powstały 
też place składowe i magazyny, po
zwalające zgromadzić 23 tys. ton ła
dunków oraz 86 kontenerów. Zmoder
nizowano także port jachtowy, (n)

Informacje, opinie, dyskusje

„Głos” w sieci
Od niedawna Czytelnicy naszej gazety mogą korzystać z 

forum dyskusyjnego na stronie internetowej „Głosu Koszaliń
skiego” i „Głosu Słupskiego”. Wystarczy wpisać adres 
www.gloskoszalinski.com.pllubwww.glosslupski.com.pl, by 
zabrać głos na aktualny temat. Na stronie tej, oprócz zapowie
dzi wielu tekstów zamieszczonych w papierowym wydaniu 
gazety, jest miejsce na wymianę opinii, oceny. Są już pierwsze 
efekty aktywności naszych Czytelników-internautów. Spore 
zainteresowanie wzbudziły m.in. publikacje dotyczące utwo
rzenia woj. środkowopomorskiego i stanowiska przedstawi
cieli partii rządzącej na ten temat.

Oto niektóre z opinii:
- Jako mieszkaniec Świdwina cie

szę się, że środkowopomorskiego nie 
będzie. Tu nie ma żadnej historii 
ani więzi między Koszalinem a 
Świdwinem. Więcej wspólnego 
mamy już z Kołobrzegiem. PiS 
mówi o tanim państwie, a następ
ne województwo to wzrost biurokra
cji. Powinno się zlikwidować jesz
cze opolskie i lubuskie.

- To bzdury, że to województwo 
będzie słabe. Będzie silniejsze od 
wielu obecnych. A stołki są dla lu
dzi wybieranych w wolnych wybo
rach. Martwi mnie wybitnie kpiar- 
ski ton mediów (Polsat), że Koszalin 
i Słupsk to małe miasta. Przecież to 
największe miasta położone w takiej 
bliskości od Bałtyku (Gdańsk i 
Szczecin nad Bałtykiem nie leżą) i 
dlatego proponuję inną nazwę woje
wództwa -Nadbałtyckie.

- Popieram powstanie nowego 
województwa. Pomorze Środkowe 
powinno mieć centrum administra
cyjne. Tu nie chodzi o stołki. I tak 
istnieją delegatury urzędu i insty
tucji wojewódzkich. Chodzi o isto
tę samorządności i szanse rozwoju 
regionu.

- Po co nam to województwo? 
Czyżby obecnym starostom i burmi
strzom i wójtom marzyły się stołki 
wojewodów, wicewojewodów, mar
szałków lub innych „okołowoje- 
wódzkich” ciepłych posad? Jeżeli 
już województwa środkowopomor- 
skie to dwa - słupskie i koszaliń
skie. I w ogóle powrót do małych 
województw...

Zachęcamy Państwa do dyskusji 
i odwiedzin naszej strony w Inter
necie. Każdy może wyrazić tam 
swoją opinię.

(mas)

: * OODKTIK pfuiCA

,v koid* 
*rodę

Na zdjęciu: Wystarczy w przeglądarce internetowej wpisać adres: 
www.gloskoszalinski.com.pl lub www.glosslupski.com.pl by wyrazić swo
ją opinię lub dodać swój głos w dyskusji na aktualny temat.

Koszt SMS-a - 1,22 zł brutto

Czy pakt stabilizacyjny PiS, Samoobrona 
i LPR rzeczywiście ustabilizuje 
sytuację polityczną?
Weź udział w redakcyjnej sondzie, wyślij SMS-a pod numer 7140. 
Jeśli na pytanie odpowiadasz twierdząco, wpisz: gik sonda tak. 
Jeśli jesteś przeciwnego zdania, wpisz: gik sonda nie.

Proponujemy Państwu wyrażenie swojej opinii w sondzie 
SMS-owej. Jednocześnie zachęcamy do udzielenia odpowiedzi 
także za pośrednictwem Internetu. Wystarczy odwiedzić naszą re
dakcyjną stronę internetową (www.gloskoszalinski.com.pl 
lub www.glosslupski.com.pl).

http://www.gloskoszalinski.com.pllubwww.glosslupski.com.pl
http://www.gloskoszalinski.com.pl
http://www.glosslupski.com.pl
http://www.gloskoszalinski.com.pl
http://www.glosslupski.com.pl
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Dzieci i młodzież, którzy nie wyjechali z miasta, wcale nie muszą 
się nudzić. Słupskie oraz usteckie szkoły i ośrodki kultury przygoto
wały wiele imprez i zajęć dla dzieci w każdym wieku. A wszystko za 
darmo!

Słupsk. O godz. 9 rozpoczną się bezpłatne zajęcia dla dzieci we 
wszystkich szkołach w Słupsku. Organizatorzy przygotowali dla 
uczniów zajęcia kulturalno-oświatowe, komputerowe, turystyczne i 
sportowe. Zajęcia trwać będą do godz. 13.

W SP 5 odbędzie się blok gier i zabaw ruchowych. Na zajęcia te
atralne, plastyczne i muzyczne zaprasza Młodzieżowe Centrum 
Kultury przy al. 3 Maja. Początek o godz. 10. W tym samym czasie 
otwarty zostanie Klub Miłośników Fantastyki. O godz. 13 w MCK 
rozpocznie się Festiwal Piosenki Zimowej. W Środowiskowym Huf
cu Pracy przy ul. Dunikowskiego o godz. 10 rozpoczną się zajęcia 
komputerowe, plastyczne i ruchowo-zręcznościowe. Bałtycka Gale
ria Sztuki Współczesnej zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych na warsztaty artystyczne. Początek o godz. 10 
w Baszcie Czarownic. Słupski Ośrodek Kultury zaprasza na emisję 
filmów dla dzieci. Początek o godz. 11.

Ustka. SP nr 1 o godz. 10 zaprasza na zajęcia dziennikarskie, za
bawy sportowe oraz wycieczkę. W SP nr 2 o godz. 9 rusza turniej 
tenisa stołowego. Gimnazjum o godz. 9 zaprasza na warsztaty języ
kowe i zawody sportowe. W Bibliotece Miejskiej od godz. 11 będzie 
można pograć w gry planszowe oraz wziąć udział w zajęciach plastycz
nych. W Domu Kultury od godz. 10 rozpoczną się przygotowania do 
pokazu mody. Centrum Pomocy Dzieciom od godz. 9 zaprasza do Dys
kusyjnego Klubu Filmowego, a także na olimpijski konkurs plastycz
ny i zabawy sportowe. Ośrodek Sportu i Rekreacji o godz. 11 zapra
sza na kulig z ogniskiem, (dmk)

Za śmierć 
sprzed 10 lat

Siedem lat posiedzi Adam F. 
Wczoraj słupski Sąd Okręgowy 
skazał go za śmiertelne pobicie 
sprzed 10 lat.

O sprawie 45-letniego dzisiaj 
Adama F. ze Słupska pisaliśmy 
jako pierwsi. Przypomnijmy, że w 
1995 roku obok jednego ze sklepów 
przy ul. Hubalczyków mężczyzna 
pobił pięściami i pokopał swojego 
kolegę Piotra S. Po czterech dniach 
pokrzywdzony zmarł w szpitalu od 
ciężkich obrażeń mózgu. Nato
miast sprawca od razu po zdarze
niu uciekł. Prokuratura rozesłała 
za nim listy gończe. Nie przyniosły 
jednak żadnego efektu. Tymcza
sem latem ubiegłego roku Adam F. 
pojawił się w Słupsku i wpadł w 
ręce policji. Okazało się, że musiał 
uciekać z Niemiec, bo berlińska 
prokuratura ścigała go za zlecenie 
zabójstwa żony. Podejrzewała, że 
za 500 euro swojemu siostrzeńco
wi kazał pozbyć się Katarzyny L., 
by uzyskać opiekę nad dzieckiem.

Pod koniec ubiegłego roku Sąd 
Okręgowy zgodził się na wydanie 
Adama F. Niemcom, ale dopiero po 
rozstrzygnięciu sprawy i odbyciu 
kary za pobicie Piotra S. Właśnie 
wczoraj zapadł nieprawomocny 
wyrok.

- Pobiłem się z Piotrkiem, ale nie 
kopałem go — wyjaśniał podczas 
procesu oskarżony. Nie przyznał 
się do pobicia ze skutkiem śmier
telnym. Sąd jednak uznał winę 
Adama F. - Na podstawie zeznań 
świadków zdarzenia i opinii bie
głych lekarzy, którzy wypowiedzie
li się na temat obrażeń ofiary, moż
na bez wątpliwości stwierdzić, że 
sprawcą jest oskarżony - uzasad
niał sędzia Robert Rzeczkowski.

Prokuratura żądała 8 lat więzie
nia. Jeszcze nie zdecydowała, czy 
złoży apelację. Niewątpliwie zrobi 
to obrona, która chciała niskiego 
wyroku tylko za spowodowanie 
obrażeń, które nie przyczyniły się 
do śmierci, (ber)

Pogotowie Ratunkowe - 999, Straż 
Pożarna - 998, Policja - 997, Pogo
towie Wodociągowe - 994, Pogoto
wie Ciepłownicze - 993, Pogotowie 
Gazownicze - 992, Pogotowie Ener
getyczne - 991, Biuro Numerów - 
118-913, Informacja Paszportowa - 
9575, Dom Interwencji Kryzysowej 
PCK - 0-59-842-71-25 (24 ha), Biu
ro Porad Obywatelskich - ul. Luto
sławskiego 33, w pon. 13-15, w śro
dy 12-15, Poradnia dla uzależnio
nych, Słupsk tel. 0-59-842-30-33 
wew. 42, Pogotowie Stomatologicz
ne (prywatne) - Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej „Medicus”, Słupsk, 
ul. Piłsudskiego 16 B, tel. 0-59-845- 
62-22, Przedsiębiorstwo Pogrzebo
we „Atena” -własna chłodnia, Kosza
lin, ul. Gnieźnieńska 53 A, 0-94-340- 
36-36; 0-608-214-542, Dom Pogrze
bowy „Wrotniewscy” (d. Charon) - 
własna chłodnia, tel. 0-94- 343-25-13 

Alkoholowy Telefon Zaufania 
Słupsk-0-59-841-46-05 

Straż Miejska 
Słupsk-0-59-843-32-17 
Ustka-0-59-814-67-61

Informacja PKP i PKS 
Słupsk: PKP 94-36, PKS 0-59-842- 

42-56
Pomoc Drogowa 

Słupsk: 0-59-842-79-40 (24 ha)

Ustka: 506-150-752, 0-59-847- 
11-09

Informacja Turystyczna 
Słupsk-0-59-842-07-91 
Ustka-0-59-814-71-70 

Pogotowie Weterynaryjne 
Słupsk - ul. Armii Krajowej 29, tel. 

0-59-842-26-31 (czynne 24h)

Słupsk - „Ratuszowa”, ul. Tuwima 
4, tel. 0-59-842-49-57, „Przy Placu 
Dąbrowskiego”, pl. Dąbrowskiego 
(wejście od ul. Przemysłowej), tel. 0- 
59-840-30-22

Ustka - „Pod Smokiem” ul. Kiliń
skiego 8, tel. 0-59-814-53-95

Słupsk - „Milenium” - „Bambi 2” 
godz. 14,16,18, „Harry Potter i czara 
ognia” godz. 15, 17.30 

„Rejs” - „Kurczak mały” godz. 16, 
„Facet z ogłoszenia” godz. 20, „Zako
chani widzą słonie” godz. 20 

Ustka - „Delfin” - nieczynne

Słupsk: Nowy Teatr - „Niebez
pieczne zabawy” godz. 19.13 

Polska Filharmonia „Sinfonia Balti- 
ca” (Teatr Impresaryjny) - nieczynna 

Teatr Lalki „Tęcza” - „ABC Teatru 
Lalek” godz. 9, 11 

Teatr „Rondo” - nieczynny

I Promoda oaloszBń drobnych! |
RAZ. DRUKUJEMY TRZY RAZY,

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

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

WIADOMOŚCI LOKALNE Czwartek, 9.02.2006 r.

Hałas i smród

Autobusy uod oknami
Warczenie silników i chmury spalinowego dymu. 
Od lat każdej zimy muszą to znosić mieszka 
bloków przy ul. Rzymowskiego w Słupsku. I 
sąsiadem jest pętla autobusowa...

Na zdjęciu: Wczoraj po godz. 10 przy ul. Rzymowskiego kierowca przez kilkanaście minut stał z włączonym 
silnikiem.

Kierowcy autobusów Miejskiego 
Zakładu Komunikacji zatrzymują 
się na ul. Rzymowskiego na kilka, 
kilkanaście minut. Potem ruszają 
w kolejny kurs. W ciągu dnia nie 
ma chwili, aby na pętli nie stał choć 
jeden autobus.

Tak jak latem kierowcy czekając 
na pasażerów wyłączają silniki, 
tak zimą o tym zapominają. - To po 
prostu koszmar. Co chwilę piłują te 
silniki. Wyją, warczą, a przecież 
parkują tylko kilkanaście metrów 
od naszych okien - mówi pani 
Anna, mieszkanka bloku przy ul. 
Rzymowskiego 2. Nie tylko hałas 
jest uciążliwy. Lokatorów dener
wują też chmury spalin, które wy
latują z rur wydechowych pojaz
dów. Niektórzy lokatorzy nawet 
próbują zrozumieć sytuacje kierow
ców w czasie mrozów. - Sam kiedyś 
jeździłem autobusami i wiem, że w 
takim pojeździe może być pioruńsko jg 
zimno - opowiada emeryt Michał i 
Szary, też mieszkający przy pętli. ^ 
- Oni się więc w ten sposób grzeją. 
Mężczyzna przyznaje jednak, że Łj 
szczególnie stare autobusy potrafią ~ 
dać w kość. - Te hałasują wyjątko
wo głośno. To słychać nawet kiedy 
się do nich wsiada, dlatego śam jak 
gdzieś się wybieram, to czekam na 
nowszy autobus. Przyjemniej się 
nim jedzie - zaznacza M. Szary.

O tym, że autobusy rzeczywiście 
stoją długo z włączonym silnikiem 
przekonaliśmy się wczoraj sami, 
gdy odwiedziliśmy pętlę po godzi
nie 10. - To musiał być wyjątkowy

przypadek - twierdzi natomiast 
Marcin Grzybiński, rzecznik 
prasowy MZK. - Kierowcy dosko
nale wiedzą, że muszą gasić silnik, 
jeśli stoją na postoju dłużej niż mi
nutę. Jest to nawet zapisane w na
szym kodeksie. M. Grzybiński za

pewnia, że pętla przy ul. Rzymow
skiego jest jedną z najnowocze
śniejszych w mieście i zatrzymują 
się na niej przede wszystkim naj
nowsze z autobusów przewoźnika. 
Jedynie w godzinach szczytu, czyli 
około 7 i 15, mogą pojawić się tam

starsze pojazdy. - Wiem, że taki 
włączony silnik jest uciążliwy dla 
mieszkańców - mówi M. Grzybiń
ski. - Dlatego proszę wszystkich, 
którzy zauważą, że kierowca nie 
gasi silnika autobusu, aby zgłosili 
to do dyspozytora ruchu, (nik)

J'j j 17" I p) Głos Słupski

[Uod naszym patronatem

jak Hollywood
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Uciekaj na koniec kolejki!

Takiego wydarzenia artystyczne
go jeszcze w Słupsku nie było. 17 
lutego do miasta zjechać mają naj
większe gwiazdy polskiego kina. 
Pretekstem będzie prapremiera 
komedii gangsterskiej pt. „Nie ma 
takiego numeru” w reżyserii Bar
tosza Brzeskota. W filmie głów
ne role zagrali aktorzy ze słupskie
go Nowego Teatru. - Wspólnie z re
żyserem filmu jeździliśmy po Polsce 
i szukaliśmy bardzo dobrych akto
rów. Znaleźliśmy ich w Słupsku - 
mówi Tomasz Wy wiol, producent 
filmu, a jednocześnie odtwórca jed
naj z głównych ról.

Prapremiera zapowiada się na 
wydarzenie w hollywoodzkim sty
lu. -Będzie czerwony dywan, limu
zyny i wielkie gwiazdy - zapowia
da Tomasz Wywioł.

Miłośnicy kina będą mogli zdobyć

autografy m.in. Jana Machul
skiego, Jana Nowickiego, Ma
riusza Pudzianowskiego, Ceza
rego Pazury czy Bogusława Lin
dy

„Nie ma takiego numeru” to film 
o skoku na kasyno. Szajkę tworzą 
m.in. Marcel Wiercichowski 
(Melchior), Agnieszka Ćwik 
(Szpula), Bogusław Semotiuk 
(Hrabia) i T. Wywioł (Gruby).
- W kasynie pierze się pieniądze 

mafii. My, jak Janosiki, chcemy 
zabrać je bogatym i dać biednym, 
czyli sobie - mówią aktorzy.

Zdjęcia do filmu kręcone były w 
Koszalinie, Kołobrzegu, ale rów
nież w Słupsku. Gdzie konkretnie? 
O tym będzie się można przekonać 
oglądając komedię.

„Głos Słupski” jest patronem pra
sowym prapremiery. (dmk)

Jak ukarać pacjenta, który zapi
sał się do specjalisty, a potem nie 
przyszedł w umówionym terminie, 
bo wyjechał do rodziny? Marek 
Rybarczyk, szef poradni chirurgii 
naczyniowej w Słupsku, ma prosty 
sposób. — Jeśli zlekceważył, nie za
dzwonił, to u mnie nie ma zmiłuj. 
Leci na koniec kolejki!

Kilka dni temu pisaliśmy, że do 
niektórych poradni kolejki są ta
siemcowe! Do nich należy właśnie 
naczyniowa. Na wizytę czeka bli
sko 500 osób! Teraz można się za
rejestrować na czerwiec. - Ale to 
dotyczy tylko schorzeń, od których 
się nie umiera - zastrzega doktor 
Rybarczyk. - Zapisując na dłuż
sze terminy, zawsze prosimy, aby 
informowali, gdy coś im wypad
nie. Wtedy w to miejsce można 
zapisać innego. Niestety, nie wszy
scy to robią.

W poradni cukrzycowej Powiato
wego Obwodu Lecznictwa Ogólne

go w Słupsku jest podobnie. Kazi
mierz Czyż, szef POLO i poradni, 
mówi, że często siedzi i czeka na 
zapisanego pacjenta, a on się nie 
zjawia. - Podobnie jest u kardiolo
ga i neurologa. Ludzie sami bloku
ją miejsca, a potem narzekają, że 
trzeba długo czekać - mówi.

- Zapisałam się do dermatologa. 
Miałam termin za dwa miesiące. 
Koleżanka podpowiedziała mi 
przychodnię, gdzie kolejki są krót
sze. Miałam czekać? Poszłam tam. 
Nie pomyślałam, że trzeba zadzwo
nić - przyznaje słupszczanka 
Agnieszka (nazwisko do wiado
mości redakcji). Żeby rozwiązać 
problem ustawiania się w kilku 
kolejkach naraz, resort zdrowia 
szykuje zmianę przepisów. Reje
strując się do lekarza, trzeba bę
dzie podać numer PESEL, a kom
puter w oddziale Narodowego 
Funduszu Zdrowia wyłapie takie
go „stacza”. (LL)

Nowa nazwa, 
nowy adres

Filmowa 2, IV piętro - to nowy 
adres Słupskiego Centrum Wspo
magania Organizacji Pozarządo
wych. A wkrótce Centrum Inicja
tyw Obywatelskich, bo po zmianie 
siedziby centrum szykuje się tak
że do zmiany nazwy. Przez miesiąc 
będzie jeszcze jednak funkcjonowa
ło pod starym szyldem.

- Nasza działalność się nie zmieni. 
Większy nacisk położymy na pracę z 
osobami indywidualnymi, które jesz
cze nie są w żadnych organizacjach,

a chciałyby w takich być - mówi 
Marcin Dadel, prezes SC WOP. - 
Chcemy także rozszerzyć współpracę 
z grupami nieformalnymi.

SCWOP oferuje zainteresowa
nym m.in. pomoc prawną i księgo
wą. Doradzi także jak starać się o 
środki na rozpoczęcie działalności 
oraz jak współpracować z działają
cymi w naszym mieście organiza
cjami pozarządowymi.

Telefon do Centrum - 0-59-840- 
29-20. (man)

i zdjęciu: Trwająca kilka dni przeprowadzka dobiegła końca. - Teraz trzeba 
cze to wszystko wypakować - mówi Marta Makuch z SCWOP.

TELEWIZJA
SŁUPSK

Program lokalny w Słupsku i w 
Ustce nadawany jest od poniedział
ku do soboty w tzw. pętli programo
wej, w kanale S 04 (pakiet polski i 
złoty) sieci kablowej VECTRA S.A. 
Codzienny program premierowy 
trwa 60 minut. Szczegóły: 
www.tvslupsk.pl

Dzisiaj w Telewizji Słupsk: Ob
serwator” - lokalny serwis infor
macyjny i prognoza pogody, 
„Dziennik Słupski” - zapowiedzi 
prasowe, „Moja Metamorfoza” - 
program rozrywkowy, „Klaps” - 
magazyn filmowy, (nik)

&łDzisiaj
proponujemy

Od godz. 6.30 do 14.30 co godzi
nę zapraszamy na wiadomości lo
kalne. W programie miejskim od 
godz. 7 do 10 powiemy o dramacie 
rodzinnym w Ustce, o wyrzuconych 
z targowiska handlarkach i o auto
busach na alkohol. Do godz. 13 za
praszamy na „Bliżej was”, a od 13 
do 16 na przeboje Radia Koszalin. 
O godz. 17 po „Popołudniu repor
terskim” zapraszamy na „Wieczór 
reporterski”.

(nik)

WÓJT GMINY USTKA
Działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 
2004 r. nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. nr 281, poz. 2782, z 2005 r. 
nr 130, poz. 1087, nr 169, poz. 1420, nr 175, poz. 1459/ oraz 
Uchwały Rady Gminy Ustka nr III/27/2002 z dnia 10 grudnia 2002 
r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na 
okres dłuższy niż 3 lata, podaje do publicznej wiadomości, że w 
siedzibie Urzędu Gminy USTKA, 76 - 270 USTKA, ul. Dunina 
24 na tablicy ogłoszeń /parter/ w okresie od 10 lutego 2006 r. 
do 3 marca 2006 r. zostanie wywieszony wykaz przeznaczo
nej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka 
położonej w obrębie Dębina. 42806G2K4/a

http://www.tvslupsk.pl
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Mrozy uśpiły wirusa
- W naszym województwie nie ma 

zwiększonej liczby zachorowań na 
grypę i przeziębienia - uspokaja 
Andrzej Probucki, kierownik 
działu epidemiologicznego Woje
wódzkiej Stacji Sanitarno-Epide
miologicznej w Gdańsku. -Według 
ostatnich danych zanotowaliśmy 
nieco ponad sto przypadków na 
ponad 2 miliony mieszkańców - 
dodaje. '•

Grażyna Rostkowska, pediatra 
z poradni dziecięcej w Ustce, też 
mówi, że praktycznie nie ma przy
padków grypy. -Zdarzają się nato
miast anginy, zapalenia oskrzeli, a 
nawet płuc. „Grypowy spokój” może

być spowodowany tym, że bardzo 
dużo dzieci zostało jesienią zaszcze
pionych - przypuszcza.

Według epidemiologów ostatnie 
tęgie mrozy uśpiły wirusa grypy. 
Teraz, gdy zaczęła się odwilż, sytu
acja może się jednak zmienić. Dla
tego trzeba szczególnie uważać na 
dzieci i osoby w podeszłym wieku. 
Ich organizmy mają mniejszą od
porność i przez to są bardziej nara
żone na atak wirusa. G. Rostkow- 
ska radzi, żeby dzieciom serwować 
dużo naturalnych witamin w owo
cach i warzywach, nie trzymać ich 
w domu, ubierać tak, by nie prze
grzewać, ale i nie chłodzić. (LL)

Szczepienie przeciwko grypie 
na całe życie?
Jak powinna działać szczepionka, która zapewniłaby odporność 
na grypę przez wiele lat i pozwoliła wyeliminować profilaktyczne 
szczepienia, które trzeba powtarzać każdego roku:

Wirus grypy i szczepionka
Szczepionka informuje układ immunologiczny o przeciwciałach, 
które powinien wytwarzać, aby rozpoznać i reagować na 
antygeny. 4^ ^----------Przeciwciało

Antygen powierzchniowy
Mutuje każdego roku; 
jednoroczna szczepionka 
uwzględnia te mutacje.

Antygen wewnętrzny
W ciągu roku ulega nie
wielkim zmianom; te anty
geny powinna rozpoznawać 
szczepionka wieloletnia.

Jak powinna działać nowa szczepionka?
Nowa szczepionka powinna zawierać nieczynne wirusy, 
które nie są w stanie powielać się.

Wirus szczepionki powinien 
posiadać zakodowaną 
instrukcję wytwarzania 
wewnętrznych antygenów 
wirusa grypy.

Fragmenty stabilnych anty
genów grypy powinny prze
dostawać się na powierzch
nię zainfekowanej 
komórki.

Źródło: The Wistar Institute

Dzięki temu 
układ immu
nologiczny 
nauczy się 
rozpozna
wać i nisz
czyć komór
ki grypy 
w przypadku 
rzeczywistej 
infekcji.
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Na ilustracji: O tym, jak groźna może być grypa, nie trzeba nikogo 
przekonywać. Naukowcy pracują nad szczepionką, która uodporniłaby 
organizm człowieka na całe życie.

Gratka przed telewizorem
To największe sportowe święto. Kibice już zacierają ręce. 

W piątek w Turynie rozpoczyna się zimowa olimpiada. 
Zapytaliśmy słupszczan, czy będą oglądać transmisje 
telewizyjne z igrzysk.

- Oczywiście, nie 
wyobrażam sobie, 

~ i żeby było inaczej. Tb 
niepowtarzalna, je
dyna w swoim ro
dzaju impreza - 

, przyznaje brązowy
t 'v , medalista olimpij- 

i ski w boksie (Mo- 
I skwa ’80), Kazi

mierz Adach. - Z 
dyscyplin zimowych najbardziej pa
sjonuje mnie biathlon i biegi narciar
skie, ale będę oglądał także inne kon
kurencje. Na poziom rywalizacji na 
pewno nie będzie można narzekać.

Na skoki naj
bardziej nastawia 
się pracownica 
apteki Bogumiła 
Godoń, licząc na 
przebudzenie na
szego orła. -Mam 
nadzieję, że 
Adam Małysz 
trafi z formą i wy- 
skacze brąz albo 

srebro. Na pewno stać go na to. 
Poza tym nie mogę się doczekać na 
rywalizację łyżwiarzy figurowych, 
gdzie medalowe szanse ma nasza 
para taneczna Mariusz Siudek i 
Dorota Zagórska.

Skoki oraz łyż
wiarstwo figurowe 
to również ulubio
ne dyscypliny Ga
brieli Jonik, dy
rektor Społecznego 
Liceum Ogólno
kształcącego oraz 
gimnazjum jezyko-
wo-mformatyczne- w
go: - Wielkim kibicem sportowym jestu" 
mój synek, stąd dobrze orientuję się w 
sytuacji. Najbardziej będę kibicować 
Małyszowi, ale ciekawie powinno być 
także w innych konkurencjach. Sądzę, 
że przywieziemy jeden, może dwa me
dale.

Wszystkie trans
misje „od dechy do 
dechy” zamierza 
obejrzeć bezrobot
ny Tomasz Sien
kiewicz: - Tb już 
tradycja. Od dziec
ka olimpiady, za
równo zimowe, jak 
i letnie, są dla mnie 
prawdziwym świę
tem. Najbardziej lubię hokej na lodzie, 
dlatego żałuję, że zabraknie w TUry- 
nie naszej drużyny. Za to największą 
moją faworytkąjest snowboardzistka 
Paulina Ligocka, (pio)

Zapytaj
prezydenta

Do końca tej kadencji samorządu 
zostało jeszcze ponad pół roku. To 
sporo czasu, by poprawić stan na
wierzchni na Twojej ulicy, bezpie
czeństwa na osiedlu czy estetykę 
okolicy. O tym wszystkim będziesz 
mógł powiedzieć prezydentowi 
miasta. A może masz jakieś pyta

nie do urzędników z ratusza? Jeśli 
tak, przyjdź na spotkanie z Macie
jem Kobylińskim. Prezydent i 
przedstawiciele ratuszowych wy
działów czekać będą już dzisiaj w 
Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. 
Lutosławskiego 23. Początek o 
godz. 17. (man)

»REPORTER ZANOTOWAŁ
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Czekanie na badanie
- Jestem zbulwersowany tym, co 

dzieje się w służbie zdrowia - mówi 
słupszczanin (nazwisko do wiado
mości redakcji). - Cierpię na chro
niczny katar. Najpierw czekałem 
trzy miesiące na wizytę u laryngo
loga. Teraz muszę czekać kolejne 
pół roku, aby wykonać testy aler
giczne. A więc od momentu zgłosze

nia się do lekarza pierwszego kon
taktu do podjęcia leczenia minie 
dziewięć miesięcy! W moim przy
padku to nie jest choroba bardzo 
groźna, ale uciążliwa. Natomiast 
przy poważniejszym schorzeniu tak 
długiego oczekiwania pacjent mógł
by nie dożyć. Przecież to jakaś pa
ranoja! (sta)

SŁUPSK
USTKA

Głos Słupski/Głos Koszaliński

Autobusy na procenty
Czy w czerwcu na ulice Słupska 

wyjedzie pierwszy autokar napę
dzany alkoholem? Taki pomysł 
ze Sztokholmu przywiozły wła
dze Słupska i szefostwo Miej
skiego Zakładu Komunikacji. 
Wczoraj podpisali w tej sprawie 
porozumienie z producentem ta
kich pojazdów - firmą Scania.

- Po Sztokholmie jeździ ponad 
250 takich autobusów - mówi Ja
nuary Senko, prezes MZK. - 
Etanol E95 to paliwo ekologiczne 
i alternatywa dla coraz droższego 
i trudniejszego do zdobycia oleju 
napędowego. Zdaniem władz mia
sta i powiatu słupskiego, etanol 
można produkować w starych go
rzelniach w regionie słupskim na 
przykład z ziemniaków czy bura

ków. Autokary, które wyjadą na 
ulice Słupska, zostaną wyprodu
kowane w miejscowej fabryce 
Scanii. Hans Hansson, przed
stawiciel szwedzkiego koncernu, 
zobowiązał się do przekazania 
pięciu takich pojazdów, które na 
początek etanol będą mogły tan
kować właśnie ze zbiorników na 
terenie zakładu. Pozostałe cztery 
autokary na alkohol mają zacząć 
wozić pasażerów do września. 
Miejski przewoźnik wraz ze Sca- 
nią będą sprawdzać funkcjonowa
nie autobusów. Władze Słupska 
chcą wystąpić do premiera o ob
jecie patronatu nad programem i 
zwolnienie nowego paliwa z akcy
zy-

(nik)

Samochody dostawcze Mercedes-Benz

Dla solidnych konstrukcji rok nie ma znaczenia.
Do 14 000 zł rabatu na Sprintera i Vito z 2005 roku.

► Solidne konstrukcje zaprojektowane są na 
lata. A niektóre, jak na przykład Mercedesy, 
pokonują w tym czasie setki tysięcy kilometrów. 
Sprawnie, bezawaryjnie i bezpiecznie, dzięki 
unikalnemu w samochodach dostawczych syste
mowi ESP®. Dla takich pojazdów rok nie ma 

znaczenia. A co dopiero kilka miesięcy. Jednak

niektórzy już w styczniu uważają kilkumiesięczne 
samochody za roczne. Dlatego zdecydowaliśmy się 
wprowadzić rabaty - nawet do 14 000 zł na 
niektóre „roczne" modele Sprintera i Vito. 
Do wyboru: Vito w wersji furgon i kombi oraz 
Sprinter w wersji furgon i podwozie. Ale spiesz się! 
Wybór topnieje każdego dnia. Mercedes-Benz

EUROTRUCK SP. Z 0.0.
UL STAROGARDZKA 24, 83-010 STRASZYN, TEL. 058 692 27 70/80, FAX 058 692 27 88/89

SALON@EUROTRUCK.MERCEDES-BENZ.PL

TWOI OSOBIŚCI DORADCY:
JACEK FLORYSIAK 0 692 410 755, TOMASZ JABŁOŃSKI 0 692 401 552, MICHAŁ MANOWSKI 0 692 402 763

i
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Na zdjęciu: Komisarz Rafał Burnicki prezentuje ulotkę o nowym 
systemie.

Więcej sklepów z trunkami
W Ustce zwiększy się liczba sklepów sprzedających napojowe za

wierające powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa). Do tej pory było 
ich 33, teraz będzie 35. Tak postanowili radni. Argumentem było m.in. 
powstanie nowego osiedla mieszkaniowego przy ul. Kościelniaka w 
zachodniej części miasta. Są tam sklepy spożywcze zainteresowane 
sprzedażą alkoholu. Ponadto radni uznali, że w ostatnim czasie wzro
sła kultura picia alkoholu. (LL)

SMS-em o przestępstwie
Głuchoniemi z województwa pomorskiego mogą zgłaszać przestęp

stwa sms-em pod numer 0-697-058-112. Wiadomość otrzyma oficer 
dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Odpisze i uru
chomi policjantów w terenie.

— To wspólna inicjatywa policji i sieci Plus GSM - mówi komisarz 
Rafał Burnicki, rzecznik prasowy bytowskiej policji. W sms-ie po
winny znaleźć się: dane nadawcy, miejsce zdarzenia i opis okoliczno
ści. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku powstaje już baza 
osób głuchoniemych. W ten sposób policja chce uniknąć fałszywych 
zawiadomień, (ang)

Niezbędnik kierowcy
Wi Na słupskich uli-

each nie ma więk
szych utrudnień. Poważniejsze re
monty, takie jak dokończenie mo
dernizacji ul. Kopernika, kontynu
owane będą dopiero pod koniec 
zimy. Kierowcom przypominamy o 
zmianie organizacji ruchu na 
skrzyżowaniu ulic Wolności i Ko
pernika. Ponieważ nie działa tam 
sygnalizacja świetlna, radzimy 
zwracanie szczególnej uwagi na

oznakowanie, które wyznacza te
raz organizację ruchu. Łatania 
dziur na słupskich ulicach jak na 
razie nie będzie. Drogowcom nie 
pozwala na to mroźna pogoda.

Na terenie powiatu także nie bę
dzie zbyt wiele utrudnień. Tutaj 
drogowcy też czekają na bardziej 
sprzyjające warunki pogodowe. 
Póki co zajmują się wycinką rosną
cych przy jezdni krzewów na dro
dze Borzęcino - Dobieszewo. (man)

Pogotowie Stomatologiczne
„MEDICUS”,ul. Piłsudskiego 16b, 
059 845-62-22, godz. 8.00-22.00

Apteka „Przy placu Dąbrowskie
go” wejście od ul. Przemysłowej, 
otwarta codziennie od 8.00 do
22.00. Bezpłatny dowóz leków do 
domu, tel. 059 84-03-022

Laboratoria - analizy, badania
„MADAR-MED”, Stary Rynek 5, 

059 842-77-96
Usługi asenizacyjne, czyszcze

nie kanalizacji
Zakład Usług Asenizacyjnych, 

Kobylnica, ul. Widzińska 40, 059 
842-96-13

Ochrona elektroniczna, moni
toring „Jantar” (patrol), Słupsk 
- 96-55, Bytów - 602-360-896, 
Gdańsk - 600-274-231, Lębork -

I 604-536-977, Ustka - 692-445-634I
I Usługi Pogrzebowe

1. Kalla, ul. Armii Krajowej 15 059 
842-81 -96,0-601 -928-600, bezpłatny

| 0-800-186-750.
2. „HERMES” ul. Obrońców Wy-

I brzeża 1,059 842-84-95
POMOC DROGOWA CAŁO-

I DOBOWA holowanie, awaryjne

otwieranie pojazdów, naprawy. 
601-880-200, (059) 842-79-40.

USTKA

Sklep spożywczy
„Sam Czar", pl. Wolności 9, czyn

ny pn. - pt. 7 - 21, sob. 8.00-21.00, 
niedz. 9.00 -18.30

Lekarz weterynarii: HOLENIEW- 
SKI ANDRZEJ, ul. Armii Krajowej 
19, poniedziałek - piątek 16-18, so
bota 10-14.

Nagłe wypadki 81 -44-666
Holowanie 24 h, pomoc drogowa

506-150-752, (059) 847-11 -09, bla- 
charstwo.

Pralkonaprawy, lodówko-za- j 
mrażarki, urządzenia AGD: PHU
„Eldom”, Mar. Polskiej 73a, 81-45- 
094, 0-601-68-59-38.

Usługi pogrzebowe
„Dąbek”, ul. Wyszyńskiego 8a, 

814-70-05, 814-10-23, 604-084- 
388 całą dobę.

MIASTKO

Holowanie samochodów
Auto-HOLEX (059) 857-38-82, 

0502-083-123 całą dobę 
Usługi pogrzebowe 
„KARDAS”, (059) 857-21-16, 

kom. 0502-164-922 całą dobę

Schider chce budować

WIADOMOŚCI LOKALNE Czwartek, 9.02.2006 r.

Sklep zamiast fabryki

Na zdjęciu: Wszystko, co pozostało po Słupskich Fabrykach Mebli, to przygnębiający widok pustych hal.

Szwajcarsko-niemiecki koncern „Schider Europa” 
chce zbudować nową fabrykę mebli w podsłupskim 
Redzikowie. Gotów jest zainwestować ponad 15 milio
nów złotych! Co stoi na przeszkodzie? Mitręga urzędni
ków I radnych.

„Schider Europa” chce sprzedać
6,5 ha ziemi w bardzo atrakcyj
nym miejscu Słupska, u zbiegu 
ulic Szczecińskiej i Krzywouste
go, pod budowę centrum handlo
wego. Rzeczoznawca wycenił już 
grunty. Są dużo warte. - Za uzy
skane ze sprzedaży pieniądze 
chcielibyśmy zbudować nową fa
brykę. Najlepiej w Redzikowie, 
tam, gdzie ma być kompleks Spe
cjalnej Strefy Ekonomicznej - nie 
kryje dyrektor Słupskich Fabryk 
Mebli Karol Lange. Obecnie fa
bryka zamiast produkować me
ble, zajmuje się ich sprzedażą.

K. Lange mówi, że najpierw cze
kał trzy lata na zmiany w miej
scowym planie zagospodarowa
nia, a od dwóch lat czeka na 
uchwalenie nowego dokumentu. 
Stary z mocy ustawy stracił waż

ność. Bez tego nie można sprze
dać gruntu. A dopóki nie sprzeda, 
budowa fabryki nie ruszy, bo nie 
ma pieniędzy. Kiedy dokument 
może być uchwalony?

- Plan miejscowy tego terenu zo
stał już przygotowany i jest wyło
żony do wglądu publicznego - in
formuje Ewa Matys z Wydziału 
Architektury Urzędu Miejskiego 
w Słupsku. Teraz zainteresowani 
mogą wnosić do niego swoje uwa
gi. Dokument przewiduje funkcję 
usługową i handlową, w tym bu
dowę sklepów o powierzchni 
większej niż 2 tysiące metrów 
kwadratowych. Może zostać 
uchwalony najszybciej na marco
wej sesji samorządu. Na pytanie, 
dlaczego plan powstawał tak dłu
go, E. Matys odpowiedziała: - 
Trudno mi to ocenić. (LL)

Mirosław Pa
jąk, wiceprzewod
niczący słupskiej 
Rady Miejskiej: - 
Od kiedy 1.200 lu
dzi poszło przez 
właścicieli tego 
koncernu na bruk, 
przestali być dla 
mnie wiarygodni.
Od pana Lange też wolę trzymać się z 
daleka, bo on reprezentuje niemieckie 
interesy. Jeśli chcą być wiarygodni, 
jeśli chcą nas przekonać, że pieniądze 
ze sprzedaży gruntów pozostaną w 
naszym regionie, niech przynajmniej 
fundamenty tej nowej fabryki zbudu
ją! Co zaś tyczy się przeznaczenia te
renów, na których obecnie stoi zakład, 
to ja skłaniałbym się za funkcją miesz
kaniową i rekreacyjną. Centra han
dlowe można budować gdzie indziej.

Zdzisław 
Walo, dyrektor 
Słupskiej Izby 
Przemysłowo- 
Handlowej: -Nie 
ma wątpliwości, 
że w tym miejscu || 
nie może być 
przemysłu. Ale 
czy handel i 
usługi? A może raczej mieszkania? 
Co do jednego jestem pewien: taki 
teren nie powinien bezużytecznie 
leżeć tyle lat. Fakt, że do tej pory nie 
ma planu, źle świadczy o naszej 
władzy. Uważam to za przejaw lek
ceważenia przedsiębiorców. Z pew
nością nie jest to przykład do naśla
dowania. Bez względu na to, co tam 
powstanie, utworzone też będą 
nowe miejsca pracy, których tak 
bardzo w naszym mieście brakuje.

(Pierwsza fabryka mebli powstała w Słupsku w 1845 roku. Po wojnie, 
już w 1946 roku, na jej bazie ruszyła produkcja. W latach największej 
świetności, czyli siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, Słupskie Fa
bryki Mebli miały swoje oddziały od Gdańska po Szczecin. Pracowało 
w nich kilka tysięcy ludzi. W roku 2001 zaczęło się wygaszanie pro
dukcji. Wszyscy pracownicy poszli na bruk.

Garmażerka 
pod lupą

Cztery mandaty na kwotę 500 
złotych oraz wnioski do 11 produ
centów o właściwe oznaczanie wy
robów i produkowanie ich zgodnie 
z deklaracją. A ponadto informacje 
skierowane do Państwowej In
spekcji Sanitarnej o przypadkach 
wyprodukowania wyrobów zafał
szowanych - taki jest plon kontroli 
przeprowadzonej przez inspekto
rów słupskiej delegatury Inspek
cji Handlowej. Pod lupę zostały 
wzięte wyroby garmażeryjne w 
czterech sklepach - trzech w Słup
sku i jednym w Bytowie. Stwier
dzono m.in. niższą zawartość na
dzienia w kluskach z jagodami 
oraz uszkach z mięsem, natomiast 
wyższą zawartość tłuszczu w pó
łproduktach z mięsa i podrobów. 
Sporo uwag dotyczyło oznakowa
nia wyrobów - braku oznaczonej 
masy netto czy braku wykazu 
składników. W sklepie wielkopo- 
wierzchniowym w Słupsku ujaw
niono aż 31 przypadków nieprawi
dłowości w wykazaniu informacji 
cenowej, tj. braku ceny jednostko
wej, innej cenie na towarze, a in
nej na wywieszce, czy nieprawidło
wo wyliczonej cenie. - Ponadto w 
tejże placówce tylko w okresie 
dwóch tygodni stwierdziliśmy 65 
przypadków reklamacji z powodu 
różnic w cenach odczytanych przez 
klientów na wywieszkach, a wy
drukowanych na paragonach ka
sowych - informuje Sławomir 
Gutowski, rzecznik słupskiej IH.

(pio)

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko 

dyrektora w Przedszkolu Miejskim nr 9 
w Słupsku, ul. Sportowa 10,

1, Do konkursu może przystąpić osoba, która speł
nia wymagania określone w § 1,2,5 i 8 rozporządze
nia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 
2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowia
dać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne 
stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach 
szkół i placówek (Dz.U. nr 89, poz. 826 i nr 189, 
poz.1854)

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powin
ny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z 
koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, 
zawierający w szczególności informację o stażu pra
cy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub sta
żu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela aka- 
demickiego

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego 
lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające 
posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypad
ku osoby będącej nauczycielem

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz do
kumenty potwierdzające posiadanie wymaganego sta
żu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowe
go - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub stu
diów podyplomowych z zakresu zarządzania albo za
świadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z 
zakresu zarządzania oświatą

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozpo
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora 
oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych 
typach szkół i placówek

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwska
zań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowi
sku kierowniczym

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą 
dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2003 r. nr 118, poz. 1112 z późn.zm.), oraz nie to
czy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinar
ne

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za 
przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się 
przeciwko niemu postępowanie karne

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zaka
zem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z 
dysponowaniem środkami publicznymi, o którym 
mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerw
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 
249, poz. 2104)

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z 
późn.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach 
z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs”, 
w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na 
adres: Urząd Miejski Wydział Oświaty, pl. Zwycięstwa 
3, 76-200 Słupsk.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo
łana przez Prezydenta Miasta Słupska w dniu 27 lu
tego 2006 r., w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, 
o godz. 10.00.

42106G2K4



Czwartek, 9.02.2006 r. WIADOMOŚCI LOKALNE
Dyrektor szpitala bije się w piersi...

Pogotowie wróciło,

gdzieBdi

Słupskie pogotowie nie 
będzie obsługiwać gminy 
Trzebielino. Narodowy Fun
dusz Zdrowia zmienił swoją 
wcześniejszą decyzję. Po 
protestach mieszkańców, 
władz samorządowych i 
burzy medialnej. Wiemy jak i 
dlaczego doszło do całego 
zamieszania.

Przypomnijmy. Słupskie pogoto
wie podpisało kontrakt z pomor
skim oddziałem NFZ-u na pomoc 
doraźną w gminie Trzebielino. 
Miała się tym zajmować utworzo
na z początkiem lutego podstacja 
słupskiego pogotowia w Kępicach. 
Kontrakt podpisano za plecami 
władz samorządowych Trzebielina. 
I to mimo tego, że ważną umowę z 
NFZ na wyjazdy karetek do Trze
bielina miał Szpital Powiatu By- 
towskiego. Były więc dwie umowy 
na to samo. Były, bo właśnie NFZ 
wypowiedział niedawno podpisany 
kontrakt słupskiemu pogotowiu. - 
Były protesty, więc wycofaliśmy się 
z umowy ze słupskim pogotowiem 
- oznajmia Mariusz Szymański, 
rzecznik prasowy pomorskiego 
NFZ-u.

Jak w ogóle mogło dojść do pod-

Na zdjęciu: Wszystko zostaje po staremu. Karetki z bytowskiego pogotowia będą woziły pacjentów z gminy 
Trzebielino.

pisania dwóch kontraktów? - Na 
oddanie Trzebielina do Słupska 
zgodził się dyrektor Szpitala Po
wiatu Bytowskiego. Było mu to na 
rękę, bo przy tych samych pienią
dzach na pomoc doraźną miałby 
mniejszy teren do obsługi. Dopiero 
po protestach władz Trzebielina 
wycofał się z tego - ujawnia Ma
riusz Szymański.

Zbigniew Binczyk, dyrektor

Szpitala Powiatu Bytowskiego, 
potwierdza to, co mówi rzecznik 
NFZ-u. -Biję się w piersi. Wyjaśni
łem już wszystko staroście i wójto
wi Trzebielina - oznajmia Zbigniew 
Binczyk. Wcześniej dyrektor nie 
ujawnił nikomu tej informacji. Sta
rosta bytowski zastanawia się te
raz, jak ukarać Zbigniewa Binczy- 
ka, bo sam był zbulwersowany pró
bą przejęcia Trzebielina przez słup

skie pogotowie. Na razie dyrektor 
poszedł na urlop. Jego obowiązki 
powierzono Janowi Gajo, zastęp
cy dyrektora szpitala.

Mieszkańcy gminy są zadowole
ni z zakończenia całej sprawy. - 
Ważne w tym wszystkim jest, aby 
karetki dojeżdżały na czas i udzie
lały szybkiej pomocy - mówi Jan 
Wieczorek, rencista z Trzebieli
na. (ang)

Bosmanka tylko z przetargu
Nie widać końca sporu o tzw. bosmankę nad jeziorem „Jeleń’ 
w Bytowie. Wędkarze czują się oszukani przez władze miej
skie, które zabrały im obiekt. Na dodatek samorząd nie po
zwala wybudować pomostu do cumowania łódek.

Bytowskie koło Polskiego Związ
ku Wędkarskiego dzierżawiło 
obiekt od miasta przez 10 lat. Bur
mistrz wypowiedział im umowę, bo 
był konflikt o bosmankę z żeglarza
mi. Poza tym obiekt wymaga prze
budowy. Wędkarze zaoferowali, że 
dołożą do remontu 20 tysięcy zło
tych. - Mieliśmy ustne przyrzecze
nie, że gmina wykona remont kon
strukcji budynku, a my go wykoń
czymy - mówią wędkarze.

Ludwik Lenc, wiceburmistrz 
Bytowa, zaprzecza, że były takie 
uzgodnienia. - Bosmanka została 
rozebrana do głównych elementów 
konstrukcyjnych. W budżecie 
mamy 20 tysięcy złotych na jej od
budowanie. Wykończeniem obiektu

ma zająć się dzierżawca wyłoniony 
w przetargu. Wędkarze też mogą go 
wygrać - twierdzi L. Lenc.

Prace remontowe mają rozpocząć 
się wiosną.

Wędkarzom władze miasta od
mówiły też zgody na budowę nowe
go pomostu cumowniczego przy 
bosmance. Stary został rozebrany. 
- A my na własny koszt przygoto
waliśmy już projekt - mówi Piotr 
Kluk, prezes bytowskiego koła 
PZW.
- Wędkarze chcieli, aby gmina do

łożyła się do budowy. My nie mamy 
na ten cel pieniędzy. Poza tym swo
bodę co do budowy pomostu pozo
stawiamy nowemu dzierżawcy - 
mówi L. Lenc. (ang)

Amatorsko po tafli

Wysypisko 
dzieli gminy

- Opracujemy wstępną koncepcję 
budowy zakładu zagospodarowa
nia odpadów w Kiełpinie. Będą w 
niej uwzględnione zarówno wpływ 
inwestycji na środowisko, jak i pły
nące z niej korzyści dla mieszkań
ców miasta i całego rejonu - zapo
wiada Zdzisław Piskorski, bur
mistrz Człuchowa. - Nie będziemy 
przekonywać do tego przedsięwzię
cia wójta Adama Marciniaka, 
ale mieszkańców.

Piskorski przypomina, że ma na 
biurku uchwałę samorządu, która 
zobowiązuje go do wejścia w inwe
stycję w Kiełpinie. Podkreśla, że 
nowoczesny zakład może dać pra
cę kilkudziesięciu osobom. Nie
znaczna odległość od miasta gwa
rantuje, że człuchowianie nie będą 
płacić bajońskich cen za wywóz nie
czystości. Mówi, że już teraz chęt
nych na śmieci z powiatu człuchow- 
skiego nie brakuje, bo widziałby je 
na swoim składowisku na przykład 
Szczecinek. - Inwestycja jest rów
nież okazją do zabrania się za re
kultywację zamkniętych składo
wisk śmieci, zrobienia porządków z 
dzikimi składowiskami - wylicza

Piskorski. -Mamy dużą oczyszczal
nię ścieków. Powstaje tam osad, z 
którym coś trzeba robić. Nie wy
obrażam sobie, abyśmy mieli go 
wywozić do Bytowa, Szczecinka czy 
jeszcze dalej. To byłyby olbrzymie 
koszty.

Za rozbudową składowiska od
padów w Kiełpinie opowiadają się 
wszystkie samorządy powiatów 
chojnickiego i człuchowskiego. Z 
wyjątkiem człuchowskiej gminy 
wiejskiej, na terenie której składo
wisko się znajduje. Wójt Marci
niak pokazuje długą listę nazwisk 
mieszkańców Człuchowa i kilku 
wsi, którzy protestują przeciwko 
inwestycji. Bez zgody władz gmi
ny budowa zakładu zagospodaro
wania odpadów będzie najpewniej 
niemożliwa, bo to lokalny samo
rządy musi uchwalić plan miejsco
wy zagospodarowania przestrzen
nego, uwzględniający inwestycję. 
Teren składowiska odpadów w 
Kiełpinie jest jednak własnością 
miasta.

Zakład w Kiełpinie ma kosztować 
10 min euro. Większość pieniędzy 
da Unia Europejska. (JG)

Wymyślił pobicie

Na zdjęciu: Na lodowisku przy ul. Jeziornej w Człuchowie dzieci, mło
dzież i dorośli grają codziennie w hokeja.

Ponad miesiąc miastecka policja 
I szukała sprawców dotkliwego pobi- 

^J cia 31-latka. Nie znalazła, bo męż- 
£ czyzna... kłamał. Teraz odpowie za 
| składanie fałszywych zeznań. Gro- 
4 zi mu do trzech lat więzienia, 
g Do rzekomego pobicia miało doj ść 
8* 22 grudnia ub.r. na skrzyżowaniu 
o ulic Sikorskiego i Wielkopolskiej w 
£ Miastku. Mężczyzna zeznał, że z 

samochodu wyskoczyło kilku mło-

Codziennie około setki człucho- 
wian w różnym wieku korzysta ze 
ślizgawek, zarówno tej bezpiecznej 
przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, 
jak tej na niewielkim jeziorze przy 
ul. Jeziornej. Tu w hokeja grają 
całe rodziny. - Od wielu dni usiłuję 
kupić kij do gry w hokeja. Niestety, 
sklepy sportowe oferują wyłącznie 
kije krótkie, dla dzieci - narzeka 
Marek Czechyra, który łyżwy 
zakłada przynajmniej na godzinę 
dziennie.

Nie muszą za to narzekać miło
śnicy jazdy na sankach. Trzeba się 
jednak przygotować na wydatek 50 
- 150 złotych. Tyle samo kosztują 
markowe łyżwy z drugiej ręki. Te 

\ *■

dla dzieci można kupić już za 30 - 
50 złotych.

Na palcach jednej ręki można po
liczyć człuchowian, którzy upra
wiają narciarstwo biegowe. Nie 
brakuje za to miłośników narciar
stwa zjazdowego. Ci jednak muszą 
wyjeżdżać w polskie góry lub na 
Słowację i do Czech. - Za tydzień na 
Słowacji zapłaciłem nieco ponad 
500 złotych. Znakomite warunki: 
oświetlony stok pod nosem, dwuoso
bowe pokoje z łazienkami, wyżywie
nie, basen w hotelu wliczony w cenę 
- wylicza Andrzej Piworowicz.

Najbliżej z Człuchowa na praw
dziwą narciarską górkę jest do Wie
życy - około 100 kilometrów. (JG)

dych ludzi, którzy rzucili się na 
niego i powalili na ziemię. Mieli go 
skopać, zabrać pieniądze i żywność 
z reklamówki. 31-latek straty wy
liczył na 600 złotych. Policja po 
żmudnym dochodzeniu ustaliła, że 
przestępstwa nie było. Mężczyzna 
przyznał się, że kłamał. Okazało 
się, że wcześniej stracił pieniądze 
i nie bardzo wiedział jak wytłuma
czyć się przed rodziną, (ang)

Rośnie gwiazda kina
Magda Żmuda Trzebiatowska

z Przechlewa zagra w jednym z naj
popularniejszych w kraju seriali - 
TVN-owskiej produkcji pt. „Magda 
M”. Właśnie trwają zdjęcia z jej 
udziałem. Utalentowana student
ka trzeciego roku Akademii Te
atralnej w Warszawie zagra apli- 
kantkę kancelarii prawniczej. Po
jawi się u boku m.in. Joanny Bro
dzik i Pawła Małaszyńskiego. 
Emisja nowych odcinków „Magdy 
M” wiosną tego roku.

Mimo że Magda Żmuda Trzebia
towska nie ma jeszcze „papierów” 
na zawodowe granie, pokazała się

na szklanym ekranie w kilku popu
larnych serialach. Zagrała w „Kry
minalnych”, „Domu spokojnej sta
rości”, „Na dobre i na złe”.

Młoda mieszkanka Przechlewa 
stawiała pierwsze aktorskie kroki 
na deskach amatorskiego teatru 
przy domu kultury w Człuchowie, 
pod okiem instruktora Adama 
Gawrońskiego. Ma on wyjątkowo 
dobrą rękę do aktorskich talentów. 
Z jego sekcji wyszedł jeden z naj
bardziej utalentowanych polskich 
aktorów młodego pokolenia - Bar
tosz Turzyński.

(JG)
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BYTÓW
CZŁUCHÓW
MIASTKO
LĘBORK

Człuchów. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na godz. 13 na grę 
w siatkówkę. Placówka ma także lodowisko, które jest czynne w godz. 
7-21. Miejski Dom Kultury proponuje seans „Epoki lodowcowej” w 
kinie „Uciecha” (godz. 11.30) oraz o godz. 17 w sali widowiskowej 
dyskotekę dla gimnazjalistów. Od godz. 9 do 13 zapraszają pracow
nie: modelarska, muzyczna, gier i zabaw oraz teatralna. W Gimna
zjum nr 1 w godz. 10-12 trwają warsztaty artystyczne i językowe.

Szkoła Podstawowa nr 1 oferuje zajęcia plastyczne, komputerowe 
i taneczne, gry i zabawy rekreacyjne, można pograć w siatkówkę i 
koszykówkę. Początek o godz. 9.

Przechlewo. Do domu kultury warto przyjść o godz. 15 na mara
ton skakania na skakankach oraz układanie wież ze słomek. W 
gminie czynne są wszystkie świetlice.

Czarne. Od godz. 9 czynne są wiejskie świetlice. Ich opiekunowie 
organizują gry i zabawy, kuligi z ogniskami oraz konkursy plastycz
ne i czytelnicze.

Gmina Człuchów. Wszystkie szkoły prowadzą zajęcia w ramach 
akcji „Ferie na wesoło”. Dzieci i młodzież mogą zaglądać do placó
wek w godz. 10-14. Do ich dyspozycji są sale komputerowe i gimna
styczne. (JG)

Miastko. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza o godz. 10 
na spektakl „Królowa śniegu”. O godz. 11 rozpoczną się zajęcia pla
styczne, taneczne, próby zespołów rockowych. W Bibliotece Publicz
nej odbędzie się o godz. 11.30 przegląd książek Alana Milne „Gdzie 
jest Kubuś Puchatek”. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza o godz. 
12 na turniej piłki nożnej.

Bytów. W Miejskim Domu Kultury zaplanowano o godz. 10 gry i 
zabawy na wesoło oraz naukę tańca towarzyskiego. O godz. 12 roz
poczną się otwarte warsztaty wokalne. Biblioteka Miejska zaprasza 
w godz. 9-15 na zajęcia plastyczne i czytanie bajek. Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji organizuje o godz. 11 turniej sportowy, (ang)

KROTKO

Apetyt na mieszkania

Na zdjęciu: - Wystarczy wstawić okna i drzwi, pomalować pokoje, 
zamontować ogrzewanie i mamy kitka mieszkań - zapewnia wójt 
Andrzej Żmuda-Trzebiatowski.

- Ten budynek nadaje się idealnie na zaadaptowanie go na kilka 
mieszkań socjalnych. A takich nam bardzo brakuje - podkreśla An
drzej Żmuda Trzebiatowski, wójt Przechlewa. - Czekamy na ruch 
syndyka. Firma, która była właścicielem zabudowań, jest nam win
na ponad osiemdziesiąt tysięcy złotych niezapłaconych podatków.

Kiedy upadła Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sąpólnie Człuchow- 
skim jej mienie przejął Ośrodek Badawczy „Polimax” w Częstocho
wie. Ten jednak w Sąpólnie nic nie robił. Pozostające bez żadnego 
nadzoru budynki były systematycznie dewastowane. Dziś nie ma już 
w nich drzwi, wandale powybijali szyby w oknach, złomiarze wynieśli 
wszystko, co nadawało się do sprzedaży. Władze gminy chcą prze
jąć zabudowania. - Budynki magazynowe chętnie kupiliby rolnicy, 
którzy teraz na dziko przechowują w nich słomę. Chcą także przygo
tować tu punkt skupu żywca - wyjaśnia wójt Trzebiatowski. (JG)

-O-
INFORMATO :

Pogotowie Ratunkowe - 999, 
Straż Pożarna - 998, Policja - 
997, Pogotowie Wodociągowe - 
994, Pogotowie Ciepłownicze - 
993, Pogotowie Gazowe - 992, 
Pogotowie Energetyczne - 991, 
Biuro Numerów - 913, Informa
cja LOT - 952, Informacja Pasz
portowa - 955, Informacje o 
AIDS - 958

Straż miejska 
Lębork - 0-59-863-30-67 
Miastko - 0-59-857-20-82 

informacja turystyczna 
Bytów - 0-59-822-55-97 
Miastko - 0-59-857-33-83 

Informacje PKP i PKS 
Bytów: PKP-0-59-822-23-29, 

PKS - 0-59-822- 22-38 
Człuchów: PKP-0-59-834-25- 

24, PKS - 0-59-834-22-13 
Lębork: PKP-0-59-862-93-66, 

PKS-0-59-862-19-72 
Miastko: PKP - 0-59-857-26- 

55, PKS-0-59-857-21-49

Pogotowie Drogowe 
Bytów: 0-59-822-27-28 
Człuchów: 0-59-834-14-12 
Lębork: 0-59-862-63-64 
Przychodnie specjalistyczne 

Bytów - 0-59-822-85-00 
Człuchów - 0-59-834-22-81 
Lębork - 0-59-863-19-99 
Miastko - 0-59-857-24-25

Bytów-„Pod Orłem” ul. Wojska 
Polskiego 27, tel. 0-59-822-25-55 

Człuchów - „Aspirynka” ul. So
bieskiego 5, tel. 0-59-834-62-44 

Lębork - „Bluszczowa” ul. Czo
łgistów 33, tel. 0-59-863-32-05 

Miastko - „Rodzinna” ul. Wybic
kiego 30, tel. 0-59-857-87-25

Bytów - „Albatros” - nieczyn
ne

Człuchów - „Uciecha” - nie
czynne

Miastko - „Grażyna” - nieczyn
ne

Ł i
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Plaga
domokrążców

Jestem zbulwersowana domokrąż
cami, którzy chodzą po domach o róż
nych porach dnia. Także wtedy, gdy 
w mieszkaniach są tylko dzieci albo 
tylko osoby starsze. Zbierają różne 
datki. A potem czytamy o zabój
stwach, o napadach w mieszkaniach 
na staruszki. Dobrym rozwiązaniem 
byłoby wydanie przez prezydenta 
miasta decyzji zakazującej takiego 
żebractwa i sprzedaży obnośnej na 
terenie domów mieszkalnych. Gdyby 
było takie prawo porządkowe, ludzi 
mogliby telefonicznie wezwać straż
ników lub policjantów.

Krystyna K. 
(personalia znane redakcji)

Dyktatura
Każdy obywatel ma obowiązek 

wybierać władzę, a następnie ma 
prawo oceniać jej działalność. Ko
rzystając z tej zasady chcę przed
stawić swoje odczucia na temat 
działalności obecnej władzy. Z na
dzieją, że inni zechcą też wypowie
dzieć się w tej sprawie. Szczególnej 
uwadze polecam partie, ich liderów 
i działalność Sejmu RP.

Moje pokolenie przeżyło różne 
okresy polityczne, ale to, co dzieje 
się obecnie, oglądam z wielkim 
przerażeniem. Zamiast prawdzi
wej polityki państwa widzimy par
tyjne i parlamentarne awanturnic- 
two, niszczące autorytet naszego 
kraju na arenie międzynarodowej. 
To, co ostatnio widzimy i słyszymy 
na scenie politycznej naszego kra
ju, to po prostu polityczny horror. 
Ludzie uważający się za polityków 
co innego myślą, co innego mówią, 
często nawet głośno, a jeszcze co 
innego robią i na dodatek źle.

Polskie społeczeństwo dobrze pa
mięta czasy, kiedy rządziła dykta
torsko partia, Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza z otoczką Zjedno
czonego Stronnictwa Ludowego i 
Stronnictwa Demokratycznego. Jak 
ta władza skończyła - wszyscy wie
my: „Sztandar wyprowadzić”... Dzi
siaj jest zupełnie tak samo. Próbu
je rządzić jedna partia (PiS), korzy
stając z chwilowego wsparcia sła
bych LPR, Samoobrony i PSL.

Miała być demokracja, równość, 
dobrobyt, a jest widoczna dyktatu
ra, rozwarstwienie społeczne i 
ogromne ubóstwo setek tysięcy lu
dzi, Zamiast jedności i solidarności, 
narasta antagonizm i nienawiść do 
polityków i władzy.

Nadszedł czas opamiętania się 
wszystkich polityków. Dalej tak być

nie może, że władza myśli tylko o 
sobie i lekceważy społeczeństwo. 
Przed wyborami obiecywano tanie 
państwo, czyli zmniejszenie kosz
tów utrzymania parlamentu, wielu 
urzędów centralnych, agencji i fun
dacji. Faktycznie tworzy się nowe 
dziwolągi, jak Urząd Antykorupcyj- 
ny z zasłużonym liderem Ligi Repu
blikańskiej. W tym miejscu rodzi się 
pytanie: do czego mają służyć obec
ne organy ścigania, jak policja i pro
kuratura? Obecna władza nie 
zmniejszy kosztów, a doprowadza
jąc od przyspieszonych wyborów 
zwiększy je o kilkaset milionów zło
tych na polityczną głupotę (...)

Idąc z konieczności do przedter
minowych wyborów trzeba ko
niecznie zapamiętać tych wszyst
kich politycznych awanturników, 
odpowiednio sklasyfikować.

Władysław K. 
(personalia 

do wiadomości redakcji)

Wstyd
Sobota wieczór. Tragedia w Kato

wicach. Są ofiary, smutek, rozpacz. 
Niedziela. Ofiar przybywa. Żałoba 
narodowa. Solidarność w narodzie, 
zbiórka pieniędzy, krew dla ofiar, 
apele w telewizji i w Kościele. Kon- 
dolencje z innych państw. Przeraża 
co innego. Galeria EMKA w Kosza
linie. W tym czasie wesoła, hałaśli
wa muzyka w każdym boksie, ra
dość zakupów, beztroska. Bo biznes 
jest biznes (...) Doprawdy wstyd.

Cecylia M. 
(personalia 

do wiadomości redakcji)

Czy to 
możliwe?

W centrum uwagi znalazła się 
ustawa o ratownictwie medycz
nym, odsuwana przez wszystkie 
kolejne rządy na plan dalszy z bra
ku pieniędzy. Telewizja kablowa 
MAX w Koszalinie przez kilka ko
lejnych dni prezentowała skrót 
spotkania z dyrektorem Narodowe
go Funduszu Zdrowia w Szczecinie 
M. Makowskim, który zarzuca 
dyrektorowi koszalińskiej stacji 
Pogotowia Ratunkowego poważne 
nadużycia. Mowa tu o kilkuset ty
siącach złotych, które koszalińska 
stacja ma zwrócić w związku z tym, 
że w stacji nie jeździło tyle karetek, 
ile finansował NFZ. Zastanawiam 
się, czy to jest możliwe?

Cezary Jankowski 
Koszalin

CIyj, za ilu?
DŻIEŃ

TARGOWY

Ryby bez nadzoru

Na zdjęciu: Dorsze na koszalińskim targowisku

- Kiedyś halibuta nie chcieli 
brać, a teraz jest w cenie łososia
- mówi koszalinianin ogląda
jący ceny ryb na stoisku, które 
firmuje Marian Sokół. Dwa 
ostatnie kawałki ryby kosztu
ją po 35 złotych za kilo. Następ
nym razem może być drożej. - 
Skoki cen halibuta dają się we 
znaki przy każdej zmianie kur
su walut - stwierdza właściciel.
- Towar sprowadzamy z Koło
brzegu i Darłowa, bo tam taniej 
można kupić, choć transport dro
żej kosztuje. W Unieściu mało 
łowią i mają ceny półhurtowe, 
więc nie opłaca się tam jeździć. 
Konkurencja na targu jest duża, 
ludzie patrzą przede wszystkim 
na ceny, więc czasem i z marży 
trzeba zejść, żeby tylko sprzedać 
towar. Mam chłodnię, więc 
przechowam wszystko, co dziś 
nie pójdzie, A oferta jest duża. 
Najtańszy, bo po 4 złote, jest 
śledź, najdroższe ryby to wy
mienione już halibut i łosoś. Fi
let łososia kosztuje 26 zł, a wę
dzone w zimnym dymie ścinki 
można dostać po 5 zł za 25 
deko. Filet z dorsza bez skóry, to

wydatek 16 zł, a 
ze skórą o złotów
kę mniej. Wędzone 
kręgosłupy z łoso
sia są po 9 zł, a 
karczki po 10 zło
tych. Obok sprze
dawca, który scho
wał wywieszkę z 
nazwiskiem, ma 
śledzie o 50 groszy 
tańsze, flądry po 4 
zł i filety z dorsza 
po 11 i 13 złotych. 

Mężczyzna woli być anonimowy, 
bo wystawił w skrzynkach mro
żone ryby - pangę po 19,50 zł i 
jakąś kostkę po 12 zł - które przy 
plusowej temperaturze powin
ny zostać w chłodni. Każda go
spodyni wie, że rozmrożony 
produkt nie nadaje się do po
wtórnego zamrażania, ale ten 
argument nie przemawia do 
sprzedawcy. Podobna sytuacja 
jest parę metrów dalej, gdzie 
dwójka sprzedawców oferuje 
produkty firmy „Banaś” z 
Darłowa. Tu wystawiono pacz
kowany farsz rybny, a młoda 
sprzedawczyni beztrosko za
pewnia, że produkt nie rozmro
zi się nawet za kilka godzin! Bo
daj najświeższy towar i przecho
wywany w dobrych warunkach, 
oferuje Kazimierz Jusiel z Zie
lenicy, który sprzedaje pstrągi z 
własnych stawów. - Dziś rano 
je wyciągałem i patroszyłem - 
zapewnia właściciel. - Czasem 
rano też wędzę pstrągi i ciepłe 
przywożę na targ. Patroszone 
pstrągi są po 13,50 zł, całe - o 2 
zł tańsze, wędzone kosztują 20 zł, 
a w occie -16 złotych, (kon)

Na zdjęciu: Kanał łączący jez. Kopań z Bałtykiem, do którego dotąd rzadko docierali turyści; gmina dąży do zbudowania nad nim kładki dla pie
szych i rowerzystów.

Atrakcją turystyczną tegorocznego sezonu letniego będzie droga rowe
rowa od Darłówku na wschód do kanału łączącego jezioro Kopań z Bał
tykiem. Do przejażdżek rowerowych wykorzystano nowy wał przeciwpo
wodziowy. Na jego wierzchołku położono betonowe płytki. Nową, 6-kilo- 
metrową trasą, można dotrzeć do kanału, który latem można przejść su
chą nogą, jest bowiem przeważnie zasypany piaskiem. Dalej drogą grun

tową można jechać do miejscowości letniskowej Wicie i do Jarosławca. 
Droga w najwęższych miejscach biegnie w odległości około 100 metrów 
od brzegu morza i 200 metrów od jeziora.

Wał nad kanałem ma taką konstrukcję, że można na mim położyć przę
sło kładki. Wójt gminy Darłowu, Franciszek Kupracz zapewnia, że 
na pewno nad kanałem zostanie zbudowana kładka, (n)

ŚUADKM PTJRT JKAC.TT
„Bandziory 
z gimnazjum”
W poniedziałkowym wydaniu 
naszej gazety na stronie 8 w 
artykule pod tym tytułem 
opisaliśmy bulwersującą 
sprawę. Czterech uczniów 
miasteckiego gimnazjum 
wywlekło z lekcji 50-letniego 
nauczyciela i go pobiło. Po 
tej publikacji w naszej redak
cji rozdzwoniły się telefony.

- Ciągle podnosi się w mediach 
kwestię dzieci krzywdzonych przez 
dorosłych. To bardzo ważny pro
blem. Tylko dlaczego nikt nie bije na 
alarm, że dzieci mają tak dużo swo
body? Przecież one mają prawie 
same prawa, a obowiązków żad
nych. I to dorośli je im dali - mówi 
Jolanta Czyszyńska z Koszalina. 
-Sama mam czwórkę dzieci i one też 
się dziwią, że do takich rzeczy jak 
np. w Miastku dochodzi. Pytają: 
„Dlaczego im wszystko wolno?”. Cie
szę się, że udało mi się je dobrze wy
chować. Jest tylko jedna sprawa... 
Każdy człowiek, czy to dorosły, czy

młody, jak ma świadomość, że nic 
mu nie grozi za dany czyn, to będzie 
to robił. 1 będzie robił źle. Musimy 
mieć więc tego świadomość i zrobić 
coś, żeby do takich rzeczy nie docho
dziło. Dlaczego nie można ukarać 
ucznia naganą? Dlaczego uczeń 
może wstać i powiedzieć nauczycie
lowi, że jak ten postawi mu jedynkę, 
to porysuje mu samochód? Trzeba 
sobie zadać pytanie: dokąd my idzie
my? Trzeba takim zdarzeniom prze
ciwdziałać. Po co zamykać takiego 
ucznia w poprawczaku? Przecież on 
wyjdzie stamtąd jeszcze lepiej „prze
szkolony” do takich wybryków. I do 
tego będzie jeszcze pseudobohate- 
rem. Przede wszystkim musi zostać 
zmieniona świadomość rodziców, bo 
nauczycielom nie uda się wszystkich 
wychować. Nauczyciel powinien 
mieć autorytet, a w tym przypadku 
został on zdeptany. Musimy więc coś 
w kierunku zmiany młodych ludzi 
zrobić, bo inaczej obudzimy się z 
ręką w nocniku.

- Dziwię się, że matka jednego z 
uczniów z Miastka, którzy pobili na
uczyciela (tekst „Bandziory z gimna
zjum” ukazał się w poniedziałek na 
stronie 8 - dop. aut.j tłumaczy się, że 
nie może poradzić sobie z wychowa
niem syna, bo jest sama. Moje dzieci 
też ojca prawie nie poznały, bo mąż

umarł, a dzięki Bogu udało mi się je 
dobrze wychować - mówi nasza Czy
telniczka z Koszalina. - Wydaje mi 
się więc, że nie wolno zrzucać winy 
na innych. Dzieci naprawdę można 
wychować samemu, (mro)

„Szóstka już tu 
nie zajeżdża”

Grupa mieszkańców Koszalina z 
rejonu ulic Waryńskiego, Kościusz
ki i części ul. Piłsudskiego żąda - 
także kilkakrotnie za pośrednic
twem „Głosu Koszalińskiego” (np. 
24 stycznia) - zmiany linii autobu
su nr 6. Chodzi im o to, by przysta
nek z odjazdami szóstki w stronę 
dzielnicy Północ ulokować po stare
mu w rejonie ul. Kościuszki lub 
Waryńskiego, jak to było przed zbu
dowaniem obwodnicy śródmiej
skiej. Mieszkańcy tej części Kosza
lina od lat byli przyzwyczajeni do 
takiej lokalizacji przystanku. Przy
zwyczajenie jest drugą naturą i ta
kie jest źródło ich hałaśliwego pro
testu. Żądania są egoistyczne, wy
suwa się je na zasadzie: nam ma być 
dobrze, a inni mieszkańcy miasta 
nas nie obchodzą.

Po ulokowaniu przy ul. Gwardii 
Ludowej przystanku z odjazdami 
szóstki w kierunku dzielnicy Północ 
osobom mieszkającym w rejonie ul.

Kościuszki, Waryńskiego, Kruczej, 
Ogrodowej i części Piłsudskiego dro
ga do przystanku wydłużyła się o 
około 300 kroków. Natomiast 
mieszkańcy części ulicy Piłsudskie
go, Zwycięstwa, Wojska Polskiego i 
Wyspiańskiego mają teraz znacznie 
bliżej (300 - 500 kroków) do szóst
ki jadącej w kierunku Północy. I z 
nowego przystanku korzystają. 
Moja rodzina i rodzina sąsiadki 
jeżdżą na ostatni przystanek szóst
ki do przychodni Panaceum, inna 
sąsiadka co dnia dojeżdża do pracy 
przy ul. Władysława IV. Młodzi i 
dorośli często autobusem wypra
wiają się do Emki.

W rejonie ul. Zwycięstwa, Wy
spiańskiego i Wojska Polskiego 
przeważają poniemieckie i powo
jenne budynki wielorodzinne. 
Mieszczą one znacznie więcej osób, 
niż willowe ulice Kościuszki, 
Ogrodowej, Kruczej i Piłsudskiego. 
I chyba to na uwadze miały spółki 
komunikacyjne i drogowe przeno
sząc przystanek na nową ulicę.

Najlepiej byłoby tak ustalić tra
sę i przystanki autobusu, by 
uwzględnić potrzeby mieszkańców 
z różnych części miasta. Jeśli jest 
to niemożliwe, trzeba po prostu 
policzyć, dla ilu ludzi polepszyło 
się, a dla ilu pogorszyło się po zmia
nie lokalizacji przystanku.

N. J.
(personalia znane redakcji)

Bez pracy 
z trójką dzieci

Zwracam się z gorącą prośbą 
do ludzi o pomoc dla mnie i mo
jej rodziny. Mieszkam na wsi w 
pobliżu Koszalina. Mąż poszedł 
do kochanki, zostawiając mnie z 
trójką dzieci. Ma zasądzone ali
menty, ale nie płaci, nie szuka 
pracy. Ja nigdzie nie pracuję, 
żyję tylko z zasiłku na dzieci i po
mocy gminnego ośrodka pomo
cy społecznej. Mam tylko 139 zł 
zasiłku rodzinnego. Dwójka 
dzieci chodzi do szkoły i na 
szczęście ma darmowe doży
wienie. Najgorsze, że mam 1500 
zł długów za energię elektrycz
ną i czysz za mieszkanie. Pod
jęłabym jakąkolwiek pracę, byle 
tylko nie żebrzeć i dzieci uchro
nić przed głodem.

Byłam kiedyś wychowanką 
domu dziecka i nie chciałabym, 
by moje dzieci nie przeżyły 
tego, co ja musiałam przeżyć. 
Oto mój telefon komórkowy: 
692-597-776.

Małgorzata K.
(personalia 

znane redakcji)

*est cenna Mieszkańcy naszego regionu 
solidaryzują się z poszkodo
wanymi w katowickiej trage
dii oraz ich bliskimi. Ofiarują 
krew, przekazują pieniądze.

W koszalińskim punkcie krwio
dawstwa, działającym przy Szpita
lu Wojewódzkim, w ostatnich 
dniach zgłasza się znacznie więcej 
osób, niż zazwyczaj. Chcą oddać 
krew. - Zwykle przychodzi po 30 - 
40 osób, teraz jest ich po 60 dzien
nie. Nieszczęście mobilizuje, każdy 
chce pomóc - mówi Tadeusz Gęb- 
ka, kierownik oddziału terenowe
go Regionalnego Centrum Krwio
dawstwa i Krwiolecznictwa.

Z pieniędzmi mieszkańcy mogą 
zgłaszać się w Caritasie. -Pamię
tamy o ofiarach, o ich rodzinach. 
Nie czekając na datki, dajemy też 
pieniądze z własnych funduszy dla 
dwóch rodzin z Koszalina, których 
bliscy zginęli w Katowicach - 
mówi ks. Paweł Brostowicz, dy
rektor Caritas w Koszalinie. Każ
dy, kto zechce wesprzeć poszkodo
wanych, może wpłacić gotówkę na 
konto Caritasu albo zgłosić się 
osobiście w siedzibie przy ul. ks. 
Domina 8 w Koszalinie. Pieniądze 
zbiera też PCK. Zainteresowani 
numerem konta mogą pytać o 
szczegóły pod numerem telefonu 
0-94 342 50 33. (mas)

Na zdjęciu: Wśród ofiarujących krew na rzecz ofiar 
w Katowicach jest m.in. Marzena Lisińska z Koszalina.
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Na zdjęciu: W kolejce do startu.

<rR$mowanki

składanki
Chochli taniec
Chochoły tańczą 
Wariatka tańczy
- Bóg nam oszczędził 
Tylko szarańczy

Chochoły tańczą 
Taniec chocholi 
- Lecz Pan Prezydent 
Taniec chromoli 

A tańczyć trzeba
- Karnawał trwa 
Tylko nikt nie wie 
Na ile pa

Sam pan wodzirej 
W kącie się chowa 
Żeby karnawał 
Zacząć od nowa 

Nowe skrzypeczki 
Nowe rozdanie
- Tylko wodzirej 
Stary zostanie

Więc szkoda kasy 
Szkoda fatygi 
Gdy tańca nie ma 
Tylko podrygi

Zygmunt Królak

3 3 Ci m wb
Głosowanie trwa już od kilku dni.

Kto zdobędzie te sympatyczne tytuły 
i nagrody, decydujecie Wy. Nie zwle
kajcie i oddajcie swój głos już dziś!

Do redakcji trafiają już pierwsze kupony. Dostali
śmy też sporo SMS-ów.

Swój głos będzie też można oddać 
za pomocą telefonu komórkowego 
wysyłając na numer 7240 SMS o j 
treści: gik miss numer. Koszt wy
słania jednego SMS-a 2,44 złotego 
brutto. Na SMS-y czekamy do 21 
lutego.

O zwycięstwie zadecyduje liczba j 
głosów oddanych na kuponach i za 
pośrednictwem telefonów komór
kowych! Przypominamy - głosowa

nie trwa do 21 lutego! W magazy
nowym wydaniu gazety (25 - 26 
lutego) obwieścimy komu przypad
ną tytuły Małej Miss i Mistera.

Zdjęcia kandydatek można obej
rzeć na naszej stronie internetowej 
(www.gloskoszalinski.com.pl lub 
www.glosslupski.com.pl). (ab)

___:_____ _____________

Głosować można za pomocą ku
ponów wyciętych z gazety. Uwaga: 
przyjmujemy tylko oryginalne ku
pony! Drukujemy je codziennie do 
18 lutego (wydanie magazynowe). 
Kupony w kopertach z dopiskiem: 
Mała Miss i Mister, można przesy
łać lub przynosić osobiście do sie
dzib redakcji w Koszalinie (ul. Mic
kiewicza 24) i w Słupsku (ul. Fil
mowa 2) do 21 lutego.

Talizman 
w majtkach

Amulety na szczęście 
najczęściej nosi się na szyi 
lub na piersi. W tym roku 
chińscy mieszkańcy Malezji 
noszą magiczne przedmioty 
w... bieliźnie.

Najpopularniejsza jest czerwona 
bielizna z małymi złotymi talizma
nami zwierząt przynoszących 
szczęście. Czerwony jest uważany 
przez Chińczyków za kolor, który 
zapewnia powodzenie finansowe. 
Malezyjczycy kupują masowo efek
towną bieliznę, mimo że nie jest 
zbyt tania. Sprzedawcy wpadli bo
wiem na pomysł i ceny „majtek- 
amuletów” zawsze kończą się dwie
ma ósemkami, ponieważ osiem jest 
również uważana za liczbę szczęśli
wą. (cza)

z sieci

Na zdjęciu: Handlowa ortografia...

Akademia
talentów

W Niemczech powstała „aka
demia sławy” dla szczególnie 
uzdolnionych zwierzaków. Mogą 
one tam... śpiewać, tańczyć, a 
także nauczyć się gry na instru
mentach. Jedna z instruktorek, 
Viviane Theby, chwali się, że 
nauczyła już grać kurczaka na 
ksylofonie, a kota na pianinie. 
Kobieta tłumaczy, że prostsze 
jest nauczenie zwierzaków tań
ca. Jeśli coś dobrze wykonają, 
dostają nagrodę. Jej pies Bellos 
nauczył się „psiego tańca” w pół 
roku i - jak opowiada - dziś cza
sami razem tańczą. Theby uwa
ża, że nie jest trudno nauczyć 
zwierzęta takich zachowań, wy
starczy dobrze rozumieć ich ję
zyk. (sys)

-7£ HuToH/nyotję 
Dtoji To JAML
-WMomyir

na szklanym ekranie

ABC Dom TV to projekt pierwszej polskiej tema
tycznej stacji telewizyjnej, której program poświę
cony będzie szeroko rozumianym zagadnieniom 
budownictwa.

Widzowie na antenie znajdą nie 
tylko porady budowlane, archi
tektoniczne, finansowe i prawne, 
ale także praktyczne informacje z 
zakresu wykańczania, aranżacji i 
dekoracji wnętrz, ogrodów i dzia
łek. Na antenie pojawiać się będą 
eksperci z zakresu doradztwa 
prawnego i finansowego, archi
tekci, inspektorzy budowlani, wy
konawcy, instalatorzy i wreszcie 
dekoratorzy wnętrz, projektanci 
ogrodów oraz doradcy ubezpiecze
niowi.
- Będziemy odwiedzać z kamerą 

place budów, by pokazać widzom 
wszystkie etapy powstawania 
domu, od zgarnięcia humusu do 
pierwszego rodzinnego śniadania w 
nowej kuchni. Telewizja ABC DOM 
będzie relacjonowała targi i impre
zy branży budowlanej, by być na 
bieżąco z najnowszymi technologa
mi i osiągnięciami techniki. Będzie
my także poświęcali czas innowato
rom, twórcom niekonwencjonal
nych rozwiązań i domowym maj
sterkowiczom. Specjalnie dla wi

dzów organizowane będą promocje, 
konkursy, programy typu „reality” 
- powiedziała Kamila Polit, dy
rektor spółki ABC Dom TV.

- Sebastian Gonciarz jest także 
udziałowcem spółki, a wraz z nim 
Tomasz i Piotr Olszewscy zwią
zani z branżą budowlaną posiada
jący udziały w spółkach zajmują
cych się produkcją oraz dystrybucją 
materiałów budowlanych. Corocz
nie firmy będące w ich posiadaniu 
zdobywają nagrody za wyniki 
sprzedażowe światowych marek 
producentów materiałów budowla
nych. Do spółki w obecnym momen
cie dołączają również inne podmio
ty i osoby, których nazw w tej chwi
li nie możemy jeszcze podać - doda
je Kamila Polit.

ABC Dom TV będzie stacją nie- 
kodowaną, emitowaną za pośred
nictwem satelity Hotbird. Program 
będzie udostępniany satelitarnym 
platformom cyfrowym i sieciom 
kablowym. Planuje się, że nowa 
stacja rozpocznie emisję w czerw
cu. (s)

Partner przez Internet
Około 3,5 miliona Brytyjczyków 

szukało w ubiegłym roku partnera 
za pośrednictwem Internetu. O re
wolucji w zawieraniu znajomości 
poinformował brytyjski dziennik 
„The Times”. Badania przeprowa
dzone przez internetowy serwis 
randkowy Parship.co.uk ujawniły, 
że z usług Internetu korzystają 
dwie trzecie z 5,4 miliona Brytyj
czyków poszukujących partnera 
lub partnerki. Według właścicielki 
jednego z serwisów tradycyjne spo
soby zawierania znajomości prze
żyły się. Ludzie pracują długo i

spędzają wieczory samotnie, pijąc 
piwo i oglądając filmy.

W Wielkiej Brytanii istnieje po
nad 100 internetowych agencji po
magających w zawieraniu znajo
mości. Jak twierdzą ich właścicie
le, ludzie cenią sobie przede 
wszystkim anonimowość tego spo
sobu i możliwość korzystania z nie
go w domowym zaciszu. Brytyjskie 
internetowe serwisy randko we li
czą na sukces komercyjny. W tym 
roku spodziewają się 18 milionów 
euro zysku, a już w 2008 roku chcą 
zarobić do 70 milionów euro. (cza)

Potomkowie irlandzkiego króla
Trzy miliony mężczyzn na 

całym świecie ma wspólnego 
„królewskiego” przodka. We
dług naukowców z Dublina, był 
nim potężny irlandzki władca z 
czasów średniowiecza - Niall 
Noigiallach. Najnowsze badania 
genetyczne przeprowadzone 
przez naukowców z dublińskie- 
go Trinity College wskazują na 
to, że ponad 8% mężczyzn w 
Irlandii pochodzi od tego 
samego człowieka.

Trop wiedzie aż do królewskiego 
rodu, dokładniej do króla Nialla

Noigiallacha z V wieku. Władca 
teri zapoczątkował dynastię, która 
przez kolejnych sześć stuleci domi
nowała w Irlandii. Dzięki bada
niom chromosomu Y, który jest je
dynym przekazywanym w męskiej 
linii, naukowcy dotarli do irlandz
kiej „siedziby” potomków Nialla. 
Okazało się, że w północno-zachod
niej Irlandii znajduje się miejsce, w 
którym aż 21,5% męskiej popula
cji posiada „królewskie” geny. „Kró
lewski” chromosom Y występuje u 
16,7% mężczyzn w niektórych 
miejscach zachodniej i środkowej 
Szkocji. Odkryto go także w prób

kach z Ameryki Północnej - m.in. 
u 2% pochodzących z Europy nowo
jorczyków. Jak szacują naukowcy, 
całkowita liczba męskich potom
ków króla może więc wynosić obec
nie ok. 2 - 3 miliony osób na całym 
świecie.

Współczesne nazwiska, które 
wywodzi się od rodu Nialla to 
m.in. O’Neill, Gallagher, Boyle, 
O’Donnell, Connor, O’Reilly, 
Campbell, Donnelly, McGovern, 
McLoughlin, O’Rourke i Quinn. 
Badania opublikowano w luto
wym wydaniu,American Journal 
of Human Genetics”, (sys)
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A we wtorek...

... trafi w Wasze ręce „Zakochany Głos”, a w nim Wasze miłosne 

wyznania. Co zrobić, by na tych wyjątkowych stronach zamieścić 

słowa miłości?

Należy w kopercie koniecznie z dopiskiem „Zakochany Głos” 

przesłać lub przynieść wypełnione kupony do oddziałów naszej 

redakcji w Koszalinie (ul. Mickiewicza 24) lub w Słupsku (ul. Filmowa

2). Uwaga: na koperty z kuponami czekamy tylko do 10 lutego, 

czyli do piątku!

Druga metoda to przesłanie treści życzeń za pośrednictwem 
telefonu komórkowego. Życzenia w formie SMS-a przesyłamy na 

numer 7240 (treść: gik życzenia oraz po przerwie treść życzeń bez 

polskich znaków). Koszt takiego wyznania to 2,44 zł brutto. Ci, którzy 

wybiorą ten sposób wyznania miłości, mają nieco więcej czasu - na 

SMS-y czekamy do soboty 11 lutego.

Nasze redakcyjne jury spośród przesłanych życzeń, wyznań i 

podziękowań, wybierze te najbardziej chwytające za serce, 
najciekawsze, najzabawniejsze i zamieści je na stronach 

„Zakochanego Głosu” oraz na stronie internetowej naszej gazety 

www.gloskoszalinski.com.pl.
Zakochani, nie zwlekajcie ani chwili! Zostało już tylko kilka 

godzin! (ab)
»s

Gł s

Treść życzeń:

http://www.gloskoszalinski.com.pl
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ZYTELNICY PYTAJ

Zanim kupisz 
nową polisę
Nasz Czytelnik uważa się za ofiarę firm ubezpieczenio

wych. Kupił używany samochód, przejął wraz z nim po
lisę ubezpieczeniową firmy X, opłaconą na cały rok. Na 
następne 12 miesięcy ubezpieczył auto w innym towarzystwie. Po 
pewnym czasie pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe, firma X, 
zażądało zapłaty składki za 12 miesięcy. Prośby nie pomogły. Czy
telnik zapłacił za dwie roczne polisy ubezpieczeniowe OC. Czy rze
czywiście Czytelnik musiał opłacić dwie polisy? - pytamy przedsta
wiciela największej firmy ubezpieczeniowej, Jarosława Ogiermana, 
dyrektora koszalińskiego inspektoratu Powszechnego Zakładu Ubez
pieczeń.

Na zdjęciu: Ford focus jest najpopularniejszym modelem w klasie kompaktowej.

Dla Forda rok 2005 na polskim rynku stał pod 
znakiem spadku sprzedaży. Nie był on jednak aż 
tak duży, jak w przypadku niektórych marek. Jego 
udział w rynku osiągnął poziom 8,3 procent. Mimo 
niekorzystnych dla rynku prognoz na 2006 rok, 
krajowy importer Forda chce poprawić notowania 
do pułapu 9 proc.

Powody do zadowolenia dała For
dowi w ub.r. sprzedaż dwóch mode
li. Focus był liderem segmentu C, 
natomiast dostawczy transit był 
najczęściej wybieranym średnim 
autem dostawczym w Polsce. Do
bre wyniki sprzedaży uzyskał tak
że ford mondeo. Sprzedaż w górę 
pociągnąć w 2006 roku mają mniej
sze auta z segmentu B. Mowa tu o 
fieście i fusion, których nowe wer

sje zaprezentowane zostały w 
pierwszej połowie stycznia. Atuta
mi mniejszych fordów mają być 
atrakcyjne ceny (fiesta 1,3 w pro
mocyjnej cenie kosztuje 31.900 zł, 
a najtańszy fusion ambiente 
42.940 zł), promocyjne stawki 
ubezpieczeniowe oraz ciekawa 
oferta kredytowa. Ford wprowadza 
również nowy plan serwisowy 
(przegląd podstawowy co 2 lata lub

co 40 tysięcy kilometrów przebie
gu, przegląd skrócony co roku lub 
co 20 tys. km).

Poza fiestą i fusion Ford zapla
nował więcej nowości na 2006 rok. 
W maju w ofercie pojawi się fiesta 
LPG, droższa od podstawowej wer
sji o 3,5 tys. zł. Gamę tego modelu 
uzupełni również dwuosobowa fie
sta van. Oferta focusa powiększy 
się o model ST oraz FFV. Ten 
ostatni wyposażono w silnik przy
stosowany do wykorzystania jako 
paliwa... alkoholu. W lipcu do 
sprzedaży trafi transit connect 
SWB z krótkim rozstawem osi, a w 
sierpniu całkiem nowa generacja 
tego dostawczaka. Poza wymienio
nym autami zapowiadane są rów
nież premiery modeli S-Max (czer
wiec) i nowej generacji minivana 
galaxy, (jak)

- Niestety, Czytelnik musiał za
płacić dwa razy z powodu niezna
jomości prawa o ubezpieczeniach. 
Akurat w tej kwestii przepisy nie 
są nowe, obowiązują od kilku lat. 
Polisa ubezpieczeniowa OC prze
chodzi na nowego właściciela po
jazdu. Firma ubezpieczeniowa czę
sto nie jest powiadamiana o zmia
nie właściciela samochodu. Wtedy

ma zastosowanie zasada automa
tycznego przedłużenia ubezpiecze
nia na okres 12 następnych miesię
cy. Także wtedy, jeśli nowy właści
ciel auta zawarł umowę z innym 
towarzystwem ubezpieczeń.

- Czytelnik mógł tego unik
nąć?

- Tak. W ciągu 30 dni od dnia za
kupu auta mógł wypowiedzieć umo

wę, zawartą przez poprzedniego 
właściciela auta. Druga moż

liwość - mógł korzystać z do
tychczasowej polisy i przy
najmniej dzień przed koń
cem okresu ubezpieczenia 
zawiadomić o rezygnacji 
dalszego ubezpieczenia w 

tej firmie, a zawrzeć umowę 
z inną firmą.

- Jeśli od poprzed
niego właściciela 
samochodu przejął 
umowę ubezpiecze
niową z opłaconą 
tylko pierwszą 
ratą?

- Musi zapłacić drugą ratę.
- Czy zapłaci drugą ratę niż

szą, niż wyliczono dla poprzed
niego właściciela?

- Tak. Każda firma ubezpiecze
niowa uwzględnia wcześniej naby
te uprawnienia do zniżek, np. za 
bezszkodową jazdę lub z powodu 
wieku.

- Czy poprzedni właściciel sa
mochodu może odzyskać pie
niądze za opłaconą polisę OC?

- Jeśli nowy nabywca wypowie 
umowę w ciągu 30 dni od daty za
kupu auta, poprzedni właściciel od
zyska pieniądze za okres niewyko
rzystanego ubezpieczenia.

Rozmawiał 
JÓZEF NARKOWICZ

DOBRZE Cl SIĘ WYDAJE

Volkswageny dla kibiców
Z okazji zbliżających się piłkarskich Mistrzostw Świata 

w Niemczech tamtejszy producent samochodów, 
Volkswagen, wprowadza na lokalny rynek modele 
polo, golf, golf plus oraz touran w limitowanej 
serii Goal (z angielskiego gol).

Do pakietu przygotowanego dla trzech pierw
szych modeli należą m.in. tempomat, odtwarzacz 
CD, klimatyzacja oraz asystent parkowania 
ParkPilot. Na klientów, którzy zdecydują się na 
model touran goal czekają felgi aluminiowe 
Hockenheim rozmiar 6,5x16, system nawiga
cyjny RNS 300 oraz klimatyzacja Climatic.

Samochody z serii Goal są już dostępne w 
sprzedaży. Korzyści cenowe dla nabywców 
wynoszą od 918 euro w przypadku najmniej
szego modelu polo goal do 1.236 euro przy za
kupie golfa lub golfa plus. (jak)

Na zdjęciu: Model dla piłkarskich kibiców rozpoznać 
na z daleka.

moz-

WIERCI ZYSKAJ, OSZCZĘDZAJĄC
Dcrirfcr\T KONKRETNE SUMY!
rEyGEOT ZYSKAJ, PŁACĄC NISKĄ RATĘ 

W PEUGEOT w KORZYSTNYM KREDYCIE!

MODELE Z 2005 ROKU:
PEUGEOT 1007- OSZCZĘDZASZ NAWET 17 00C ZŁ 

PEUGEOT206- OSZCZĘDZASZ NAWET 12 500 ZŁ 

PEUGEOT 407- OSZCZĘDZASZ NAWET 8 50C ZŁ

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ.

Liczba samochodów ograniczona. Szczegóły w salonie. Peugeot 307 - zużycie paliwa: 
4,8 1/100 km, emisja C02: 126 g/km, dla silnika 1.6 HDi 110 KM.

Koszalin/Biesiekierz ANDRZEJCZUK j 
Stare Bielice 27C, tel. 0-94/346-86-38

e-mail: andrzejczuk@peugeot.com.pl wwvwandrzejczuk.peugeot.com.pl

Policjanci to magicy
Ponad 200 policjantów w Essex 

(Wielka Brytania) dorabia sobie 
do pensji w niekonwencjonalny 
sposób. Jak pisze gazeta „The 
Sun”, funkcjonariusze są muzyka
mi, kwiaciarzami, a nawet... ma
gikami. Najpopularniejszą drugą 
profesją policjantów jest jednak 
zawód kierowcy. Aby policjant z 
Essex mógł podjąć drugą pracę, 
musi uzyskać zgodę swojego prze
łożonego. Stąd szef miejscowej 
policji wie, co robią po godzinach 
jego podwładni.
- Najczęściej dorabiają sobie na 

boku żonaci policjanci. Dodatkowe 
| pieniądze wydają potem na wyma- 
| rzone wakacje albo na sprzęty po- 
“■ trzebne w gospodarstwie domowym 

- powiedział jeden z brytyjskich 
oficerów policji, (cza)

PEUGEOT 307 Z 2005 ROKU
OSZCZĘDZASZ NAWET I 3 600 ZŁ

www.peugeot.pl

Na zdjęciu: Wiceprezes America Honda Motors, Dick Colliver, prezen
tuje nową Hondę Fit w Detroit.

mailto:andrzejczuk@peugeot.com.pl
http://www.peugeot.pl


Czwartek, 9.02.2006 r.12 Głos koszaliński/Głos słupski

fTjfjff] jrSj
■■■■■■■■■i

Złodzieje lubią 
passaty
Volkswagen passat był najczęściej kradzionym w 2005 

roku autem w Polsce. Pozycję najbardziej niebezpiecz
nego pod tym względem miasta w Polsce utrzymuje 
Warszawa, w której zginął niemal co czwarty skradziony 
w kraju samochód.

Według danych Komendy Głów
nej Policji, w 2005 roku skradzio
no w Polsce 45.292 samochody. To
0 blisko 6 tysięcy mniej niż w 2004
1 zarazem najmniejsza liczba od po
nad 10 lat. Rekordowy pod wzglę
dem kradzieży był 1999 r., gdy w 
nielegalny sposób właściciela zmie
niło ponad 71 tys. samochodów.

W czołówce statystyk, jeśli chodzi 
o kradzione modele aut, od lat bez 
większych zmian. Najczęściej łu
pem złodziei padały volkswageny, 
audi i fiaty. Listę otwierają mode
le Volkswagena - passat i golf. W 
2005 r. odnotowano 2.994 przypad
ki kradzieży passatów i 2.687 gol
fów. Za niemieckimi samochodami 
trzy fiaty: seicento (1.861), 126p 
(1.719) i Cinquecento (1.428). W zło
dziejskim „top 10” znalazły się po- 
nadato: audi 80 (1.293), opel astra 
(909), fiat uno (849), peugeot 206 
(725) oraz audiA6 (685). Najwięcej 
samochodów - 9.357 sztuk - skra
dziono w Warszawie. Dużo samo
chodów ginęło również w woje
wództwach śląskim (6.324), wiel
kopolskim (4.590) i łódzkim 
(4.480). W miarę bezpiecznie mogą 
natomiast spać posiadacze samo
chodów w podlaskim (252 kradzie
że), podkarpackim (270) i lubel
skim (650). W większości woje
wództw zanotowano spadek kra
dzieży w porównaniu z 2004 r. Od
wrotne tendencje zaobserwowano 
tylko w świętokrzyskim i wielko
polskim.

Wykrywalność kradzieży wciąż

20 lat 
bez rdzy
Koreański producent 

motoryzacyjny Hyundai 
wprowadzi wkrótce do 
swoich samochodów 
nową technologię zabez
pieczania stali. Dzięki 
temu jej odporność na 
korozję wydłuży się aż do 
20 lat.

Nową technologię zabezpie
czania stalowych płyt rozwinął 
jeden z oddziałów koreańskiej fir
my - Hyundai Hysco. Z podob
nych procesów zwiększających 
odporność stali wykorzystywany 
jest w luksusowych modelach 
takich marek jak BMW czy Le
xus. Części nadwozia w samo
chodach wytrzymują zazwyczaj 
6 lat zanim zaczną korodować. 
Nowa technologia pozwali nie 
tylko wydłużyć ten okres do 20 
lat, ale również przyczyni się do 
redukcji kosztów w związku z 
tym, że nie będzie potrzeby do
datkowego impregnowania błot
ników oraz dolnych części drzwi, 
najbardziej narażonych na koro
zję. Początkowo nowa technolo
gia będzie stosowana w najdroż
szych samochodach koreańskiej 
firmy. Hyundaia Hysco, który jest 
czwartym największym produ
centem stali w Korei Południo
wej, ma nadzieję, że dzięki inno
wacyjnej technologii zwiększy 
swój udział w rynku, (jak)

mggĘĘ j Zakład 
Bp»-- J Transportu 
lŁ__ I Energetyki

! Spotka z o.o. 
Koszalin, ul. Morska 10

jest bardzo niska. Wykryciem 
sprawcy kończy się zaledwie jedna 
na dziesięć kradzieży. Według po
licji coraz większym problemem są 
fikcyjne kradzieże, mające na celu 
wyłudzenie odszkodowania z ubez
pieczenia auta. W samej Warsza
wie wykryto w ub.r. 88 takich przy
padków, a według niektórych sza
cunków nawet 1/3 wszystkich kra
dzieży może być fikcyjna, (jak) Na zdjęciu: Terenowy samochód koreański.

Koreańska technika i europejski styl. Tak nowy 
model klasy SAV (Sport Activity Vehicle) o 
nazwie kyron reklamuje firma SsangYong. 
Polska premiera auta jeszcze w tym miesiącu.

SsangYong kyron w europejskiej ofercie zajmie miejsce do
skonale znanego modelu musso. Jego następca ma nadwozie 
zaprojektowane w stylistyce właściwej samochodom europej
skim. Za jego opracowanie odpowiadał Brytyjczyk Ken Gre- 
ensley. Prawie pięciometrowa terenówka do napędu wykorzy
stywać będzie nowoczesny silnik wysokoprężny wykonany w 
technologii common-rail o pojemności 2,0 litra, rozwijającego 
moc 141 KM i maksymalny moment obrotowy 310 Nm.

Polska premiera kyrona (po koreańsku słowo to przekłada się 
jako „nieograniczona wolność”) planowana jest na 23 lutego. 
Ambitne plany firmy SsangYong obejmują plany sprzedaży w 
Europie w 2006 roku około 40 tysięcy sztuk tego modelu, (jak)
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^ HANDEL
S KOMIS

Ryszard Lisowski
www.mix-car.pl
AUDI 80 BC (1991)
1.8 l,benz.,wspom. Cena: 8.900 zł 
BMW 730 D (1999)
3.0 I, diesel,automat,.Cena 75.000 zł 
FIAT PUNTO VAN (2002)
1.2 I, benz. gaz. Cena: 17.500 zł 
FORD FOCUS kombi (1999)
1.8 l,TD ,diesel,wspom. cena: 21.500 zł 
MB 190 (92/97)
2.0 I, benz+gaz. Cena: 9.400 zł 
MB 200 kombi (1991)
2,0 I, kat, benz.Jnst.gaz., Cena: U 
MB 124 COUPE (1988)
2.3 I, benz., automat. Cena: 15.500 zł 
MB C32 kombi (2001)
3.2 I,kompresor. Cena: 132.900 zł 
OPEL CORSA B (1996)
1.2 I, benz., kat. Cena: 10.900 zł 
OPEL TIGRA (1996)
1.6 I,benz.,wspom. Cena: 12.900 zł 
PEUGEOT 405 (91/94)
1.8 I, diesel,wspom. Cena: 5.800 zł 
RENAULT CLIO (1993)
1,2 I, benz. Cena: 7900 zł 
RENAULT MEGANE (1996)
1.6 I, benz + gaz. Cena: 12.300 zł 
RENAULT TWINGO (93/95)
1.2 I. benz. Cena: 5.900 zł 
SKODA FORMAN kombi (1992)
1,31. Cena: 2300 zł 
SEAT TOLEDO (1995) 1,9 I TDI 
diesel,Wspom.,klim.,Cena 14.900 zł 
VW POLO (1997)
1.9 I, diesel, ABS. Cena: 15.900 zł 
VW PASSAT (2000)
1.8 I,benz.,kat. Cena: 39.200 zł 
VW PASSAT kombi (1992)
1.9 I TD, wspom.,Cena: 9.900 zł 
FORD GALAXY (2001)
2,0 l.benz., wspom. Cena: 39.500 zł 
SKODA FELICJA PiCK-UP (1998)
1.3 I, benz. Cena: 9.900 zł 
VW SHARAN (2001) 1,9 I, TDI 
klimatyzacja, Cena: 47.000 zł +VAT 
MB VITO 110 (1998)
2.3 I, TD. Cena: 32.800 + VAT 
VWT-4 (1997) 2,4 diesel, 
wspom.,ABS,2 x pod., Cena 29.500 zł 
VW T-4 (1999)
2,5 I, TDI, ABS. Cena: 37.000 zł +VAT 
MITSUBUSHI L200 (1992)
2,5 I,diesel /skrzynia/. Cena: 19.900 zł 
NISSAN NAVARA (2004) 2,5 I, TDI, 
SKRZYNIA Cena: 68.000 zł +VAT 
SUZUKI GRAND VITARA (2003)
2,0 I, HDI, klimatyzacja. Cena: 55.700 zł 
SUZUKI GRAND VITARA (2002)
2,0 l.benz. wspom. Cena: 47.500 zł 
SUZUKI VITARA XL7 (2002) 2,5 I, 
benz.,złoty met.wspom. Cena: 49.500 zł

tel. (0-94) 346 23 55
ul. Gnieźnieńska 43 

Koszalin
WYPOŻYCZALNIA 
SAMOCHODÓW 

osobowych, dostawczych
|i I I ex

SAMOCHODY ROCZNIK 2004/2005 5 
Koszalin, ul. Karłowicza 16A| 
_____ tel. 0602 458 307 i

PROPONUJE:

diagnostykę i naprawy samochodów 
osobowych i ciężarowych 
ustawianie geometrii przedniego 
zawieszenia I
przygotowanie i wykonanie 1
badania technicznego *

I badanie stanu technicznego 
samochodu przed zakupem

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7-15 
tel. 094 348-30-33, 094 348-30-32. Realizujemy płatności kartą kredytową

1UU

Auto Motor Handel Komis

MAX-CAR

Hf* 1 m

W STAŁEJ OFERCIE 200 AUT

feEB?is
AUDI A6/1,8T KAT/ 98 39 900 ZŁ
AUDI A4/I,8KAT/ 96 21 000 ZŁ
AUDI A4/1,9TDI/ 97 29 900 ZŁ
AUDI A6/l,9TDI/04 98 700 ZŁ
BMW 520/2,00/00 48 000 ZŁ
AUDI A6/1,9TDI/ 99 43 000 ZŁ
BMW 530 /3,0D/ 04 139 000 ZŁ
BMW 730 /3,0D/ 03 138 000 ZŁ
CHRY. CRR0SSFIRE /3,2KAT/ 04 88 000 ZŁ
FORD ESK0RT/1,6KAT/ 91 4 500 ZŁ
FORD ESKORT GHIA/1,6KAT/97 13 000 ZŁ
FORD FIESTA /1,1 KAT/ 91 5 200 ZŁ
FORD FIESTA/1,3KAT/96 8 200 ZŁ
FORD FIESTA /1,3KAT/ 00 14 700 ZŁ
PEUGEOT 206CC/1,6KAT/ 02 44 000 ZŁ '
FORD MONDEO/2,OTDCI/ 01 47 800 ZŁ
FORD MONDEO/2,OTDCI/ 01 37 000 ZŁ
JAGUAR S-TYPE/3,0KAT/ 00 70 000 ZŁ
MB 320AMG/3,2KAT/ 01 132 000 ZŁ
MB E220/2,2CDI/ 98 28 800 ZŁ
OPEL OMEGA KOMBI/2,5TDS/ 94 10 800 ZŁ
OPEL VECTRA/1,8KAT/ 92 5 500 ZŁ
OPEL VECTRA/I,6KAT/ 98 16 500 ZŁ
OPEL ASTRA II /l,6KAT/99 21 000 ZŁ
VW GOLF III /1,4KAT/ 92 7 900 ZŁ
VW GOLF IV /1,9TDI/ 98 28 800 ZŁ
VW GOLF IV /1,9SDI/ 98 27 800 ZŁ
VW GOLF IV /1,6KAT/ 98 23 500 ZŁ
VW GOLF IV /1,9TDI/ 02 34 000 ZŁ
VW GOLF IV /1,9TDI/ 98 25 900 ZŁ
VW BORA /1,9TDI/ 98 21 900 ZŁ
VW SHARAN /1,9TDI/ 02 63 000+VAT
VW SHARAN/1,9TDI/03 86 000 ZŁ
TOYOTA RAV4/2,0KAT/ 94 18 500 ZŁ
TOYOTA RAV4/2,0KAT/ 03 42 000 ZŁ
VW PASSAT/1,9TDI/98 31 900 ZŁ
SCANIA 124L/11,90/98 85 000+VAT
MB SPRINTER 313 /2,2CDI/ 04 66 500+VAT
VWT4D0KA /2,4D/91 14 500 ZŁ
VWT4/2,5TDI/ 00 38 000+VAT

ul. Szczecińska / Stare Bielice 2 
teł. (0-94) 346 59 16 

www.MAX-CAR.pl

Mistrzowska oferta
na ostatnie modele z 2005 r.!

od trzykrotnego Mistrza Świata w rajdach samochodowych
iA/acz

Citroen C2
Citroen C4

Citroen C3 Citroen
Xsara Pi

rabat do 13 OOO zł rabat 25 OOO zł

DREWNIKOWSKIspzoo

KONCESJONER CITROEN
SOLIDNY PARTNER SPRAWDZONEJ MARKI

Salon i serwis 
Koszalin, ul. Piastowska 1 

tel. (0-94) 343 09 93

Oferta 
rok prod. 
" ‘ wersji

objętych ofertą lest ograniczona. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ofeńy w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego.
CITROEN poleca Total Assistance 24k I ^p£NLeasing www.citroen.pl

CITROEN
POLUBISZ KAŻDĄ DROGĘ

Pozwól na stronę

Odwiedź Wirtualny Salon BMW 
www.gdynia.bmw-fota.pl/bmw2005
Końcówka rocznika 2005 na wyjątkowych warunkach

Dealer BMW Fota Gdynia
ul. Stryjska 24,81 -506 Gdynia
tel.: (0 58) 690-66-77, fax: (0 58) 690-66-67

:

tipi»:

fil

Rocznik 2005

Dealer BMW 
Fota Gdynia

Radość z jazdy

http://www.mix-car.pl
http://www.MAX-CAR.pl
http://www.citroen.pl
http://www.gdynia.bmw-fota.pl/bmw2005


Czwartek, 9.02.2006 r. Z REGIONU Głos Koszaliński/Głos Słupski 13

Na zdjęciu: Ogień prowadzą żoł
nierze I Armii Wojska Polskiego.

- Byłem żołnierzem 1. 
Dywizji im. Tadeusza Ko
ściuszki. Brałem udział w 
walkach o Wał Pomorski. W 
Podgajach Niemcy spalili 
żywcem 32 żołnierzy. Byli 
wśród nich koledzy z mojej 
kompanii.

82-letni Alfons Reut ze Świer- 
czyny w gminie Wierzchowo służył 
w 3. pułku piechoty. Obsługiwał 
moździerz. W czasie walk na lotni

sku w Mirosławcu został ranny w 
rękę. Przeleżał miesiąc w szpitalu 
polowym. Przed końcem wojny zdą
żył jeszcze dołączyć do żołnierzy, 
którzy zdobywali Berlin.

- Pochodzę z okolic Wilna. Rosja
nie wywieźli moich rodziców na 
Syberię. Stamtąd trafiłem do pol
skiego wojska - wspomina pan Al
fons, który obok Feliksa Zielonki 
z Wierzchowa jest jednym z dwóch 
żyjących jeszcze mieszkańców gmi
ny Wierzchowo, biorących udział w 
walkach o Wał Pomorski.

7 lutego 1945 roku Rosjanie 
podjęli decyzję o utworzeniu fron
tu pomorskiego, który siłami kor
pusu gwardii kawalerii, I Armii 
Wojska Polskiego, 47. i 61. armii, 
7. korpusu kawalerii i 2. armii 
pancernej uderzył w kierunku 
północnym. Do 9 lutego wojska te 
miały osiągnąć Borne Sulinowo, 
Łubowo, Czaplinek, Złocieniec, 
Wierzchowo, Drawsko i Ińsko i 
przejść do obrony. 11 i 14 lutego 
oddziały 1. Armii WP dwukrotnie 
próbowały zdobyć leżące w pobli

żu Wierzchowa Boruj sko (obecnie 
Żeńsko). Jednak działania ofen
sywne nie przyniosły rezultatów. 
Niemcy podjęli próbę kontrnatar- 
cia. Okres od 20 lutego do 1 mar
ca walczące strony wykorzystały 
na uporządkowanie i wzmocnie
nie wojsk. Utworzona przez 
Niemców na terenie powiatu 
drawskiego linia ryglowa Wału 
Pomorskiego, obejmująca rejon 
Iłowca, Świerczyny, Wierzchowa, 
Żabina i Mirosławca, była ostat
nią szansą obrony po stracie Wału 
Pomorskiego. Obrona obejmowa
ła trzy pasy okopów, bunkry ziem- 
no-drewniane. Niemcy zamino
wali drogi.

Ofensywa 1. Frontu Białoruskie
go, w ramach którego walczyły jed
nostki polskie, rozpoczęła się 1 
marca. Natarcie żołnierzy 4. i 5. 
pułku piechoty 2. DP wspartych 
jednostkami pancernymi i kawale
rii zakończyło się zdobyciem Boruj- 
ska. Atak ułanów 1. Warszawskiej 
Brygady Kawalerii przeszedł do 
historii jako ostatnia szarża pol
skiej kawalerii. 2 marca 18. pułk 
piechoty zdobył Świerczynę. Po 
zdobyciu Mirosławca i lotniska w 
Borujsku (na którym ranny został 
A. Reut) żołnierze 10. pułku hau
bic wspólnie z 10. i 11. pułkiem pie
choty dotarli do przedmieść Draw
ska Pomorskiego. Po zdobyciu mia
sta w nocy z 4 na 5 marca piechota 
ruszyła w kierunku Świdwina i 
Kołobrzegu.

Stowarzyszenie Trójmiejska Gru
pa Rekonstrukcji Historycznych z 
Gdyni przeprowadziło inscenizację 
walk z 1945 r. w okolicach Świer- 
czyny. Przedstawienie z wypiekami 
na twarzy oglądali uczniowie szkół 
w Świerczynie. 4 marca podobna 
rekonstrukcja zobrazuje walki o 
dworzec kolejowy w Wierzchowie.

(kb)

Na zdjęciu: Oddział Hitlerjugend.

Na zdjęciu: - Tak było-rekonstrukcję ocenia uczestnik walk z 1945 r. 
Alfons Reut.

Emeryt w pracy
Czy człowiek, który otrzy

muje rentę lub emeryturę, 
może sobie coś dorobić? 
Może! Tylko musi zawiado
mić o tym Zakład Ubezpie
czeń Społecznych.

Pracujący emeryci i renciści mu
szą dostarczyć do oddziału ZUS, 
który wypłaca im pieniądze, za
świadczenie z zakładu pracy o tym 
ile zarobili w roku ubiegłym. Mają 
na to czas tylko do końca lutego.

- Taka informacja potrzebna jest 
ZUS do rozliczenia wypłacanego 
świadczenia - mówi Małgorzata 
Dąblewska, rzecznik prasowy Od
działu ZUS w Koszalinie. -Zgodnie 
z przepisami ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, osoby, których dodat
kowy przychód mieści się w prze
dziale pomiędzy 70 proc. a 130 proc. 
kwoty przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w ostatnim kwarta
le kalendarzowym, otrzymują swo
je świadczenie w zmniejszonej wyso
kości. Przychód w kwocie wyższej niż 
130 proc. przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia powoduje zawiesze
nie emerytury lub renty, zaś przy
chód nieprzekraczający 70proc. nie 
wpływa na wysokość wypłacanego 
świadczenia.

Oznacza to, że osoby, które przez 
cały rok ubiegły dorobiły nie wię
cej niż 19.814,50 zł (tyle wynosi 
roczny zarobek osób otrzymujących 
70 proc. przeciętnego wynagrodze
nia) nadal będą otrzymywały całą 
emeryturę lub rentę. Ci, którzy 
zarobili więcej niż 19.814,50 zł, ale 
nie przekroczyli 36.797,40 zł (to 
jest roczny dochód osób, które do
stają 130 proc. przeciętnego wyna
grodzenia) będą mieć zmniejszone 
renty lub emerytury. O ile? To do
piero wyliczy ZUS.

Jak wyjaśnia M. Dąblewska, 
emerytura lub renta przyznana z 
tytułu całkowej niezdolności do 
pracy może być zmniejszona mak
symalnie o 389,24 zł miesięcznie, 
renty z tytułu częściowej niezdolno
ści do pracy - o 291,95 zł, a renta 
rodzinna, do której uprawniona 
jest jedna osoba - o 330,87 złotego.

Na zmniejszenie lub zawieszenie 
wypłaty świadczenia wpływ ma

każdy przychód z tytułu wykony
wania działalności podlegającej 
obowiązkowi ubezpieczenia spo
łecznego, a więc m.in. z tytułu sto
sunku pracy, pracy nakładczej, pra
cy na podstawie umowy-zlecenia, 
umowy agencyjnej lub prowadze
nia działalności gospodarczej. Do
tyczy to również sytuacji, w których 
przepisy przewidują zwolnienie z 
obowiązku odprowadzenia składek 
od przychodu ze względu na ich 
opłacanie z innego tytułu lub też z 
uwagi na ustalone prawo do eme
rytury lub renty.

Bez względu na wysokość 
osiąganego przychodu zawie
szeniu ani zmniejszeniu nie 
podlegają świadczenia osób 
mających ustalone prawo do 
emerytury i ukończone 60 lat - 
kobiety i 65 lat - mężczyźni, a 
także osób, które pobierają z 
ZUS renty dla inwalidów wo
jennych, inwalidów wojsko
wych, których niezdolność do 
pracy pozostaje w związku ze 
służbą wojskową oraz rent ro
dzinnych przysługujących po 
osobach uprawnionych do tych 
świadczeń.

A wysokość renty lub emeiytuiy nie 
ma żadnego wpływu na to ile emeryt 
lub rencista może dorobić, (bog)

Friend, znaczy 
przyjaciel

Uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Boninie po raz kolejny zorganizowali 
wystawę kartek świątecznych i li
stów, jakie otrzymali od kolegów z 
innych krajów. Niektórzy nadawcy 
to starzy znajomi, ale są też nowe 
listy, nowe zdjęcia, nowe imiona.

Po raz pierwszy uczniowie klasy 
piątej napisali na lekcji języka an
gielskiego listy do szkół w Szwecji, 
Niemczech i Kanadzie ponad rok 
temu. Pisali o swojej szkole, Boninie, 
o tym jak spędzają święta i że chcie
liby korespondować z dziećmi z in
nych krajów, które tak jak oni uczą 
się języka angielskiego. Pierwsze li
sty i kartki świąteczne nadeszły z 
Aachen, następne z Sölvesborg i 
Niagara Falls. Wspólne czytanie li
stów, oglądanie zdjęć i zapisywanie 
adresów nowych kolegów i koleża
nek było już nie tylko kolejnym te
matem lekcji, ale praktyczną nauką.

Tak nawiązane korespondencyjne 
przyjaźnie przetrwały. Uczniowie z 
Bonina znają swoich kolegów ze 
Szwecji czy Kanady ze zdjęć, znają 
ich hobby, ulubione piosenki, gry 
komputerowe. Mają nadzieję, że kie
dyś spotkają się naprawdę.

- Czytanie listów po angielsku, 
potem odpisywanie, przekonuje 
uczniów, że język obcy przydaje w 
praktyce - mówi nauczycielka an
gielskiego Dorota Hołubowicz.

Listy, które dostają dzieci z Bonina 
są podpisane „Your Friends”, co zna
czy „Wasi przyjaciele”. Może, więc 
któryś z tych listów da początek wiel
kiej przyjaźni, która trwać będzie dłu
żej niż nauka w szkole (bog)

Na zdjęciu: Martyna Jóźwiak, uczennica III klasy gimnazjum w Sta
rym Jarosławiu, z listem gratulacyjnym i z nagrodą w kopercie. Jedna z 
najlepszych uczennic w gminie wiejskiej Darłowo. Za wyniki w nauce wójt 
wyróżnił ją nagrodą i dyplomem, (n)

ŚLADEM PUBLIKACJI

„Związek dostał fortunę”
W opublikowanym w styczniu 

artykule pt. „Związek dostał fortu
nę” poinformowaliśmy o przyzna
niu Związkowi Miast i Gmin Do
rzecza Parsęty z funduszy Unii 
Europejskiej 150 min euro na in
westycje wodociągowo-kanalizacyj
ne w 22 gminach zrzeszonych w 
związku. Do tej informacji odniósł 
się w obszernym liście do redakcji 
Jan Lach, przewodniczący Rady 
Gminy w Biesiekierzu. Oto frag
menty tego listu.

„Jest zachwyt nad wielkością 
przyznanej pomocy unijnej, prze
wodniczący związku przedstawia 
bardzo optymistyczny obraz reali
zacji inwestycji. Padają cyfry poka
zujące, ile wybuduje się ujęć wody, 
wodociągów, sieci kanalizacyjnej 
czy oczyszczalni ścieków. Nie ule
ga wątpliwości, że dla wielu miej
scowości potrzebne są, nawet pil
nie, inwestycje poprawiające za
opatrzenie w wodę i rozwiązujące 
problemy gospodarki ściekowej. 
Zawsze jednak rodzi się pytanie: 
jak to robić uwzględniając oczeki
wania ludzi, możliwości techniczne 
i kwestie ekonomiczne, dotyczące 
nie tylko kosztów samej inwestycji, 
ale również kosztów jej przyszłej 
eksploatacji. Chciałbym się odnieść 
do tego jako mieszkaniec gminy 
Biesiekierz, która także należy do 
związku i bierze udział w przedsię
wzięciu pod nazwą „Zintegrowana 
gospodarka wodno-ściekowa w do
rzeczu Parsęty”. Jako radny byłem 
w pewnym stopniu uczestnikiem 
procesu „wciągania” w to przedsię
wzięcie naszej gminy. Po przedsta
wieniu Radzie Gminy w 2004 roku 
koncepcji tej inwestycji wraz z kil
koma radnymi byłem temu prze
ciwny. Uważaliśmy i uważamy, że 
jest to zbyt droga inwestycja i bę
dzie zbyt wysokimi kosztami eks

ploatacji obciążać przyszłych jej 
użytkowników, czyli mieszkańców.

W gminie Biesiekierz rozumiano 
potrzebę poczynienia znacznych 
inwestycji na uporządkowanie go
spodarki wodno-ściekowej, dlatego 
od 2002 roku przygotowywano sto
sowną dokumentację. Projekt prze
widywał budowę oczyszczalni ście
ków dla jednej lub dwóch sąsied
nich miejscowości - w sumie miało 
być ich dziewięć. To rozwiązanie 
było o około 50 proc. tańsze od pro
ponowanego przez związek. Czas 
jego realizacji miał być dłuższy, ale 
w pierwszej kolejności kanalizacja 
miała być budowana tam, gdzie 
jest najbardziej potrzebna - w Bie
siekierzu i Starych Bielicach. Obec
na koncepcja zakłada budowę 
dwóch oczyszczalni oraz ogromnej 
długości sieci kolektorów ścieko
wych i licznych przepompowni. 
Gmina Biesiekierz, podobnie jak 
inne zrzeszone w związku, ma bar
dzo rozproszoną zabudowę. Sieć 
kanalizacyjna będzie prowadzona 
przez pola, niekiedy kilka kilome
trów pomiędzy miejscowościami. 
Przebiegać będzie w miejscach, 
gdzie nigdy żaden dostawca ście
ków nie zostanie podłączony. Trud
ność techniczną sprawi też z pew
nością tłoczenie niewielkiej ilości 
ścieków na kilkukilometrowe odle
głości. „Wmuszone” nam rozwiąza
nie więc nie przystaje ani technicz
nie', ani ekonomicznie do tak roz
proszonego osadnictwa. Koszt bu
dowy kolektorów i przepompowni 
przewyższa koszty budowy więk
szej liczby mniejszych oczyszczal
ni ścieków (...)

Sprawami zaopatrzenia miesz
kańców w wodę i odbiorem ścieków 
mają zająć się powołane przez 
związek trzy duże spółki wodno- 
ściekowe. Negatywne doświadcze

nia z przeszłości pokazały, że nie 
jest to najlepsze rozwiązanie. Uwa
żam, że w sytuacji naszej gminy 
dotychczasowe rozwiązanie - czyli 
obsługa przez gminną jednostkę - 
było dobre, ekonomiczne i akcepto
wane społecznie. Teraz rzecz bodaj 
najważniejsza: ile nasi mieszkań
cy będą płacili za wodę i ścieki. Już 
pojawiły się sygnały z gmin obsłu
giwanych przez wspomniane spół
ki o kontrowersjach, jakie wywoła
ły proponowane przez nie nowe 
stawki. W gminie Biesiekierz „na 
dzień dobry” cena wody wzrosła o 
ponad 40 proc. a cena ścieków o 20 
proc. Podczas akcji agitacji na rzecz 
tej koncepcji informowano o około 
50-procentowym wzroście przez 20 
lat. (...) Ważnym elementem cen 
wody i ścieków stała się amortyza
cja, której gmina dotąd nie nalicza
ła. Wysokość odpisu amortyzacyj
nego zależy od wartości - w tym 
przypadku kosztu - całej inwesty
cji. Zafundowana nam droższa in
westycja, to w przyszłości wyższa 
cena wody i ścieków. Tłumaczenie 
wójta Biesiekierza, że wysokie 
ceny można rekompensować dopła
tami z budżetu, jest swego rodzaju 
oszukiwaniem, bo na te dopłaty 
pójdą pieniądze z podatków, które 
można by przeznaczyć na inne po
trzeby mieszkańców gminy. Nie 
neguję, że inwestycje wodno-kana
lizacyjne w gminie Biesiekierz są 
potrzebne, ale uważam, że należa
ło rozwiązać problem według kon
cepcji z 2002-2003 roku, która też 
zakładała skorzystanie z funduszy 
unijnych. Tak na przykład postąpi
ły sąsiednie gminy - Będzino i 
Świeszyno. Tymczasem władze 
związku i władze należących do 
niego gmin zafundują mieszkań
com bardzo niekorzystną dla nich 
ekonomicznie inwestycję (...)”

Jan Lach

„Nie
popuszczę”

Wypowiedź pana A. Leppera (6 lutego) w 
sprawie przywrócenia województwa środ- 
kopomorskiego w pełni popiefam. Argu
ment przeciw województwu przytoczony 
przez wicepremiera L. Dorna o tym, ze 
byłoby to najmniejsze województwo - jest 
nietrafny. Zawsze w grupie 16 czy 17 woje- 
wództwjedno pod względem liczby ludono- 
ści będzie największe i jedno najmniejsze. 
Region koszaliński i słupski był już samo
dzielnym województwem. Kilkaset tysięcy 
jego mieszkańców chce żyć w samodzielnym 
województwie. Racje ludności są najważ
niejsze.

Aleksander Jasionas
Szczecinek

„Ostatnie
pożegnanie”

W publikacji „Ostatnie pożegnanie” (2 lutego) napisaliście: 
„uroczystości pogrzebowe Radosława Śpiocha, weterynarza z 
Koszalina”. Uderzyło mnie zaczerpnięte z języka potocznego, 
nieeleganckie określenie jego zawodu. Inne gazety żegnały de
likatnie i elegancko lekarza weterynarii. Dwa dni później znów 
zobaczyłem to samo (...) Na dyplomie, który był przepasany ki
rem i pokazany na zdjęciu, widać właściwy tytuł: lekarz wete
rynarii (...)

Jan Cz.
Od redakcji. Błędu lub nietaktu nie było. Rzeczywiście, uro

czyście raczej używa się nazwy oficjalnej: lekarz weterynarii. Nie 
wszyscy wiedzą, że lekarze weterynarii nie lubią, gdy ich za
wód określa się zgodnie z duchem języka polskiego - skrótowo, 
jednym słowem. Z podobną nadwrażliwością można spotkać się 
ze strony lekarzy stomatologów, gdy ich się nazwie dentystami.

(n)
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MIESIĘCZNIK
w języku niemieckim 
Dystrybucja w regionie:

Mecklenburgs

Ogłoszenia I Berlin

drobne

Nadaj ogłoszenia do gazet

www.nadaj.pl

GłosKoszaliński l
autoryzowany partner wydawcy

MERCEDES 230 CE, (1991). 
0-609-329-938.

MITSUBISHI L 200 2,5TD rok prod. 
1999. Tel. 0606-119-880.

MONDEO kombi TD (1 995) 
0-600-526-770.

SPRZEDAŻ AUT
! AUTOKOMIS „Mix-Car” Lisowski 
- pośrednictwo sprzedaży bez 
opłaty skarbowej, atrakcyjne kre
dyty, profesjonalna obsługa. 094-
346-23-55, 0-501-531-938. Kosza
lin, Gnieźnieńska 43. _____

„AUTO-RADO”. Auto-Komis. Kra
kusa i Wandy. (094) 348-00-61;
0500-018-678; 0509-861-411; 
www.auto-rado.otomoto.pl_______

AKUMULATORY! Kolejowa 7B.

ASTRA 1,4 (1998);
0-601 - 95-40-39.

ASTRA II (1 999) diesel 
0-600-526-770.

AUDI TDi (1993) (1994), polo 
(1996) (1999 TDi), mercedes 
sprinter (1995). 0-604-148-611, 
0-507-145-723.

BMW 316 + gaz (1 990)
0602-210-477.

BMW 730 + gaz (1989) 6,500,- ; 
Ó-608-171 -289.

CITROEN jumper 9-osobowy 
0694-504-968.

CZĘŚCI hyundai lantra (1996) 
0-668-428-338._______________

DAF 400 - 6 osób, 2 tony; merce
des 407 na części, ford sierra na 
części. 0506-390-610.___________

ESCORT 1.4 (X.1996) 5.300.
0501-631-508.

FIAT uno 1.5 (89). 0661 -161 -212.

FORD escort (1993) 3.500.
0507-43-66-88.

OPEL astra II kombi 1.6 16V gaz 
(2000) klima itp 0943122734, 
0663-071-640.

OPEL kadet sedan 1990 r., 
VW passat combi 1 985 r. 
0-608-506-441 .

OPEL omega 1995. 
0-889-21 1-550.

PASSAT; 0-512-834-798._______

RENAULT megane II (2003) com
fort ekspresion 1,6 kat., kupiony w 
salonie, srebrny metalik, benzyna, 
pełne wyposażenie, 36.000,00,- 
faktura VAT; 0-602-530-920.

STAR 244 3W, 0502-947-182.

SUPEROKAZJA! Astra 1.6 (1996). 
0-603-075-745, (0-59)845-71-25.

SUZUKI swift 1992. 
0-889-211-550.

T4 (1999) osobowy; vito V230 
(1997) gaz; golf III (1997), (1993) 
TD, fiesta (2005) TDCI; fiesta 
(1996) 4-drzwiowa; fiesta (1994); 
golf TDI; polo (2002) TDI; BMW 
(1992) 2,5TDS. 0-697-032-226, 
0-602-699-845.

TOYOTA LANDCRUISER 
2,5D 4X4 1985 - 7.500, 
MUSCAL 2,5D 4X4 - 6.000. 
0-660-489-319.

VECTRA 1992 1.7D ABS cena 
6.900 0-504-287-303.

VECTRA B (1997) I właściciel, ta- 
nio! 0-665-039-558._____________

VW GOLF 1,6 TD (1991) 5-dzwio- 
wy, szerokie zderzaki, hak, 7,000,- 
0-602-337-349.

VW passat (1990) + kpi. opon let
nich. 0602-678-339.

VW passat (1997/98), sharan 
(1995). 0-600-735-280.__________

VW passat 1.8 (1991) benzyna, gaz
0500-205-707.

FORD escort 1.3 (1996) po wypad- 
ku, na chodzie 0604-177-875.

FORD transit (1993), 2,5D 9-osobo- 
wy, 6,5 tys. 0-601-232-832.

GOLF II 1 ,3 B + gaz. 
0-889-430-338.

GOLF II11.6B (1994) serwisowany, 
ładny, okazja! 0-510-917-410.

GOLF, hyundai oraz części, busy, 
osobowe. 094-3405-923.

KEMPING; 0-692-160-788.

VW passat 1.9 TDi rok prod. 1997. 
Tel. 0606-119-880.

VW PASSAT kombi 1,9 TD; 094/ 
34-16-430.

VW T-4 1.9TD (2001) salonowy, 
29.500 netto. 0-601-67-72-75.

WWW.INTERNETOWYAUTOKO 
MIS-MOKRZECKI.PL, E-MAIL:
intermokrzecki@wp.pltel. 
094-346-15-86, fax 094-345-91-28 
Koszalin, Kaszubska 9.__________

XANTIA 2.0, gaz. 0695-591-821.

ŻUK A1 1 , skrzy n iowiec ; 
0-663-575-320.

MASKĘ voIvo V40 (1 998) 
0-668-428-338._____________

MERCEDES 123 (1983), tanio! 
0-59/84-37-381.

MERCEDES 124 (1992) diesel 
0-695-468-073.

Wyrazy szczerego współczucia
Panu LESZKOWI 

PIOTROWICZOWI
z powodu śmierci OJCA 

;:ą składają
dyrekcja i pracownicy 

Przedszkola nr 22
______________424606G1K1

Ml NIERUCHOMOŚCI - SPRZEDAŻ [

Nowe lokale 
usługowo-handlowe

w atrakcyjnej cenie od 1.8 do 200 mkw. 
Koszalin: Zwycięstwa, Piłsudskiego, 

Traugutta, Jabłoniowa,
Dzieci Wrzesińskich. ^

Słupsk: Sygietyńskiego. 5
Sprzedaż: „Selfa" Koszalin, ul. Słowian- 5 

ska 3 tel. (094)342-25-18, 342-24-21 2
_____ www.selfa-koszalin,republika.pl g

! ! RSWO „REGIONALNA SIEĆ 
WYMIANY OFERT” UWAGA 
sprzedający mieszkania: PRO
MOCJA! - Korzystne warunki! 
BEZPIECZNE TRANSAKCJE! 
www.koszalin.nieruchomosci.pl

Pani Zofii Szymajda
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci MĘŻA 
składa

Halina Kozak
wraz z pracownikami Kancelarii 

Doradztwa Podatkowego i Audytu „DEBET” 426406giki

! ! RSWO Jasiński Nieruchomości 
094/342-08-88 lokal biurowy 5000 
zł/ mkw.

!! RSWO NIERUCHOMOŚCI Wy
sokińscy Darłowo w centrum 3-po- 
kojowe 73 mkw. 70.000,00; lokale 
pod działalność lub na biuro już od 
36.500,00; garaż okolice Kaszub
skiej może być również np. na 
magazynek. 094/348-10-33, 
0607-140-859._________________

! ! RSWO NORD 094-347-12-30 
Kosynierów - pół bliźniaka -110 m
- działka 466 m -150.000,00. Kupu
jący bez prowizji!

! ! RSWO NORD Chałubińskiego - 
działający KLUB FITNESS -
140.000. 00.

! ! RSWO NORD Dąbka
- przychodnia z apteką 
232,1 m 450.000,00 
www.nord-nieruchomosci.pl

! ! RSWO. A. GOŁEK Nierucho
mości. 346-00-20 Zwycięstwa 142 
Mieszkania, domy, działki. Zapra
szamy!_________________________

! ! RSWO. KONTRAKT. (094)342- 
47-58. Gąski: 1 -pokojowe - 35.000; 
Sławno: Reymonta ładny dom -
195.000. ______________________

! „CENTRUM” Białogard, 
0943128510. Dom nowy usługowo
- mieszkalny 365 m, 350.000. Dom 
mieszkalny 140 m, budynek gospo- 
darczy 180 m, centrum 185.000.

„ABELARD” 1-pokojowe (29) 
BOWiD 52.000,00______________

„ABELARD” 2-pokojowe - zaku- 
pimy pilnie, gotówka. Od ręki!

„ABELARD” 3-pokojowe (66) Ko- 
tarbińskiego 112.000,00________

„ABELARD” 3-pokojowe (67) 
Wańkowicza 92.000,00_______

„ABELARD” dom, Bielice
320.000. 00__________________

„ABELARD” NIERUCHOMOŚCI, 
KOSZALIN, 094-341 -02-51, ZWY
CIĘSTWA 155 (ZIELONA KAMIE- 
NICA) WWW.ABELARD.PL

„ANKAM NIERUCHOMOŚCI” 
Związkowiec, 0-94/342-38-39, 
0605-405-744, 
www.ankam.com.pl._____________

„ANKAM” - 2-pokojowe Spasow- 
skiego - 83.000.________________

„ANKAM” - atrakcyjny wolno sto- 
jący Sianów - 299.000.__________

„ANKAM” - bliźniak Osiedle BÜ- 
kowe - 250.000.________________

„ANKAM” - domy szeregowe 
Osiedle Unii - nowa inwestycja -
250.000. _____________________

„ANKAM” - duży dom Skibno -
165.000. Kupujący bez prowizji.

„ANKAM” - działka budowlana 
(1774 m) Kretomino - 39.000.

„ANKAM” - lokal pod gastronomię 
Jana z Kolna - 230.000.

„ANKAM” - nowy, wolno stojący 
Osiedle Unii - 240.000.__________

„ANKAM” - sklep bezpośrednio 
przy Zwycięstwa - 132.000. Kupu- 
jący bez prowizji._______________

„ANKAM” - sklep Modrzejewskiej 
- 49.000.

„ANKAM” - szeregowy, osiedle 
Bukowe - 299.000.______________

„ANKAM” - wyremontowany dom 
Kowalki gm. Tychowo - 160.000. 
Kupujący bez prowizji.___________

„ANKAM” - wyremontowany dom 
Sierakowo -150.000. Kupujący bez 
prowizji.________________________

1- POKOJOWE (29) BOWiD Ko-
szalin, 0696-706-186.___________

2 hektary, zabudowania, dro
ga Koszalin - Gdańsk, tanio. 
0-502-943-430._______________

2- POKOJOWE, lip. Bosmańska, 
loggia. 0-606-197-006.

3- POKOJOWE, lip., Akademicka 
(54), 110.000. 0-607-772-120.

3- POKOJOWE; 094/343-55-38.

4- POKOJOWE (62) PARTER KO
SZALIN, FRANCISZKAŃSKA. 
0602-111-743.

CZAPLINEK dom piętrowy 5 pokoi, 
2 kuchnie. 694-637-769.

DOM szeregowy, atrakcyjne poło
żenie ul. Bajkowa, 4 kondygnacje z 
parterem na działalność, stan za
mknięty, doprowadzone media 094/ 
346-46-35, 0500-218-418.

KIOSK; 0-886-105-422._________

MIESZKANIA bezczynszowe 
kawalerki, 2-3 pokojowe. Sław
no Polanowska. 0-509-665-848, 
0-601-962-354.

MIESZKANIE dwupokojowe (Kusi- 
ce), działki (Koszalin Raduszka) 
IBIS. (0-59)842-54-05.

PIĘKNY apartament 5 km od 
centrum Koszalina sprzeda 
Developer 0505-137-892.

ROZPOCZĘTĄ budowę 
0698-072-341 .

WARBLEWO K. KOSZALINA 
DOM 268 MKW. Z ZABUDOWA
NIAMI GOSPODARCZYMI, ZIE
MIA 35 HA, STAW, DAWNA PO
SIADŁOŚĆ SZLACHECKA CENA
350.000,00. 0-607-146-075, 
0-607-146-093.

NIERUCHOMOŚCI ■ KUPNO

DZIAŁKĘ budowlaną Koszalin, 
okolice 0604-906-797.

DZIAŁKA, Rokosowo (Północ II); 0- 
697-657-514.

KUPIĘ mieszkanie do 80 mkw., Ko
szalin, 0500-218-068.

MIESZKANIE 3-pokojowe do 70 
mkw., Koszalin; 0-609-610-665.

ZIEMIĘ, zabudowania przy drodze 
Koszalin - Gdańsk; 0-602-218-305.

SPRZĘT - MASZYNY

CIĄG do produkcji brykietu, 
0604-993-502.

ELEKTRONARZĘDZIA Zalesie 20; 
094/340-45-74.

KUPIĘ maszyny stolarskie. 
0607-614-625.

SPRZEDAM maszynę do wyrobu 
siatki; 0-663-575-320.

SPRZEDAŻ - RÓŻNE

! Kurki, brojlery - szczepione. 
Dowieziemy. Górsko. (0-59) 
810-85-85.____________________

BETONIARKĘ, wyciągarkę 
0694-504-968.

BLACHY czarne 1600 zł /t. 
887-079-249.

BRAMĘ garażową 0511-833-698.

CENTRUM wyprzedaży nowego 
AGD, RTV, PRALKI, TELEWI
ZORY, GRZEJNIKI, SPRZĘT 
KUCHENNY. Biesiekierz 5A. 
094-318-01-50.

DREWNO 0509-843-674.________

DREWNO kominkowe 
0694-773-596.

DREWNO kominkowe suche, Ko- 
szalin, Słupsk 0-698-173-201.

DREWNO kominkowe suszone w 
suszarni 0603-11-73-78.

DREWNO kominkowe, opałowe. 
0-695-141-520.

DREWNO kominkowe; 
0602-699-045.

DREWNO suche. 0-661-126-906.

DREWNO, 0887-446-555.

DREWNO; 094/318-31 -07, 
0-661-162-469._____________

KALORYFERY panelowe, uży
wane, duży wybór, atrakcyjne 
ceny. 0-607-29-64-58.__________

KEMPING 2,200, - 0-695-468-073.

MAGNES supermocny 
0-889-929-509.

MATERIAŁY TAPICER- 
SKIE HURT - DETAL. KO
SZALIN, KOSYNIERÓW 
37, 094-345-42-92.

ODDAM w dobre ręce amstaffkę - 
8 tyg.; 0-696-45-46-22:__________

OGRODZENIE stalowe - ramy 
0510-133-093.

PANELE podłogowe detal hurt. 
Od 10 zł/mkw. Manowo, Borne 
Sulinowo (094) 371-40-20,
0604-36-94-31.

SPRZEDAM siano. 0-504-396-190.

STARY stół - krzesła (0-94) 
343-48-77, 0508-185-514,

SZAFA 3-drzwiowa czarna (szer. 
2,70) 0-94/3166-350.____________

ŚWINKĘ Wietnamską, tanio 0-94/ 
34-16-832.

TANIO! Komoda, fotel-TV, 
stół, krzesła, ława, łóżko roz
kładane, inne. 094/343-48-77, 
0-508-185-514.

UCHWYTY tokarskie uży
wane tanio. 094/346-83-00, 
0-668-249-376.

WIĄZARY hali (6x20) 
0510-133-093.

KUPNO - RÓŻNE

! ! AUTOALARMY, głośniki, radio
odtwarzacze, wzmacniacze, nawi
gacje, profesjonalne nagłośnienia. 
„ALMAR” Koszalin (tereny podo- 
żynkowe) 094/34-35-883.

! AUTOALARMY Dzieliński od
300,00, zamki centralne, blokady. 
Koszalin, Ogińskiego 12, obok Lidia
0501-530-929, 094-340-45-90.

! PROMOCJA, tłumiki. Zwycięstwa 
232; 094/342-05-97.

„AAUTOALARMY”. Immobilizery, 
zamki centralne. Profesjonalny 
montaż. Gnieźnieńska (naprzeciw- 
ko PZU), (094)346-22-87.________

„DAEWOO” CZĘŚCI, PRZE
GLĄDY, NAPRAWY. „AUTO- 
MARKET” - (094) 343-26-38, 
MORSKA 6.

PIECYK grzewczy na butlę kupię, 
Koszalin, 0-889-210-515.

;s

! ! ! Odwołania od decyzji ZUS / 
emerytury, renty/ 094-346-29-82.

!! „WARIANT” bogata oferta kre
dytów gotówkowych, hipotecz
nych. Koszalin, Połtawska 4. 
0-94-343-81-60. Białogard 
Staromiejska 6 0-94-311 -03-87. 
Kołobrzeg, Budowlana 4 0-94- 
354-48-53.

! ! 48 GODZIN KREDYT NA KON
CIE 094/342-30-60.

! GAMA kredytów! Najlepszy dla 
Ciebie! EKSPRESOWO! Koszalin, 
Zwycięstwa 140, pok. 2. (094)
341-91-30._____________________

! KREDYTY GOTÓWKOWE, KON
SOLIDACYJNE - W 48 GODZIN 
NA KONCIE - KOSZALIN, MŁYŃ
SKA 17. 094-342-30-60.

ATRAKCYJNE kredyty! Ekstraliga 
agencji kredytowych! Koszalin, Ho- 
tel „Arka”. (094)347-40-61.

BIURO Podatkowe - księgowość 
firm, rozliczenia podatków PIT, 
zwrot VAT, ZUS 0-94-346-46-97, 
0-94-343-35-58.

AUTO na gaz. Montaż -serwis. 
Połczyńska 73. (094) 342-59-50, 
0-602-294-167.

AUTOGAZ MM. 0-504-025-573.

AUTO-GAZ, montaż - serwis, bla- 
charka, tuning samochodowy, mo
tocyklowy. Ustka, Krasickiego 18. 
0-694-614-864, (0-59)81-45-862.

AUTONAPRAWA, części, ta- 
chografy. (0-59) 842-71-16, 
0-602-643-188.

AUTOSZYBY Kołobrzeg 
094-352-82-81 .

MONTAŻ haków holowniczych. 
Stacja Kontroli Pojazdów Kretomi
no, 094/342-32-84.

OPONY używane, różne. 0-59/ 
84-37-381.

OPONY zimowe, Białogard Szosa 
Połczyńska 44, 094-312-0066.

SPRINTER - części zamiennie do 
mercedesa, BMW - tanio. Koszalin, 
Ruszczyca 14 „B”. (094) 348-00-40.

AUTOKUPNO

! ! 0-602-189-334 powypadkowe.

BIURO Podatkowe: ROZLICZENIA 
ROCZNE, księgi, kadry, płace, 
ZUS. (094)342-79-28;____________

CHWILÓWKA, gotówka od ręki; 
094/345-13-76.

DUŻY kredyt, mała rata. Koszalin, 
Zwycięstwa 181, 094-347-40-83. 
Sianów, CH Ceramix I p. 
0500-218-214.

KREDYTY pełna gama dla wszyst
kich. 094/345-91-27.

PIT-Y 2005. 0-94-341-91-42, 
0607-161-835.

TŁUMACZENIA angielski. 
0-609-44-66-45.

ZWROT VAT, PIT-y, księgowość. 
(094)346-49-34.

MOTORYZACJA

! ! 0-603-767-991 Złomowanie.

! 0-602-506-359 rozbite kupię.

0-508-187-888 AUTO-HANDEL od
kupi - CAŁE, pokolizyjne.....

0-600-778-620 całe, powypadko
we.

ŁADY wszystkie. 0-503-65-32-32.

ZŁOMOWANIE pojazdów z za
świadczeniem do wydziału komuni
kacji. Odbieramy; 0-606-814-679.

POWYPADKOWE

0-602-50-63-59 rozbite, wysokie 
ceny.__________________________

SKUP powypadkowych, zniszczo
ne, spalone; 0-503-653-232.

KUPNO AUT

KAŻDY. 0-602-589-000

!!! AUTO -SZYBY „MIKAWI”, 0-94/
342-08-68.

!!! AUTOGLASS JAAN - szyby sa
mochodowe: sprzedaż, montaż, 
naprawa, przyciemnianie, szyber- 
dachy. Na życzenie usługa u Klien
ta. Koszalin, ul. Boh. Warszawy 11, 
(094)346-57-10, Słupsk, ul. Prze- 
mysłowa 128, (059)842-51-80.

! ! „AUTO GAZ” montaż, naprawa. 
Raty bez pierwszej wpłaty. Kosza
lin, Lechicka 70, 094/343-09-55, 
0602-78-62-49.

MALUCHA - dobrego, okazyjnie! 
0-889-280-320.

USŁUGI

HM! TELENAPRAWA - ekspreso
wo, tanio, gwarancja, dojazd gratis! 
(094)34-051-63, 0602-843-015.

! ! ! ! „TELENAPRAWA” u klienta, 
gwarancja, bezpłatny dojazd. 094/ 
345-74-61._____________________

!! NAPRAWA telewizorów, gwaran
cja tanio, dojazd bezpłatny; 094/ 
341-45-25, 094/341-50-57.

Wójt Gminy Postomino
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (j. t. z 2004 r. Dz. U. nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)

informuje, że na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Postomino wywieszono do publicznej 
wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 14 lutego 2006 r.

do dnia 6 marca 2006 r. wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do najmu położonych w m. Karsino oraz 

do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego położonych w nw. miejscowościach:

- Jarosławiec - dz. nr 582
- Rusinowo - dz. nr 105/15, 105/16, 242/26 wraz z udziałem w 

działce nr 242/28.
42706G2K4

http://www.nadaj.pl
http://www.auto-rado.otomoto.pl
http://WWW.INTERNETOWYAUTOKO
http://www.koszalin.nieruchomosci.pl
http://www.nord-nieruchomosci.pl
http://WWW.ABELARD.PL
http://www.ankam.com.pl
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Głos Koszaliński Glos Słupski

Ogłoszenia drobne 
do naszej gazety § 

nadaj przez Internet |
www.gloskoszalinski.com.pl

! ! TELENAPRAWY domowe so
lidnie. Tanio, gwarancja. 094/
347-33-02, 0-500-636-850.

! „AGREGATY”, awarie 
chłodnicze, akcesoria - ta
nio. 0-602-116-007.

! SZPACHLOWANIE, regipsy, ma- 
lowanie; 0-505-943-453._________

! ROLETY „Bliźniak”. Rolety ze
wnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, 
bramy, markizy, moskitiery. 
Słupsk, LeszczyńskiegolOD. 
(0-59)841-79-00, 0-601-652-588, 
0-601-652-582.

„BRAMEX” - producent bram, au
tomatyki. Słupsk (0-59) 842-65-57. 
Koszalin 0-600-213-343. 
www.bramex.slupsk.pl__________

ANTENY montaż; 094/342-63-82.

BALUSTRADY, ogrodzenia.
0502-329-219.

BALUSTRADY, ogrodzenia; 
0-663-458-468.

BALUSTRADY. 0504-562-384.

BALUSTRADY. 0607-446-626.

BRAMY, okna, rolety, drzwi, au
tomatyka - promocje. Dojazd - 
doradztwo. Mega, Koszalin, ul. 
Dzieci Wrzesińskich 25, (0-94)
343-25-71 , 0-606-382-1 31. 
Słupsk (0-59)84-29-633/640.

BRAMY. 0609-446-526.

BRAMY. 0885-219-715.

BUDOWLANE, glazura 
0-604-22-88-68.

CISIELKA, każdy rodzaj; 
0-602-113-854.

CYKLINIARSKIE bezpyłowe 
0-94-340-88-83.

CYKLINIARSKIE bezpyłowe, 0-94/ 
341-09-97

CYKLINIARSKIE bezpyłowe. 0-94/ 
342-00-63.

CYKLINOWANIE 094/343-53-22.

CYKLINOWANIE BEZPYŁOWE 0- 
889-634-534.

CYKLINOWANIE bezpyłowe, 094- 
341-41-30, 0504-308-000.

CYKLINOWANIE bezpyłowe; 0-94/ 
34-16-043.

CYKLINOWANIE, układanie; 
0-693-564-8,61, 094/343-69-41.

CYKLINOWANIE; 0-510-786-731.

CZYSZCZENIE dywanów, tapicer- 
ki. „PUCEK”, (094)3180-916.

CZYSZCZENIE kanap, foteli, dywa
nów, 0-94-341-42-95.

DACHY 0504-576-962.

ELEKTRO-HYDRO-GA- 
Z@TLEN.PL 0505-939-305.

GAMA color, najtaniej, roletki, ża
luzje, verticale, pranie, naprawa. 
Morcinka 21. (0-59)842-35-34.

GAZOWE urządzenia, junkersy, 
kuchenki 0606-579-846, gwaran- 
cja.

GIPSY, glazura, panele 
0602-890-245.

GIPSY, glazura, remonty 
0608-88-92-86.

GLAZURA terakota, referencje 
0-94/340-26-65, 0-696-140-357.

GLAZURA, hydrauliczne 
0513-752-481.

GLAZURA, ogólnobudowlane. 
0692-374-861.

GLAZURA, regipsy, gładzie, wy- 
kończeniówka. 0504-824-029, 094/ 
345-85-41.

GŁADZIE, malowanie, przepro
wadzki 0606-893-198.

GŁADZIE, remonty; 
0-888-377-375.

OGŁOŚ

HYDRAULICZNE 0506-505-609.

HYDRAULICZNE C O. gaz. 
0602-694-157.

HYDRAULICZNE instalacje + awa- 
rie; 094/340-26-65, 0-696-140-357.

HYDRAULICZNE, gazowe; 094/ 
341-78-59.

HYDRAULICZNE, gazowe; 0-94- 
341-80-22.

HYDRAULICZNE; 094/31-61-127.

HYDRAULIK przeróbki 
0-509-765-1 80.

HYDRAULIK, awarie, przeróbki. 
0605-451-963.

HYDRAULIK. 0603-220-131.

JUNKERSY - naprawa tanio, 
gwarancja; 094/340-25-25, 
0-694-02-40-80.

KOMPLEKSOWE remonty miesz
kań; 0-609-573-602.

KOMPUTER SERWIS! 
0-608-260-820.

LODÓWKONAPRAWY. (094) 
345-79-16.

MALOWANIE 0506-257-431.

MEBLE kuchenne, szafy, zabudo- 
wy 094/340-85-79.

OKNA „Akus”. Lechicka 4. Zimowa 
promocja! 094-341 -83-22.

OKNA „Anterm” PCV. Rolety. 
(094)346-23-93, Mickiewicza 8.

OKNA „Aster” PCV - zimowa pro
mocja. Koszalin, Grunwaldzka 7, 
(094)346-30-03.

OKNA PCV - Avangarde XXI wie
ku. „Drew-Plast”, Zwycięstwa 
253. (094)347-65-32. _______\

OKNA PCV - producent. Profil 5- 
komorowy, biała uszczelka. „Trax” 
Koszalin, Przemysłowa 6, (Elmet) 
346-67-05(06).

OKNA - promocja. Wyższy stan
dard wyposażenia bez dopłaty. 
„Mega” Koszalin, ul, Dzieci Wrze
sińskich 25. (0-94) 345-25-71, 
0-606-382-131. Słupsk „MEGA" 
(0-59)84-29-633/640.____________

POSADZKI mixokretem, 
0-510-605-835.

PRACE budowlane 0501-294-150.

PRALKI I automatyczne - naprawa, 
0-94/346-42-80, 0503-994-346.

PRALKI - POGOTOWIE DOMO
WE 0-603-775-878.

REMONTY 0-602-13-28-09.

ROLETKI, nowe wzory 0-94- 
35-48-227, 0509-398-941.

SCHODY 0-663-542-725.________

SCHODY drewniane różnego ro
dzaju: łączone z metalem, okrągłe 
z giętymi policzkami. Balustrady na 
schody betonowe i inne. Doradz
two, projektowanie, montaż. 
www.schody-kasprzak.pl, 
e-mail:biuro@schody-kasprzak.pl
0603-132-060, 094/318-84-86.

SCHODY drewniane tel. 
0-609-641-915.

STOLARSKIE: MEBLE, 
KUCHNIE, SCHODY, RECEP
CJE, BARY. ŻWIRKI I WIGU
RY 3"B”; 094-340-30-76. 
www.gajda.com.pl

STYROPIAN producent, dostawa. 
(052)331-62-48.

TAPETY natryskowe. 094- 
318-95-1 1, 0-504-391-790.

VIDEODVDFILMOWANIA -
fotografia. 094/342-34-15,
0502-329-385.

VIDEOFILMOWANIA (0-94) 
342-06-49.

VIDEOFILMOWANIA
0503-003-019.

VIDEOFILMOWANIE;
094/343-17-10.

WIDEOFILMOWANIA.
0-889-929-509.

ŻALUZJE, ROLETY MATERIAŁO
WE. NAJNIŻSZA CENA! DO SA
MODZIELNEGO MONTAŻU! „ME- 
XIM”. ZWYCIĘSTWA 87 (W PO- 
DWÓRZU). (094)3460-385.

ŻALUZJE, verticale, rolety. (0-59) 
843-30-60

ŻALUZJE, verticale, rolety. (0-94) 
345-47-75, 0-602-188-783.

TRANSPORT

! PRZEPROWADZKI, transport. 
094-343-50-84, 0-502-637-252.

0-602-697-405-1 tona.

AUTOKARY, mikrobusy, oso
bowe wynajem 094/35-454-19, 
0-601-555-174.

PRZEPROWADZKI - winda; 094/ 
31-65-082, 0-507-145-747,

TANI do 3 t, 0-602-271-931.

TRANSPORT; 0-604-317-961.

USŁUGI transportowe 1.5 t. 
0-696-428-499.______________

WYWÓZ gruzu, ziemi, śmieci itp. 
wywrotka; 0-601-96-16-91.

LOKALE

1-, 2-OSOBOWY; 0501-83-82-88.

1-OSOBOWY pokój, oddzielne wej
ście; 094/340-40-42.

2-POKOJOWE (oprócz studentów) 
0-602-352-227,_________________

2-POKOJOWE bezczynszowe 
w domku do wynajęcia 0-94/ 
341-66-52.

2-POKOJOWE lip., centrum Ko
szalina 0-608-416:193.

2-POKOJOWE Słupsk - rodzinie 
wynajmę. 0-503-398-563.________

BAR duży - smażalnia do wydzier- 
żawienia, Unieście 0-94/3166-350.

DO wynajęcia hale magazynowo- 
warsztatowe, pomieszczenia biu
rowe - Słupsk. (0-59)84-53-222, 
0-605-40-35-45.

DO wynajęcia lokale na działał- 
ność. Koszalin, (094)342-54-11.

DO wynajęcia magazyn z rampą 
- Słupsk, Westerplatte 64, /0-59/ 
84-00-992.

DO wynajęcia magazyny. Słupsk. 
0-601-343-112.

GARAŻ do wynajęcia (Wyspiań- 
skiego). 0-504-088-514.

GARAŻ. 0509-583-894.

KAWALERKA do wynajęcia Ko
szalin 0602-458-895.

KAWALERKA mała. 094/ 
34-68-300, 0-602-88-22-65.

KAWALERKA nowa, centrum 
Koszalina do wynajęcia 094/ 
316-16-34, 0-604-406-435.

LOKAL 38 mkw., „Bukowe” 
0608-308-509.

LOKAL centrum Koszalina, 1 Maja, 
do wynajęcia; 0-604-86-32-19.

LOKAL handlowy 62 m Podgór
na 11, wynajmę lub sprzedam. 
0-601-577-336.

MAGAZYNY; 0-695-635-293.

MAŁY lokal centrum Koszalina do 
wynajęcia. 0504-029-512.

MIESZKANIE jednopokojowe 
do wynajęcia; 0-501-54-58-34, 
0-512-433-632.

PAWILON do wynajęcia, Koszalin, 
Spółdzielcza; 0-504-095-326.

POKÓJ (Franciszkańska) 
0-660-004-500.

POKÓJ do wynajęcia, tanio! 
0-513-667-662.

POKÓJ parze, kablówka; 
0-94-343-23-13.

POKÓJ w domku 0606-224-565.

POKÓJ z kuchnią parze. 
0-507-1 06-1 24.

POKÓJ; 094/343-16-78.

POKÓJ; 094/34-325-92

ZEN A Głos Koszaliński/Głos Słupski 15
POSZUKUJĘ do wydzierżawienia 
pomieszczenia biurowo-magazy- 
nowego do 100 mkw., Koszalin 
0603-709-343.

POSZUKUJĘ do wynajęcia ka
walerkę, Północ, okolice, 094/ 
340-83-89.

RODZINA poszukuje mieszkania 
Koszalin, 0511-283-339.

STANCJA 1-pokojowa do wynaję
cia. 0-94-340-59-68.

SZUKAM lokalu do wynajęcia 
ok.40 mkw. w Koszalinie 2 po
mieszczenia, osobne wejście, 
parter /mieszkanie, domek/
0508-156-747.

ZAMIANY

3-POKOJOWE 53 mkw., Przylesie, 
na większe; 0-502-684-719.

4-POKOJOWE na 1-pokojowe z 
dopłatą 0604-883-051, 0-94/ 
340-73-48.

NAUKA JAZDY

! WEST-CAR bezstresowo, profe
sjonalnie; 0-604-519-793.

„AUTO-NAUKA Tkaczyk 
347-1 1 -77.

„CSK”. (094)346-44-87.

„DYZIO” Jarosław Jankowski Ko
szalin, 0509-78-19-13. Skuteczne 
metody nauczania.______________

„MANEWR” bezstresowo 
0-600-21 8-31 8.

„WEEKEND”. (094) 342-05-84;
0604-755-953.

BEZSTRESOWO; 0-608-781-101.

SZKOŁA Jazdy „Duet" 
0880-761-027.

NAUKA

Zapraszamy do najtańszych i najlepszych szkół 
w systemie dziennym I zaocznym 

nabór luty 2006

www.etna.koszalin.pl
KOS ZALIN

ul. Bat. Chłopskich 79 (dawn.t ul. Hibnera)

tel./fax 094 346-14-61
ul. Wojska Polskiego 36 (w sp 7>

tel./fax 094 347-13-39
DARŁOWO, Chopina 4

tel. 094 347-13-39 (budynek ZSO)
na kierunki:
* TECHNIK EKONOMISTA
* TECHNIK HANDLOWIEC
* TECHNIK BUDOWNICTWA
* TECHNIK ELEKTRYK
* TECHNIK FRYZJERSTWA

• Liceum Ogólnokształcącego 
• Policealnego 

Studium Zawodowego 
na różne kierunki 

Wydajemy zaświadczenia
Szkob vomdaia uprawnienia.szkół publicznych.

NaialżiaŁMkty. Nie pobieramy opłat
za okres wakacji i egzaminy.

WYKORZYSTAJ SWOJĄ OSTATNIĄ SZANSĘ 
ZDAJ STARĄ MATURĘ 

SZKOŁY ŚREDNIE

<nn> .
ogłaszają nabór na kurs | 

przygotowujący do starej matury %

„DE-EM”. BIOLOGIA, chemia.

„PE-EM”. MATEMATYKA, j. polski.

„DE-EM”; (094)348-0-347.

094/340-57-43 Angielski.

ANGIELSKI - matura, certyfikaty 
FCE, CAE, CPE, egzaminy, kore
petycje. Również j. niemiecki! Ko
szalin tel. 888-900-222. „ECHO”, 
www.echo-info.prv.pl

ANGIELSKI, profesjonalnie 
346-08-20, 0503-45-18-54.

Koszalińska 
Wyższa Szkoła 

Nauk
Humanistycznych
zapraszamy na studia 

nabór luty 2006
w systemie dziennym 

i zaocznym
kierunek

PEDAGOGIKA
specjalności:

• EDUKACJA OBRONNA A 
I BEZPIECZEŃSTWO U 

PUBLICZNE

• RESOCJALIZACJA
• PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- 

WYCHOWAWCZA Z PRACĄ 
SOCJALNĄ

Zapraszamy również na 
STUDIA PODYPLOMOWE

Najniższe czesne w regionie!

Koszalin
ul. Batalionów Chłopskich 79 

tel./fax 094 346-14-61 
tel. 094 341-45-27 

ul. Wojska Polskiego 36 (sp nr7)^ 
tel./fax 094 3 47-13-39 1CD

www.kwsnh.edu.pl I
____________________ ______________________________■______ C\l

EMPIK SZKOŁA JĘZYKÓW OB
CYCH. ZAPISY NA SEMESTR ZI
MOWY. SŁUPSK (0-59)840-11-50. 
KOSZALIN (0-94) 346-24-30.
www.empik.edu.pl

GEOGRAFIA, matura; 
0-604-279-156.

GITARA, keyboard, pianino, akor- 
deon, śpiew. 0-94/343-19-98.

KOREPETYCJE język polski; 
0-501-680-648 po 18.00.

MATEMATYKA 0-601 -88-14-15

MATEMATYKA profesjonalnie - 
matura, kolokwia. 601-400-693.

NIEMIECKI. 0604-281-755.

POLSKI 0-502-538-001.

POLSKI, angielski. 0-696-932-354. 

WOS - matura; 0-609-839-780.

PRACA

FIRMA spedycyjno-transportowo- 
logistyczna z koszalińskiego za
trudni spedytora międzynarodowe
go oraz kandydata do przyuczenia 
w ww. zawodzie, znajomość j. nie
mieckiego lub angielskiego nie- 
zbędna. Tel. 0660-108-085.

HURTOWNIA spożywcza zatrudni 
kierowcę - magazyniera, kategoria 
B mile widziane C. Oferty pisemne 
BO nr 268006G1K1.

HURTOWNIA zatrudni doświad
czonego menagera do sprzeda
ży materiałów budowlanych. 
0694-479-999, 094/347-47-14.

INSTRUKTORA pilatesu. 
0606-901 -1 1 3.

INTER-METAL zatrudni i przeszkoli 
operatora maszyn 0-512-338-225.

KIEROWCA B,C, doświad
czenie UE podejmie pracę; 
0-692-780-391.

KONTROLERÓW biletowych, pra
cowników do ściągania należności. 
094/346-32-82, 094/351-75-48, 
094/372-14-81, 059/845-32-70, 
692-067-309.

KUCHARZA samodzielnego, 
sprzedawcę - bufetowego. Oferty 
składać w barze „Astil” Koszalin, 
Armii Krajowej 3.

KUCHARZA wykwalifikowanego, 
dobre warunki płacowe i mieszka
niowe 0-609-652-823.

MAGAZYNIERA ze znajomością 
obsługi komputera; 0-607-460-545.

MĘŻCZYZNĘ do 35 lat do
myjni samochodowej. Kosza
lin 0604-446-433.

MŁODEGO kucharza.
0509-583-894.

PILNIE zatrudnię dobrych sprze
dawców w salonie obuwniczym, 
Koszalin; 094/342-50-21.

POSZUKUJĘ opiekunki 0-94/ 
3402-106.

PRACA dla kobiety wiek ok. 50 
lat (sprzedaż) możliwość zakwa
terowania dla dwóch osób (oko
lice Złocieńca) 094/36-15-820, 
0-502-737-953.

PRACOWNIKA do działu przygoto
wania produkcji z umiejętnością 
kosztorysowania zatrudni „Gazo- 
pol” Koszalin, Morska 49.

Media Pomorskie
wydawca „Głosu Koszalińskiego" / „Głosu Słupskiego" 

ZATRUDNI:
grafika-operatora DTP

Wymagania:
• projektowanie i skład komputerowy
• biegła obsługa następujących programów: Corel Draw v. 9-11,
Adobe Photoshop, Page Maker 6.0, QuarkPress, Microsoft Office

• znajomość przygotowania publikacji do druku oraz procesu drukarskiego
• uzdolnienia plastyczne i poczucie estetyki
• dodatkowym atutem będzie znajomość pracy w gazecie 5

Oferujemy interesującą pracę w rozwijającym się, dynamicznym zespole oraz § 
liczne wyzwania projektowe oraz systematyczne wynagrodzenie

$
CV i list motywacyjny prosimy dostarczyć na adres:

BIURO OGŁOSZEŃ „Głosu Koszalińskiego”
75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24 z dopiskiem „GRAFIK” do dnia 10.02.2006 r.

„AVON” - 10 prezentów; 
0-602-24-03-12.

„AVON” - prezenty; 094/ 
340-20-72, 0-504-206-679.

ANGLIA. PRACE SEZONOWE, 
STAŁE. UMOWY. TEL. (0-63) 
261-62-53.

BLACHARZA samochodo
wego zatrudnię, Białogard, 
0507-770-948.

CENTRUM Szkolenia Sił Powietrz
nych Koszalin, Wojska Polskiego 
66 zatrudni 4 lektorów języka an
gielskiego na umowę-zlecenie. 
Kwalifikacje - minimum licencjat. 
Zgłoszenia do 14.02.06 r. Kontakt: 
0-94/345-66-09 (8.00-15.30).

DOŚWIADCZONEGO inżyniera 
mechanika z Białogardu lub okolic 
tel. 0943128102.

FIRMA Popcorn Company w Bobo
licach tel. 094/347-56-09 zatrudni 
pracownika z biegłą znajomością 
języka niemieckiego. Umowa o pra- 
cę!

PROJEKTANTA wnętrz 
0600-318-660.

PRZEWOŹNIKÓW z ciągnikami 
siodłowymi do obsługi naczep w 
ruchu krajowym i międzynarodo
wym zatrudni ENTERPRISE. 
Stała współpraca. Tel. (0-91) 
579-03-00.

PRZYJMĘ asystentkę stoma
tologiczną. 094/346-58-74. 
0601-310-503.

PRZYJMĘ do pracy hydraulika; 
094/340-47-04, 0-509-560-534.

SPECJALISTĘ do spraw handlu i 
importu ze znajomością języka 
wietnamskiego, wykształcenie wy
ższe. 094-340-67-16.

STOLARZA meblowego zatrudnię. 
(094)343-37-23.

ŚREDNIE biegły niemiecki, pra
wo jazdy ABC, podejmie pracę; 
0-502-943-430.

WYTWÓRNIA Lodów „Jaś” zatrud
ni młodych mężczyzn najchętniej z 
wykształceniem spożywczym. 
Oferty pisemne Koszalin, Po- 
przeczna 4b.

http://www.gloskoszalinski.com.pl
http://www.bramex.slupsk.pl
http://www.schody-kasprzak.pl
mailto:biuro@schody-kasprzak.pl
http://www.gajda.com.pl
http://www.etna.koszalin.pl
http://www.echo-info.prv.pl
http://www.kwsnh.edu.pl
http://www.empik.edu.pl
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ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą, 
całodobowo; 0-511-562-569.

ZATRUDNIĘ glazurnika, pra
ca Szkocja; 094/316-12-42, 
00-44-77-84-85-00-97.

ZATRUDNIĘ kosmetyczkę; 
0-508-188-090.______________

ZATRUDNIĘ młodego do pracy fi
zycznej.0511-675-043.

ZDROWIE

! ! CENTRUM Dentystyczne (co
dziennie, pełen zakres, narkoza). 
Koszalin, św. Wojciecha 24 094/
348-06-20.

!! GABINET stomatologiczny, pro
tezy nylonowe, bezklamrowe, por
celana, mosty. Koszalin, Śląska 4. 
094/345-88-98, 0-501-709-606.

!! GABINETY Stomatologiczne. Pił- 
sudskiego 88A (0-94)345-09-28.

! STOMATOLOG - ortodon
cja, protetyka, leczenie, 
Młyńska 15 (obok ratusza), 
(094) 3411953, 0604565215 
www.dziurewicz-gora.pl

@ IMPLANTY. Krzysztof Bastek, 
094/346-16-44.

@ POTENCJA 0600-745-824.

ALKOHOLOWE odtruwanie w 
ośrodku lub u pacjenta, esperal. 
Profesjonalizm, dyskrecja, lekarz. 
(0-94)34-11-049, 0-602-706-553.

ALKOHOLOWE odtruwanie, 
terapia, narkomania. Słupsk. 
0-602-635-470, (0-59)847-50-68"D”

CAL Ewa, lekarz stomatolog 
al. Monte Cassino 6/501, 
0502-500-709.

GINEKOLOG pełen zakres. Tel. 
0-692-503-270.________________

GINEKOLOG, 0-604-257-285

GINEKOLOGIA 0661-52-22-42.

ŁUSZCZYCA, bielactwo. 
0601-214-388.

OKRESOWE badania pracow
ników - przyjadę do zakładu 
0603-899-481.

OPTYK realizacja recept. GABI
NET OKULISTYCZNY. Koszalin, 
O. Lange 21. 094/345-85-96.

TOMOGRAFIA komputerowa, 
Rentgen, USG, Pantomografia. 
Koszalin, Kościuszki 7, 094/ 
346-11-99.

UNITRAL - elektroterapia, tel. 094/ 
3168-300.

UNITRAL - masaż leczniczy, tel. 
094/3168-300.

USG, laseroterapia. (094) 
340-31-50; 0605-284-307.

Burmistrz Połczyna-Zdroju
informuje

że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Połczynie-Zdroju przy Placu
Wolności 3-4 zostały wywieszone
wykazy nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy na
cele rolne__w trybie
bezprzetaroowym na rzecz
dotychczasowych dzierżawców;

1) część działki nr 173 o pow. 0,2000 ha 
przy ul. Miodowej w Połczynie-Zdroju,

2) część działki nr 187 o pow. 0,1500 ha 
przy ul. Polnej w Połczynie-Zdroju,

3) działki nr 139 o pow. 0,0490 ha przy 
ul. BoWiD w Połczynie-Zdroju,

4) część działki nr 26 o pow. 0,2000 ha 
w Buślarach gm. Połczyn-Zdrój.

ZOZ CD-MED opieka pielęgniarska 
domowa, szpitalna - całodobowa. 0- 
608-433-884, 608-522-905.

URODA

! AKRYLE, żele 0601-418-306.

! SOLARIUM „ERGOLINE”. Nowe 
łóżko stojące - tuba. Krzywouste
go 2 („Pasaż Millenium”) (094) 
34-89-321.

„PAŁAC TĘCZOWY” - Herbaiife z 
20% rabatem - odchudzanie, zdro
wie, witalność.

„PAŁAC TĘCZOWY” - paznokcie 
akrylowe, żelowe - 60 zł._________

„PAŁAC TĘCZOWY” - solarium - 
0,99/min.

„PAŁAC TĘCZOWY” - strzyżenie 
plus modelowanie gratis, kompute
rowe dobieranie fryzur.

„PAŁAC TĘCZOWY” - zaprasza: 
Piłsudskiego 47, tel. 0943465696, 
501-290-255.

PAZNOKCIE 0-604-082-252.

UNITRAL - masaż ajurwedyjski.

UNITRAL - masaż kamieniami, tel. 
094/3168-300.

UNITRAL - masaż kosmetyczny. 

UNITRAL - masaż twarzy. 

UNITRAL - sauna i basen.

TURYSTYCZNE

ABSOLUTNIE najtańsze bilety lot
nicze, autokarowe. Oferta TUI, 
SCAN-HOLIDAY, TRIADA oraz 
wszystkich najlepszych organizato
rów. HERKULES-EXPRESS (0-59) 
842-61-03, (0-59)842-70-14.

BILETY AUTOKAROWE, LOTNI
CZE, PROMOWE - NAJTANIEJ! 
„EXODOS” - BILETY MIĘDZYNA
RODOWE, KOSZALIN, DWO- 
RZEC PKS, 0-94-341-80-12.

BUS 0-600-94-65-19.

MONACHIUM Dortmund. 
0-600-473-196 do 28.02.2006.

ROZRYWKA

„DOM Weselny” 094/347-11-77.

„PAŁAC TĘCZOWY” - Ostatki 25II 
2006 rezerwacja. Wesela, bankie
ty, imprezy okolicznościowe, konfe
rencje. Koszalin, Piłsudskiego 47, 
509-115-207.

„ROGALICZEK”. Wesela. (094) 
341-01-43; (094) 343-91-03.

MILENIUM -Mielno. Wesela, impre
zy integracyjne - cały rok. (094) 
3189-677, 0-602-485-987.

MILTON - wesela, bankiety 0-94- 
346-09-55, 0605-88-88-22.

POLSKI zespół muzyczny w Niem
czech szuka piosenkarki. 
0049173518025.

WESELA 0-94-348-95-44.

WYPOŻYCZALNIA strojów kar
nawałowych Koszalin, Kaszubska 
10/2, 0509-253-666.

ZABAWA WALENTYNKOWA W 
TRAWA MOTEL! sobota 11 lutego 
2006 r. godz. 20.00Rezerwacje 
094/316-32-15.

ZABAWY karnawałowe, okoliczno
ściowe. Spore 33. 0-661-739-540

ZESPÓŁ; 0-694-46-25-95.

LOMBARDY

! „LOMBARD” (094) 34-07-085. Ko- 
szalin, Podgórna 61.

„LOMBARD” - Komis (AV - kom
putery - podzespoły). Koszalin, 
Dzieci Wrzesińskich 25"B”, 0-94/ 
346-02-77.

LOMBARD Komis - Promocja! Bos
mańska 9F; 094/346-45-48.

LOMBARD S amochodowy; 
0-508-878-161 .

LOMBARD-KOMIS pod EMPiK- 
iem. (094)347-10-07

NATYCHMIASTOWE pożyczki 
pod zastaw. Koszalin, Gierczak 7, 
094/340-89-83, Kołobrzeg, Strze
lecka 1, 094/354-21-51.

MATRYMONIALNE

„ENIGMA”. Promocja „WALEN
TYNKOWA”, 0-94/346-00-00, 
0601-16-57-57.

TOWARZYSKIE

!! „Las Vegas” Koszalin, Wrześnio- 
wa 10, (0-94)3403-495.__________

! ! Dojeżdżamy. 0501-813-920.

! ! www.casablancaclub.pl Kolejo
wa 2. 094-34-11-654.

! NAJTANIEJ - 094/347-50-96. 

„MILUTKA” 0-513-463-249.

0503-797-322 Blondyneczka 

0663-923-955 SEXKAMASUTRA. 

0-885-396-858.

19-LETNIA nimfomanka; 
0-888-864-488.

23-LATKA; 0-505-573-179. 

32-LATKA 696-581-930.

35-LATKA 0510-187-796.

AGENCJA - club zatrudni panie. 
Zakwaterowanie. Wysokie zarobki. 
Pilne!, 0-504-172-480.

AGENCJA Kołobrzeg 094- 
35-226-10.

ALEX 100% paniom 0697-881 -221. 

AMELIA. 0692-901-428.

ASIA. 0889-238-776.

ATRAKCYJNA blondyneczka.
0503-477-934.

Sędzia - komisarz postępowania upadłościowego Agnieszki Baranowskiej
(sygn. akt VII GUp 13/05)

ogłasza, że syndyk sporządził listę wierzytelności upadłego.
Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu 
Rejonowego w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Napraw

czych ul. Grottgera 4. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 

i 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze.
433106G1K1

Na zdjęciu: Brytyjski komik i autor John Cleese przygląda się z bliska małemu krokodylowi w zoo w Sydney; 
aktor stara się promować ideę ochrony ginących gatunków.

CIEKAWOSTKI Rozgrzewają 
słonie wódką

Narzeczona 
przez Internet

Jedna z rolniczych prowincji w Ko
rei Południowej planuje udzielać po
mocy finansowej samotnym rolni
kom, którzy chcą za pomocą Interne
tu znaleźć narzeczoną w innym kra
ju. Prowincja South Kyongsang pla
nuje rozpoczęcie próbnego progra
mu, w ramach którego będzie przy
znawać po 6 min wonów (6 113 do
larów) rolnikom poślubiającym kobie
ty z innego kraju. W tej rolniczej czę
ści kraju coraz mniej kobiet pozosta
je na wsi. Prowincja planuje też roz
szerzyć program kursów dla zagra
nicznych panien młodych, które po
mogą im przystosować się do życia 
w Korei Południowej. Rząd obliczył, 
że rolnik, który chce sprowadzić so
bie zagraniczną żonę ponosi koszty

w wysokości ok. 12 milionów wonów. 
Najwięcej „importowanych” mężatek 
pochodzi z Chin, następny w kolejno
ści jest Wietnam, (cza)

Zakazane dżinsy
Australijskie władze oświatowe 

zamierzają wprowadzić w szkołach 
zakaz noszenia dżinsowych ubrań. 
Według minister edukacji to ubranie 
ma charakter swobodny, jest koja
rzone przede wszystkim z wypo
czynkiem luzem, dlatego uczniowie 
nie powinni się tak ubierać do szko
ły. - Mamy zamiar podnieść standar
dy w naszych placówkach oświato
wych - podkreśla australijska mini
ster. Zakaz noszenia dżinsów we 
wszystkich szkołach wschodniej 
Australii będzie obowiązywał od 
nowego roku szkolnego, (cza)

Aby uchronić słonie przed mro
zem, pracownicy występującego w 
rosyjskim Jarosławiu cyrku „Dooko
ła świata” poją je wódką. Zimową 
dietę słoni opisuje rosyjski portal in
ternetowy NEWSru.com. - Takie 
mrozy to krytyczna pogoda dla na
szych zwierząt, szok klimatyczny - 
przyznaje treser słoni Andriej Kor- 
niłow. Opiekunowie rozgrzewają je 
więc alkoholem, rozcieńczając bu
telkę wódki w wiadrze wody. Słonie 
otrzymują również zwiększone por
cje owoców i warzyw. Pracownicy 
cyrku mówią, że ich podopieczni piją 
wódkę z przyjemnością i nie choru
ją. Alkohol kupowany jest w sklepie 
i serwowany zwierzętom, gdy cyrk 
przejeżdża z miejsca na miejsce. W 
Jarosławiu temperatura w ostatnich 
dniach osiągnęła 29 stopni poniżej 
zera. (cza)

BASIA; 0-506-55-77-83._________

BEATA; 0-697-268-300.

BEZ zahamowań 0-692-606-958.

BLONDYNECZKI prywatnie Koło- 
brzeg 692-964-998._____________

CZARNULKA. 0889-238-776.

DOROTA. 0-698-416-055.

DWIE nowe. 0887-353-552.

DWUDZIESTOLATKI.
0503-381-979.__________________

EDYTKA. 0512-586-298.________

EXTRALASKA. 0511-234-875.

GRZESZNA suczka; 
0-661-334-921.________

KLAUDIA 504-624-576._________

KOCIACZKI. 0692-687-772.

KOSZALINIANKA;
0-694-614-545._________________

KUSZĄCA szatynka. 
05 1 2-836-764.___________

KWADRANSIK 696-838-993.

MAGDA. Oral. 0-600-739-268.

MASAŻE całodobowo. 0-94- 
35-44-233.____________________

MĘŻATKA; 0-888-367-255.

NAMIĘTNA 0-513-463-249. 

NOWA; 0-888-864-488._________

PAULA 0-511-794-669._________

PERWERSJE; 0-886-45-61-54.

PIĘKNA Blondynka; 
0-508-364-702.

POŚWINTUSZYMY.
0888-673-061.

ROKSANA Kołobrzeg 
0-888-240-770 .__________

SAMICZKA; 0-889-54-30-78.

SANDRA, Słupsk, 0-607-53-53-24.

SANDRA. 0512-586-283.________

STUDENTKI. 0507-780-220.

SUPERATRAKCYJNA brunetka.
0510-928-023.__________________

SUPERZGRABNA 18-tka. 
0503-477-873.

TANIO! 0512-586-283.

WIOLA po 40-tce. 0691-857-735.

WYSOKA dwudziestolatka; 
0-886-586-056.______________

ZATRUDNIĘ dziewczyny 
0880-292-597.

ZMYSŁOWA superdziewczyna. 
0512-656-741.

ŻANETKA 0512-586-298.

ZGUBY

LEGITYMACJA studencka 
PAP Joanna Guszczyńska. 
0-609-182-821. I

ZAGUBIONO 3 II legitymację służ
bową, dowód osobisty, dowód reje
stracyjny, prawo jazdy - Piotr Żu- 
romski; 0-600-946-005.

RÓŻNE

! DETEKTYWISTYCZNE. (094) 
345-50-62.

! ORGANIZACJA styp, obiad 10zł; 
0-608-43-12-42.

! WYWIAD gospodarczy. (094) 
345-50-62.

„JUBILERSKIE Centrum Napraw” 
- produkcja biżuterii na zamówienie, 
obrączki - „CHATON” Koszalin, Ma
riańska.

DETEKTYWI” (rozwody, biznes) 
0602-601-166,094/343-28-72.

SKLEP z odzieżą używaną na 
wagę zaprasza, Koszalin, Konsty- 
tucji 3 Maja.____________________

TAROT 0-602-211-807.

WYPRZEDAŻ odzieży używanej 1 
szt. = 1 zł, Koszalin, Wojska Pol- 
skiego 1.

BIURO OGŁOSZEŃ ZAPRASZA UWAGA! Ogłoszenio można również zlecać we wszystkich urzędach pocztowych WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DROBNE CAŁODOBOWO www.twojebo.pl. TAO, www.tao.pl

KOSZALIN: REDAKCJA, ul. Mickiewicza 24, tel. 
centr. 094-347-35-99, fax 094-340-73-44 (całą 
dobę) czynne w godz. 8-17; w sobotę: 8-13 
AR. A. Kikta, ul. Śniadeckich 33 (Ag. PKO): pn.-pt. 
-13-18, tel./fax 094-340-46-20,0602-661-344 
„Media Partner", tel./fox 094-34-66-777, 
0604-782-899 -
ARI Corinfo s.c. ul. Władysława IV 58/32 (za 
Emkq), tel./fax 094-345-29-33, 094-341-43-45, 
pn.-pt. 8-20, sob. 9-14 
Ogłoszenia na tel./fax 094-345-75-37 
Ekolam, ul. Zwycięstwa 137 (Związkowiec, parter), tel. 
094-34-77-173, fax 34-77-174, pn.-pt. 7.30 -17.30 
AUR „PiK" P. K0LAN0WSKI, K-lin, ul. Skowron
ków 12, tel./fax 094-340-42-32, 0-604-956-443

Biuropol Emka, II p., pok. 47: pn.-pt. 14-22, 
sob.-niedz. 10-19, 094-34-08-341, 0502-827-646 
SŁUPSK: REDAKCJA, ul. Filmowa 2, tel./fax 
059-8427-1 12 (całą dobę), czynne w godz. 
8.30-16.00, soboty 8.30-13 
„ADACH", ul. Sienkiewicza 4, tel. 059-842-79-89, 
059-842-71-35, pn.-pt. w godz. 9-16 
Biuro Ubezp., ul. gen. Andersa 10, tel. 059-845-41-62, 
pn. - pt. 9 -17, sob. 9 -12 
BIAŁOGARD: REDAKCJA, ul. 1 Maja 15 (1 piętro), 
tel. 094-312-66-65 w godz. 9 -16, w soboty 9-13 
BYTÓW: WARTA, ul. Kochanowskiego 3, tel. 
059-822-22-80, w godz. 8-16, soboty 8-12

CZŁUCHÓW: EMAX, ul. Królewska IB, tel. 
059-83-425-34 w godz. 8-17, soboty 9-14
DARŁOWO: Agencja PKO BP SA, ul. Wieniaw
skiego (za pkt. Lotto), tel. 094-314-15-76, pn.-pt. 
8.40-18.00, sob. 9.40-14.00
DRAWSKO: WARTA, pl. Konstytucji 1, tel. 
094-36-342-04 w godz. 9-16
KOŁOBRZEG: REDAKCJA, ul. Katedralna 12, (ho
tel Centrum, pok. 111), tel. 094-35-450-80, 
094-35-271-49, w godz. 8-16
MIASTKO: ul. Dworcowa 29, tel. 059-857-53-08 
w godz. 10-16

CZAPLINEK, Prasa, ul. Złocieniecka (PKS), 
094-37-542-69, codziennie 6-18, sob. 6-15. 
SŁAWNO: BT „SABA", ul. Rapackiego 2 a, tel. 
059-810-70-12 w godz. 10-18, w soboty 10-14 
ŚWIDWIN: Pośr. Ubezp., ul. Krzywoustego 1, tel. 
094-365-26-24, pn.-pt. w godz. 9-17, sob. 9-13. 
SZCZECINEK: pl. Wolności 6 (I piętro, p. 10), 
tel.094-374-23-89, pn. - pt. 8.00 -16.00 
USTKA: PTH „HANTUR", ul. Grunwaldzka 17 
(DH „Marina"), tel. 059-8146-058, 059-8145-578, 
czynne codz. 8-16, sob. 8-14.
PHU „Elektomar" ul. M. Polskiej 79/1, tel./fax 
059-8145-058, pn.-pt. 8-16, sob. 9-15.

Zarząd Powiatu w Koszalinie
ogłasza otwarły konkurs ofert na wsparcie finansowe > 

zadań organizacji pozarządowych w zakresie:
- ochrony i konserwacji zabytków
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja cyklicznych 

imprez sportowych dla dzieci i młodzieży
- ochrony i profilaktyki zdrowia w dziedzinie kardiologii
- ochrony wód
- wspierania działań polegających na ograniczeniu skutków chorób 

przewlekłych; na rzecz mieszkańców powiatu koszalińskiego.
Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń w Starostwie 

Powiatowym w Koszalinie przy ul. Racławieckiej 13 oraz na stronie in
ternetowej starostwa (www.powiat.koszalin.pl) i w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

Termin składania ofert do dnia 15 marca 2006 r.Nadaj drobne przez Internet - www.nadaj.pl 436906G1K1

http://www.dziurewicz-gora.pl
http://www.casablancaclub.pl
http://www.twojebo.pl
http://www.tao.pl
http://www.powiat.koszalin.pl
http://www.nadaj.pl
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TVP1 POLSAT

6.00 Kawa czy herbata?
8.00 Wiadomości, Prognoza pogo
dy
8.20 Kucyki w Gwiezdnego Wzgó
rza (11, 12) - serial animowany
8.35 Budzik: Szczotki - program 
dla dzieci
9.00 Bajeczki Jedyneczki
9.05 Ferie z Jedynką - program dla 
dzieci
9.25 Mów mi Rockefeller - film dla 
młodzieży, Polska 1990, reż. Wal
demar Szarek, wyk. Kamil Gewar- 
towski, Małgorzata Markiewicz, Ar
tur Pontek, Magdalena Zawadzka
10.55 Telezakupy
11.25 Europa bez miedzy - repor
taż
11.45 Agrobiznes - magazyn rolni
czy
12.00 Wiadomości
12.10 Klan (1049) - serial obycza
jowy
12.35 Plebania (653) - serial oby
czajowy
13.00 Jaka to melodia?
13.25 Okazja (12) - serial kome
diowy
13.55 My, wy, oni
14.20 Laboratorium XXI wieku - 
magazyn popularnonaukowy
14.45 Smaki polskie
15.00 Wiadomości
15.10 J.A.G. - Wojskowe Biuro 
Śledcze (18) - serial sensacyjny, 
USA 2003, wyk. David James El
liott, Patrick Labyorteaux, John M. 
Jackson, Catherine Bell
15.55 Był taki dzień: 9 lutego - fe
lieton
16.00 Moda na sukces (2723, 
2724) - telenowela
16.50 Sportowy Express
17.00 Teleexpress
17.20 Reporterzy non stop
17.35 Klan (1054) - serial obycza
jowy
18.05 Jaka to melodia?
18.30 Plebania (658) - serial oby
czajowy
19.00 Lippy & Messy
19.05 Wieczorynka: Noddy, Sali 
Mali - seriale animowane
19.30 Wiadomości
19.55 Sport, Prognoza pogody
20.05 Pogoda dla kierowców
20.15 Kamienie śmierci (2/6) - se
rial sensacyjny, Francja 2005, reż. 
Didier Albert, wyk. Ingrid Chauvin, 
Bruno Madinier, Yves Renier, Xa
vier Deluc
21.55 Forum
22.40 Był taki dzień: 9 lutego - fe
lieton
22.45 Prosto w oczy
23.05 Wiadomości
23.15 Zimowe Igrzyska Olimpijskie 
- Turyn 2006 - przed igrzyskami
23.55 Anioły w maskach - we
stern, Wielka Brytania 2000, reż. 
Paul Matthews, wyk. Chantell 
Stander, Paul Johansson, Juliana 
Venter, David Dukas
1.30 Adamo wierny sobie - film 
dokumentalny
2.25 Był taki dzień: 9 lutego - felie
ton
2.30 Zakończenie programu

6.00 Złotopolscy (342) - serial oby
czajowy
6.25 10 minut tylko dla siebie
6.35 Dwójka dzieciom: Karino (7/ 
13) - serial dla młodzieży

Karino trafia na Służewiec, gdzie 
zostaje przydzielony dżokejowi 
Romkowi. Od początku koń i jeź
dziec nie przypadają sobie do 
gustu. Karino zrzuca chłopaka, a 
ten, upadając, łamie sobie rękę. 
Wkrótce okazuje się, że jedyną 
osobą, która może dosiadać ko
nia, jest młody praktykant Felek. 
W tej sytuacji dyrektor Służewca 
i główny trener postanawiają, że 
to właśnie on zadebiutuje na wy
ścigach, jadąc na Karino.

7.00 Telezakupy
7.15 Od przedszkola do Opola: Ze
spół No To Co
7.40 Dwójka dzieciom: Teletubisie 
(143/156) - serial dla dzieci
8.10 Doktor Quinn (1/18) - serial 
obyczajowy
09.00 Pytanie na śniadanie
09.30 Prognoza pogody
09.35 Pytanie na śniadanie
10.00 Panorama
10.05 Pytanie na śniadanie
10.30 Prognoza pogody
10.35 Pytanie na śniadanie
11.00 Panorama
11.05 Prognoza pogody
11.10 M jak miłość (274) - serial 
obyczajowy
12.00 Podróże kulinarne Roberta 
Makłowicza
12.25 Telezakupy
12.40 Reportaż z Halowego Mityn
gu Lekkoatletycznego Elite Pedro’s 
Cup Bydgoszcz 2006 - reportaż
13.05 Perły australijskiej przyrody: 
Wielka Rafa Koralowa - serial do
kumentalny
13.30 Szansa na sukces: Rudi 
Schuberth
14.30 Ferie z Dwójką: Gorączka 
złota. Przygoda na Alasce - film 
przygodowy
16.00 Panorama (dla niesłyszących)
16.15 Dla niesłyszących: Na dobre 
i na złe (244) - serial obyczajowy
17.15 Allo, Allo (80/84) - serial ko
mediowy
17.45 SOS, czyli Sami O Sobie
17.55 Prognoza pogody
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama
18.40 Prognoza pogody
18.50 Tele PRL-e
19.45 Młode Wilki - wywiad
20.00 Prosto z mostu - komedia 
obyczajowa
21.35 Pasażer
22.00 Panorama
22.20 Biznes
22.25 Sport telegram
22.30 Prognoza pogody
22.35 Pogoda dla narciarzy
22.45 Fatalny błąd - thriller SF 
0.15 Czy świat oszalał?: Cygańskie 
wesele - film dokumentalny
0.45 Czy świat oszalał?: Irańskie 
swaty - film dokumentalny
1.10 W obronie prawa (16/23) - 
serial sensacyjny
2.00 Zakończenie programu

6.00 Piosenka na życzenie
6.50 TV Market
7.10 Interwencja
7.30 Przygody Jackie Chana (12)
- serial animowany
8.00 Adam i Ewa (15) - serial oby
czajowy
9.00 Gra w ciemno
10.00 Duża przerwa (3/16)-se
rial komediowy
10.30 Graczykowie (28) - serial 
komediowy
11.00 TV Market
11.15 Samo życie (646) - serial 
obyczajowy
12.00 Adam i Ewa (16)-serial 
obyczajowy, Polska 2000, wyk. 
Katarzyna Chrzanowska, Walde
mar Goszcz, TamaraArciuch, Zbi
gniew Suszyński

Wiktor mówi Adamowi o sfingo
wanym samobójstwie Moniki. 
Rozdrażewski wyładowuje całą 
złość w awanturze z przyjacie
lem. Melania uważa, że Adam 
nie kocha Moniki. Karot podej
rzewa, że Ewa przysporzy ich 
siostrzeńcowi jeszcze wielu 
kłopotów.

13.00 Jezioro marzeń (112) - se
rial obyczajowy, USA, wyk. James 
Van Der Beek, Katie Holmes, Mi
chelle Williams, Joshua Jackson

Jen chce pogodzić Audrey i 
Paceya. Znakomitą okazją do 
tego jest zbliżający się kon
cert, na który wybierają się 
wszyscy przyjaciele. Jen za
prasza C.J., którego od daw
na ma ochotę poderwać. Nie
stety, nie udaje jej się to. Mię
dzy Paceyem a Audrey do
chodzi do awantury.

14.00 Pierwsza miłość (221) - 
serial obyczajowy
14.45 Rodzina zastępcza (139)
- serial komediowy
15.15 Rodzina zastępcza (140)
- serial komediowy
15.45 Wydarzenia
16.05 Prognoza pogody
16.10 Interwencja
16.35 Duża przerwa (4/16) - se
rial komediowy
17.05 Gra w ciemno
18.05 Pierwsza miłość (222) - 
serial obyczajowy
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Prognoza pogody
19.30 Rodzina zastępcza (141)
- serial komediowy
20.05 Trzeci bliźniak (2) - thriller, 
Kanada 1997, reż. Tom McLough- 
lin, wyk. Kelly McGillis, Jason Ge- 
drick, Larry Hagman, Lisa Vidal
21.30 Studio LOTTO
22.05 Co z tą Polską?
23.05 Daleko od noszy (53) - se
rial komediowy
23.35 Biznes wydarzenia
23.50 Prognoza pogody
23.55 Nieustraszeni
1.05 Dziewczyny w bikini
2.05 Love TV
3.05 BoomBox
5.30 Zakończenie programu

V TVN 7

5.35 Mania grania
6.25 Telesklep
7.25 Granamaksa (21/22) - serial 
obyczajowy
8.30 Zaklęte serce (2/135) - tele
nowela
9.20 Nie ma sprawy (28/44) - se
rial komediowy
10.15 Policjanci z Miami (44/114) 
- serial kryminalny
11.15 Mania grania
12.15 Telesklep
13.50 Nie ma sprawy (29/44) - 
serial komediowy
14.50 Zaklęte serce (3/135) - tele
nowela
15.40 Hydepark

16.10 Kto tu zwariował (3/13) - 
serial komediowy
16.40 Nie ma jak u teściów (10/ 
15) - serial komediowy
17.10 Seans filmowy
18.10 Policjanci z Miami (44/114) 
- serial kryminalny
19.10 Kto tu zwariował (4/13) - 
serial komediowy
19.40 Nie ma jak u teściów (11/ 
15) - serial komediowy
20.10 Złamane śluby (1) - film 
sensacyjny, USA 1992, reż. John 
Korty, wyk. Brian Dennehy, Treat 
Williams, Embeth Davidtz, Lisa Eil- 
bacher

Dianne zakochuje się w szar
manckim i uwodzicielskim Alanie 
Masters ie i wychodzi za niego za 
mąż. Po ślubie jego prawdziwe 
oblicze szybko wychodzi na jaw. 
Zrozpaczona Dianne domyśla

się, że majątek męża pochodzi z 
nielegalnych źródeł, a jego karie
ra ma związek z działalnością 
mafijną. Sierżant John Reed, 
policjant z chicagowskiego wy
działu zabójstw, od dawna zabie
ga o aresztowanie Mastersa. Na
mawia Dianne, żeby zaczęła 
zbierać dowody przeciwko mężo
wi. Tymczasem poczynania Re
eda obserwują jego nieuczciwi 
przełożeni.

22.10 Jezioro wilków (6/9) - serial 
grozy
23.10 Zew wolności - film obycza
jowy, USA 1992, reż. John G. Avild- 
sen, wyk. Stephen Dorff, Morgan 
Freeman, Daniel Craig, Dominie 
Walker
1.40 Hydepark
2.10 Zakończenie programu

TV 4

5.35 Sztukateria
6.00 Kinomaniak
6.25 VIP - wydarzenia i plotki
6.50 Muzyczne listy
7.50 TV Market
8.05 Pokemon (148)-serialanimo
wany
8.35 Benny Hill
9.10 Kachorratoja (42) - teleno
wela
10.15 Largo (39) - serial sensacyj
ny
11.15 Kasa na bank
12.15 TV Market
12.30 Szpital KsięciaAlfreda (16)- 
serial dokumentalny
13.00 Dekoratornia
13.30 Awantura o kasę
14.30 Muzyczne listy
15.20 Pokemon (149)
15.50 Kachorratoja (43)-teleno
wela

FILM

6.10 Uwaga!
6.30 Telesklep
7.10 Najsłabsze ogniwo
8.05 Inspektor Eddie (6/13) - se
rial komediowy
9.00 Wykręć numer
10.10 Salon gier
11.00 Na Wspólnej (594) - serial 
obyczajowy
11.30 W-11 - wydział śledczy
12.10 Rozmowy w toku: Etatowa 
porzucona
13.15 Detektywi
13.45 inspektor Eddie (7/13) - 
serial komediowy

Niewinny człowiek, Georgie, przy
znaje się do napadu na sklep jubi
lerski. Twierdzi, że robi to z miłości 
do kobiety. Prawdziwym winowaj
cą jest jej partner, który zagroził, że 
jeśli trafi do więzienia, złoży zezna
nia obciążające swoją dziewczynę.

14.45 Nash Bridges (67/122) - 
serial kryminalny
15.45 Barwy grzechu (24/160)- 
telenowela
16.45 Fakty
17.00 Uwaga!
17.15 Rozmowy w toku
18.25 Detektywi - serial fabularno- 
dokumentalny
19.00 Fakty
19.30 Sport 
19.40 Pogoda
19.45 Uwaga!
20.15 W-11 - wydział śledczy - se
rial fabularno-dokumentalny 
20.55 Na Wspólnej (595) - serial 
obyczajowy
21.25 Gdy wspomnisz o mnie - dra
mat obyczajowy, USA 1990, reż. Har
ry Winer, wyk. Fred Savage, Kevin 
Spacey, Ellen Burstyn, Dwier Brown

Nastoletni Michael zapada na 
nieuleczalną chorobę wywołują
cą zanik mięśni. Jego matka nie 
ma środków na to, by zapewnić 
mu odpowiednią opiekę, umiesz
cza go więc w domu spokojnej 
starości. Chłopak przeżywa 
prawdziwy szok. Jest jedyną mło
dą osobą w ośrodku, a na doda
tek musi znosić fatalne warunki 
bytowe i ciągłe poniżenie. Nie 
poddaje się jednak i rozpoczyna 
walkę o szacunek dla siebie i in
nych pensjonariuszy.

23.25 Rodzina Soprano (9/13) - 
serial sensacyjny, USA 2004

Ktoś widział kulejącego mężczy
znę oddalającego się z miejsca 
zbrodni. Johnny Sack podejrze
wa, że kuzyn Tony'ego zabił Jo- 
ego Peepsa. Carmela chce wy
nająć prawnika, który przeprowa
dziłby rozwód. Przekonuje się, że 
Tony odwiedził już większość 
adwokatów i ostrzegł ich, że re
prezentowanie jego żony może 
ich drogo kosztować. Finn znaj
duje pracę u Tony’ego. Wkrótce 
proponuje Meadow małżeństwo. 

0.40 Siłacze: Superseria
1.45 Nocne igraszki
2.45 Uwaga!
3.05 Telesklep
3.25 Nic straconego

16.55 Szpital KsięciaAlfreda (17)- 
serial dokumentalny
17.25 Benny Hill
18.00 Siatkówka: PLS mężczyzn - 
mecz Wkręt-Met Domex AZS Czę
stochowa - PZU AZS Olsztyn
20.00 Stary Gringo - western, USA 
1989, reż. Luis Puenzo, wyk. Grego
ry Peck, Jane Fonda, Jimmy Smits, 
Patricio Contreras
22.35 Wydarzenia
22.45 Komenda
23.15 Mordercza rozgrywka - thril
ler, Niemcy/USA 1992, reż. Carl 
Schenkel, wyk. Christopher Lam
bert, Diane Lane, Megan Leitch, 
Tom Skerritt

Zawodowy szachista Peter bie
rze udział w turnieju na jednej z 
amerykańskich wysp, żyjącej z 
turystyki. Kobieta, z którą miał 
romans, wkrótce zostaje zamor
dowana. Szeryf podejrzewa, że 
Peter jest poszukiwanym od 
dawna seryjnym zabójcą pięk
nych blondynek. Przekonany o 
jego winie, oddaje go w ręce psy
chiatry. Tymczasem kolejne ofia
ry giną z ręki prawdziwego mor
dercy, który pozostawia przy cia
łach kobiet tajemnicze napisy.

1.35 Muzyczne listy
2.25 Aquaz
3.20 Zakończenie programu

lion
POLONIA

6.00 Kawa czy herbata?
8.00 Wiadomości, Prognoza pogo
dy
8.15 Prosto w oczy
8.30 10 minut tylko dla siebie
8.40 Zygzaki: Owoc
9.05 Kwadrans na kawę
9.25 Ktokolwiek widział, ktokolwiek
wie
9.50 Łączy nas Polska - felieton

TVP 2 Prosto z mostu

10.05 Książki z górnej półki: Książ
ka tygodnia
10.20 Ale jazda!
10.45 Plus minus
11.10 Bliżej Europy: Imperium du
żych mocy - reportaż (powt.)
11.25 Skarbiec - magazyn histo- 
ryczno-kulturalny
12.00 Wiadomości
12.10 Złotopolscy (704) - serial 
obyczajowy
12.40 Plebania (363) - serial oby
czajowy
13.05 Polska karta - magazyn go
spodarczy
13.35 Egzamin z życia (23/26) - 
serial obyczajowy
14.20 Dyrygent Tadeusz Strugała 
- film dokumentalny
14.45 30 ton! Lista, lista - lista prze
bojów
15.10 Smak Europy: Ważne kim się 
jest... - reportaż
15.25 Debata - program publicy
styczny
16.10 Polskie krajobrazy: Śladem 
Solanki - felieton
16.15 Zygzaki: Owoc
16.40 Kwadrans na kawę
17.00 Teleexpress
17.15 Sportowy Express
17.20 Re:akcja
17.45 Raj - magazyn dla młodzie
ży
18.15 Ktokolwiek widział, ktokol
wiek wie
18.40 Skarbiec - magazyn histo- 
ryczno-kulturalny
19.15 Dobranocka: Przygody Bol
ka i Lolka
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.05 Pogoda dla kierowców
20.10 Złotopolscy (704) - serial 
obyczajowy
20.35 Plebania (363) - serial oby
czajowy
21.00 Nigdy nie przestanę tęsknić 
za Polską - Jacek Zganiacz - repor
taż
21.15 Teatr Telewizji: Gry salono
we - sztuka Jarosława Abramowa- 
Newerlego
22.10 Andżelika i jej drużyna - re
portaż
23.00 Pieśń o Wszechbycie - film 
dokumentalny
23.30 Panorama
23.50 Biznes, Sport telegram, Po
goda
23.55 Pogoda dla narciarzy
24.00 - 6.00 Programy powtórko
we

CANAL+

7.00 Minisport +
7.10 Łapu Capu
7.15 Nie przegap
7.25 Diabelski Młyn
8.00 To rola dla niego - film dok. 
9.40 Kochanek - dramat obycz.
11.30 Łapu Capu Extra
12.05 Ekstremiści - film sensacyjny
13.45 Tydzień z życia mężczyzny 
- film obycz.
15.25 Prezent na święta - film fa
milijny
17.05 Aviator - film biograficzny
20.00 Diabelski Młyn
20.35 Nie przegap
20.45 Łapu Capu
20.50 Minisport +
21.00 PREMIERA: Joey (19)-se
rial komediowy
21.30 Whoopi (14) - serial komedio
wy
22.00 PREMIERA: Przez 24 godzi
ny 3 (15) - serial kryminalny
22.50 Krucjata Bourne’a - film sen
sacyjny
0.45 The Grudge - Klątwa - horror
2.15 Sherlock Holmes i sprawa je
dwabnej pończochy - film kryminalny
3.55 Żurek - film obyczajowy

6.30 Ty i ten głupek - komedia 
7.55 Czerwona róża - film biogra
ficzny
9.40 Agent Cody Banks 2: Cel 
Londyn - komedia

11.15 Hidalgo-Ocean ognia - film 
przygodowy
13.30 Wenus w mundurze - kome
dia romantyczna
15.00 Lizzie McGuire - komedia
16.30 Zobacz w HBO
17.00 Luter - film biograficzny
19.00 Marzyciel - dramat obycza
jowy
20.40 Gwiazdy Hollywood (14): 
Brad Pitt - film dokumentalny
21.00 Premiera: Czasem w kwiet
niu -dramatwojenny, Francja/USA/ 
Ruanda 2005, reż. Raoul Peck, wyk. 
Idris Elba, Oris Erhuero, Noah Em
merich, Debra Winger
23.20 HBO na stojaka!: Alosza Aw
diejew - program rozrywkowy 
23.50 Bad Boys 2 - komedia sen
sacyjna, USA 2003, reż. Michael 
Bay
2.15 Czas burzy - dramat, Hiszpa
nia 2003, reż. Pedro Olea, wyk. 
Maribel Verdu, Jorge Sanz, Dario 
Grandinetti, Maria Barranco
3.40 Zmowa milczenia - thriller, 
Francja 2003, reż. Graham Guit, 
wyk. Gerard Depardieu, Elodie Bo- 
uchez, Carmen Maura, Wojciech 
Pszoniak
5.10 Seal - koncert

TV W REGIONIE

TVP 3
GDAŃSK

6.25 Książki z górnej półki - prezentacje 
6.30; 6.45; 7.00; 7.15; 7.30-17.30Co godzi
nę Kurier 6.35; 6.50; 7.05; 7.20; 9.40 Ku
rier gospodarczy i sportowy. Prognoza po
gody 6.40,06.55 Kamera Kuriera - felieton 
7.40 Prognoza pogody 7.45 Panorama, Pro
gnoza pogody 8.00 Euroserwis 8.15 Gość 
Trójki 8.40 Prognoza pogody 8.45 Gość 
dnia 9.00 Więcej niż jedno (16/20) - serial 
dokumentalny 9.55 Reportaż Trójki 10.10 
Telezakupy 10.40 Prognoza pogody 10.45 
Telekurier 11.10 Gośćdnia11.40 Progno
za pogody 11.45 Było, nie minęło 12.10 Nie 
tylko Tatry 12.35 Szalejąca planeta (2/10)
- serial dokumentalny 13.40 Prognoza po
gody 13.45 Telewizyjny przewodnik po kra
ju - Para w Polskę: Bolesławiec 14.15 Re
portaż Trójki 14.40 Prognoza pogody 14.45 
Chopin Blechacza - reportaż 15.00 Nie uda
waj Greka: Boski szyfr 15.40 Prognoza po
gody 15.45 Więcej niż jedno (16/20)-se
rial dokumentalny 16.10 Rozmowa dnia - 
program publicyst. 16.40 Prognoza pogody 
16.45 Panorama, Prognoza pogody, Sport
17.00 Piknik Country w TVP 3 - Gwiazdy 
17.15GośćTrójki 17.45 Prognoza pogody
17.50 Tygodnik gospodarczy 18.00 Pano
rama, Sport, Prognoza pogody, Punkt 18.30 
Kwiaty i ogrody 18.45 Co mnie gryzie? 19.10 
Kość niezgody 19.35 Halo Trójka 19.45 Pa
norama morza - reportaż 20.00 Telekurier
20.50 Studio pogoda21.00 Echadnia21.30 
Kurier gospodarczy 21.40 Prognoza pogo
dy 21.45 Panorama, Prognoza pogody
22.00 Halo Trójka 22.15 Ślizg - magazyn 
narciarski 22.45 Studio pogoda 22.50 Ku
rier sportowy 23.05 Patrol Trójki 23.35 De
zerterzy - dramat wojenny 1.20 Studio po
goda 1.25 Kurier sportowy 1.35 Telekurier 
2.00Zakończenie programu

SZCZECIN
6.25 Książki z górnej półki6.30; 6.45; 7.00; 
7.15; 7.30-17.30 Co godzinę Kurier 6.35; 
6.50; 7.05; 7.20; 9.40 Kurier gospodarczy 
i sportowy, Prognoza pogody 6.40, 06.55 
Kamera Kuriera - felieton 7.40 Prognoza 
pogody 7.45 Kronika regionalna 7.50 Wo- j 
kół nas 7.55Telenotatnik8.05 Magazyn re- j 
porterów 8.40 Prognoza pogody 8.45 Gość : 
dnia 9.00 Więcej niż jedno (16/20) - serial 
dokumentalny 9.55 Reportaż Trójki 10.10 j 
Telezakupy 10.40 Prognoza pogody 10.45 j 
Telekurier 11.10 Gość dnia 11.40 Progno- i 
za pogody 11.45 Było, nie minęło 12.10 Nie i 
tylko Tatry 12.35 Szalejąca planeta (2/10)- j 
serial dokumentalny 13.40 Prognoza pogo- i 
dy 13.45 Telewizyjny przewodnik po kraju - j 
Para w Polskę: Bolesławiec 14.15 Reportaż i 
Trójki 14.40 Prognoza pogody 14.45 Cho
pin Blechacza - reportaż 15.00 Nie udawaj ! 
Greka: Boski szyfr 15.40 Więcej niż jedno i 
(16/20)-serialdokumentalny16.10 Rozmo- i 
wadnia-program publicystyczny 16.40 Pro- i 
gnoza pogody 16.45 Kronika regionalna i 
16.50GośćTrójki - program publicystyczny j
17.00 Magazyn reporterów 17.25 Na afiszu I
- felieton 17.45 Prognoza pogody 17.50 ! 
Artwizje 18.00 Kronika 18.20 Wokół nas i 
18.30 Kobieta przedsiębiorcza 18.45 Okiem : 
Temidy 19.00 Zielone gminy: Mielno - ma- j 
gazyn 19.10 Gość Trójki-program publicy- I 
styczny 19.20 Stacja PRL: Prywatna inicja
tywa 20.00 Telekurier 20.50 Studio pogo
da 21.00 Echa dnia 21.30 Kurier gospo
darczy 21.40 Prognoza pogody 21.45 Kro
nika regionalna 22.05 Wokół nas 22.10 Na 
afiszu 22.15 Ślizg 22.45 Studio pogoda
22.50 Kurier sportowy 23.05 Patrol Trójki 
23.35 Dezerterzy - dramat wojenny 1.20 
Studio pogoda 1.25 Kurier sportowy 1.35 
Telekurier 2.00 Zakończenie programu
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w piątek
kluczony z reprezentacji swojego kraju i nie 
zagra w piątkowym finale. Mido, rywal Grze
gorza Rasiaka o miejsce w ataku angielskie
go Tottenhamu Hotspur, został zdyskwalifi
kowany na sześć miesięcy. To kara za zacho
wanie po spotkaniu półfinałowym z Senega
lem (2:1). Egipski napastnik ostro skrytyko
wał selekcjonera drużyny narodowej Hassa- 
na Shehata za... zdjęcie go z boiska. Jak się 
później okazało, szkoleniowiec miał rację, 
bowiem rezerwowy Amr Żaki już dwie minu
ty po wejściu zdobył gola na wagę awansu do 
finału. Przed najważniejszym spotkaniem 
afrykańskich mistrzostw Shehata ma do dys
pozycji tylko trzech napastników, w tym 39- 
letniego Hossama Hassana.

Przypomnijmy, że Wybrzeże Kości Słonio
wej dotychczas tylko raz było mistrzem Afry
ki - w 1992 roku wygrało turniej w Senega
lu. Teraz w piątek zagra z Egiptem w finale 
na Stadionie Międzynarodowym w Kairze (w 
grupie było 1:3). Nigeria dzień wcześniej bę
dzie walczyć z Senegalem o trzecie miejsce 
na kairskim stadionie Akademii Wojskowej.

Wyniki półfinałów
Wybrzeże Kości Słoniowej -
Nigeria 1:0 (0:0)
Bramka: Didier Drogba (47). Sędziował Je

rome Damon (RPA). Widzów: 20 tys.
Egipt - Senegal 2:1 (1:0)
Bramki: dla Egiptu - Ahmed Hassan Mido 

(37-karny), Amr Żaki (81); dla Senegalu - Ma- 
madou Niang (52). Sędziował Divine Evehe 
(Kamerun). Widzów: 74 tys. (wok)

■

#

Finał
Egipt i Wybrzeże Kości Sło

niowej to finaliści piłkarskiego 
Pucharu Narodów Afryki! W 
rozegranych we,wtorek półfi
nałach popularne „Słonie” 
pokonały Nigerię 1:0, a gospo
darze imprezy wygrali z Sene

galem 2:1. Wielki finał turnieju 
odbędzie się w piątek. Mecz o 
trzecie miejsce rozegrany zostanie 
w czwartek.

Na zdjęciu: Egipcjanin Amr Żaki cieszy się 
ze zdobycia bramki, która dała jego drużynie 
prawo gry w finale.

W drugim półfinale jako pierwsi zaata
kowali Senegalczycy, którzy byli bliscy 
zdobycia gola w 22. minucie po akcji Hen- 
riego Camary z Laminę Diattą. W 34. mi
nucie po zagraniu jednego z Egipcjan pił
ka trafiła w rękę stojącego w polu karnym 
Frederica Mendy’ego i arbiter z Kamerunu 
podyktował rzut karny. Jego skutecznym 

egzekutorem okazał się kapitan „Faraonów” 
Ahmed Hassan. Przed przerwą bliski wyrów
nania był Diomansy Kamara, ale Senegalczy
cy zdobyli bramkę dopiero po przerwie. W 52. 
minucie bramkarza gospodarzy strzałem gło
wą pokonał Mamadou Niang. W 77. minucie 
zmagającego się z kontuzją i mało widoczne
go napastnika Tottenhamu Hotspur Hossama 
Ahmeda Mido zastąpił Amr Żaki i był to prze
łomowy moment spotkania. Cztery minuty 
później Żaki zdobył gola na wagę awansu 

Egipcjan do finału.
Nie obeszło się bez skandalu. Egipski 
piłkarz HossamAhmed Mido został wy-

UEFA
sprawdzi

Z piłkarskich boisk

Za miesiąc przedstawiciele UEFA 
sprawdzą, czy przygotowania do 
organizacji piłkarskich mistrzostw 
Europy przebiegają u nas w przy
spieszonym rytmie. Tymczasem w 
Warszawie prace są raczej w powi
jakach

Władze stolicy zobowiązały się w 
najbliższych latach postawić dwa 
stadiony - narodowy na 55 tys wi
dzów i Legii bis na 35 tys. W pla
nach jest też hala na 12 tys miejsc. 
Jeżeli zamierzenia te zostaną zre
alizowane, do 2012 roku będziemy 
mieli w centrum Warszawy jeden 
z najnowocześniejszych komplek
sów sportowych w Europie. Ale nie 
cieszmy się na wyrost. Wprawdzie 
budowa nowego stadionu przy ul.

Łazienkowskiej jest przesądzona, 
jednak stadion narodowy na tere
nie dzisiejszego Jarmarku Europa 
to nadal inwestycja palcem na wo
dzie pisana. Wszystko, jak twier
dziły władze stolicy, zależało od 
decyzji UEFA. I stało się, Polska 
wraz z Ukrainą znalazły się w gro
nie trzech kandydatów do organi
zacji piłkarskich mistrzostw Euro
py 2012. Nic tylko puszczać orga
nizacyjną machinę w ruch. Do 
wczoraj odnosiliśmy wrażenie, że 
decyzja europejskich władz piłkar
skich kompletnie zaskoczyła War
szawę. Naczelny architekt stolicy 
Michał Borowski przyznał zresztą, 
że prace trwają, ale na razie to wi
zje komputerowe, (wok)

■ Bayern Monachium nie zdołał 
wygrać piątego ligowego meczu z 
rzędu, bezbramkowo remisując w 
Berlinie z tamtejszą Herthą w 20. 
kolejce niemieckiej ekstraklasy pił
karskiej. W innym ciekawym me
czu tej serii, której pozostałe spo
tkania zaplanowano na środę, Bo
russia Dortmund pokonała u sie
bie MSV Duisburg 2:0. Na listę 
strzelców nie wpisał się jednak 
Euzebiusz Smolarek. Polak, który 
w tym sezonie Bundesligi zdobył 
już 12 goli, miał jednak swój 
udział przy pierwszym trafieniu 
dla gospodarzy w pojedynku na 
Signal Iduna Park. W 66. minucie 
po jego strzale głową, piłkę za li
nię końcową wybił Georg Koch. 
Bramkarz gości z Duisburga ska
pitulował chwilę później, gdy po 
dośrodkowaniu z rzutu rożnego,

uderzeniem z niewielkiej odległo
ści bramkę zdobył Markus Brzen- 
ska. Wynik meczu na 2:0 ustalił 
trzy minuty przed końcem regula
minowego czasu gry Tomas Rosic- 
ky, skutecznie egzekwując rzut 
karny.

Artur Wichniarek zagrał od 67. 
minuty w barwach Arminii Biele
feld, która zremisowała w Mainz 
1:1. Polak wszedł na murawę za 
Czecha Davida Kobylika.

■ Piłkarze Nice pokonali Mona
co 1:0 (0:0) w meczu półfinałowym 
Pucharu Ligi Francuskiej. Bramkę 
strzelił w 89. minucie rezerwowy, 
20-letni Brazylijczyk Honorato 
Ederson. Finałowym przeciwni
kiem drużyny Nice będzie zwycięz
ca środowego spotkania pomiędzy 
AS Nancy i Le Mans.

(wok)

|L Komplet 
Ju zwycięzcy

Szkółka Szachowa Skoczki w Ko
łobrzegu zorganizowałą drugi tur
niej Grand Prix Przedszkolaków. 
Impreza cieszyła się dużym zainte
resowaniem uczestników. Do gry 
przystąpiło aż 65 dziewcząt i chłop
ców. Rywalizacja prowadzona była 
na dystansie sześciu rund syste
mem szwajcarskim.

Turniej zakończył się wygraną 
Szymona Buzuka, który zdobył 
komplet 6 punktów. O punkt mniej 
mieli trzej kolejni młodzi szachiści, 
w kolejności miejsc Michał Klejny, 
Wojciech Gonczaronek i Michał 
Buchner. Czołową piątkę zamknął 
zdobywca 4,5 pkt Maciej Wącior. 
Takim samym dorobkiem pochwa
lić się mogły najlepsze dziewczęta, 
które zajęły miejsca od 6. do 8.: 
Agata Staszak, Alicja Smaruj i 
Małgorzata Kulińska, (jak)

Duńczycy nie chcą 
$ do Kataru

Tenisiści stołowi Da- 
M H nii zrezygnowali z wy-
* jazdu na dwa turnieje,
w Katarze i Kuwejcie, w związku z 
gwałtownymi antyduńskimi mani
festacjami w krajach arabskich po 
opublikowaniu karykatur Maho
meta w duńskim dzienniku „Jyl- 
lands - Posten”.

Duńska Federacja Tenisa Stoło
wego poinformowała, że wycofa 
drużynę z tych turniejów, kierując 
się zaleceniami rządu, który we
zwał obywateli do rezygnacji z pod
róży do krajów arabskich.

-Niepojedziemy do Kataru ani do 
Kuwejtu, ponieważ nie chcemy na
rażać życia naszych zawodników - 
powiedział agencji AFP szef federa
cji Aksel Beckmann.

Ekipa Danii miała wyjechać pod 
koniec tygodnia na turnieje do tych 
dwóch krajów w ramach przygoto
wań do Pucharu Świata, (wok)

Skrzaty przy stołach
Karolina Pietrzyk i 

Jakub Leśniewski wy
grali w hali sportowej 

Gimnazjum Gminnego w Sianowie 
drugi Wojewódzki Turniej Klasyfi
kacyjny w najmłodszej kategorii 
wiekowej skrzatek (urodzeni 1997/ 
1998). Startowało 20 zawodników 
i zawodniczek z 9 klubów woje
wództwa zachodniopomorskiego.

W finale rywalizacji skrzatek re
prezentująca ZTTS Złocieniec Ka
rolina Pietrzyk pokonała w finale 
Kingę Łosińską z UKS Sucha Ko
szalińska. To drugi z rzędu sukces 
w WTK zawodniczki, której trener- 
ką jest Magdalena Cieśla. Trzecią 
lokatę wywalczyła klubowa kole
żanka zwyciężczyni turnieju, Klau
dia Łytkowska.

W rozgrywkach chłopców skład 
finału był identyczny jak w pierw
szym turnieju, ale tym razem wy
grał podopieczny Andrzeja Ugor- 
skiego, Jakub Leśniewski z UKS 
Czarni Pieszcz. Pokonał on po bar
dzo wyrównanej i zaciętej grze 3:2

Na zdjęciu: Najlepsze pingpongistki sianowskiego turnieju, od lewej: 
Karolina Pietrzak, Kinga Łosińska i Klaudia Łytkowska.

Przemysława Obłożę z ULKS Żółt- 
nica. Na trzecim miejscu uplaso

wał się Michał Phan Vien z KTS 
Koszalinianin Koszalin, (jak)

Kadra
Globisza

Trener reprezentacji Polski do lat 
19 Michał Globisz powołał 24-oso- 
bową kadrę na zgrupowanie w 
chorwackiej miejscowości Porec, 
które odbędzie się w dniach 13-24 
lutego. W trakcie zgrupowania dru
żyna rozegra trzy sparingi z klubo
wymi zespołami z Chorwacji i Sło
wenii (18, 21 i 23 lutego). Repre
zentacja U-19 przygotowuje się do 
finałowego turnieju mistrzostw 
Europy, który odbędzie się w lipcu 
na stadionach Wielkopolski.

Oto skład kadry U-19 na zgrupo
wanie w Chorwacji: Mariusz Bo
chenek (Stal Głowno), Mateusz 
Bukowiec, Paweł Król (Górnik Za
brze), Filip Burkhardt, Krzysztof 
Król (Arnica Wronki), Tomasz Cyw-

ka, Ariel Okrzesik, Przemysław 
Trytko (Gwarek Zabrze), Arka
diusz Czarnecki, Dariusz Imbioro- 
wicz (Lech Poznań), Łukasz Figacz 
(Wisła Płock), Maciej Górecki 
(Arka Nowa Sól), Daniel Jarosz 
(Hutnik Kraków), Mikołaj Kałuda 
(UKS SMS Łódź), Andrew Kono- 
pelsky (Northeastern University 
Boston), Grzegorz Krzystosiak 
(ŁKS Bałucz), Piotr Misztal (Olim
pia Kartuzy), Łukasz Nadolski 
(Cartusia Kartuzy), Rafał Napiera
ła (Warta Poznań), Tomasz Ostal- 
czyk (ŁKS Łódź), Kamil Oziem- 
czuk, Przemysław Tytoń (Górnik 
Łęczna), Jakub Tosik (GKS Bełcha
tów), Kamil Witkowski (Śląsk Wro
cław). (wok)

Artmedia 
zagra 

wTmavie
15 lutego Artmedia Bratysława 

podejmować będzie w Trnavie 
Lewskiego Sofia w pierwszym 
meczu 1/16 finału Pucharu 
UEFA. Boisko stadionu w stoli
cy Słowacji jest zmrożone i nie 
nadaje się do gry.

Artmedia była rewelacją me
czów jesiennych Ligi. Mistrzów. 
Przeszła kwalifikacje, eliminując 
m.in. Celtic Glasgow, a w rundzie 
grupowej rozgrywek o Puchar 
Europy zajęła trzecie miejsce, 
dzięki czemu grać będzie w Pu
charze UEFA. Rewanż w Sofii 
zaplanowany jest na 23 lutego.

(wok)

Piłkarki we Francji
Ö Piłkarska reprezenta

cja Polski kobiet, przygo
towująca się do kolejnych meczów 
eliminacji MŚ 2007, wyjedzie w mar
cu do Francji, gdzie rozegra dwa lub 
trzy sparingowe mecze z francuski
mi zespołami pierwszoligowymi. 30 
marca podopieczne trenera Jana 
Stępczaka zmierzą się na wyjeździe 
z Hiszpanią w meczu eliminacji MŚ.

- Jedziemy 10 marca do ośrodka 
piłkarskiego koło Liłłe. Chciałem 
tam pojechać, żeby zespół mógł potre
nować i zagrać w ciepłejszym klima- 
cie, na dobrze przygotowanych bo
iskach przed spotkaniem kwalifika
cyjnym. Warunkiem było oczywiście 
rozegranie spotkań z wymagającymi 
rywalami. Na potyczki z reprezenta
cją Francji nie było w tym terminie 
szans, ale zmierzymy się z silnymi ze
społami ligowymi. Do kraju wrócimy 
20 marca, a sześć dni później wyla
tujemy do Hiszpanii - powiedział tre
ner Stępczak.

Polki zaczęły przygotowania do wio
sennych spotkań styczniowym 10- 
dniowym zgrupowaniem w Gdańsku. 
-Nie rozgrywaliśmy tam żadnych spa-

ringów. Ten czas był przeznaczony na 
pracę nad ogólnym przygotowaniem fi
zycznym - dodał szkoleniowiec. Na 
zgrupowanie do Francji pojedzie naj
prawdopodobniej 20 zawodniczek, a 
na mecz do Hiszpanii 18.

W 3. grupie eliminacyjnej MŚ 2007 
rywalkami Polski są Dania, Finlan
dia, Hiszpania i Belgia. Do turnieju 
finałowego w Chinach awansuje 
zwycięzca grupy. Natomiast ostatni 
zespół będzie walczyć w barażach o 
utrzymanie z drużyną z drugiej dy
wizji.

Wyniki dotychczas rozegranych 
meczów w grupie: Polska - Dania 1:5, 
Belgia - Finlandia 0:3, Finlandia - 
Polska 3:1, Dania - Belgia 3:0, Pol
ska - Hiszpania 3:2, Finlandia - Hisz
pania 0:1, Belgia - Polska 2:3, Hisz
pania - Belgia 3:2, Hiszpania - Da
nia 2:2.

1. Dania 3 7 10:3
2. Hiszpania 4 7 ' 8:7
3. Finlandia 3 6 6:2
4. Polska 4 6 8:12
5. Belgia 4 0 4:12

(wok)

Kara dla Turcji

Na zdjęciu: Po meczu Turków ze Szwajcarami w tunelu prowadzącym 
z boiska do szatni doszło do bójki między piłkarzami i działaczami obu 
krajów, w której uczestniczyli także tureccy ochroniarze. Teraz spotkała 
ich kara.

Międzynarodowa Federaq'a Piłkar
ska ukarała Turcję rozegraniem sze
ściu najbliższych oficjalnych meczów, 
których będzie gospodarzem, bez ki
biców i na neutralnym stadionie, w 
odległości co najmniej 500 kilome
trów od granic tureckich. Środowa 
decyzja oznacza, że Turcy nie wystą
pią ani razu przed własną publiczno
ścią w eliminacjach ME 2008, choć 
groziło im nawet całkowite wyklucze
nie z rozgrywek międzynarodowych.

Jest to kara za incydenty, do jakich 
doszło 16 listopada ubiegłego roku 
podczas barażowego meczu mi
strzostw świata w Stambule. Turcją 
wygrała ze Szwajcarią 4:2, ale do MŚ 
awansowali goście, dzięki zwycię
stwu w pierwszym spotkaniu w Zu
rychu 2:0. Po nim w tunelu prowadzą
cym do szatni doszło do bójki między 
piłkarzami i działaczami obu krajów, 
w której uczestniczyli także tureccy 
ochroniarze.

FIFA nałożyła także grzywnę na 
turecką federację w wysokości 200 
tys. franków szwajcarskich i kary 
indywidualne na sześć osób. Najwyż
sze otrzymali tureccy piłkarze Alpay 
Ozalan i Emre Belozoglu oraz Szwaj
car Benjamin Huggel - wszyscy zosta
li odsunięci od sześciu meczów. Dla

Huggla, którego uznano za winnego 
kopnięcia drugiego trenera Turków 
Mehmeta Ozdileka, oznacza to, że nie 
zagra w mistrzostwach świata w 
Niemczech.

Wśród ukaranych znaleźli się rów
nież Mehmet Ozdilek - zawieszony na 
rok, turecki piłkarz Serkan Balci i 
szwajcarski fizykoterapeuta Stephan 
Meyer - obaj odsunięci od dwóch me
czów.

„Tb się nazywa wykluczenie” - na
pisał „Sabah”, który argumentuje, że 
najwięcej na tej karze stracą tureccy 
kibice, którzy w tym wypadku nie 
zawinili.

Jednak nie wszystkie gazety ataku
ją FIFA Z jej wyrokiem zgadza się np. 
„Vatan”. „Turcy nie lubią samokryty
ki, ale tym razem nie możemy jej 
uniknąć” - napisał szef działu sporto
wego tej gazety.

Z kolei turecki wicepremier i mini
ster sportu Mehmet Ali Sahin ostro 
skrytykował wtorkową decyzję FIFA. 
- Oceniam tę decyzję jako nie do przy
jęcia. Sankcjonuje ona to, co powie
dział szef FIFA Joseph Blatter bezpo
średnio po meczu Turcja - Szwajcaria, 
zanim znane były raporty obserwato
rów i sędziów - oświadczył Sahin tu
reckiej telewizji NTV. (wok)

Rodzinnie
przy szachownicach

Po raz czwarty w Koszalinie roz
grywane będą Otwarte Mistrzo
stwa Miasta w Szachach Rodzin
nych. - Celem tego cieszącego się 
dużą popularnością turnieju jest 
popularyzacja „królewskiej gry” 
oraz integracja rodzin - mówi pre
zes głównego organizatora impre
zy, Akademickiego Klubu Szacho
wego Hetman Politechnika Kosza
lińska, Marian Kanarek. Puchary 
dla trzech najlepszych drużyn 
ufundował prezesa Koszalińskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyle- 
sie .

Udział w rodzinnych mistrzo
stwach, które rozegrane będą już w 
tę sobotę (11 lutego) o godzinie 
10.00 w klubie KSM Przylesie przy 
ul. Szenwalda 2, mogą wziąć zespo
ły trzyosobowe: dwoje rodziców + 
dziecko lub rodzic + 2 dzieci. Do
puszcza się również udział zespo

łów składających się z dwójki za
wodników (rodzic + dziecko).

Zgłoszenia drużyn przyjmowane 
będą na kwadrans przed rozpoczę
ciem turnieju, na miejscu rozgry
wania zawodów. Wpisowe wynosi 
20 zł od drużyny.

W turnieju obowiązywać będzie 
system rozgrywek szwajcarski dru
żynowy. Rywalizacja toczyć się bę
dzie na dystansie 9 rund tempem 
po 15 minut na partię dla zawod
nika, kojarzenie komputerowe. W 
przypadku zgłoszenia się do zawo
dów mniej niż 10 drużyn obowiązy
wać będzie system kołowy (każda 
drużyna z każdą). Kolejność miejsc 
w mistrzostwach będzie ustalana 
na podstawie liczby zdobytych tzw. 
małych punktów (za partię), a w 
przypadku ich równości decydować 
będą punkty meczowe, a następnie 
wartościowania, (jak)
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„Ręczny budżet”, czyli przy kasie
Podział miejskich pieniędzy na kluby sportowe w Koszalinie

I1.KSAZS Koszalin 95 000 100 000 - 195 000
2|SPR Gwardia . . . . . . . _ 75 300 148 500 - MML
3.Koszaliński Powiatowy SZS 60 000 - - 60 000

i 4.MKS Znicz 41000 240 000 - 281 000
5.ZKS Koszalin 55 700 51500 - 107 200
6.KJ Samuraj 93 500 44 000 - 137 500
7.MKKS Żak 30 000 17 000 - 47 000
8.KU AZS Politechnika 170 000 45 000 - 215 000
9.KK Taekwon-do Bałtyk 13 700 - 75 000 88 700
10. KK Piłki Nożnej Bałtyk 58 700 336 000 - 394 700 1
11. Klub Lekkoatletyczny 

Bałtyk 28 600 28 600
12.KK Karate Kvokushin 18 600 24 500 - 43100
13.KIS taolinionin. . . . . . . 12 300 7 000 - . Jima.
14. Koszalińskie TKKF 25 000 66 000 - 91 000 1
15.MKR Tramp 12 700 - - 12 700 1
16.AKS Hetman-Politechnika 59 000 16 000 - 75 000 1
17.KKSW Gwardia 23 000 36 000 - 59 000
18. Atletyczny Klub Sportowy 14 600 34 000 - 48 600
19.KS Judo Gwardia 34 200 39 000 - 73 200 1

Kolejno podano: Ip. nazwa klubu, kwota Ipffiałalność merytoryczną, pienią
dze na wynajem obiektów, utj^tf^roDiektów, razem.
Źródło: Podział dotacji z zakresuupowszechniania kultury fizycznej Urzędu Miej
skiego w Koszalinie

1 20. KUKS Spółdzielca 3 900 - - 3 900
21.SS Niepełnosprawnych 12 000 116 700 - 128 700
22. UKS Bronek 10 500 - - 10 500
23. UKS Szesnastka 11 000 9 000 - 20 000
24. UKS Dziewiątką 4 900 - - 4 900
25. Siatkarskie TS 4 500 20 000 - 24 500
26.TP Gwardia Granica 62 000 722 000 - 784 000
27. SS Amsport - 38 000 - 38 000
28. KS Rugby Club Koszalin 3700 210 000 - 213700
29. Klub Tenisowy Bałtyk 13 500 - - 13 500
30. KK Oyama Karate - 4 800 - 4 800
31.KKK Carting Center 4 900 - - 4 900

Jeżeli ktoś uważa, że sport w 
Koszalinie to przede wszystkim 
koszykówka jest w błędzie. 
Koszalin piłką ręczną stoi! W 
tegorocznym budżecie najwię
cej, bo aż 170 tysięcy złotych, 
otrzymał otrzymał na dziaal- 
nośc sportową Klub Uczelniany 
AZS Politechnika Koszalińska, 
w którym wiodącą sekcją są 
występujące w ekstraklasie 
szczypiornistki.

Sportowcy-studenci wprost zadzi
wiają tempem wzrostu przyznawa
nych przez miejskich urzędników 
dotacji. W 2004 roku musieli zadowo
lić się jedynie kwotą 51 tysięcy zło
tych. Rok później dostali już niemal 
120 tysięcy złotych, a teraz aż 170. 
Czyli w tym czasie potroili swoje 
wpływy z samorządowej kasy. Żaden 
inny klub w mieście na taką hojność 
prezydenta nie może liczyć. Nam, ki
bicom i sympatykom sportu, pozosta
je mieć jedynie nadzieję, że studenci 
dopasują do uzyskanych dotacji swój 
poziom sportowy. Bo na razie z tym 
ostatnim bardzo krucho...

75 tysięcy mniej od AZS Politechni
ki Koszalińskiej dostał Klub Sporto
wy AZS Koszalin. Ib grający od trzech 

a lat w ekstraklasie koszykarze.AZS 
| dostał 20 tysięcy złotych mniej niż w 
| ubiegłym roku. Niemal tyle samo zło- 
* tówek co koszykarze na działalność 
| sportową dostał Klub Judo Samuraj, 
o' Jego prezesem jest obecny trener ka- 

dry narodowej judoków - Marian Ta- 
^ łaj. Judocy Samuraja będą musieli

„przeżyć” ten rok za 93500 złotych. 
Drugi z koszalińskich klubów judo - 
Klub Sportowy Judo Gwardia musi 
zadowolić się kwotą 34200 złotych.

Wśród „najbogatszych”, czyli tych 
stowarzyszeń, które otrzymały naj
większe pieniądze znaleźli się także 
grający w II lidze piłkarze ręczni 
KSPR Gwardii Koszalin - 75300 zł. 
To jednak o 7 tysięcy mniej niż przed 
rokiem. Na konto czwartoligowych 
piłkarzy nożnych TP Gwardii Grani
ca Koszalin wpłynie 62000 złotych.

W tym roku Urząd Miejski wyda 
łącznie na działalność klubów sporto
wych niemal 3,5 min złotych. Z tego 
na funkcjonowanie klubów - opłata 
trenerów, zakup sprzętu sportowego, 
odżywki, wyjazdu na zawody itp. nie
co ponad milion złotych. Kolejne 2,5 
min pochłonie zapłata za korzystanie 
przez koszalińskich sportowców z 
obiektów. Pieniądze na utrzymanie 
obiektu otrzyma tylko jedno stowa
rzyszenie - Koszaliński Klub Ta- 
ekwon-do Bałtyk. Kwota 75 tysięcy 
złotych stanowi jedynie 60 procent 
kosztów, jakie musi ponieść ten klub, 
związanych z utrzymaniem bieżącym.

Trzeba przyznać, że w tym roku pre
zydent dużo lepiej przyłożył się do po
działu sportowych złotówek. W zasa
dzie każda ma swoje uzasadnienie, 
ale... Dziwi mnie fakt, że zawodnicy 
Klubu Lekkoatletycznego Bałtyk otrzy
mali pieniążki na swoją działalność 
merytoryczną, a zapomniano przyznać 
im złotówki na korzystanie z obiektu. 
Ib pomyłka, czy może Zarząd Obiektów 
Sportowych, który jest zarządcą hali i 
stadionów w Koszalinie, zamierza uży
czyć temu klubowi swoje obiekty.

Wojciech Kukliński

Kudłacz
kontuzjowana

Zatrzymani Bryant i „Tłoki”

Jedna z najlepszych snajperek eks
traklasy piłkarek ręcznych, Karolina 
Kudłacz, wychowanka słupskiego tre
nera Adama Fedorowicza, jest kontu
zjowana. Kudłacz, która w 16 meczach 
zdobyła 145 bramek doznała kontuzji 
w meczu AZ S AWFi S Gdańsk z druży
ną Startu Elbląg.

- Tb była nasza pierwsza akcja w tym 
meczu. Biegłam do kontry i nawet 
przez myśl mi nie przeszło, że za chwi
lę ktoś zapoluje na moje kości. Tym 
kimś była Monika Pełka-Fedak, za
wodniczka, której pół ligi unika, a dru
gie pół po prostu się bo - mówi Kudłacz.

- Byłam rozpędzona, wyskoczyłam 
w górę, oddałam rzut... i wtedy zo
stałam brutalnie zaatakowana przez 
Pełkę-Fedak. Żeby nie spaść na gło
wę, wystawiłam prawą rękę. Nieste
ty, upadłam na nią na tyle nieszczę

śliwie, że doznałam groźnej kontuzji 
stawu łokciowego. Jeszcze nie wiem, 
kiedy wrócę na boisko, ale nie nastą
pi to szybko. Ta zawodniczka od 
dawna daje nam się we znaki. Teraz 
upolowała mnie, wierzę, że nie zro
biła tego umyślnie - dodaje K.Ku- 
dłacz.

Fakt brutalnej gry ełblążanki po
twierdzają nie tylko gdańszczanki, ale 
również piłkarki innych klubów. - To 
nie pierwszy wybryk Pełki-Fedak - 
mówi najlepsza polska skrzydłowa 
Sabina Włodek z SPR ICom Lublin. - 
Powiem szczerze, że gdy widzę ją na
przeciwko siebie, zaczynam się oba
wiać o swoje zdrowie. Dużo zależy do 
sędziów, którzy powinni bezwzględnie 
tępić przejawy wszelkiego chamstwa 
na parkietach polskiej ligi - dodaje 
Włodek, (wok)

Koszykarze Dallas Ma
vericks do 12 meczów 

przedłużyli we wtorek zwycięską se
rię na parkietach ligi NBA. Kolejnym 
zespołem, który nie sprostał Mavs 
był Los Angeles Lakers. Mecz w Dal
las zakończył się zwycięstwem gospo
darzy 102:87. Gościom nie pomógł 
tym razem nawet Kobe Bryant. Po
dwajany, a nawet potrajany w obro
nie superstrzelec zdobył tym razem 
tylko 24 punkty, trafiając tylko 5 z 22

26-letni Serb Dorde Jo- 
vanovic to kolejny kandy

dat na środkowego zespołu koszykar
skiej ekstraklasy Era Śląsk Wrocław. 
Mierzący 209 cm koszykarz, który 
występował w zespole ze Słowenii -

rzutów z gry. Po raz pierwszy od 17 
meczów Bryant nie był najlepszym 
strzelecem zespołu. Rekordowe w 
karierze 28 punktów zdobył Brian 
Cook. Najskuteczniejszym zawodni
kiem ekipy z Teksasu był Dirk No- 
wiztki, który uzyskał 26 pkt.

Ósmej porażki w sezonie doznało 
Detroit Pistons. Zespół z najlepszym 
bilansem w całej lidze (39 zwycięstw, 
8 porażek) uległ jednej z najsłabszych 
ekip, Atlancie Hawks 98:99. Bohate-

Krka Nove Mesto - po odejściu Ra
fała Bigusa ma być zmiennikiem 
pierwszego centra, Amerykanina 
Kevina Fletchera.

Jovanovic w sezonie 2005/2006 roze
grał w Słowenii 10 spotkań. Występując

rem „Jastrzębi” był Joe Johnson, któ
ry na 7,5 sekundy przed końcem me
czu uzyskał zwycięskie punkty. Był on 
również najlepszym strzelcem zespo
łu, zdobywając 29 pkt. Tyle samo dla 
pokonanych uzyskał Tayshaun Prin
ce. Warto dodać, że „Tłoki” po raz 
pierwszy w tym sezonie przegrały 
drugi mecz z rzędu. Inne wtorkowe 
wyniki: New York Knicks - Los Ange
les Clippers 82:85, Sacramento Kings 
- Memphis Grizzlies 104:96. (jak)

średnio po 25 minut w meczu, zdobywał 
dla swojej drużyny 10,2 pkt i prawie 8 
zbiórek. Jeżeli Śląsk zdecyduje się na 
jego zatrudnienie, oznaczać to będzie 
rezygnację z innego testowanego zawod
nika, Amerykanina Randalla Orra. (jak)

Daniels 
zostaje

Na wstępie uspokajamy kibiców, 
że nie chodzi o amerykańskiego 
centra Larry’ego Danielsa, który 
był testowany (prezentując fatalną 
grę) przez AZS Gaz Ziemny Kosza
lin w meczu z Energą Czarni 
Słupsk. Daniels, o którym mowa w 
tytule, ma na imię Miles i zostanie 
zawodnikiem innego zespołu eks
traklasy DGP Azoty Unia Tarnów. 
25-letni, mierzący 200 cm skrzydło
wy podpisze z „Jaskółkami” kon
trakt do końca sezonu 2005/2006.

W trakcie testów Amerykanin 
wystąpił w dwóch meczach (śred
nio 29 minut na parkiecie), zdoby
wając średnio 16 punktów i 5 zbió
rek w każdym. Szczególnie dobrze 
zagrał w 18. kolejce w zwycięskim 
meczu z Energą Czarnymi, będąc 
najlepszym strzelcem Unii (21 
pkt). (jak)

Szukają zmiennika

Trefne badania lekarskie
Prokuratura Rejonowa w Kędzie- 

rzynie-Koźlu skierowała do sądu akt 
oskarżenia przeciwko prezesom czte
rech LZS-ów, którzy załatwili dla 
swoich zawodników fałszywe za
świadczenia o badaniach lekarskich. 
Kędzierzyński lekarz, który wystawił 
te druki w zamian za 500 złotych, 
przyznał się do winy i złożył wniosek 
o samoukaranie.

- Groziło mu do 8 lat więzienia. Zło
żył wniosek o 1,5 roku więzienia w za
wieszeniu na trzy lata, roczny zakaz 
wykonywania zawodu lekarza oraz 6 
tysięcy'złotych grzywny - powiedzia
ła Lidia Sieradzka, rzecznik opolskiej 
Prokuratury Okręgowej.

Prezesom klubów w Starym Koźlu, 
Starej Kuźni, Bierawie i Kotlami 
grozi kara do 5 lat więzienia za na

kłanianie do fałszowania dokumen
tów i do 2 lat za pokazywanie sfałszo
wanych badań sędziom. Jak ustaliła 
prokuratura, trefne badania miało 
ponad 70 zawodników.

- Sprawa może wyglądać na niezbyt 
poważną, ale wystarczy przypomnieć 
niedawny przypadek zawodnika LZS, 
który zmarł na murawie boiska w trak
cie meczu - dodaje Sieradzka, (wok)

f Elita 
na starcie

Wszystkie ekipy elity staną na star
cie marcowego wyścigu kolarskiego 
Paryż-Nicea, który w ubiegłym roku 
otwierał nowy cykl Pro Tour, a w tym 
sezonie znalazł się poza nim.

- Konflikt wokół Pro Tour wciąż 
nie został rozwiązany, a my nie 
chcieliśmy wszczynać wojny z eki
pami - powiedział dyrektor wyści
gu Christian Prudhomme podczas 
prezentacji trasy. Paryż-Nicea jest 
organizowany, podobnie jak Tour de 
France i kilka innych dużych wyści
gów we Francji, przez Stowarzysze
nie ASO, które postanowiło w tym 
roku odłączyć się od Pro Tour. Taką 
samą decyzję podjęli m.in. organi
zatorzy Giro dTtalia i Vuelta a 
Espana, co postawiło pod znakiem 
zapytania przyszłość tej kolarskiej 
Ligi Mistrzów. Sprawa nie jest jesz
cze rozstrzygnięta. Międzynarodo
wa Unia Kolarska, pomysłodawca 
Pro Tour, wciąż prowadzi negocja
cje z organizatorami największych 
wyścigów we Francji, Włoszech i 
Hiszpanii, mające na celu uratowa
nie tego cyklu. W ubiegłym sezonie 
Pro Tour składał się z 27 najwięk
szych wyścigów jednodniowych i 
wieloetapowych (m.in. Tour de Po- 
logne), w których ścigało się obo
wiązkowo 2p grup. W tym sezonie 
licencje Pro Tour nadal posiada 20 
ekip. (wok)

Dwie kolejki
Mecze 6. i 7. kolejki ro

zegrały zespoły Powiato
wej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. 
Na prowadzeniu ZE St. Miszczaka, 
który po dwóch kolejnych zwycięskich 
meczach ma przewagę 2 punktów nad

7. kolejka
ZE Sf. Miszczaka - Delfin Darłowo 3:2 
MAK-GAZ - Olszewski i Synowie 1:3 
ZS Agrotechnicznych - Strażak Darłowo 2:3 
MAK-GAZ - Delfin Darłowo 1:3

Lotnikiem Darłowo. Nadal bez wygra 1, ZE St. Miszczaka 7
Lotnik Darłowo 6

13
11

20-8
16-4nej pozostaje Starostwo Powiatowe. 2.

6. kolejko 3. Olszewski i Synowie 7 11 15-11
Lotnik Darłowo - Starostwo Powiatowe 3:0 4. Delfin Darłowo 7 11 15-13
ZS Agrotechnicznych - ZE St. Miszczaka 0:3 5. ZSAgrotech. 8 11 15-17
Strażak Darłowo - Delfin Darłowo 1:3 6. MAK-GAZ 7 10 12-17
Olszewski i Synowie - Lotnik Darłowo 0:3 7. Sztorm Darłowo 8 9 6-21
Strażak Darłowo - Sztorm Darłowo 3:0 8. Strażak Darłowo 4 7 10-6
Sztorm Darłowo - Starostwo Powiatowe 3:0
Strażak Darłowo - MAK-GAZ 3:1

9. Starostwo Powiatowe 5 5 1-15
(jak)

Mistrzostwa niepełnosprawnych 
alpejczyków

Po sześciu latach przerwy w roku 
ubiegłym Międzynarodowe Mistrzo
stwa Polski w Narciarstwie Alpej
skim Niepełnosprawnych EDF CUP 
2006 wróciły do kalendarza imprez 
sportowych Polskiego Związku Spor
tu Niepełnosprawnych (PZSN) 
„Start” w Warszawie. Ubiegłoroczne 
zawody spowodowały rozruch nar
ciarstwa niepełnosprawnych w Pol
sce, efektem czego jest ogromna licz
ba zgłoszeń na kolejne zawody, któ
re odbędą się w dniach 15-18 lutego.

Nasza narodowa reprezentacja nar
ciarzy alpejskich z sezonu na sezon no

tuje lepsze wyniki w zawodach między
narodowych. Dzięki MP będzie można 
łatwiej wyłaniać utalentowanych nar
ciarzy, którzy w przyszłości wejdą w 
skład reprezentacji paraolimpijskiej. W 
trakcie tegorocznych MP zostaną wrę
czone nominacje paraolimpijskie dla 
alpejczyków udających się na zimowe 
igrzyska paraolimpijskie Turyn 2006.

Zawody zostaną rozegrane naj
prawdopodobniej na trasie nr 5 Gli
wickiej Agencji Turystycznej („Bień- 
kula”) lub nr 9 („Golgota”), jednych z 
najtrudniejszych tras zjazdowych w 
Szczyrku, (wok)

Kontuzja
Apodaki

W najbliższą niedzielę 
(12 bm.) koszykarze AZS 
Gaz Ziemny Koszalin 
zmierzą się w Grudzią
dzu z rewelacyjnym be- 
niaminkiem Dominet Ba

sket Ligi, Polpakiem Świacie. Pecha 
przed tym meczem miała jedna z 
największych gwiazd ekstraklasy, 
rzucający świecian Rick Apodaca 
(25 lat, 190 cm), który na jednym z 
treningów złamał palec lewej ręki. 
W tej sytuacji jego występ nie tylko 
w niedzielnym meczu, ale i w pozo
stałej części obecnego sezonu stanął 
pod sporym znakiem zapytania. 
Portorykańczyk to aktualnie trzeci 
strzelec DBL, ze średnią 20,3 punk
tu na mecz.

Kontrakt do końca sezonu z Polpa
kiem podpisał natomiast silny skrzy
dłowy, Jerome Beasley (26 lat, 206 
cm). Amerykanin wystąpił w tym 
sezonie w zespole Aleksandra Kruti- 
kowa w meczu z Erą Śląskiem Wro
cław, zdobywając 15 punktów i 4 
zbiórki, (jak)

Na zdjęciu: - Czy to już dla mnie koniec sezonu?-zastanawia się zapewne Rick Apodaca.

Trzy pięciosetówki
Po kilku mniej cieka

wych rundach, spotkania 
9. kolejki Koszalińskiej Ligi Amator
skiej Piłki Siatkowej przysporzyły wi
dzom sporo emocji. Pierwszy raz w 
obecnym sezonie oglądano aż trzy spo
tkania, w których do wyłonienia zwy
cięzców często potrzebowano tie-bre- 
aków. Na specjalne wyróżnienie zasłu
żyli zawodnicy Zakładu Energetyczne
go i CSSP, których pojedynek stał mo
mentami na bardzo wysokim poziomie.

Na dwie kolejki przed końcem run
dy zasadniczej jest jeszcze sporo kwe- 
sti do wyjaśnienia. Po układzie spo
tkań można się spodziewać zaciętej 
walki o 6. lokatę, premiowaną awan
sem do grupy walczącej o mistrzo
stwo, pomiędzy zespołami AZS Poli

techniki I, Zakładu Transportu Ener
getycznego oraz Poldanoru Zegrze.

Wyniki 7. kolejki KLAPS i tabela: 
Auto-Debiutanci - Sami Swoi 2:3 
(25:23, 18:25, 15:25, 25:23, 9:15), 
Zakład Energetyczny - Centrum 
Szkolenia Sił Powietrznych 3:2 
(25:16, 17:25, 23:25, 25:19, 15:12), 
AZS Politechnika I -AZS Politechni
ka II 3:0 (25:19,25:11,25:12), Zakład 
Transportu Energetycznego - Rymań 
2:3 (19:25,25:17,25:23,21:25, 7:15), 
Elhus-Markomp - Poldanor Zegrze 
3:1 (25;10, 17:25,27:25,25:23).

1. Elhus-Markomp 9 23 25-7
2. Telekomunikacja 7 21 21-1
3. Zakład Energetyczny 9 20 21-10
4. Ganz Polska 8 18 19-8

5. CSSP
6. AZS Politechnika
7. ZTE
8. Poldanor
9. Rymań

10. Sami Swoi
11. AZS Politechnika II
12. Auto-Debiutanci

I 9

9

17
15
12
12

9
5
3
1

20-9
18-15
18-17
13-16
11-21
7-23
4-24
2-27

Następna kolejka spotkań odbędzi 
się 12 bm. (niedziela). W hali Politech 
niki Koszalińskiej przy ul. Racławic 
kiej grać będą: boisko A - gddz. 10.01 
- Politechnika II - Zakład Transporti 
Energetycznego, godz. 11.15 - CSSP 
Elhus-Markomp; boisko B - godz 
10.00 - Telekomunikacja — Zakła< 
Energetyczny, godz. 11.15 -Auto-De 
biutanci - Ganz Polska, (jak)
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Na sukcesach Polaków 
można sporo zarobić

Na sukcesach olimpijskich 
Adama Małysza, Tomasza 
Sikory czy Justyny Kowal
czyk można sporo zarobić. 
Oboje nie są, zdaniem 
bukmacherów faworytami, i 
w przypadku ich sukcesów 
ci gotowi są wypłacić 
poważne sumy.

Według jednej z międzynarodo
wych firm bukmacherskich, fa
worytem pierwszego konkursu 
skoków - w niedzielę 12 lutego na 
skoczni HS 106 - jest JanneAho- 
nen. Za każde euro postawione 
na Fina, w przypadku jego trium
fu, można zarobić cztery.

Szanse Małysza oceniane są 
jako 26:1. Wyższe notowania, 
oprócz Ahoneha, ma jeszcze 
ośmiu skoczków. Za najgroźniej
szych rywali Fina uchodzą jego 
rodak Matti Hautamaeki, Czech 
Jakub Janda i Norweg Roar Ljo- 
ekelsoey.

Pierwsza konkurencja z udzia
łem biathlonisty Tomasza Sikory 
- bieg na 20 km - odbędzie się już 
w sobotę. Zdecydowanym fawory
tem jest, według bukmacherów, 
Norweg Ole Einar Bjoerndalen - 
2,75:1. Jeżeli ktoś zdecyduje się 
postawić choć jedno euro na wy
graną Sikory, który był w tej kon
kurencji mistrzem świata, w 
przypadku jego sukcesu zarobi 
34. Oprócz Bjoerndalena, naj-

Na zdjęciu: Na wygranej Małysza można zbić pokaźną sumkę. Szanse Małysza na olimpijskie „złoto” ocenia
ne są przez bukmacherów jako 26:1.

większe szanse na złoty medal 
mają Francuz Raphael Poiree oraz 
czwórka Niemców z Ricco Grossem 
i Svenem Fisherem na czele.

W niedzielę po raz pierwszy w 
Turynie zaprezentuje się Justyna 
Kowalczyk. Każdemu kto postawi 
na zwycięstwo Polki w biegu łączo
nym 2x7,5 km techniką klasyczną 
i dowolną gotowi są wypłacić 51-

krotność stawki. Faworytką tej 
konkurencji jest Norweżka Marit 
Bjoergen - 2,6:1. Wysoko oceniane 
są także szanse Czeszki Kateriny 
Neumannovej, Kanadyjki Beckie 
Scott i Rosjanki Julii Czepałowej.

Generalnie bukmacherzy nie 
wierzą w polskich sportowców. Jed
na z rodzimych firm uważa, że zde
cydowanie najbardziej prawdopo

dobna liczba medali, z którą wró
cą z Turynu reprezentanci Polski, 
to zero lub jeden (1,25:1). Jeżeli 
ktoś uważa, że „biało-czerwoni” wy
walczą więcej niż cztery medale, to 
może zarobić ośmiokrotność staw
ki zakładu. Igrzyska olimpijskie w 
Turynie rozpoczną się w piątek 10 
lutego.

(wok)

y Ekspres
forino aooB ___ ~m—«■ za medal

- Ja za zdobycie medalu dostałam ekspres do 
kawy. Do tego Polski Komitet Olimpijski dodał 
równowartość jednej pensji, a ze związku komplet 
sztućców. Ale to nieważne. Gdybym nawet wygrała 
w totolotka milion złotych, kupiłabym sobie miesz
kanie i samochód, ałe nie zwiedziłabym całego 
świata, nie zobaczyłabym tego, co mi dało łyżwiar
stwo. Dlatego wszystkich gorąco namawiam do 
uprawiania sportu. Kiedyś może był on inny. Nie 
było różnych dopingów, tych wszystkich anaboli- 
ków. Ale i ja czuję się świetnie i do dziś na łyżwach 
jeżdżę - mówi Helena Pilejczykowa, brązowa me
dalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim z 
igrzysk w Squaw Valley 1960.

(wok)

Maskotki
rorino^sooB Maskotkami roku, były dwie niekonwencjonal

ne Igrzysk Olimpij- ne lalki Ateny i Apolla, bohaterów 
o2006KRT/Buii. skich w Turynie greckiej mitologii; cztery lata wcze-

będą: Neve - („ona” śniej znakiem rozpoznawalnym 
powstała ze śniegu) i Gliz („on” po- letnich igrzysk w Sydney były trzy 
wstały z lodu). Obie przypominają zwierzęce figurki - Syd, Olly i Mil- 
nieco postacie z japońskich kresko- lie. Pierwsza, oficjalnie uznana 
wek. Mają przypominać o solidar- maskotka olimpijska, pojawiła się 
ności, radości i przyjaźni między na zimowej olimpiadzie w Greno- 
narodami. ble, w 1968 roku. Była to kukiełka

Przypomnijmy, że symbolem let- narciarza, zwana Schuss, 
niej olimpiady w Atenach, w 2004 (wok)

Na zdjęciu: -
Za olimpijski me
dal dostałam 
ekspres do kawy 
- mówi Helena 
Pilejczykowa.

mmmmm, i :
i Au. ■ w M

KRÓTKO

FORMUŁA 1

Belgii na forze Spa-Francor- 
champs. W tej sytuacji w sezonie 
2006 odbędzie się 18 wyścigów o 
mistrzostwo świata Formuły 1. Or
ganizatorzy Grand Prix Belgii pro
blemy finansowe mieli także w 
ubiegłym roku, ale dzięki pomocy 
FIA udało im się imprezę przepro
wadzić. W tym roku FIA nie zde
cydowała się jednak na utrzyma
nie przynoszącej straty eliminacji 
MŚ.

PIŁKA NOŻNA_____________
■ Agent Grzegorza Rasiaka 

Giorgio de Giorgis powiedział, że 
Polski piłkarz uzgodnił warunki 
wypożyczenia do Southampton. 
Napastnik Tottenhamu ma wystę
pować w zespole „Świętych” do 
końca sezonu

- Zobaczymy czy po zakończe
niu wypożyczenia Southampton 
będzie zainteresowane wykupie
niem Rasiaka - powiedział agent 
piłkarza. W poprzednim sezonie 
Rasiak był czołowym zawodni
kiem grającego na zapleczu eks
traklasy Derby County. Strzelił 16 
bramek w lidze, co znalazło uzna
nie u szefów klubów Premiership. 
W efekcie, dosłownie minuty 
przed zamknięciem letniego 
„okienka” transferowego, za dwa 
miliony funtów przeszedł do Tot
tenhamu.

W ekipie „Kogutów” spisywał się 
bardzo słabo, grał niewiele, a jego 
odejście było kwestią czasu.

(wok)

■ Z powodu 
problemów fi
nansowych od
wołano zapla
nowany na 17 
września wy
ścig Formuły 1 
o Grand Prix

Na zdjęciu: Grzegorz Rasiak został wypożyczo
ny do Southampton.

OLIMPIZM
■ Światowej sławy tenor 70- 

letni Luciano Pavarotti zaśpie
wa podczas piątkowej ceremo
nii otwarcia igrzysk olimpijskich 
w Turynie. Szczegółów wystę
pu włoskiego artysty nie ujaw
niono.

Pavarotti, a także dwaj inni słyn
ni śpiewacy operowi - Placido 
Domingo i Jose Carreras, nazy
wani Trzema Tenorami, występo
wali na czterech ostatnich turnie
jach finałowych mistrzostw świa
ta w piłce nożnej - w Rzymie 
(1990), Los Angeles (1994), Pa
ryżu (1998) oraz Jokohamie 
(Z002).

TENIS
■ W pierwszej rundzie turnie

ju tenisowego WTA w Paryżu 
(pula nagród 600 tys. dolarów) 
Marta Domachowska przegrała 
0:6, 5:7 z Francuzką Tatianą 
Golowin.

Najlepsza obecnie polska teni- 
sistka, sklasyfikowana na 53. 
miejscu w świecie, w tym roku w 
turniejach WTA nie wygrała jesz
cze żadnego meczu.

WIOŚLARSTWO
■ Robert Sycz został sklasyfi

kowany na szóstym, a Tomasz 
Kucharski na siódmym miejscu w 
rankingu Międzynarodowej Fede
racji Wioślarskiej (FISA) na naj
lepszych wioślarzy.
Pierwsze 

miejsce zajęli 
Niemka Kathrin 
Boron (siedem 
m istrzostw 
świata i cztery 
mistrzostwa 
olimpijskie) 
oraz Duńczyk 
Thomas Ebert 
(siedem mi
strzostw świata 
i jedno olimpij
skie).

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

Czarni tuż za podium
Jak już informowaliśmy, w 
Słupsku rozegrano li turniej z 
cyklu EYBL (I Dywizja Europej
skiej Młodzieżowej Ligi Koszy
kówki). - Jest to swojego 
rodzaju odpowiednik dorosłej 
Ligi Bałtyckiej - powiedział 
Robert Jakubiak, trener koszy
karzy Czarnych Słupsk. Zespół 
Czarnych Słupsk zajął 4. 
miejsce, ustępując naprawdę 
klasowym rywalom.

Podopieczni Roberta Jakubiaka 
wygrali 3 z 5 rozegranych meczów 
i tylko na skutek słabszego bilan
su małych punktów zajęli gorsze 
miejsce niż Marczulonis Wilno i BS 
Wilno. Bezkonkurencyjny okazał 
się zespół Sabonisu Kowno, który 
nie zaznał goryczy porażki. Warto 
zauważyć, że miejsce Czarnych mo
gło być znacznie lepsze, gdyby tra
fili z formą na pierwszy dzień tur
nieju, podczas którego ponieśli 
dwie porażki z BS Wilno (59-66) 
oraz z Sabonis Kowno (72-54). W 
sobotę i niedzielę było już jednak 
znacznie lepiej. Czarni wygrali ko
lejne trzy spotkania z: BS Kowno 
(64-59), VEF Ryga (46-41) oraz z 
BS Valmeira (69-62). — Cały zespół 
Czarnych zasługuje na wyróżnie-

Na zdjęciu: Juniorzy Czarnych Słupsk w silnie obsadzonym turnieju 
zajęli wysokie czwarte miejsce.

nie. Chłopcy pokazali się z bardzo 
dobrej strony - powiedział Robert 
Jakubiak, szkoleniowiec słupskiej 
ekipy. W imprezie nie brakowało 
walki i efektownych akcji, a wszy
scy zawodnicy zagrali na miarę 
własnych możliwości. - Impreza 
udała się zarówno pod względem 
sportowym, jak i organizacyjnym. 
Jestem pewny, że o kilku zawodni
kach z Sabonisu Kowno czy Mar-

czulionisu Wilno będzie za parę lat, 
głośno w Europie - dodał trener 
Czarnych. Niestety, na uroczystym 
zakończeniu miało miejsce nie
przyjemne zdarzenie. Trener BS 
Valmeira wykazał się brakiem tak
tu. Poproszony o odebranie nagro
dy, ostentacyjnie opuścił salę, udo
wadniając tym samym, że niektó
rzy nie potrafią przegrywać i cie
szyć się koszykówką, (ada)

Lechia - Drutex-Bytovia 4:1

Aż kości trzeszczały
W spotkaniu sparigowym pomię

dzy Pogonią Lębork a Druteksem 
- Bytovia Bytów padł wynik nieko
rzystny dla bytowian - 1:4 (2:0). 
Mecz rozegrano na sztucznej mu
rawie w Akademii Wychowania Fi
zycznego i Sportu w Gdańsku. 
Bramki dla Lechii zdobywali: Wi
śniewski (w 14. i 36. minucie) oraz 
Hirsz (w 74. min) i Cetnarowicz (w 
77. min). Honorowego gola dla By- 
tovi zdobył na 10 minut przed koń
cem spotkania Szymlek. Mecz ob
fitował w wiele brutalnych, nie- 
sportowych zagrań, co wywołało 
złość Waldemara Walkusza, szko
leniowca Bytovi. —Nie powinno się 
tak ostro walczyć w grze kontrolnej.

Momentami aż kości trzeszczały - 
powiedział trener.

W drugim meczu towarzyskim 
bytowscy piłkarze zremisowali 2:2, 
a rywalem ich był zespół Zenitu 
Łęczyce. Tym razem trener dał po
grać młodym piłkarzom, wysyłając 
na odpoczynek graczy z podstawo
wego składu. Gole zdobywali: Ka
mil Samula, Andrzej Seta (dla Ze
nitu) i Artur Kobiella, Dawid Li

twiński (dla Bytovi). Tym razem 
bytowska ekipa zagrała w składzie: 
D. Misiura - Sandak, Mach, Osiń
ski, Śmigiel, G. Misiura, Kobiella, 
Dziki, Spryszyński, Soldatke. Na 
rezerwy wchodzili: Oleszkiewicz, 
Semeniuk, Szymlek i Paraficz. 
Kolejny sparing bytowianie roze
grają w sobotę, a rywalem ich bę
dzie Drutex - Kaszubią Kościerzy
na (III liga), (ada)

Drytex - Bytovia Bytów: D. Misiura - Oblizajek, Mądzelewski, Mie- 
lewczyk, Maciejewski- Bryndal, Kobiella, Mach, Kalamaszek, Kłos - Ła- 
pigrowski

Na zmiany wchodzili: Sandak, Kłączyński, Szymlek, Litwiński, G. Mi
siura.

JBt Koszykarze 
prywatnie

Chcesz pomóc w tworzeniu nasze
go „Głosu pod Koszem”? Teraz 
masz taka okazję. Jeśli jesteś w 
posiadaniu jakiegoś ciekawego 
zdjęcia z koszykarzami naszej dru
żyny - Energi Czarnych Słupsk, 
wyślij je do nas. Interesują nas 
zwłaszcza takie zdjęcia, które po
kazują koszykarzy prywatnie. Naj
ciekawsze ukażą się w gazecie.

Fotki prosimy wysyłać na e-maila 
słupskiej redakcji sportowej 
glosslup@bicom.pl

(ada)

r Porażka 
Pogoni

Niestety, w kolejnym rozegranym 
sparingu porażki doznali piłkarze 
Pogoni Lębork. Ulegli drużynie 
Startu Mrzezino (IV liga) 2:3 (1:1).

Jako pierwsi do bramki rywala 
trafili gracze z Mrzezina. Stało się 
to za sprawą Marka Piepera, któ
ry w 23. minucie spotkania nie dał 
szans lęborskiemu bramkarzowi — 
Sęktasowi. Następne dwie bramki 
strzelili piłkarze Pogoni. Gole Łu
kasza Łapigrowskiego i Jarosława 
Jażdżewskiego wlały nadzieję w 
lęborskich kibiców. Kiedy wydawa
ło się, że spotkanie to zakończy się 
zwycięstwem ekipy z Lęborka, do 
ataku przeszli goście, którzy nie 
mieli nic do stracenia. W 83. minu
cie bramkę na 2:2 strzela Tomasz 
Świtała, a co gorsza zwycięskie tra
fienie, na dwie minuty przed koń
cowym gwizdkiem, zalicza Marek 
Rambiert.

Pogoń Lębork: Sęktas - Jasiński, 
Bomba, Nowak — Drzazgowski, 
Iwosa, Kozakiewicz, Piotrowski, 
Łapigrowski - Piwoński, Jażdżew
ski. Na zmianę wchodzili: Smola
rek, Zuchowski, Mrosk. (ada)

Towarzysko
Pierwszoligowa Polonia Warsza

wa przegrała w sparingowym me
czu z drugoligowym ŁKS Łódź 0:3 
(0:2). Bramki ŁKS: Mamia Dżiki- 
ja (20-karny), Michał Rozkwitalski 
(45.) i Łukasz Madej (75.).

(wok)
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