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Co nam da
Mikołaj?
W grudniu kupujemy
przede wszystkim
prezenty. W naszym
raporcie piszemy: Co
dać? Co będzie strzałem
w „dziesiątkę", a co
prezentową gafą? Czy
i jak opakowywać
prezenty?
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www.glos-pomorza.pl

WYDANIE SŁUPSKIE

RADNY CHCE ODWOŁAĆ KOMENDANTA

Odszkodowanie
za więzienie

To nie żadna zemsta

180 tysięcy złotych odszkodowania i zadośćuczynienia
od Skarbu Państwa otrzyma Krystian Majchrowski postanowił Sąd Okręgowy w Słupsku. 23-letni mężczyzna
niesłusznie spędził w poprawczakach cztery lata.
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Słupski radny Mirosław Pająk domaga się odwołania komendanta
słupskiej policji. Jego zdaniem Waldemar Fuchs nie radzi sobie
z kierowaniem jednostką. Słychać jednak głosy, że to zemsta radne
go, któremu policjanci zabrali m.in. dowód rejestracyjny samochodu.
Zdaniem Pająka na ulicach miasta nie jest bezpiecznie. - Ludzie się
boją wychodzić wieczorem z domu - mówi radny.- Policjantów widuje
się rzadko, a na interwencję przyjeżdżają po długim czasie. Jeżeli ko
mendant nie ma przebicia, żeby zorganizować nowe etaty i usprawnić
działanie policjantów, to trzeba poszukać takiego, który będzie miał
przebicie.
Gdy radny zaczął krytykować komendanta, pojawiły się opinie, że
w ten sposób próbuje się odegrać za ukaranie go mandatem. Jak
ustaliliśmy, Mirosław Pająk jechał o 35 kilometrów za szybko i nie
miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. W listopadzie policjanci zatrzy
mali też dowód rejestracyjny jego busa, bo termin badań technicznych
pojazdu minął w lipcu.
Radny uważa jednak, że nie należy łączyć tych spraw. - Mandat za
płaciłem, a za brak badań było mi po prostu wstyd - mówi Pająk. Przegapiłem termin, bo rzadko się zagląda do dowodu rejestracyjne
go. Policjanci mieli prawo tak zrobić, to ja mam się na nich gniewać?
Wdzięczny im byłem.
(law)

TRAGEDIA NA DRODZE

Kierowca zginął na miejscu

Tęsknota
za Gruzją

24-letni Przemysław K. zginął wczoraj w wypadku drogowym w Siera
kowie w gminie Kobylnica. Do tragedii doszło około godziny 9.20.
Rozpędzony peugeot partner na prostej drodze zjechał na lewy pas
ruchu i uderzył w przydrożne drzewo. Siła uderzenia była ogromna.
Ciało mężczyzny, który jechał sam oraz części samochodu znajdowa
ły się kilkadziesiąt metrów od miejsca wypadku. Kierowca zginął
na miejscu.
Nie wiadomo na razie, co było przyczyną tragedii. Okoliczności bada
ją policyjni eksperci pod nadzorem prokuratora. Zdaniem
funkcjonariuszy do wypadku mogło dojść z powodu nadmiernej pręd
kości na śliskiej jezdni.
(krab)

Medea Berianidze-Osuch
jest Gruzinką, choć już
nie ma obywatelstwa
gruzińskiego. Straciła je,
gdy przed 10 laty
zdecydowała się wyjechać
z mężem, który
postanowił wrócić
do Polski. Wyjechała
w poszukiwaniu lepszego
życia Tak samo jak wielu
przedstawicieli gruzińskiej
inteligencji, którzy mieli
na tyle atrakcyjne
zawody, że mogli liczyć
na zatrudnienie
na Zachodzie.
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Fot. TOMASZ CZĘŚCIK

Wc/.orujs/.y wyrok si|d odczytał jedynie w obecności dziennikarzy.
23-letni Krystian Majchrowski z Pruszkowa żądał 500 ty
sięcy złotych odszkodowania.
Podczas ogłoszenia wyroku był
nieobecny, zabrakło także jego
adwokatów. Sąd odczytał wer
dykt jedynie w obecności dzien
nikarzy. - Zdaniem sądu Majchrowski w ciągu jednego mie
siąca
mógł
zaoszczędzić
jedynie tysiąc złotych - uzasad
niał wyrok sędzia Jacek Żółć,
przewodniczący składu orzeka
jącego. - Niewątpliwie większą
kwotę musi stanowić zadość
uczynienie, czyli trzy tysiące
złotych, za każdy miesiąc spę
dzony w areszcie.
Mężczyzna trafił do popraw
czaka jako nastolatek i spędził
tam cztery lata. Pomimo unie
winnienia cały czas ciąży na nim
piętno mordercy. - Kwota 180
tysięcy złotych powinna pozwo
lić mu zmienić miejsce zamiesz
kania i zacząć nowe życie - ar
gumentował sędzia.
Przypomnijmy: w październi
ku 1997 roku Majchrowski został

zatrzymany jako podejrzany
w głośnej sprawie zabójstwa
dwóch dilerów sieci telefonii ko
mórkowej Era w Pruszkowie.
Sąd pierwszej instancji skazał
go na karę 15 lat więzienia. Maj
chrowski odwołał się od wyroku.
Podczas ponownego rozpatrze
nia sprawy został uniewinniony.
Wyrok podtrzymał Sąd Apelacyj
ny. - Aresztowanie przerwało
moją naukę - twierdził podczas
ostatniej rozprawy. - Za kratami
nie mogłem jej kontynuować.
Teraz nie mam życia, bo choć
zostałem uniewinniony prawo
mocnym wyrokiem sądu, dalej w opinii społecznej - ciąży
na mnie piętno mordercy. Nie
mogę przez to znaleźć normal
nej pracy.
Majchrowski podkreśla, że
od wyjścia na wolność do dzisiaj
musi leczyć się psychiatrycznie
i neurologicznie.
- Skazanie mojego klienta
oraz pierwszy proces to jedna
z najbardziej kuriozalnych pomy
łek polskiego wymiaru sprawie-

dliwości - mówił w ostatnim sło
wie mecenas Piotr Kruszyński.
Wyrok jest nieprawomocny
TOMASZ CZĘŚCIK
INDYWIDUALNE
ODSZKODOWANIE

Jacek Żółć
sędzia

- Przy wyroku
nie kierowaliśmy
się przykładami
innych postano
wień sądu
w podobnych
sprawach. Każdy przypadek jest
rozpatrywany indywidualnie. Po
dobnie było w tutaj. Nie jestem
w stanie powiedzieć, czy były wyż
sze odszkodowania w historii
polskiego sądownictwa. W Słup
sku zasądzane były równie
wysokie w sprawach bojowników
o niepodległe państwo.
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Połączenie bezpłatne

0-800-100-919
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OKNA I DRZWI PCV
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76-200 SŁUPSK, ul.Portowa 7
tel.: 84 11 025, fax: 84 11 026

Największy w Polsce Producent
Okien PCV w systemie THYSSEN

Części samochodu znajdowały się kilkadziesiąt metrów od rozbitego
auta.

DZISIAJ

(094) 347 35 24

od 10.00 do 11.00

dyżur redakcyjny

Pieniądze nie tylko dla rolników
Można już składać wnioski o pomoc finansową w ramach czwarte
go działania programu Unii Europejskiej Sapard. Kto może ubiegać
się o pomoc, jakie dokumenty należy wypełnić, dokąd się zgłosić na te i inne pytania odpowiedzi udzieli Andrzej Leśniewicz z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nasz gość będzie czekał
na telefony w piątek od godziny 10 do 11. Prosimy dzwonić pod nu
mer: (094) 347-35-24.

Dzwoń lub wyślij SMS:
ulica nr domu

Słodka fortunka

502-532-532
Realizację zamówienia potwierdza SMS:
marka samochodu i numer boczny taksówki

Kupon nr

D

Dzisiaj zakreślamy liczby:

Telefon dodatkowy

165 161 147 189 153 109 240 248 279 296

507-050-919

219 284 361 396 370 389 304 363 438 477

OLEJ OPAŁOWY

434 41)2 42D 444 559 509 575 548 580 541)
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Maria, bój się Boga
an Rokita, który ostatnio nie eksponuje Już tak bar
dzo swojego drugiego Imienia Marla, zgłosił chęć
objęcia stanowiska premiera. Stać się to może oczywi
ście dopiero po kolejnych wyborach parlamentarnych,
Jeśli wygra Platforma Obywatelska (lub znajdzie się
w zwycięskiej koalicji) I o Ile Rokita w niej Jeszcze bę
dzie. Ponoć Jest politycznym samobójstwem wyrywać
się na ważne stanowisko ze zbyt dużym wyprzedzeniem. Znamy Jednak od
wrotne przypadki, więc trudno mówić o jakiejś regule. Gorzej, że Jak się
dobrze przyjrzeć, to Rokita pod pewnymi względami przypomina Leszka Mille
ra z czasów gdy byI liderem głównej partii opozycyjnej. Inteligentny, zadziorny,
błyskotliwy polemista, mówiący o potrzebie naprawy państwa, prowadzący
niemal własne wojny z politycznymi oponentami. I cóż się stało po dojściu
do władzy? Klęska za klęską. Być „mocnym w gębie” wcale nie lest trudno.
U nas zbyt często ocenia się ludzi za to, co mówią, a nie co robią. Przyna/mnleJ
na początku, bo w końcu widzimy te „osiągnięcia" zlotoustych I wtedy Jest
wielkie rozczarowanie. A przecież znamy przysłowie o ryczącej krowie co mało
mleka daje. Polsce nie lest potrzebny premier polemiczny, cyniczny, efektowny
I nad wyraz wymowny. Potrzebny lest zimny technokrata, który może nie wsa
dzi adwersarzowi słownej szpili, że aż mu w pięty pójdzie I zapomni Języka
w gębie, ale będzie szermował konkretem I cyframi. No I dopilnuje w końcu te
go całego Interesu pod nazwą Polska.
ROBERT MAŁOLEPSZY

J

Drugi oddech z poparciem Kościoła

Ponad
60 tysięcy zwolenników
Liczba osób, które złożyły podpis
na listach poparcia przekroczyła 60
tysięcy - łącznie w regionie koszaliń
skim i słupskim.
Wczoraj członkowie obywa
telskiego Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej na rzecz powo
łania siedemnastego wojewódz
twa, podsumowali dotychczaso
wy przebieg akcji zbierania pod
pisów
i
przyjęli
plan
zdynamizowania dalszych dzia
łań. Czasu pozostało niewiele,
bo akcja zbierania podpisów
musi zakończyć się do końca te
go roku. Żeby Sejm zajął się roz
patrzeniem inicjatywy trzeba ich
zebrać 100 tys. Wczoraj na po
siedzeniu w Sławnie, komitet
przyjął plan działania na gru
dzień. Plan przewiduje zdynami
zowanie i uruchomienie do zbie
rania podpisów: grup tereno
wych, zespołów osiedlowych,
zespołów sołeckich, wolontariu
szy, radnych i ludzi dobrej woli.
Grupy i zespoły będą wyjeż
dżały w teren Pomorza Środko
wego głównie w soboty i niedzie
le (6-7, 13-14 M9-20 grudnia).
KIU zwrócił się do ośrodków
akademickich,
parafialnych,
osiedlowych, partyjnych, samo
rządowych i organizacji pozarzą
dowych o zwiększenie aktywno
ści w zbieraniu podpisów popar
cia pod inicjatywą.
Podczas spotkania Euge
niusz Żuber, pełnomocnik KIU
poinformował członków komitetu
o stanowisku kościoła katolickie
go w sprawie podejmowanych
działań. Zgodnie z decyzją Ma
riana Gołębiewskiego, biskupa
n"'"E

o l

ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, duchowni ma
ja wolną rękę w wyrażaniu swo
jej opinii i podejmowaniu działań
na rzecz powołania wojewódz
twa.
Są już pierwsze efekty stano
wiska kościelnego hierarchy. Jak
informuje Eugeniusz Żuber,
do akcji zbierania podpisów włą
czył się razem z Radą Parafialną
Kazimierz
Bednarski, pro
boszcz Parafii Ducha Świętego
w Koszalinie. - Liczymy na to,
że inni proboszczowie także
włączą się czynnie w naszą
wspólną sprawę - mówi Żuber.
Organizatorzy akcji przewidu
ją, że uda się zebrać 110 tys.
podpisów - 60 tys. w regionie
koszalińskim i 50 tys. w regionie
słupskim. 29 grudnia pakiet pod
pisów zostanie złożony w kance
larii Sejmu.
HENRYK SOBOLEWSKI

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 3 grudnia 2003 roku zmarł

śp.

Józef Cabański
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się 5.12.2003r. o godz. 11.30
w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie

Pogrążona w smutku Córka z Rodziną
Msza św. odprawiona zostanie w dniu pogrzebu o godz. 8.30
w kościele pw. Najświętszej Marii Panny (katedra)

Redaktor sportowy
Zbigniew
SUWAŁOWSKI

Szef klubu Platformy Obywatelskiej Jan Rokita, powiedział, że chciałby
być premierem bo - jak podkreślił - „być prezydentem jest przyjem
niej, ale to premier ma władzę”.
Powiedział także, że nie oba
wia się kandydatury Jolanty
Kwaśniewskiej na prezydenta,
choć uważa, że doprowadziłoby
to do zmniejszenia politycznej
roli prezydentury w Polsce.
- W Polsce politycy, którzy
przewodzą obozowi polityczne
mu i mają swoją chwilę, zosta
wiają na boku sprawy rządzenia
państwa i uruchamiają kampa
nię mającą na celu wygrane wy
bory prezydenckie - powiedział
Jan Rokita pytany, czy zamierza
startować w wyborach prezy
denckich.
- Ja się boję wkraczać na tę
samą drogę. Jeśli jest szansa
na to, ażeby zmienić sposób
rządzenia Polską na lepsze, a to
można zrobić tylko przez rządy to mi się wydaje wyzwaniem
trudnym, ryzykownym i niebez
piecznym. Ale realny wpływ
na rządy kraju jest w ręku pre
miera - uważa polityk PO.
Jego zdaniem, odpowiedź
„w kategoriach hedonistycznych"
jest prosta: - oczywiście że
przyjemniej jest być prezyden
tem. Natomiast dopóki w Polsce
konstytucja nie jest „prezydenc
ką", to realna możliwość napra
wy sytuacji w Polsce jest w ręku
premiera - powiedział Rokita.

Fot.ARCHIWUM

Jan Rokita, lider PO nie ukrywa,
że chętnie zostanie premierem no
wego rzędu.
Podał przykład: - Jeżeli dziś
mówimy, że premier i rząd
w swoich decyzjach gospodar
czych jest - bo jest - zakładni
kiem grupy kilku oligarchów
w Polsce i że z tego powodu wy
nika znaczna część nieprawości

w polskiej gospodarce, to cóż
można z tym zrobić będąc pre
zydentem? Można się tylko przy
patrywać. Będąc premierem
można to zmienić - powiedział
Rokita.
Z tego powodu polityk scep
tycznie odnosi się do propozycji
zostania prezydentem. - Mnie
bardziej interesuje, żeby z więk
szym ryzykiem coś w Polsce
zmienić, niż żeby przez 10 lat
celebrować urząd. Ale nie podej
muję żadnych definitywnych,de
cyzji, bo te decyzje nie tylko
do mnie będą należeć. Zobaczy
my co będzie dalej, zobaczymy
przede wszystkim, kto będzie
miał realne szanse wygrać wy
bory prezydenckie z kandyda
tem lewicy w Polsce - wyjaśnił.
Zdaniem
Rokity,
Jolanta
Kwaśniewska, do niedawna
traktowana przez plotkę jako hi
potetyczny kandydat na prezy
denta, „staje się realnym kandy
datem na prezydenta”. - Żyjemy
w takich czasach, że Schwarze
negger wygrywa wybory, dlacze
go w związku z tym nie może
wygrać Jolanta Kwaśniewska? tak dzisiaj myślą w moim prze
konaniu politycy SLD - powie
dział polityk.
(PAP)

Policja kontra piraci
Jeśli zajdzie uzasadnione podejrze
nie, że internauta korzystał, z niele
galnego oprogramowania kompute
rowego, to możę on spoałlewać się
wizyty po^ji.

^

Wszystko zaczęło się w woje
wództwie lubuskim - policjanci
oprócz tradycyjnych kontroli opro
gramowania w firmach zaczęji od
wiedzać także domy użytkowni
ków komputerów, którzy korzystali
z nielegalnych programów. Teraz
w sieci panuje panika, a komenta
rze internautów są jednoznaczne:
nadeszły złe czasy dla piratów. -

Szczerze mówiąc nie rozumiem
paniki, która powstała po kontro
lach w województwie lubuskim mówi inspektor Krzysztof Tarjński, rzecznik prasowy Komennta Wojewódzkiego Policji
w Szczecinie. - To nie jest żadna
nowość, że policja szuka użytkow
ników nielegalnego oprogramowa
nia. Póki co nie mamy takich sy
gnałów z Koszalina, ale zapew
niam, że jeżeli będzie choćby cień
podejrzenia wobec jakiegoś koszalinianina policja sprawdzi jego
osobisty komputer. To nasz obo
wiązek.

W Słupsku kontrole przeciwko
nielegalnym programom komputero
wym prowadzone są systematycz
nie. Tylko do końca września tego
’ roku w województwie pomorskim
ujawniono ponad 2300 przypadki pi
ractwa. W samym Słupsku było ich
964.’- Prowadzimy regularne kon
trole i dzięki temu mamy takie dobre
wyniki - mówi Roman Dobak, na
czelnik sekcji do walki z przestęp
czością gospodarczą słupskiej poli
cji. - Cały czas weryfikujemy infor
macje i zgłoszenia. Prowadzenie
jednorazowych akcji nie daje żad
nych efektów.
(»gon, klin)
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będzie dalszego cięcia kosztów
- czyli, mówiąc wprost: kolej
nych zwolnień. A zapewniam, że
- tak w szpitalach jak i zresztą
w przychodniach - już nie ma
kogo zwalniać. Te ruchy już
dawno zostały wykonane. Prze
cież są pewne granice bezpie
czeństwa, których przekroczyć
nie można!
- Ale muszą być Jakieś pozytywy
tych zmian...
- Ja ich nie widzę. To jak pró
ba osłodzenia herbaty wyłącznie
poprzez jej mieszanie.

MAREK JANUS
prezes Okręgowej Izby
Lekarskiej w Koszalinie

Już nie ma
kogo zwalniać
- Od 1 stycznia 2004 roku pu
bliczne zakłady opieki zdrowotnej
zaczną się przekształcać się
w spółki użyteczności publicznej.
Co to oznacza?
- Nastąpi zmiana właścicie
la; teraz jest to organ założy
cielski, czyli ministerstwo, mar
szałek, wojewoda lub władze
powiatowe. Po przekształceniu
większościowy pakiet udziałów
będzie musiał należeć do sa
morządu terytorialnego. Pro
blem w tym, że kondycja pla
cówki
medycznej
zależy
od możliwości tego, kto płaci.
Nie od właściciela.
- Po co więc to przekształcenie?
- Szpital czy przychodnia za
czną działać w oparciu o Ko
deks prawa handlowego. Czyli będą mogły upaść! I zaczną.
- Czy to przypadkiem już nie czar
nowidztwo?
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(94) 347-35-35
■ Czytelniczka ze Słupska:
- Nieustannie mówi się, że poli
cja jest biedna. Ja się o tym
przekonałam. W związku ze
zgłoszoną kradzieżą telefonu
komórkowego, byłam przesłu
chiwana w komendzie. Zobaczy
łam całą prawdę. Policjant moje
zeznania pisał na starej maszy
nie. Na dodatek kilka razy wy
chodził by zasięgnąć opinii kole
gów prowadzących podobne
sprawy. Gdyby miał komputer,
znalazłby w nim wszystkie nie
zbędne informacje. Odwiedzam
wiele instytucji, bywam w urzę
dach i wszystkie one są skom
puteryzowane. Nawet w bied
nych szkołach są komputery.
Dlaczego nie ma ich w policji?
Przecież dzięki temu przepływ
informacji byłby dużo szybszy.
Odrapane ściany, biurka z epoki
Gierka i stare maszyny do pisa
nia - tak pracują policjanci,
od których wymaga się sprawno
ści i skuteczności działania. To
skandal, że tak ważna instytucja
pracuje w takich warunkach. Po
licjantom konieczne są kompute
ry i na to pieniądze muszą się
znaleźć.
■ Krystyna z Koszalina: Przekonujemy się, że Telekomu
nikacji przestaje zależeć na abo
nentach. Zcentralizowane zosta
ły usługi typu zgłaszania awarii
telefonu i inne. W każdej spra
wie musimy telefonować do Po
znania czy Olsztyna. Teraz nie
możemy również bezpłatnie re
gulować należności za rozmowy
telefoniczne w urzędzie teleko
munikacji. Domyślam się, że po
dyktowane to jest oszczędno
ściami firmy. A gdzie dobro klien
ta, który co miesiąc razem
z rachunkiem zarzucany jest kil
koma ofertami usług telekomuni
kacyjnych? Nadsyłane druki są
kolorowe i wykonane na dobrym
papierze, a to przecież za nasze
pieniądze. My wolelibyśmy, aby
zamiast ofert, które wrzucamy
do kosza na śmieci, przynaj
mniej
opłaty
przyjmowano
od nas za darmo.
(tg)
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ROZMOWA DNIA
Informujemy wszystkie zain
teresowane osoby i instytucje,
że na stronie internetowej „Gło
su Pomorza" - www.glos-pomorza.pl - dostępny jest wzór for
mularza listy podpisów poparcia
na rzecz powołania wojewódz
twa środkowopomorskiego. For
mularze można pobrać także
w naszym biurach ogłoszeń
w Koszalinie i Słupsku.
Wypełnione listy z podpisami
można dostarczać osobiście lub
za pośrednictwem poczty do na
szej redakcji w Koszalinie,
ul. Mickiewicza 24 i w Słupsku,
ul. Henryka Pobożnego 19.
(hs)
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Redaktorzy prowadzący
Arkadiusz
GRYKO
Marcin
STEFANOWSKI

Rokita na premiera

PROSTO Z MOSTU

- Nie sądzę. Od zakładów
opieki zdrowotnej wymagać się

Rozmawiała:
PAULINA ZGRZEBNICKA

— ------------------------- 00881I03USJ/«

BAŻANTY ozdobne i łowne,
059/858-31-05.
----------------------------------------- M40M03HOM
KAWIARENKĘ internetową sprzedam.
0601-847-632.
..........
..........———-—- mrmu/*
ZBIORNIK paliwowy 33000L. Cegła
szamotowa - 30gr. 0505-157-355,
0507-846-859.
-------------------- .------- r—------------------------ 0(I3<9803$IW«

KUPIĘ tuner wizji, cyfry, 0600433-032.
--------------------------------------------------------- OWiraUKMM

GOSIA. 0692-573-104.
---------------------------------------------------------- 0MMM3USJ/A

BLACHARZA samochodowego przyjmę.
0-602-713425.
:----------------------------- 7.------------------------ rxnnomisVA

MURARZY - fachowców zatrudnię.
059/84-11-898 po 19-tej.
—-------------------------------------- OMdSaWA
PROSIĘTA sprzedam. 0-59/811-14-23.
---------------------------------------------------------- 0OM14O3UWA

Fot. ARCHIWUM

PRZEKSZTAŁCENIE - CO DOKŁADNIE OZNACZA?
Do przekształcenia zostaną dopuszczone tylko te placówki, które
będą w zadowalającej sytuacji finansowej. Mają na to 2 lata. Granicą
jest 1 stycznia 2006 roku: jeśli do tej daty zakład nie będzie spółką
użyteczności publicznej lub przynajmniej nie spełni warunków
przekształcenia, samorząd będzie mógł doprowadzić do jego
upadłości. Wtedy syndyk przejmuje majątek placówki. Teraz zakłady
opieki zdrowotnej mogą jedynie być likwidowane, czyli ich długi
przyjmuje i spłaca samorząd. - Chcemy, by szpitale poprawiły swój

nadzór nad finansami oraz jakość zarządzania. I wcale nie oznacza to
zwolnień; wytrawny menedżer nigdy by ich nie proponował jako
rozwiązania - wyjaśnia cel przekształceń Paweł Trzciński z biura
prasy Ministerstwa Zdrowia.
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GMINA MIASTKO

Samorządowcy są rozczarowani nowymi zasadami finansowania gmin

Zimno w szkole

Budżet na telefon

Uczniowie szkoły w Słosinku mają przy
musowe wolne. W budynku zepsuła się
instalacja centralnego ogrzewania.
Rodzice niepokoją się, bo to już
kolejna przerwa w nauce w ostatnim
czasie. Niedawno przez kilka dni nie
prowadzono lekcji z powodu awarii
pieca centralnego ogrzewania. Tracą na tym nasze dzieci - mówią
rodzice. - Efekty tych przerw będą
widoczne na egzaminach sprawdza
jących na koniec roku.
- W Siosinku zepsuło się zasila
nie energetyczne w kotłowni - infor
muje burmistrz Roman Ramion. Zakład energetyczny przeprowadził
ekspertyzę. Wynika z niej jedno
znacznie, że trzeba wymienić cały
pion zasilania. Zobowiązałem dyrek
torkę do wykonania tych prac. Trze
ba było jednak zawiesić zajęcia.
Uczniowie wrócą do szkoły w po
niedziałek. Na razie nie wiadomo,
czy będą odrabiać zaległości w cza
sie ferii zimowych.
(kor)

BEZPIECZEŃSTWO

Z kłami na kobietę
Pies rzucił się na Jedną z miasteckich le
karek. Upadek na twarz uratował Ją
od najgorszego. Do wypadku doszło
w środę po południu w Węgorzynku
pod Miastkiem.

Stracimy - ocenia wstępnie przyszłoroczny gminny budżet wójt Kobyl
nicy Leszek Kuliński. Inni wójtowie też narzekają, tym bardziej, że czę
sto muszą pracować w oparciu od dane uzyskane przez... telefon.
Zgodnie z prawem samorządy
muszą przygotować projekty przy
szłorocznych budżetów miast
i gmin do 15 grudnia. Ministerstwo
Finansów miało obowiązek prze
kazać im podstawowe dane do 1
grudnia. Nie wywiązało się z tego
obowiązku.
Pracujemy w oparciu
o wskaźniki, które otrzymaliśmy
telefonicznie - mówi Anna Łuka
szewicz, skarbnik Słupska, która
już wie, że różnice między wielko
ścią planowanych przychodów
a skalą wydatków są duże. W naj
bliższych dniach praca w urzędzie
będzie głównie polegała na wybo
rze, co trzeba zrobić, a z czego
można zrezygnować.
- Teoretycznie zwiększy się
nasz udział w podatku dochodo
wym, ale trzeba do tego podcho
dzić ostrożnie, bo jednak u nas
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cieli wzrosną. Co w tej sytuacji?
Wójt będzie szukał funduszy ze
wnętrznych, ąle na pewno nie
w obligacjach, które zamierźa wy
emitować, bo te pieniądze pójdą
na
sfinansowanie
inwestycji
i na nic innego nie mogą być wy
korzystane.
Rozczarowania nie ukrywa tak
że Piotr Mazur, burmistrz Kępic,
który również nie jest zachwycony
nowymi zasadami finansowania
samorządów w przyszłym roku.
Wstępne
obliczenia
dokonał
na podstawie danych otrzymanych
telefonicznie z Ministerstwa Finan
sów. - Wychodzi na to, że nasz
przyszłoroczny budżet będzie
o dwa procent mniejszy od budżetu
obecnego - mówi. - To mało opty
mistyczna wiadomość. Przygoto
wujemy się do cięć.
ZBIGNIEW MARECKI

SŁUPSK. Nowy kolejowy rozkład jazdy

Bez połączenia do domu

Lekarka poszła w odwiedziny
do znajomych. Pies biegał po za
mkniętej posesji. W pewnym mo
mencie rzucił się na kobietę, kąsając
jej twarz. Lekarka upadła na twarz.
Pies odstąpił od ataku. Kobieta ma
głębokie rany twarzy. Jest już po za
biegach chirurgicznych. Właściciele
psa są zszokowani tym, co się stało.
Początkowo chcieli oddać psa
do uśpienia. Trafił on jednak na ob
serwację do miasteckiej lecznicy we
terynaryjnej. Na szczęście pies był
szczepiony. Lekarce nie grozi więc
seria bolesnych zastrzyków,
(kor)
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gospodarka nie rozwija się tak in
tensywnie, więc realne wpływy
z podatków mogą być niższe mówi Łukaszewicz.
Wójt Kobylnicy otrzymał pod
stawowe wskaźniki o subwencji
oświatowej,
wyrównawczej
i otrzymanych ulgach z minister
stwa 3 grudnia, a więc także
po terminie. Już jednak wie, że
w przyszłym roku gmina straci co
najmniej pół miliona złotych.
- To jest nóż w plecy - mówi
Kuliński. - O dziesięć procent
wzrośnie nasz udział w podat
kach, ale jednocześnie stracimy
dotacje na oświetlenie w gminie
i dodatki mieszkaniowe. W prakty
ce sami będziemy musieli zapła
cić za oświetlenie. Stracimy też
na subwencji oświatowej, bo uby
ło nam dzieci, a koszty związane
z awansami zawodowymi nauczy

Kwiaty i pączki na gwiazdkę

Wiosna w grudniu
W wielu słupskich ogródkach
zakwitły kwiaty, a drzewa pusz
czają pączki. Wiosennymi kolo
rami pokryły się trawniki
w Szkole Policji. Nie byłoby
w tym nic dziwnego gdyby nie
fakt, że za dwa tygodnie rozpo
czyna się kalendarzowa zima.
W słupskiej Szkole Poli
cji na trawnikach zakwitły
stokrotki oraz rumianki.
W pobliżu kościoła św. Jac
ka kwitną róże. Dzięki wyso
kim, jak o tej porze roku,
temperaturom bujnie rosną
zboża ozime. - Są to ano
malia, które przeżywaliśmy
już kilka razy- mówi Włady
sław Szustakowski, spe
cjalista
hodowli
zbóż
z Ośrodka Doradztwa Rolni
czego w Strzelinie. - Jednak
taka pogoda wpływa bardzo
korzystnie na uprawy ozime.
Zboża mogą lepiej się uko
rzenić. Praktycznie okres ich
wegetacji potrwa do czasu,
aż pojawi się mróz.
Zdaniem synoptyków
z Bydgoskiego Biura Pogo
dy w nadchodzący week
end powinna u nas zago
ścić zima. - Już w piątek
na Pomorzu Środkowym

Fot. SŁAWOMIR ŻĄBICKI

Wiosenne, kolorowe trawniki w Szkole Po
licji w grudniu to niecodzienny widok.

zacznie się ochładzać, a w nocy po
winien spaść śnieg - mówi metorolog Bogdan Bąk. - Najtrudniejsze
warunki będą w sobotę. Temperatu
ra może spaść do minus jednego
stopnia. Będzie wiał silny wiatr,

a na morzu będzie sztorm. Od nie
dzieli będzie się ocieplało. Meteoro
lodzy nie potrafią jeszcze odpowie
dzieć jaką pogodę będziemy mieli
w święta.
(toc)
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Ekskluzywne
4-komorowe okna
Fasada AWANS w cenie
najtańszych okien
3 komorowych*

NAJLEPSZE OKNA
...bez kitu!!!

Fot. SŁAWOIMIR ŻABICKI

Z połączeń ze Szczecinkiem korzysta wielu mieszkańców Kępic. Likwidacja pociągów oznacza dla niech du
że utrudnienia.
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Z sześciu do czterech spadnie liczba
połączeń kolejowych ze Słupska
do Szczecinka - zakłada projekt no
wego rozkładu Jazdy PKP, który dzi
siaj zostanie oficjalnie ogłoszony.
Przez likwidację kursów ponad sto
osób straci jedyne połączenie
z miejscem pracy i nauki.

c*

SŁUPSK
ul. Bałtycka 10
98411001
ul. W. Polskiego 29a
98412891

BYTÓW
ul. Wąska 2, 98222535
GŁÓWCZYOE
ul. Mickiewicza 3
USTKA
ul. Portowa, 98461427

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy
się, że kolej zdecydowała się zli
kwidować dwa wieczorne połą
czenia do Szczecinka. Jest jed
nak szansa, że pociągi będą
kursowały, ale koszty ich utrzy
mania muszą ponieść gminy. Nie chcemy aby samorządy fi
nansowały całkowite utrzymanie
połączeń, zależy nam jedynie
na wyrównaniu ponoszonych
przez nas kosztów - informuje
Lech Romanowski, rzecznik
Pomorskiego Zakładu Przewo
zów Regionalnych PKP w Gdyni.

Od stycznia nowa loteria
dla Prenumeratorów

Wyrównanie kosztów dwóch
wieczornych kursów, to suma
około miliona złotych rocznie.
Jeśli kursy zostaną zlikwidowa
ne kilkadziesiąt osób, które koń
czą pracę lub naukę wieczorem,
nie będzie miało czym wrócić
do domu.
Tymczasem samorządowcy
zapowiadają, że nie będą dopła
cać. - Przyszłoroczny budżet
miasta i gminy będzie najpraw
dopodobniej niższy i nie ma
szans na to abyśmy finansowali
połączenia - mówi Marek Ma
zur, burmistrz Kępic. - Z na
szych obliczeń wynika, że wie
czornymi połączeniami jeździ
ponad stu pasażerów. Są to
głównie ludzie wracający z pracy
zmianowej. Jeśli kolej zlikwiduje
połączenia, to osoby, które pra
cują w miejscowościach oddalo
nych od szlaków komunikacyj

nych nie będą miały nawet szan
sy, aby do pracy dostać się
na przykład autobusem. Zda
niem burmistrza likwidacja kur
sów wieczornych może być
wstępem do zawieszania kolej
nych połączeń. - Wtedy pozo
stanie nam tylko przybić tablicę
z napisem skansen - ironizuje
samorządowiec.
Oprócz likwidacji połączeń
do Szczecinka, najprawdopo
dobniej z rozkładu jazdy zniknie
też pociąg do Wrocławia, który
dotychczas odjeżdżał w połu
dnie. Pasażerowie mają być kie
rowani na pociąg do Poznania
o godz. 14.50. W Poznaniu wa
gony mają być podłączone
do pociągu relacji Gdynia-Wrocław. Trasę skróci też ekspres
Słupia, który będzie dojeżdżał
tylko do Słupska.
(krab)
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Jeżeli do 22 grudnia zamówisz prenumeratę weźmiesz udział w nowej
loterii dla Prenumeratorów, w której główną nagrodą jest - Fiat Panda

głos Pomorza

U

JBS& ®' 0800 20 35 35

str 4

Świat

www.glos-pomorza.pl

Piątek, 5 grudnia 2003 r.

głOS POtTIOfZa

redakcja@glos-pomorza.pl

ROSJA

ue.

Wybory
14 marca
14 marca 2004 r. - taką datę wyborówprezydenta Rosji wyznaczy
wkrótce Rada Federacji - powiedział
w czwartek przewodniczący Rady,
wyższej izby rosyjskiego parlamentu,
Siergiej Mironow.
Mironow uściślił, że wyznacze
nie daty nastąpi na kolejnym po
siedzeniu Rady Federacji w dniu
10 grudnia. Władimir Putin, który
został wybrany na prezydenta Ro
sji w marcu roku 2000, jest wiel
kim faworytem przyszłych wybo
rów, chociaż na razie oficjalnie
nie zgłosił swej kandydatury.
Popularność Putina pozostaje
od dawna na niezmiennie wysokim
poziomie (ponad 70 proc.). Prezy
dent utrzymuje bezapelacyjne
pierwszeństwo na liście polityków,
którym Rosjanie ufają najbardziej.

24 GODZINY

Parlament Europejski o systemie głosowania

Pole do kompromisu
Parlament Europejski, w przyjętej wczoraj niewiążącej rezolucji, zapro
ponował kompromis w toczącym się sporze wokół systemu głosowa
nia w UE - informuje DPA.
W rezolucji podkreśla się, że
Parlament dostrzega „pole do
kompromisu w kwestii proponowa
nych liczb”, według których w
przyszłości ma być obliczana po
dwójna większość państw i repre
zentowanej przez nie ludności.
Zasada podwójnej większości zaznacza się w dokumencie - mu
si jednak zostać zachowana. Do
tychczas przede wszystkim Pol

ska i Hiszpania, ale także Estonia
i Malta odrzucają głosowanie na
zasadzie podwójnej większości,
zaproponowanej przez Konwent
Europejski, opowiadając się za
utrzymaniem systemu głosowa
nia, zgodnie z Traktatem Nicej
skim, który umacnia ich wpływ na
decyzje UE.
Jeśliby przy systemie podwój
nej większości - czytamy - przyję

cie decyzji było możliwe dopiero
powyżej 66 proc. państw i repre
zentowanych obywateli UE, wów
czas możliwości stosowania blo
kady przez średnie państwa, jak
Hiszpania i Polska, byłyby w dale
kiej mierze zachowane. Według
rezolucji Parlamentu Europejskie
go, byłaby to możliwa do przyjęcia
droga do kompromisu.
(PAP)

Choinka dla żołnierzy

Fot, PAP

Żołnierze pomagają w akcji ratunkowej

po trzęsieniu zie
mi w Zhaosu w chińskiej prowincji Xinjiang. Trzęsienie ziemi o sile
6,1 w skali Richtera spowodowało śmierć 10 osób. Około tysiąca
budynków legło w gruzach. Mieszkańcom pozbawionym domów do
tkliwie dokucza silny mróz.

Południowokoreański parlament przeciwstawił się prezy
dentowi Ro Mu Hiunowi, odrzucając po raz pierwszy od prawie 50 lat
prezydenckie weto. Chodzi o powołanie komisji w sprawie afery ko
rupcyjnej, w którą mają być zamieszani współpracownicy szefa
państwa. Ro zawetował decyzję deputowanych w sprawie utworzenia
specjalnej komisji dla zbadania tej afery. Prezydent uznał, że powo
łanie komisji i wszczęcie przez nią śledztwa byłyby przedwczesne,
gdyż nie zakończyło się jeszcze postępowanie prokuratorskie. Opo
zycja nie zgodziła się z tą opinią, wyrażając też wątpliwości co do
bezstronności działań prokuratury. Afera dotyczy m.ln. doradcy Ro
przez 20 lat, Czoj Do Sula, oskarżanego o przyjęcie łapówki w wyso
kości prawie miliona dolarów od koncernu SK Group. Obok Czoja w
sprawę zamieszanych jest dwóch innych byłych współpracowników
obecnego prezydenta Korei Południowej.

IRAK

Ostrzelana baza
Trzech Irackich cywilów, dwoje dzieci
i osoba dorosła zostało poważnie
rannych w ataku moździerzowym na
bazę hlszpańsko-latynoamerykańskiej brygady w mieście Oiwanija w
polskiej strefie stabilizacyjnej w Ira
ku - podała w czwartek rano hisz
pańska agencja EFE.

Saddam Husajn wycofał

z centralnego banku Irackiego ponad
miliard dolarów na krótko przed wkroczeniem do Iraku sił USA. 2
tych pieniędzy nadal opłacana jest walka - podała w środę wieczo
rem amerykańska telewizja ABC News. Według ABC News, która
cytuje list Saddama i powołuję się na przedstawicieli rządu USA, 132
miliony dolarów z pieniędzy wycofanych z banku przez irackiego
przywódcę służy jego zwolennikom do opłacania ataków na amery
kańskie wojska w Iraku.

Agencja powołuje się na ofi
cjalne informacje dowództwa ba
zy, z których wynika, że celem
ostrzału w nocy ze środy na
czwartek była grupa żołnierzy do
minikańskich. Pociski uszkodziły
budynek szpitalny i iracką dzielni
cę mieszkaniową, położoną tuż
obok bazy. W Diwanii stacjonuje
300 żołnierzy z Dominikany oraz
260 amerykańskich żandarmów.
Żaden z żołnierzy nie ucierpiał

Premier Japonii Junichiro Koizumi

zamierza wprowadzić
system obrony rakietowej mający chronić kraj przed zagrożeniem ze
strony rakiet balistycznych Korei Północnej, podała prasa japońska.
Japonia prowadziła wspólne badania z USA nad systemem obrony
rakietowej od czasu wystrzelenia przez Koreę Północną rakiety bali
stycznej, która przeleciała nad Japonią, w roku 1998.

w wyniku ostrzału.

FRANCJA

Fot. PAP

Powódź zaskakuje
W czwartek rano powódź, któ
ra w południowo-wschodniej Fran
cji zabiła 5 osób, a 15 tys. wypę
dziła z domów, ustąpiła nieco w
Marsylii. Ulewa osłabła też w Nimes i Montpellier. W innych do
tkniętych klęską miejscowościach
sytuacja pozostaje krytyczna.
W nocy ze środy na czwartek
ekipy ratownicze musiały udzielać
pomocy licznym osobom, zasko
czonym przez powódź w swoich
samochodach. Tysiące ludzi spę
dziło noc w schroniskach. W
czwartek pozostawały zamknięte
szkoły w regionie. W rejonie Nimes
250 tys. osób zostało odciętych od
zaopatrzenia w wodę. Setki dróg
było nadal nieprzejezdnych, udało
się natomiast częściowo przywró
cić ruch pociągów.
W rejonie między Lyonem i
Marsylią, zamienionym przez wez
brany Rodan i jego dopływy w ob
szar klęski żywiołowej, komunika
cja drogowa, kolejowa i lotnicza
pozostawała w znacznej części
sparaliżowana. Ze względów bez
pieczeństwa zamknięto tam rów
nież cztery reaktory atomowe.
(PAP)

centrum Nowego Jorku na nowojorskim Rockefeller Center w środę wieczorem na 24-metrowej choince zapłonęło
30 tysięcy świateł. Drzewko zostało dedykowane przez mera Nowego Jorku, Michaela Bloomberga amerykańskim
żołnierzom, pełniącym służbę w kraju, a także poza jego granicami. Tegoroczne drzewko liczy sobie co najmniej 50 lat l
waży ponad 9 ton. Choinka w centrum Nowego Jorku ustawiana jest od 1931 roku w pierwszą środę po Święcie Dzięk

W

czynienia, a zapaleniu świateł towarzyszą występy znanych piosenkarzy.

OBRONA. Powell odrzuca niezależną strukturę wojskową

TERRORYZM

Tylko NATO

Szkoleni przez Al Kaidę

Stany Zjednoczone „nie mogą zaak
ceptować” niezależnej struktury UE
w zakresie wojskowego planowania
operacyjnego, która dublowałaby
NATO - ostrzegł w czwartek na spo
tkaniu szefów dyplomacji państw
Sojuszu Północnoatlantyckiego w
Brukseli sekretarz stanu USA Colin
Powell.
„Stany Zjednoczone popierają
europejską politykę bezpieczeń
stwa i obronną, która służy popra
wie zdolności działania Europy i
która rozwija się w sposób skoor
dynowany, przejrzysty i będący do
pogodzenia z NATO” - powiedział
Powell według tekstu wystąpienia,
udostępnionego wcześniej prasie.
W związku z tym - zaznaczył -

„Stany Zjednoczone nie mogą za
akceptować niezależnych struktur
UE, które dublowałyby się z ist
niejącymi mocami w łonie NATO”.
AFP przypomina, że Francja,
Niemcy i Wielka Brytania osiągnę
ły w ubiegłym tygodniu zasadni
czy kompromis w kwestii różnych
aspektów obrony europejskiej,
który mógłby otworzyć drogę do
europejskiej komórki wojskowego
planowania operacyjnego, nieza
leżnej w stosunku do NATO. Sta
ny Zjednoczone nigdy nie ukrywa
ły sprzeciwu wobec tego projektu,
o którym po raz pierwszy wspo
mniano na miniszczycie w kwiet
niu tego roku w Brukseli z udzia
łem Francji, Niemiec, Belgii i Luk
semburga.
(PAP)

Namiętny list miłosny admirała Nelsona osiągnął cenę
117 250 funtów (ok. 200 tys. USD) na czwartkowej licytacji w domu
aukcyjnym Christie w Londynie. Miłosne wyznania admirała trzykrot
nie przebiły spodziewaną cenę. List, uważany za najwcześniejszy z
zachowanych listów lorda Nelsona do jego kochanki, Emmy Hamil
ton, został napisany w lutym 1800 roku - w miesiąc od początku ich
romansu.

LAMA

Jeden z sześciu Amerykanów pocho
dzenia jemeńskiego, którzy przyznali
się do udziału w szkoleniu wojsko
wym zorganizowanym przez Al Ka
idę, przed atakami 10 września
2001 roku, został skazany w środę
na 10 lat więzienia.

PROMOCJA!

Muchtar al-Bakri powiedział agen
tom FBI podczas aresztowania, na kil
ka godzin przed swoim ślubem w Bah
rajnie, w ubiegłym roku, że razem z
pięcioma innymi osobami z miasta
Lackawanna w pobliżu Buffalo, był w
obozie szkoleniowym w Afganistanie,
kierowanym przez Al Kaidę, wiosną
2001 roku. Pozostali aresztowani
uczestnicy szkolenia zostaną skazani
w ciągu kilkunastu dni. Grożą im kary
od siedmiu do 10 lat więzienia.

Do wybranych

(PAP)

modeli pilarek
spalinowych
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ANDREAS STIHL, ul. Poznańska 16, Sady,
62-080 Tarnowo Podgórne, www.stihl.pl, tal. 061 816 62 16

PS*

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku
przy ulicy Mierosławskiego 10

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku
przy ulicy Mierosławskiego 10

Zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych ogłasza przetarg
nieograniczony o wartości do 30 000 EURO na udostępnienie
pojazdów do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy.

Zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych ogłasza przetarg
nieograniczony o wartości do 30 000 EURO na dostawę etyliny
Pb 95 do samochodów WORD.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w
Sekretariacie w Słupsku, ul. Mierosławskiego 10, w godz. 8-14.
Pracownikiem upoważnionym do udzielania informacji w sprawach
przetargu jest pan Zbigniew Wiczkowski w siedzibie WORD,
teł. 0-59 8424-839.
**’
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na udostępnienie
pojazdów do egzaminowania” należy złożyć w Sekretariacie,
pokój nr 8.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w
Sekretariacie w Słupsku, ul. Mierosławskiego 10, wgodz. 8-14.
Pracownikiem upoważnionym do udzielania informacji w sprawach
przetargu jest pan Zbigniew Wiczkowski w siedzibie WORD,
tel.0-598424-839.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na dostawę
etyliny” należy złożyć w Sekretariacie, pokój nr 8.
Termin składania ofert upływa dnia 16.12.2003 r. godz. 10.00

Termin składania ofert upływa dnia 12.12.2003 r. godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.12.2003 r. o godz. 10.30

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.12.2003r.ogodz. 10.30

Sprzedaż, doradztwo oraz obsługę serwisową
prowadzą wyłącznie Autoryzowani Dealerzy:
Białogard - Zamojskiego 5, tel. 312 00 47; Bobolice Ogrodowa 2/3, tel. 318 71 28; Choszczno - Bohaterów
Warszawy 16, tel. 765 30 60; Darłowo - Wieniawskiego 18m,
tel. 314 67 54; Dobra k/Nowogardu - Słowackiego 9, tel. 391 41 32
Drawsko Pom. - Sikorskiego 23, tel. 363 46 97; Gryfice
11-go Listopada 8B, tel. 384 20 14; Kołobrzeg - Mazowiecka 5
tel. 354 43 99; Koszalin - Szczecińska 70, tel. 346 76 83, 342 31 27
Górskiego 8, tel. 345 72 94, Zwycięstwa 267, tel. 340 29 30; Miastko
Dworcowa 22B, tel. 857 91 83; Nowogard - 15 Lutego 3
tel. 392 05 53; Okonek - Niepodległości 45, tel. 0 601 090 268
Połczyn Zdrój - Koszalińska 12, tel. 366 49 53; Sławno
Chełmońskiego 12, tel. 810 46 49; Słupsk - Grottgera 17d
tel. 843 28 93, Poznańska 98, tel. 841 40 14
Przemysłowa
128,
tel.
840
07
07; Szczecinek
Wyszyńskiego 73, tel. 372 24 65, Mickiewicza 20/1, tel. 374 29 95
Świdwin - Połczyńska 23, tel. 365 42 72; Wałcz
Dworcowa 18/4, tel. 258 35 30.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki
podane w SIWZ.________________________________________________
SL1374

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki
podane w SIWZ.
SL1374A

Nr 1 na świecie.
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POGODA W REGIONIE

Gazowe niejasności

Reagge epoki techno
SŁUPSK. O godz. 19 w teatrze
Rondo zagrają Wszystkie Wschody
Słońca, zespół prezentujący nurt
dub i reagge. Koncert jest częścią
trasy koncertowej promującej naj
nowszą płytę „luv etno logie dub”.
Dla naszych czytelników mamy
niespodziankę. Kto pierwszy za
dzwoni dzisiaj do redakcji, punktual
nie o godz. 9 (kiedy godzinę wybije
Radio Słupsk) i odpowie na pytanie:
z jakiego miasta pochodzą muzycy
Wszystkich Wschodów Słońca,
otrzyma w nagrodę ich płytę.

Znikąd pomocy
Rzecznik odbiorców paliw i energii nie pomoże w niezależnym
sprawdzeniu, czy gaz, który trafia do odbiorców w Słupsku i okolicy,
spełnia wszystkie wymogi.

dzisiaj

6°C

Zachmurzenie duże z
przelotnymi opadami deszczu.
Temperatura od 5 do 7 stopni
C. Wiatr do 40-50 km/h z kie
runków północnych. Ciśnienie
1020 hPa i będzie spadać.

jutro 0°C

w nocy 1 °C
1008 hPa

1016 hPa

n

n

s
wiatr: 50-60 km/h

Konkurs koszykarski
SŁUPSK. Dla kibiców koszyków
ki mamy pięć zestawów kanapek,
które ufundował słupski McDo
nald's. Mogą je otrzymać osoby, któ
re pierwsze odpowiedzą na pytanie:
którzy koszykarze z bydgoskiej dru
żyny Ostromecko Astoria zaliczyli
występy w barwach Czarnych
Słupsk? Na prawidłowe odpowiedzi
czekamy dzisiaj pod nr tel: 842-3912, od godz. 11.

DZIAŁ MIEJSKI
Słupsk ul. H. Pobożnego 19
Tel./fax: 842 51 95
e-mail: slupske glos-pbmorza.pl
Kierownik działu - Zbigniew Marecki

f7 '
-9\

REPORTER GŁOSU
Państwa sygnały I opinie przyjmuje dziś
w godz. 10-14 Agnieszka Mlklls

Z Mikołajem na start
tel. 840 25 74

SŁUPSK. Szkoła Podstawowa
nr 4 przy ul. Leszczyńskiego 17 za
prasza o godz. 12 na V Międzysz
kolny Turniej Sportowy „Z Mikołajem
na start".

ZDANIEM CZYTELNIKÓW

SOBOTA
Fot SŁAWOMIR ŻABICKI

Wielkość płomienia czy czas gotowania nie jest dowodem na niższą kaloryczność gazu. Sprawdzić to może je
dynie profesjonalna firma, wynajęta na zlecenie poszkodowanych.

Mikołajki dla psów
SŁUPSK. Schronisko dla Zwie
rząt i Towarzystwo Opieki nad Zwie
rzętami organizuje dzień otwarty
pod nazwą „Mikołaj dla Zwierząt”.
W godz. 10-13 można przyjść
do schroniska i przynieść prezenty:
karmę, smycze, obroże, kocyki.
(law)

Mikołajkowe szachy
SŁUPSK. O godz. 10 w Szkole
Podstawowej nr 2 przy ul. Pobożne
go odbędzie się Turniej Mikołajkowy
w Szachach, w ramach Słupskiej
Szkolnej Ligi Szachowej. Startować
mogą uczniowie ze szkół podstawo
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zapisy w dniu zawodów
od godz. 9.30.
(fen)

Zawody pływackie

Odesłano nas do Departamentu Ta
ryf w centrali URE, gdyż tam podej
mowane są decyzje dotyczące taryf.
Tam także działa rzecznik odbior
ców paliw i energii. - Nie zajmuję
się sprawą taryfy w Pomorskiej
Spółce Gazowej, gdyż nie chcę du
blować działań kolegów z Departa
mentu Taryf - powiedział nam Ja
cek Bełkowskl, rzecznik odbiorców
paliw i energii.
- Czy może pan pomóc w nieza
leżnym zbadaniu, czy odbiorcy ze
Słupska otrzymują gaz spełniający
wszystkie deklarowane przez dys
trybutora parametry?- zapytaliśmy.
- Nie mam takich możliwości. Ani
pod względem prawnym, ani finanso
wym - wyjaśnia Bętkowski. - To po

winni zrobić ci, którzy kwestionują ja
kość wykonywanej usługi. Po prostu
niezadowoleni mogą wynająć profe
sjonalną firmę, która świadczy tego
typu usługi. I jeśli wyniki wykażą du
że odchylenia od norm, to wtedy
można iść do sądu, bo stwierdzenia
o niskiej kaloryczności na podstawie
obserwacji czasu gotowania jajka al
bo wody w czajniku nie są żadnym
dowodem.
Wczoraj nie udało się nam skon
taktować z Tomaszem Kowalakiem, dyrektorem departamentu ta
ryf w URE, który bada wątpliwości
słupskiego rzecznika praw konsu
menta. Był zbyt zajęty. Do sprawy
wrócimy.
ZBIGNIEW MARECKI

uzyskać pomoc dla dziecka trzeba kierować pisma do Gdańska.
Jest to rzecz niewiarygodna, żeby w stutysięcznym mieście nie by
ło nikogo, kto stanie w obronie dzieci?
(wysł. agnes)

SŁUPSK. Powstanie multikina coraz bardziej prawdopodobne

SŁUPSK. O godz. 13 na pływal
ni przy ul. Szczecińskiej odbędą się
Mikołajkowe Zawody Pływackie.
Startować mogą chłopcy i dziewczę
ta z roczników 1988-1995.

Dla świadków Jehowy
SŁUPSK. Zgromadzenia obwo
dowe Świadków Jehowy odbędą
się w sobotę i niedzielę w hali Gryfia.
Sesje
przedpołudniowe
- o godz. 9.50, popołudniowe
- o godz. 13.30.

NIEDZIELA
Salon muzyczny
SŁUPSK. O godz. 12.15 kolejne
spotkanie w Zamku Książąt Pomor
skich w ramach Niedzielnego Salo
nu Muzycznego. W programie „Zi
mowe opowieści” m.in. miniatury P.
Czajkowskiego, muzykę barokową
G. Telemanna i G. Torellego na trąb
kę piccolo oraz najpiękniejsze pol
skie kolędy. Salon poprowadzi Tere
sa Przeradzka. Na trąbce i trąbce
piccolo zagra Paweł Hulisz - soli
sta i kameralista Zespołu Muzyki
Dawnej Cappella Gedanensis. Jako
pianistka solistka i akompaniatorka
wystąpi Medea Berianidze-Osuch.
Pianistka ukończyła studia muzycz
ne w Tlbilisi oraz podyplomowe
w Moskwie. Od 10 lat mieszka
w Polsce. Bilety, po 7 zł, w zamku
w godz. 8-16.
(maz)
P""ft...ö....m....ĆT 6' j'""X

Wczoraj sprawdzaliśmy, na czyją
pomoc możemy liczyć w sprawdze
niu, czy Pomorska Spółka Gazowa
pobiera od nas opłaty zgodnie z pra
wem i czy dostarcza nam gaz o od
powiednich parametrach.
- To nie jest nasza sprawa. Tary
fa dla gazowni jest ustalana przez
Urząd Regulacji Energetyki. Ona
ma charakter decyzji administracyj
nej. Wydaje ją organ administracji.
Drugi organ nie może jej kwestiono
wać - wyjaśnił nam Roman Jarzą
bek, dyrektor gdańskiej delegatury
Urzędu Ochrony Konkurencji i Praw
Konsumentów.
Rozmawiać z nami nie chciała
również dyrektorka gdańskiego od
działu Urzędu Regulacji Energetyki.

■ Czytelnik internetowy: - Mam tego dosyć. Sprawa gazu co
raz bardzie mniej denerwuje. Co chwilę czytam o ludziach, którzy
dostali większe rachunki. Zdrożał nie tylko gaz, ale i oplata przesy
łowa. Wszystko gotuje się wolniej, szybciej ucieka tylko kasa
z portfela. O to przecież chodziło. A kit wciskany o większej kalo
ryczności był po prostu pretekstem do podniesienia ceny.
■ Czytelnik ze Słupska: - Jestem zbulwersowany, że stacja
benzynowa przy ulicy Kaszubskiej działa, mimo że krawężniki dalej
nie są obniżone. Szef słupskiej drogówki zapowiedział, że dopóki
nie zostaną poprawione, to stacja nie będzie mogła działać, a tym
czasem nic się nie zmieniło.
■ Lidia R. zę Słupska: - Uważam, że dużym błędem było zmu
szenie do odejścia ze stanowiska dyrektora PKS Sylwestra Woje
wódzkiego. Spowodowało to niepokoje, że dobrego menadżera za
mienia się na polityka. Jak w kraju ma być dobrze, skoro podejmo
wane są takie błędne decyzje.
■ Paweł ze Słupska: - Uważam, że przy wyjaździe z Lidia po
winno się ustawić lustro drogowe. Przy skręcie w prawo trzeba po
łową samochodu wyjechać na ulicę. Grozi to kolizją z autem, które
będzie jechało tym pasem dość szybko.
■ Czytelniczka ze Słupska: - Jestem zawiedziona, że w Słup
sku nie ma rzecznika praw ucznia, tak jak to jest w Gdańsku. Żeby

dwa razy

Biznesmen inwestuje

więcej

Inwestorem, który chce
zbudować w mieście cen
trum handlowo-rozrywkowe jest były właściciel fa
bryki plastików Dom-Plast
w Słupsku (obecnie Newell
Rubbermaid).

darmowych

minut
W NOWEJ PROMOCJI
DLA ROZWIJAJĄCYCH SIĘ FIRM OFERUJEMY

Jak już informęwaliśmy, inwestor jest zainte
resowany zakupem po
nad 2-hektarowej działki
w
centrum
miasta
przy skrzyżowaniu ulic
Mickiewicza i Żeromskie
go. Chodzi o teren zajmo
wany przez Przedsiębior
stwo Przemysłu Tereno
wego Margo,
który
od przeszło roku próbuje
sprzedać likwidator tego
państwowego przedsię
biorstwa. Do tej pory odby
Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI
ły się dwa nieudane prze
targi. Roman Kurnatow Co dokładnie powstanie w tym miejscu, dowiemy się po podpisaniu aktu notarial
ski, likwidator firmy nie nego. Wtedy inwestor przedstawi swoje plany na konferencji prasowej.
chce zdradzić,
komu
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,
i za ile zamierza sprzedać nierucho
z uporządkowaniem prawnym nieru
że w planowanym centrum znalazły
chomości, bo inwestor zamierza od
mość. Dowiedzieliśmy się jednak,
kupić dwa małe budynki, które
by się m.in. kręgielnia, multikino
że inwestorem jest były właściciel
oraz centrum handlowe. - Gdy zo
wchodzą w skład całego kwartału.
Dom-Plastu, który o swoich planach
stanie podpisany akt notarialny, in
Tymczasem ich właściciele, gdy się
rozmawiał już z prezydentem mia
westor zwoła konferencję prasową,
dowiedzieli, kto chce je odkupić,
sta. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się
podczas której dokładnie przedstawi
znacznie podnieśli cenę, za którą
o tym od trzech wiarygodnych
swoje plany - mówi Kurnatowski.
zgodziliby się odsprzedać budynki.
urzędników.
ZBIGNIEW MARECKI
Negocjacje trwają.
Wiemy, że likwidator ma problem

•

: omowych minut przez rok;

• połączenia z wybranym numerem w sied Era
jedynie za 1 grosz netto za minutę.
Tylko w sieci Era

Motorola
V300
wbudowanym
aparatem
cyfrowym

2

od 48 zł

www.era.pl
Biznes Informacja:
O 801 602 602
Optata zgodna z cennikiem operatora
sieci, z której wykonywane jest połączenie.
Szczegóły oferty w cenniku
i regulaminie promocji.

A295
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Startujemy

Wspaniała zabawa dla dzieci. Mnóstwo prezentów,

jużoaoo

Wiadomości osiedlowe
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INFORMATOR

MINĄŁ TYDZIEŃ Z „GŁOSEM POMORZA”

osiedlowy
MEBLE - Rattanowe. Sztuka orientalna.
Donice, wazony; "Sahara", Gdańska 4 d;
059/842-80-59.
------------------------------------------------------- 004S520J«0»W

NAPRAWA sprzętu gospodarstwa
domowego, sprzedaż części, zbiorników
kurzu. 3-go Maja 27,843-24-58
----------------------- ---------------- Mum&avi

os. niepodległości.

Ogłoszenia w informatorze
są płatne. Zgłoszenia:
tel. 059 /840-32-51,
841-17-43

SŁUPSK

Wieczór
z gwiazdami
Na wyjątkową Podróż sentymental
ną, czyli Powrót gwiazd zaprasza 8
grudnia Stowarzyszenie Kulturalne
„Pegaz”.
Impreza przypomni artystów, któ
rzy związani byli z naszym miastem.
Jedni tutaj zaczynali swoją drogę arty
styczną, dla innych Słupsk stal się
ważnym przystankiem w karierze.
Powrót gwiazd, to wieczór arty
styczny w trzech odsłonach. Pierwszą
wypełni monodram z piosenkami
„Plącz Gelsominy", w wykonaniu Da
nuty Borowieckiej, aktorki będącej
podporą pierwszego składu zespołu
Państwowego Teatru Muzycznego
w Słupsku. Spektakl nawiązuje
do biografii znakomitej włoskiej aktor
ki, Gulietty Massiny, żony Federico
Felliniego. Początek o godzinie 18.30.
Dwie kolejne części wieczoru od
będą się w teatrze na dużej scenie. O
20 Jacek Różański, aktor związany
niegdyś ze Słupskiem, przedstawi re
cital „Życie to nie teatr”, złożony
z kompozycji Jerzego Satanowskie
go do tekstów Edwarda Stachury.
Wieczór zakończy Grażyna Au
guścik, jazzowa wokalistka, od lat
mieszkająca w Chicago. Wystąpi
wraz z Triem Andrzeja Jagodziń
skiego. Usłyszymy m.in melodie lu
dowe w opracowaniu Jagodzińskiego.
Na wszystkie trzy części wieczoru
w kasie teatru czekają bilety w promo
cyjnej cenie 35 zł. Można również ku
pić osobne bilety - na monodram Bo
rowieckiej w cenie 20 zł i na koncerty
na dużej scenie - 25 zł.
(lir)
REKLAM
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96-25
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głos Pomorza

>08 02 96 25
107 27 17 17
>Wyślij SMS!

Problemy z młodzieżą

Młodzi agresywni
Palą, plują, przeklinają, zaczepiają młodszych - tak o młodzieży
blokującej chodnik pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 3
oraz Szkołą Podstawową nr 10 mówią mieszkańcy osiedla.
Wielu boi się tamtędy chodzić.
- Często odprowadzam córkę
do szkoły podstawowej i muszę
przejść kolo tych ludzi - mówi
mieszkaniec osiedla. - Palą i bloku
ją przejście. Często słyszymy mało
wybredne teksty.
Młodzież najczęściej blokuje
chodnik podczas przerw w Zespole
Szkół Ogólnokształcących. Starsi
mieszkańcy narzekają, że młodzież
hałasuje, śmieci niedopałkami papie
rosów i pluje. Najmłodsi często są
ofiarami głupich żartów. - Wyszedłem
tam z psem na spacer- mówi 10-letnl
Kamil. - Jeden z tych dużych chłopa
ków zabrał mi czapkę i rzucił do dru
giego. Gdy chciałem, żeby mi oddał,

uderzył mnie w głowę. Przyszliśmy
tam z tatą, ale ich już nie było.
- Nigdy nie odebrałam sygnałów
od moich uczniów, że są nękani
przez starszą młodzież - mówi Ali
na Duchnowlcz, zastępca dyrekto
ra SP 10. - Jednak sama często
chodzę tym chodnikiem i widzę tych
ludzi, jak palą papierosy. Sam widok
jest mało przyjemny i estetyczny.
Sygnały o źle zachowującej się
młodzieży otrzymuje także policja.
Funkcjonariusze twierdzą, że syste
matycznie patrolują okolice ulicy
Kulczyńskiego. - Znany dobrze ten
temat - mówi aspirant Krzysztof
Pintos, kierownik referatu dzielnico

wych II Komisariatu Policji w Słup
sku. - Oprócz patroli codziennie jest
tam dzielnicowy. Funkcjonariusze
dość często legitymują młodzież.
- Zdajemy sobie sprawę, że na
sza młodzież blokuje to przejście mówi Andrzej Obalek, dyrektor
ZSO nr 3. - Na boisku jest spokój,
bo mamy tam dyżury. Planujemy
zrobić je także poza terenem szkoły,
właśnie na tym chodniku. Jednak
nie możemy ganiać młodzieży
po całym osiedlu.
Młodzież niechętnie rozmawia
z dziennikarzami. Twierdzą jedynie,
że nie mają gdzie pójść
TOMASZ CZĘŚCIK

Od poniedziałku słupscy pie
karze podnieśli cenę Chleba. Bo
chenek kosztuje średnio 1,5 zł, czy
li prawie 50 procent więcej. Pieka
rze twierdzą, że do takiego ruchu
zmusił ich wzrost kosztów produk
cji: podrożała mąka i gaz.
Prawie o połowę zmniejszy
się liczba działaczy SLD w woje
wództwie pomorskim po zakończe
niu weryfikacji. W Słupsku wszyscy
wysocy działacze przeszli ją pozy
tywnie.
Szwedzki przedsiębiorca pol
skiego pochodzenia został napad
nięty, pobity i okradziony w Cierzniach (gm. Debrzno). Stracił samo
chód i rzeczy warte prawie pół
miliona złotych. Nie zamierza jed
nak porzucić interesów w Polsce.
Na dodatek, gdy zobaczył, w jakich
warunkach pracują policjanci, po
stanowił kupić człuchowskiej ko
mendzie policji komputery.
W miasteckim szpitalu przy
szły na świat trojaczki. Szczęśliwy
mi rodzicami trzech dorodnych có
rek są Sylwia i Marek Chrzan
z Tuchomia.
Mamy bardzo dużo firm, ale
ich szefowie są raczej słabo wy
kształceni - wynika z raportu o go
spodarce w województwie pomor
skim, który na zlecenie Urzędu
Marszałkowskiego przygotował In
stytut Badań nad Gospodarką Ryn
kową.
58 bezrobotnych w Słupsku
i powiecie słupskim zatrudniono
w ramach programu poprawy bez
pieczeństwa uczniów w drodze
do szkoły.
Przez cały grudzień użytkow
nicy Strefy Płatnego Parkowania
nie będą musieli płacić za parkowa
nie. To efekt zmian prawnych.
Przedsiębiorstwo Laminopol
otrzymało złoty medal na Między
narodowych Targach Poznańskich

„Poleko 2003". Słupską firmę wy
różniono za kompleksowy system
oczyszczania powietrza metodą
biologiczną.
Teresa Szramowiat z Warblina pod Słupskiem wygrała 10 tysię
cy złotych w teleturnieju „Złoty inte
res” TVP 2. Trafiła do niego w cza
sie castingu w koszalińskiej
redakcji „Głosu Pomorza”.
Pracownicy słupskiego Kauflandu weszli w spór zbiorowy
z pracodawcą, ponieważ zarząd fir
my nie chce rozmawiać ze związ
kowcami. Kontrolę w hipermarkecie
prowadzi PIP.
Słupska Prokuratora Rejono
wa wszczęła postępowanie z urzę
du w sprawie obrazy dwóch rad
nych przez prezydenta miasta.
Trwa przesłuchiwanie świadków.
Radni czują się już przeproszeni
przez prezydenta.
Aż 355 tys. zł zapłacili przed
siębiorcy z Krakowa za drewnianą
altankę i 380 metrów kw. gruntu
na usteckiej promenadzie. To re
kord, który zaskoczył specjalistów
od nieruchomości.
Solidarność zakończyła spór
zbiorowy w słupskim PKS-ie. Pod
pisała porozumienie z nowym za
rządcą. Na razie odłożono dyskusję
na temat prywatyzacji firmy.
Kilkaset druków z wnioskiem
reklamacyjnym odebrali już słupszczanie od miejskiego rzecznika
praw konsumenta. Większość pism
trafi do Pomorskiej Spółki Gazowni
czej. Rzecznik apeluje, aby wszy
scy niezadowoleni z wysokości ra
chunków składali reklamacje do ga
zowni
w
Słupsku
i
prosili
o potwierdzenie tego faktu, bo tylko
przez zbiorowe działanie możemy
zmusić PSG do rzetelnego i obiek
tywnego zbadania rozliczania zuży
cia i dystrybucji gazu.
Zebrał (maz)

SŁUPSK. Plebiscyt Sklep Roku 2003

FELIETON NA KONIEC TYGODNIA

Niewielka różnica
Topnieje przewaga sklepu Piastow
skiego przy ul. Braci Gierymskich
w naszym plebiscycie. Dosłownie
kilka głosów mniej ma sklep Wanda
I przy ul. Braci Gierymskich (2. miej
sce). Na trzecim miejscu Jest Wanda
II przy ul. Sołdka (3. miejsce).
Na 4. miejscu nadal są delikate
sy ABC. Na 5. wskoczył sklep Klassa. Różnica punktowa między nimi
jest bardzo niewielka. Zabawa na
biera rumieńców. Plebiscyt to do
skonała okazja dla sklepów, żeby
pokazać się klientom z jak najlep
szej strony. Natomiast klienci mogą
ocenić swój ulubiony sklep za wy
strój, asortyment i jakość obsługi.
Głosy można oddawać wypeł
niając kupon drukowany od ponie
działku do czwartku oraz w soboty

TTRSr 1

K

LAM

w „Głosie Pomorza”, j wrzucając go
do urny w sklepie, który oceniamy.
Można również głosować wysyłając
sms pod iiumer 7228 o treści „gp
ps numer sklepu”. Spośród osób,
które oddadzą głosy na „Najlepszy
Sklep Roku 2003" mamy niespo
dziankę. Co tydzień losować bę
dziemy bony towarowe o wartości

Gry z monopolistami

50 złotych każdy, które można wy
korzystać w prezentowanych skle
pach. Zapraszamy więc do głoso
wania. Prezentacje sklepów znajdą
państwo na łamach „Głosu Pomo
rza”, w Telewizji Kablowej Vectra
oraz w portalu internetowym
www.slupsk.net.
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Ostatnie rachunki za gaz
zbulwersowały

I
I
„ Jt

wielu jego odbiorców w Słupsku i najbliższej
okolicy.

Mnie

(klin)

W TYM TYGODNIU BONY TOWAROWE WYGRALI:
Dorota Zdyb (Bobrowniki), Małgorzata Rybak (Słupsk), Ewa Kwa
śniak (Redzikowo), Elżbieta Grzelak, Zbigniew Szymański, Karola
Gliniecka, Monika Jura, Karolina Kańska, Zofia Limska (wszyscy
Słupsk). Do osób głosujących za pośrednictwem sms zadzwonimy
w przyszłym tygodniu.
Bony wydawane będą w poniedziałek i czwartek w godzinach 9-12.
Wszystkie wylosowane osoby prosimy o przyjście do redakcji z doku
mentem tożsamości. Bony wydawać będzie Katarzyna Głodek.

nie ma jeszcze
mrozów i zima
daleko, a wg gazowników mamy
zapłacić tyle, ile zwykle płacili
śmy w najmroźniejszych miesią
cach. Oczywiście, rozumiem ar
gumenty szefów Pomorskiej
Spółki Gazowniczej, że nowy
gaz, który teraz do nas dociera,
jest droższy i że nowa taryfa,
która obowiązuje od październi
ka, spowodowała, że nikt już nie

dotuje gospodarstw domowych.
Rzecz w tym, że wszyscy do
stawcy mediów przyzwyczaili
nas już do swojego dyktatu, któ
ry bez szemrania mamy przyjąć,
bo urzędnicy z ważnych instytu
cji państwowych orzekli, że
wszystko jest w porządku. Gdy
by rzeczywiście tak było, to wy
padałoby nam tylko płakać i pła
cić. Rzeczywistość jednak poka
zuje, że jak monopolistów się
przyciśnie, to są gotowi ustąpić.
W końcu dobrze sobie z nas ży
ją. A więc sprawdźmy, czy rze
czywiście nic się nie da zrobić?
TP SA przecież niedawno poka
zała, że jak się przyciśnie, to ce
ny mogą pójść w dół.
ZBIGNIEW MARECKI
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dla Województwa
Srodkowopomorskiego
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Dla zwycięicy:
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zestaw kina domowego,
lelewiior, aparat cyfrowy,
wieża stereo
i 300 innych nagród

Wyniki II etapu
beta osob, które juko pierwsze nadesłały promocyjne konłretyttieły r minimum 100.000 głosów

Potanieć Małgorzata, Sieraniec
Słoma Bogdan, Sianów
Łakomieć Grzegorz, Koszalin
Bielech Jarosław, Koszalin
Pilarski Grzegorz, Sianów
Radomski Paweł, Koszalin
Motyka Grzegorz, Gudowo
Maciesza Tadeusz, Połczyn Zdrój
Kozdroń Zdzisława. Koszalin
Grużewski Roman, Ustka
Markowska Renata, Świeszyno
Abramowicz Józef, Garbno
Abramowicz-Abramczuk Joanna, Garbno
Schlutt Gabriel, żoruchowo
Bender Kamil, Rowy
Bulgrin Tomasz, Bobolice
Nosal Waldemar, Szczecinek
Handtke Stefania, Jarosławiec
Borowiak Marzena, Kołobrzeg
Chochołowski Adam, Koszalin
Siwek Krystyna, Sulechówko
Jarczak Edward, Krąg
Kaliniak Robert, Lulemino
Świeboda Teresa, Dobrzyca
Kołodziej Karol, Łokciowe

Krajnik Dariusz, Słupsk
Grabowska Krystyna, Koszalin
Plewka Katarzyna, Słupsk
Buzderewicz Bogdan, Słupsk
Kaczorowska Justyna, Koszalin
Kawicz Elżbieta. Połczyn Zdrój
Dziel Arkadiusz, Słupsk
Tochowicz Marta, Słupsk
Olczak Stanisław, Koszalin
Redzimski Tomasz, Połczyn Zdrój
Klimczak Piotr, Świdwin
Makowski Paweł, Rąbino
Wierzgacz Jerzy, Koszalin
Misztal Jadwiga, Bonin
Krupka Michał, Koszalin
Abramczuk Arkadiusz, Garbno
Stefanowski Bartosz, Koszalin
Leśniak Jan, Ustka
Gostomska Zdzisława. Nozynko
Jakubowska Teresa, Si ecie
Jakubowska Dorota, Siede.,»
Kwidziński Roman,,
Wesołowska Anna. Ko^za|*»0
Grzybowska AneWfWfKłC"’
IglJłZclta, /.K
lif i Jankowska Małgfirzata,
Zieliń
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Za tydzień nazwiska kolejnych zwycięz
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Wyjątkowy prezent
dla kogoś wyjątkowego
Starter tylko za 25 zł
Seria limitowana
Najlepszy prezent na Święta
dla bliskiej Ci osoby:
• płacisz 25

zł z VAT i

od razu dostajesz 5

zł z VAT

do wykorzystania na połączenia i SMS-y

zł z VAT dostajesz w
4 doładowaniach po 5 zł z VAT

• pozostałe 20

kolejnych

ja

taryf.

“"Wcej

Magiczny prezent, czyli
Starter XXL
Płacisz 40 zł z WAT i dostajesz:
• 20 zł z VAT

na połączenia oraz

80 SIN/IS-ÓW

(z możliwością zamiany na 20 minut rozmów w sieci Era
i do sieci stacjonarnych) do wykorzystania od razu
• 60
Ho*»*

zł z VAT

w 12 doładowaniach

(po 5 zł z VAT przy każdym z 12 doładowań)

Starter 59/129
to dobra nowina
Wydajesz 59 zł z VAT i masz:
• 59 zł z VAT do wykorzystania od razu na połączenia i SMS-y
• i wyjątkowo na Święta dodatkowe 70 zł z VAT
w 14 doładowaniach
(po 5 zł z VAT przy każdym z 14 doładowańj^B^^gg^

wi9cej

Kupon jako prezent pod choinkę

str. 7
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Naprawdę wielki
prezent, czyli

NOKIA

zegarek SWATCH

Dla Ciebie:
• Zestaw Era Tak Tak i 30 zł

z VAT do wykorzystania

na połączenia i SMS-y oraz nowa taryfa Era Love

Dla bliskiej Ci osoby:
• dodatkowy pakiet startowy

Zegarek SWATCH w wybranych
Zestawach dla Dwojga XXL

Pokochasz rozmawiać
Bez żadnych hamulców
Nowa taryfa Era Love
• bez abonamentu
• bez zobowiązań
• rozmowy poniżej 1 zł netto
• SMS-y nawet po 0,24 zł netto
W ciągu każdego dnia za pierwsze dwie minuty rozmowy
płacisz po 0,99 zł (1,21 zł z VAT). Kolejne minuty rozmowy
to koszt tylko 0,69 zł (0,84 zł z VAT) za minutę.
Za pierwsze dwa SMS-y wysłane w tym samym dniu płacisz
po 0,39 zł (0,48 zł z VAT), a za następne wysłane w tym dniu
tylko po 0,24 zł (0,29 zł z VAT).

głos Pomorza

głos Pomorza
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Zestaw dla Dwojga XXL
z zegarkiem SWATCH
s,,,'“'CEIMfl!

SuperCEI\IA!

Zestaw dla Dwojga XXL

Zestaw dla Dwojga XXL

Philips Fisio 120

Sendo S230

175 Zł z VAT
• telefon dwuzakresowy

• WAP

• alarm wibracyjny

• usługa Dzwonki i Ikonki

• budzik

• polski słownik T9
• alarm wibraeyjny
• 12 emocjonujących gier

Oferta ważna
do wyczerpania
zapasów.

Oferta ważna
do wyczerpania
zapasów.

Zestaw dla Dwojga XXL

Zestaw dla Dwojga XXL

Alcatel 0T320

Nokia 3310

polifoniczne dzwonki

• alarm wibracyjny

alarm wibracyjny

• budzik

budzik

• wiadomości obrazkowe

funkcja głośnego mówienia

r * ^7«

emocjonujące gry

ZESTAW

z ZEGARKIEM

Zestaw
z

zegarkiem

Zestaw dla Dwojga XXL

Zestaw dla Dwojga XXL

Mitsubishi M320

• kolorowy wyświetlacz

• kolorowy wyświetlacz

• polifoniczne dzwonki

• polifoniczne dzwonki

• WAP

• MMS

• GPRS

• WAP przez GPRS

• usługa Dzwonki i Ikonki

• emocjonujące gry

• emocjonujące gry

Zestaw
z

zegarkiem

Nokia 3510i

NOKIA

'

ZESTAW
Z zegarkiem

'

?
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Świąteczna
promocja
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MMS
tylko w sieci
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1 zł
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1,22 zł 2 VAT
W taryfach Medium.
Cena telefonu bez aktywacji
(bez karty SIM) 749 zł
(913,78 zł z VAT).
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Omn X
Możesz więcej

www.era.pl
Szczegóły ofert w regulaminach promocji i aktualnych cennikach, dostępnych w punktach sprzedaży sieci Era
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Jaki prezent
przyniesie mi Mikołaj
Poleca

ceński savoir vivre nikogo już nie obchodzi..
A może się mylę?

BEATA KRYGIEL

Książka dla dzieci
z EMPiK-u

Książka dla mężczyzny

■ „Najpiękniejsze bajki świata", wyd. Wilga, ce
na 29,90 zł.

■ „Pierwsza wojna światowa”, autor: Martin Gilbert,
wyd. Zysk I s-ka, cena-69,90 zł.

ścią i mądrością, ballady. Światową gwiazdą
został dzięki wyjątkowo pięknej balladzie „How
Wonderful You Are”, która rozpoczyna płytę
z jego największymi przebojami. To rzecz dla
panów, którzy znają smak życia w każdej po
staci i wieczorami chcą, aby ktoś ten smak od
dał poprzez muzykę. Haskellowi udaje się ta
sztuka bezbłędnie. Jest „Wielki” z całym swo
im bólem, melancholią i szczerością.

Płyta dla kobiety
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zawsze w sobotę
w Głosie Pomorza
Jutro przeczytasz w nimm, in.:

„

• Możesz uratować dziecko: jak uchronić najmłodszych
przed domowymi zagrożeniami
• Porady alergologa, seksuologa, farmaceuty
Zamieść ogłoszenie w dodatku, tek:

Koszalin (0-94) 347 35 14, 347 35 03 - 07.
Słupsk (0-59) 840 32 51. 841 17 43

£

a

■ Garou, Reviens, SonyMusic, 49,99 zł.

MARUN (iII.HEIIT

Jakże brakuje nam, w Polsce, takiego wo
kalisty! Mocny, chropowaty głos, od którego ko
biece serca biją szybciej i puls jakiś taki łatwiej
wyczuwalny. Powalający wygląd, udane, łączą
ce tyleż romantyzmu, co dynamiki, kompozycje
i
ten
natural
ny spo
sób byc i a ,
którym
ujął pół
Polski
pod
czas
zeszloroczne-

Wspaniały fresk jednego z najbardziej zło
żonych konfliktów w dziejach. Tydzień po tygo
dniu wydarzenia na zachodnim i wschodnim
froncie. Na lądzie, morzu i w powietrzu. Oraz
skutki wojny poza liniami frontów oddane
w sposób najbliższy najgłośniejszym powie
ściom z kluczem. Z tą jednak różnicą, że gdyby
to była powieść, nie dalibyśmy wiary opisywa
nym wydarzeniom.

Książka dla kobiety

Wspaniały
zbiór klasycznych bajek
świata. Idealny do wspólnego czytania pod
czas zimowych, długich wieczorów. Opowie
ści braci Grimm, H. Ch. Andersena i wielu in
nych bajkopisarzy z przepięknymi ilustracja
mi. Na pewno wielu rodziców przeczyta te
piękne bajki swoim dzieciom. Tym bardziej,
że sami się na nich wychowali. Ta książka
powinna znaleźć się w każdej dziecięcej bi
blioteczce.

Ten transparentny tytuł wystarczyć mógłby
za cały komentarz do tej obszernej monografii.
Irena Kwiatkowska, to kobieta, która żadnej
pracy się nie boi, nie bała i bać nie zamierza.
A wokół niej skupieni są inni, mniej lub bardziej
znani sprawcy, którzy - jak ktoś powiedział: na
leżą już dziś do strefy niemodnych przyjemno
ści. A szkoda. To przypomnienie osób, które ce
niła i z którymi współpracowała pani Irena jest
rodzajem podróży do świata żartu, dowcipu,
poczucia humoru, kabaretu i komedii, a więc
do spraw pomijanych i niewartych wspomnie
nia w annałach historii. Jest to najtańsza wy
prawa do tego wszystkiego, co tak jak plejsto-

r»i'

koncer

tu w Sopo
cie. Wszystko to sprawia, ze
mający niedawno swoją premierę, drugi album
artysty, powinien powtórzyć komercyjny sukces
(100 tys. sprzedanych egzemplarzy) „Seul”, bo
jest tego naprawdę wart.

Płyta dla dzieci
■ Piosenki Dla Dzieci, Naj... z Naj, 6 CD, 49,99 zł.

Płyta dla mężczyzny
■ Gordon Haskell, How Wonderful You Are - The Best
Of, 54,99 zł.

■ „Irena Kwiatkowska i znani sprawcy”, autor: Ro
man Dziewoński, wyd. Muza 2003, cena 49,90 zł.

GAROU
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Od czasu
odejścia
od
jednej
z najważniej
szych
grup
wszech cza
sów - King
Crimson, stał
się na 30 lat
bardem śpiew aj ą c y m
w małych klu
bach swoje
niebanalne,
naznaczone
refleksyjno-

HOU WONDERFU HX \S£

Na tych
sześciu pły
tach śpiewa
nych głównie
przez dzie
cięce zespoły
wokalne ze
brano bodaj
wszystkie
najpopular
niejsze pio
senki dla ma
luczkich (ale
czy tylko dla nich?).
Ręce do góry kto nie zna i nie rozrzewnia się
na myśl o „Krasnoludkach”, „Mam chusteczkę
haftowaną” czy „Tańcowały dwa Michały”! Do
skonały prezent dla naszych ukochanych po
ciech.
MAŁGORZATA ANNUSEWIGZ
Zdjęcia: ANDRZEJ SZKOCKI

Nowość z wiatraczkiem

HURTOWE CENTRUM
DYSTRYBUCJI TOWARÓW
DLA SKLEPÓW
WSZYSTKO PO 5 ZŁ.
Ul. WQSIA BUDZYSZA 7
GDANSK PRZERÓBKA.
TEREN ELEKTROMONTAZU
TEL: O 503 088 880
(0-58) 763 12 98

Dostępne są dwie wersje zapa
chowe odświeżaczy powietrza Brise
Circul ’air: Happy Flowers, czyli Kwia
towy Bukiet - zapach dzikich polnych
kwiatów tworzący rześką atmosferę
słonecznego dnia, oraz Sun Garden,
czyli Słoneczny Ogród, wnoszący
do pomieszczenia nutę Orientu. Bri
se Circul ’air zapewnia długotrwałe
i równomierne natężenie zapachu

Mikołaj
ambasadorem
Lapoński święty Mikołaj został am
basadorem fińskiej Laponii. Pierw
szą wizytę złożył w Japonii, gdzie w towarzystwie członków rządu - re
klamował turystyczne walory tego
północnego kraju.
Delegacja z fińskiej Laponii
udała się do Japonii na trzy dni,
a dojechała tam wraz z pierw
szym chińskim śniegiem. Po

w mieszkaniu, domu czy w pomiesz
czeniach o dużej powierzchni, takich
jak sale konferencyjne, biura czy re
stauracje. Możliwość regulowania in
tensywności zapachu w zależności
od nastroju pozwala stworzyć milą at
mosferę. Dodatkowy atut nowego
produktu to możliwość zastosowania
jednego z sześciu wkładów zapacho
wych typu Brise Essences. Jeden
wkład wystarcza na 75 dni. Brise Cir
cul” air dostępny jest w supermarke
tach, hipermarketach oraz sklepach
z chemią gospodarczą. Jego reko
mendowana cena wynosi 27 zł;
wkład uzupełniający to wydatek rzę
du 14 zl.
(Opr.. kpn)

Zawsze w piątek w Głosie Pomorza dodatek

(jkg)
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Czy jogurt jest
zdrowszy od mleka?

Produkowany jest
metodą termostato
wą (jogurt dojrzewa
w kubeczku). Cha
rakteryzuje się od
dzieleniem zawarto
ści mleka jogurtowe
go od owoców, znaj
dujących się na dnie
kubeczka, co zapobie
ga fermentacji owoców
i mleka, a pozwala
na długo zachować świe
ży aromat owoców w de
serze. Deser „Zloty” jest
oferowany w pięciu sma
kach: truskawkowym, waniliowo -rodzynkowo-rumowym,
brzoskwini, adwokata
i cherry.
Deser
„Zloty” firmy
„Fromako”
nie zawie
ra środ
ków konserwując y c h .
Jest
za to bo
gaty w ży
we kultury
bakterii jogur
towych i bifidobakterie. Zawar
tość tłuszczu: 3,
proc.
Czy jogurt jest zdrowszy
od mleka?
To pytanie może wydawać się
zagadkowe. Niby wiadomo, że jo

BH4268

»

dróżujący wraz ze świętym gu
bernator fińskiej Laponii przeko
nywał Chińczyków, iż popularny
Santa Claus mieszka właśnie
tam, a nie w Szwecji, Norwegii
czy na Grenlandii, choć każde
z tych państw twierdzi inaczej.
Nie wiadomo na razie, jakie
efekty przyniosła wizyta świętego
w Chinach.

DESER. Nowy produkt na rynku

Firma „Fromako” wprowadziła na ry
nek nowy deser jogurtowy o nazwie
„Złoty”. Deser ten powstał na bazie
bio-jogurtu.

ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Na polskim rynku pojawił się pierwszy
elektryczny odświeżacz powietrza
z wbudowanym wiatraczkiem, który
równomiernie rozprowadza zapach
po całym pomieszczeniu: Brise Circul'
air.

CIEKAWOSTKI

Mi

gurt jest zdrowszy od mleka, ale...
dlaczego?
Przetwory fermentowane takie
jak jogurt, ke
fir,
ma
ślanka
są ła

twiej
przy
swajalne
od mleka
przez orga
nizm czło
wieka. Jest
to szczegól
nie istotne,
ponieważ
29 proc. Po
laków nie tole
ruje
cukru
mlecznego
laktozy. W jogur
tach laktoza zo
staje już nadtrawiona
przez
szczepy
dobroczyn
nych bakte
rii jogurto
wych.
Pro
dukty fermen
towane są boga
te w wapń - 350 ml
jogurtu zawiera 4-5krotnie więcej amino
kwasów, ponad 20
proc. więcej witamin
z grupy B (kwasu fo
liowego nawet 5-krotnie więcej!) niż mleko. Białko za
warte w jogurcie jest 2-3-krotnie
szybciej trawione przez organizm
człowieka.
(Opr. ska)

str. i2 Okazja!
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BAJADERA ZAPRASZA PAŃSTWA NA ŚWIĄTECZNE ZAKUPY
• ładno, tania choinki
• lampki choinkowa
• girlandy, bombki

6/ TREŚĆ OŚWIADCZENIA.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Człuchowie

. dekoracjo iwlqtoczno
• moc prezentów pod cholnkf
• stroją Mlkoła|a

A

Słupsk, ul. Wileńska 12, tel. 842 85 44

SL4372

z siedzibą w Człuchowie
ul. Zamkowa 23,77-300 Człuchów
działając na podstawie art. 5 ust.l ustawy z dnia 27.06.2003 o zmianie ustawy o
funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz
ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 137, poz 1303) oraz na podstawie § 2 pkl.
2 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych zasad podziału 15 % akcji Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka
Akcyjna stanowiących własność Skarbu Paiistwa pomiędzy osoby uprawnione

KREDYTY POŻYCZKI

QM2ASA JAZ MYSUSZ?
f ZADZWOŃ I POZNAJ SZCZEGÓŁY

do złożenia pisemnego oświadczenia o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji Banku
Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własność Skarbu Państwa

20 000 Rata od 155 Pin
50 000 Rata od 387

bank zrzeszający poświadczające jej staż pracy.

8/
Uprawnionymi do nieodpłatnego nabycia akcji są osoby, które:
a/ od dnia przekształcenia Banku Gospodarki Żywnościowej w spółkę akcyjną do dnia

nu podstawie ustawy z dnia 24 czerwca I994r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych
Banku Gospodarki Żywnościowej oraz. o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U, Nr 80, poz.
369, z 1995 r. Nr 142, poz. 704, z I996r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr
140, poz. 939 oraz z 2000 r Nr 119, poz. 1252 ),
h/ przepracowały łącznie co najmniej dziesięć lal w państwowo • spółdzielczym Banku
Gospodarki Żywnościowej, bądź w Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna,

15* oferty DL-A ZADŁUŻONYCH
spłata zobowiązań
55* FIRMY bez za#wiladczei*i ZUS

Koszalin
Ul Bolesława Krzywoustego
(PASAŻ MILfcNIUM)

>34713 31 3
BH4502

(fijHusqvarna

tj. od dnia I lipca I975r. do dnia 28 stycznia 2001 r., a z którymi rozwiązano slosunck pracy
w którymkolwiek z tych banków wskutek przejścia na emeryturę lub rentę ulbo z przyczyn
określonych w art. I ust. I ustawy z. dnia 28 grudnia 1989 r, o szczególnych zasadach
rozwiązywania z. pracownikami stosunków procy z. przyczyn dotyczących zakładu procy
o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. z 2002r. Nr 112, poz. 980, Nr 135 poz. 1146 i Nr 200,
poz. 1679 oraz z 2003r. Nr 90, poz, 844 ),

d po przepracowaniu łącznie có nujmnicj dziesięciu lat w państwowo - spółdzielczym
Banku Gospodarki Żywnościowej bądź. w Banku Gospodarki Żywnościowej Spółku
Akcyjna, tj. od dnia I lipca 1975 r. do dnia 28 stycznia 200lr., zostały przejęte przez inne
zakłady w trybie art. 23 Kodeksu procy.

PROMOCJA

2/ SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ.
a/ Oświadczenia o zamiarze nieodpłatnego nabyciu akcji Banku Gospodarki Żywnościowej
S.A. osoba uprawniona składa na piśmie do dnia 06 STYCZNIA 2004
b/ Oświadczenia /.łożone przez osoby uprawnione przed wejściem w Zycie ustawy z. dnia
27 czerwca 2003r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych,
ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających ( Dz. U. Nr 137, poz. 1303 ) stają się skuteczne
z dniem wejścia tej ustawy w Zycie.

Pilarki Husqvarna 350
od 20.10 do 20.12 2003r.

d Osoba uprawniona moZe złoZyć tylko Jedno oświadczenie,

Zapraszamy

do

Do oświadczenia osoba uprawniona dołącza zaświadczenie lub inne dokumenty,
w szczególności świadectwa pracy, wydane przez BGŻ S.A., bank spółdzielczy,

1/OSOBY UPRAWNIONE:

wejścia w Zycie ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych,
ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających ( Dz. U. Nr 119, poz. 1252 z. poZ.n. zm.), tj. od
dnia 9 września I994r. do dnia 28 stycznia 200Ir. przepracowały łącznic co najmniej 3 łuta
w BGŻ S.A., banku spółdzielczym lub banku regionalnym i zrzeszającym działającym

OGARNĘŁA
CAŁĄ POLSKĘ!

zrzeszającego), w którym osoba uprawniona jest lub była zatrudniona,
• informację o łączonym stażu pracy,
- zgodę osoby uprawnionej na przetwarzanie jej danych osobowych,
- datę i podpis osoby uprawnionej.

7/ZAŚWIADCZENIA.

wzywa osoby uprawnione

X INNE FORMY FINANSOWA

Oświadczenie osoby uprawnionej o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji BGŻ S.A. powinno
zawierać:
- imię (imiona ). nazwisko oraz imię ojca osoby uprawnionej,
- numer ewidencyjny PESEL,
- miejsce zamieszkania i adres.
- zamiar nabycia akcji BGŻ S.A. od Skarbu Państwa,
- wskazanie banku (BGŻ, BGŻ S.A., banku spółdzielczego, banku regionalnego lub

3/ UZUPEŁNIANIE OŚWIADCZEŃ.

FORMULARZ.

Formularze oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6, dostępne są w
Spółdzielczego w Człuchowie i jego Oddziałach wymienionych w pkt. 4.

siedzibie Banku

9/JEDNOSTKI WYDAJĄCE ZAŚWIADCZENIA.
Zaświadczenia, o których mowa w pkt. 7, wydawane są na wniosek osoby uprawnionej przez
BGŻ S.A., banki spółdzielcze i banki zrzeszające, w których osoba uprawniona
jest lub była zatrudniona.

10/ LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH.
Listy osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia dkcji BGŻ S.A. zostaną wywieszone
w Banku Spółdzielczym w Człuchowie i jego Oddziałach w których osoby uprawnione
składały oświadczenia o zamiarze nabycia akcji w dniu 2 marcu 2004 r. na okres dwóch
miesięcy.

11/SKŁADANIE REKLAMACJI.
a) Reklamację w sprawie nieuwzględnienia na liście, sprostowania danych osobowych
na liście • w tym stażu pracy oraz. zaliczenia do niewłaściwej grupy stażowej składu
się w terminie 2 miesięcy od dnia wywieszenia list,
b) Reklamację składa się w banku (jednostce banku ), w którym osoba uprawniona złożyła
oświadczenie o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji.
C) Reklamację składu się na piśmie.
d) Do reklamacji osoba upruwnkmn dołączu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków
uprawniających do nieodpłutnego nabycia akcji BGŻ S.A.. dokumenty potwierdzające,
iż dune osobowe zostały błędnic zapisane lub uległy zmianie po dniu złożenia
oświadczenia bądź dokumenty jej łączny staż procy.
c) Reklamacje będą rozpatrywane przez, komisję ds, reklamacji w terminie 21 dni od dnia jej
złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba wnosząca reklamację zostanie
powiadomiona nu piśmie.
0 Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego,
g) Spory powstałe nu tle prawu do nieodpłatnego nabycia akcji BGŻ S.A. rozpatrują sądy
powszechne.

Osoby, które złoZyły oświadczenie o zamiarze nicodpłutnego nabycia akcji BGŻ S.A.

*lloić maszyn ograniczona

punktów

handlowo

-

serwisowych

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 stycznia 2002r, w sprawie
szczegółowych zasad i trybu podziału 15% akcji Bunku Gospodarki Żywnościowej Spółka

12/ OSTATECZNA ZBIORCZA LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH.

Akcyjna stanowiących własność Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione ( Dz, li. Nr
8, poz. 76), a nie udokumentowały stażu pracy w banku spółdzielczym, banku zrzeszającym
lub BGŻ przed przekształceniem BGŻ w spółkę akcyjną (tj, przed dniem 9 września I994r.).

Po zakończeniu czynności związanych z. ustaleniem listy osób uprawnionych, Bunk
Spółdzielczy w Człuchowie
sporządzi ostutcczną zbiorczą listę osób uprawnionych
uzupełnioną o dune dotyczące liczby akcji przysługujących osobom uprawnionym. Osobom
uprawnionym wyciągi z tej listy zostaną udostępnione poprzez ich wywieszenie, w Bunku
Spółdzielczym w Człuchowie I jego Oddziałach w których osoby uprawnione złożyły
oświadczenie.

powinny uzupełnić oświadczenie o zaświadczenie lub inne dokumenty potwierdzające staZ
pracy w tych bankach w terminie określonym w pkt. 2u).

Białogard: Koszalińska 3, (0-94) 312 77 44 • Bobolice: Łąkowa 5, (0-94) 318 73 81 • Bytów: Pochyła 3a,
(0-59) 822 22 41 • Choczewo: Wopka Polskiego 4/2, (0-58) 572 23 85 • Chojnice: Piłsudskiego 8, (0-52) 397 28 80

4/ MIEJSCE SKŁADANIA ŁUB UZUPEŁNIANIA OŚWIADCZEŃ.

■ Choszczno: Kolejowa 2, (0-95) 765 80 68 • Czaplinek: Rzeżnicka 4b, (0-94) 375 50 27 • Czarne: Młyńska 5,

Oświadczenie o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji Banku Gospodarki Żywnościowej

13/ PODPISYWANIE UMÓW.
S.A. lub dokumenty uzupełniające do złożonego oświadczenia składa się w siedzibie Banku
Spółdzielczego w Człuchowie ul. Zamkowa 23 oraz w Oddziałach : Debrzno ul, Młynarska
I, Przechlewo ul. Człuchowska 24, Czarne ul. Moniuszki 12 w którym osoba uprawnmna
jest lub była zatrudniona.

(0-59) 833 21 68 • Dobrzany: Armii Czerwonej 3, (0-91) 562 06 78 • Drawno: Choszczeńska 87, (0-95) 768 22 70
• Drawsko: Dworcowa 14, (0-94) 363 20 46 • Gryfice: Wałowa 34, (0-91) 384 50 66 • Kartuzy: Gdańska 41,
(0-58) 685 33 15 • Kępice: Sikorskiego 13, (0-59) 857 61 80 • Kliniska: Pucko 1. (0-91) 418 15 84 • Kołobrzeg:
I Armii Wojska Polskiego 9, (0-94) 354 20 74 • Koszalin: Monte Cassino 2, (0-94) 343 22 23 • Kościerzyna:

5/ SKUTKI NIF.ZŁOŻENIA ŁUB NIEUZUPEŁNIKNIA OŚWIADCZENIA
W TERMINIE.

Drogowców 6, (0-58) 686 74 58 • Lębork: I Armii Wojska Polskiego 32, (0-59) 862 76 75 • Miastko: Górna 4,
(0-59) 857 31 58 • Mirosławiec: Sprzymierzonych 1, (0-67) 259 59 54 • Połczyn Zdrój: 5-go Marca 4,

O przystąpieniu przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwu do przekuzywania ukcji
osoby uprawnione zostaną poinformowane w ogłoszeniu, które minister właściwy do spraw
Skarbu Państwa zamieści w dzienniku ogólnokrajowym, a także ogłoszeniu, które Bank
Spółdzielczy w Człuchowie zamieści w dzienniku lokalnym oraz przez wywieszenie
ogłoszeń w siedzibie BS Człuchów i w jego Oddziułnch . Minister właściwy do spraw Skarbu
Państwa będzie zawierał umowy zbycia akcji w terminie 12 miesięcy (3d dnia ukazania się
ogk)szenia o przystąpieniu do przeka/ywunia akcji BGŻ S.A. osobom uprawnionym.

Osoba uprawniona, która:
- nie złoZy oświadczenia w terminie określonym w pkt. 2 a) traci prawo do nieodpłatnego
nabycia akcji,

(0-94) 366 36 00 • Resko: Jedności Narodowej 7, (0-91) 395 10 87 • Sierakowice: Parkowa 6, (0-58) 684 75 76
• Sławno: Polanowska 41a, (0-59) 810 44 96 • Słupsk: Grodzka 10, (0-59) 842 29 04 • Szczecinek: Boh. Warszawy 31-35,
(0-94) 372 16 02 • Świdwin: Połczyńska 62, (0-94) 365 23 57 • Tczew: 30-go Stycznia 40. (0-58) 532 08 18 • Walcz:

Wszelkich Informacji w powyższych sprawach udzielają Dyrektorzy Oddziałów pod
numerem telefonu : Człuchów 83 42 472; Czarne 83 32 750; Debrzno 83 35 331;
Przechlewo 83 34 523

- nie uzupełni oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3 o dokumenty poświadczające staZ
pracy w BGŻ, banku spółdzielczym lub banku zrzeszającym, w terminie określonym
w pkt. 2 a), będzie miała obliczony staZ pracy wyłącznie od dnia powstania BGŻ S.A.

Dworcowa 18/7, (0-67) 258 04 00

www.husqvarna.com

Zarząd Banku Spółdzielczego w Człuchowie
W I WEZWANIU BLADNIE PODANO TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ DO
DNIA 31 STYCZNIA 2004, POWINNO BYĆ 06 STYCZEŃ 1004
Człuchów, 2003-12-05
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ZAPRASZAMY DO NASZEGO KIERMASZU MEBLI W SŁUPSKU

SKLEP I KIERMASZ

W OBIEKTACH SŁUPSKICH FABRYK MEBLI PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 8

fcLDł
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i
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i
189 zt

■Łc219 zł I

119 zł

ft*

REGAŁ DEAL 12 46-750
B1 NISKI

?J9zf

99 zł

»*129 zł M

ZC&ZI

BIURKO DIREKTA 40-282 B9
BIURKO ARG 202 MA

BIURKO QUATTRO
1146-21A

REGAŁ DEAL 46-754
B1 WYSOKI

- e-mail: sekretariat@meble.slupsk.pl.

799 zł

jßozr

1682 Zł

W 1200 zf

76-200 Słupsk
ul. Krzywoustego 8
tel. 059/843 40 04
fax 059/843 37 76

169 zł

580 zł

J84-zf

S50zf

294 zł

280 zł

.300 zł.

P

,1159 złj
JULIA kanapa

IREK narożnik

KOMODA 3 DRZWIOWA

319 zł
SZAFA 3 DRZWIOWA

PRIMMERA 2 BRZOZA

MAX 5 WITRYNA WITRYNA 2 DRZWIOWA
SOSNA
PRZESZKLONA
BOLEK tapczan

MIŚ kanapa

£L8-zf
129 zł.

199 zł
geszf

269 zł

759zf

399zf

RACK II RTV

559 zł.

299 zł

359-zf

239 zł
Garderoba 89-425 B1

CHAMPION I garderoba 89-401 B1 Garderoba 423 B1

HIT szafa

MEBLOŚCIANKA BLITZ V

CHAMPION SALLY
(wiśnia)

268zf
159 zł
RTV RACK

OFERTA MEBLI PODLEGA STAŁEJ ZMIANIE - ODWIEDZAJ NAS CZĘSTO A NICZEGO NIE PRZEGAPISZ
OKAZJA!!!!! PONAD 700 ARTYKUŁÓW W NIEWIARYGODNIE NISKICH CENACH
Zapraszamy do naszych Salonów Meblowych a-LD-i Meble w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej 211
i w Komornikach k. Poznania przy ulicy Poznańskiej 140
KS1375

głos Pomorza

Piątek - niedziela, 5-7 grudnia 2003 r.

Informator regionalny

www.glos-pomorza.pi

sm

n

slupsk@glos-pomorza.pl

TELEFONY
ALARMOWE

842-84-14, 840-02-21, 0-603070-170

Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Straż Miejska -986
Pogotowie Ratunkowe - 999
Pogotowie Energetyczne - 991
Pogotowie Gazownicze - 992
Pogotowie Ciepłownicze - 993
Pogotowie Wodno-Kanaliza
cyjne - 994

TELEFONY
INTERWENCYJNE
Pogotowie Ciepłowni
cze
BYTÓW - 822-66-44
CZŁUCHÓW - 843-27-50
LĘBORK-862-11-81
MIASTKO - 857-28-91
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
BYTÓW - 822-22-03
CZŁUCHÓW - 834-25-08
LĘBORK - 862-14-73
ŁEBA-866-18-36
MIASTKO - 857-24-69

POMOC DROGOWA
SŁUPSK - 981; 844-1
^4
04-31; 842-79-40; 84244-40; 811-91-50
BYTÓW - 822-40-32; 822-27-28
CZŁUCHÓW-834-14-12
LĘBORK -862-17-87

INFORMACJA
Biuro numerów - 913
Paszportowa - 955
Kolejowa - 94-36
AIDS - 958
PKS - SŁUPSK - 842-42-56,
BYTÓW - 822-22-38, CZŁU
CHÓW - 834-22-13, LĘBORK 862-19-72
Bank Informacji - 842-65-48

V

POGOTOWIE
WETERYNARYJNE
BYTÓW - 822-22-70
LĘBORK-862-19-63
MIASTKO - 857-29-53
USTKA-814-42-93

KURSY WALUT
Kantor MIAMI „Galeria
Podkowa”, ul. Starzyń
skiego, Stupsk, tel. 84170-31

USD
EURO
GBP
CHF

Skup
3,76
4,55
6,45
2.88.

Sprzedaż
3,90
4,69
6,62
2.99

REKREACJA
SŁUPSK:
Oiroc
Sportu i Rekreacji,
Szczecińska 99,
843-40-17; 843-40-16 - pływal
nia czynna w godz. 6-22
LĘBORK: Centrum Sportu
i Rekreacji, ul. Olimpijczyków
31, tel. 862-71-77 - pływalnia
czynna codz. w godz. 6-22
SZCZECINEK: Kryta Pływalnia
„Aqua-Tur". Codziennie 7-22 baseny: sportowy, rekreacyjny,
brodzik; zjeżdżalnia, jacuzzi,
atrakcje wodne, sauna, solarium,
bar, sklepik, tel. 372-96-28

POLICYJNY
TELEFON ZAUFANIA
SŁUPSK -848-01-11
BYTÓW - 822-25-69
LĘBORK - 862-03-00

USŁUGI MEDYCZNE
SŁUPSK: Nocne dyżu
ry stomatologiczne, al.
Wojska Polskiego 1/14,
tel. 840-18-99; 0-606-358-473
Prywatne Pogotowie Stomato
logiczne „Vitrodent”, Słupsk,
ul. Sołdka2, tel.841-24-50
NZOZ Lekarz Domowy, ul. Koł
łątaja 31, tel. 840-35-50 (budy
nek Poczty Głównej) - całodobo
wa; Przychodnia Lekarska, ul.
Chełmońskiego 3, tel. 845-61-60
- czynna w godz. 8-19
NZOZ Klinika SALUS, ul. Zielo
na 8, tel. 840-19-40; 840-19-41
czynna w godz. 7-19; Przychod
nie POZ: ul. Młyńska 1a, tel. 84137-63 w godz. 8-19; ul. Mochnac
kiego 19, tel. 848-26-66; 845-6999
LĘBORK: Franciszkańska Sta
cja Opieki Caritas Hospicjum
Domowe, ul. Basztowa 8, tel.
863-31-58 czynne od poniedział
ku do piątku w godz. 8.30-14

USŁUGI RÓŻNE

.

SŁUPSK: Pogotowie
szklarskie całodobo
we, Słupsk, ul. Ponia
towskiego 44, tel/fax 842-57-67
ZUS - Płatnik Przekaz Elektro
niczny, szkolenie w siedzibie
klienta, 0-601-941-463; (0-prefiks-59) 842-33-07
Hotel dla psów (całodobowy)
Słupsk, ul. Paderewskiego, tel.

PIZZA NA TEL.
Bar Norton, ul. Sta
rzyńskiego 2, tel. 84865-00
Bar Pizzeria Italia, ul. Mickiewi
cza 48, tel. 842-60-10, czynna
10-22
Bar Pod Kasztanem, ul. Wojska
Polskiego 52, tel. 842-70-46 (do
wóz tylko do firm)
Chata Macochy, ul. Wojska Pol
skiego 30a, tel. 840-22-80
Euro-Bar, ul. Tuwima 6, tel. 84208-77
Kaspertino, ul. Szczecińska 61
a, tel. 843-46-33
Pepe, al. Sienkiewicza 7, tel.
840- 18-14 (naleśniki francuskie):
czynne w godz. pon.-sob. 12-24;
niedz. 17-24
Pinocchio, ul. Towarowa 2 (wej
ście od ul. Szczecińskiej), tel.
841- 19-98
Presto, ul. Kotarbińskiego8a, tel.
845-68-00 (zestawy obiadowe,
faktury Vat)

OCHRONA
ELEKTRONICZNA
MONITORING
Lex Crimen (Patrol):
Słupsk - 840-28-05; Sławno 810-48-05; Koszalin - (0-prefiks-94) 342-28-83; Kołobrzeg - (0prefiks-94) 354-21-67; Białogard
- (0-prefiks-94) 312-25-35

POCZTA I TELE
KOMUNIKACJA
SŁUPSK, ul. Kołłątaja
31 (całą dobę) tel. 84130-45; 842-52-47
SOBOTA: Banacha 6, tel. 84385-15 w godz. 9-15;
11 Listopada 3, tel. 843-47-92
w godz. 9-15; Lukasiewicza 3,
tel. 842-77-04 w godz. 9-16; Ki
lińskiego 42, tel. 842-89-68
w godz. 9-15; ul. Mieszka I/8,
w godz. 9-14; ul. Falata 12,
w godz. 9-11
BYTÓW, ul. Dworcowa 36, tel.
822-23-00 w godz. 9-14; ul. Zwy
cięstwa 20, w godz. 12.30-14.30
CZARNE, ul. Parkowa 12, tel.
833-27-37 w godz. 9-11
CZŁUCHÓW, ul. Wojska Polskie
go 2, tel. 834-45-50 w godz. 914; ul. Drzymały 11, w godz.
8.30-10.30; ul. Kraszewskiego 4,
w godz. 11.30-13.30
DAMNICA, ul. Szkolna 1, tel.
811-30-20 w godz. 8-10
DĘBNICA KASZUBSKA, ul.
Zjednoczenia 18, tel. 813-12-00
w godz. 8-10
DEBRZNO, Plac Pocztowy 1, tel.
833-53-62 w godz. 10-12
GŁÓWCZYCE, ul. Dworcowa 7,
tel. 811-60-20 w godz. 8-10
KĘPICE, ul. Sikorskiego 15, tel.
857-62-88 w godz. 10-12
KOBYLNICA „REAL”, tel. 0-602781-895 w godz. 12-19, ul. Głów
na 44, tel. 842-96-41 w godz.
9.30-11.30
LĘBORK, ul. Armii Krajowej 11,
tel. 862-22-16 w godz. 9-14; ul.
Dworcowa 7, tel. 862-42-40
w godz. 9-13
ŁEBA, ul. Tadeusza Kościuszki
23, tel. 866-15-63 w godz. 8-15
MIASTKO, ul. Armii Krajowej 37,
tel. 857-21-26 w godz. 9-14; Oś.
Niepodległości 22, w godz. 11-13
PRZECHLEWO, ul. Człuchowska 9, tel. 833-45-92 w godz. 911
RZECZENICA, ul. Człuchowska
28, tel. 833-17-20 w godz. 9-11
SMOŁDZINO, ul. Mostnika 4, tel.
811-73-20 w godz. 8-10
USTKA, ul. Marynarki Polskiej
47, tel. 814-44-04 w godz. 9-16;
ul. Kopernika 22, w godz. 8-10;
ul. Reja 5a, w godz. 8-10

DYŻURY APTEK
SŁUPSK - piątek-niedziela: „Ratuszowa”,
ul. Tuwima 4, tel. 84249-57; „Przy Placu Dąbrow
skiego”, (wejście od ul. Przemy
słowej), otwarta codziennie 822, tel. 840-30-22
BYTÓW - „Ducha Świętego”,
ul. Sikorskiego 14, tel. 822-8080
CZŁUCHÓW - piątek: „Zamko
wa”, ul. Królewska 2, tel. 834-3258; sobota: „Aspirynka”, ul.
Sobieskiego 5, tel. 843-62-44;
niedziela: „Nowa”, ul. Sobie
skiego 1, tel. 834-11-78
LĘBORK - piątek: „Sit Saluti”,
ul. I Armii WP, tel. 862-53-00; so
bota: „Bluszczowa”, ul. Czołgi
stów, tel. 863-32-05; niedziela:
„Na Osiedlu Sportowym”, ul.
Olimpijczyków 11, tel. 863-15-87
ŁEBA - „Słowińska", ul. Ko
ściuszki, tel. 866-13-65

MIASTKO - „Centralna”, ul. Ar
mii Krajowej 22, tel. 857-90-01
USTKA - piątek: „Jantar”, ul.
Grunwaldzka 27a, tel. 814-46-72;
sobota: „Herba Vitae”, ul.
Grunwaldzka 16c/1, tel. 814-7048; niedziela: „Pod Smokiem”,
ul. Kilińskiego 8, tel. 814-53-95
WICKO - „Pod Agawą”, tel.
861-11-14, w godz. 8.15-17

WYSTAWY
SŁUPSK:
MUZEUM
POMORZA ŚRODKO
WEGO
Zamek Książąt Pomorskich, ul.
Dominikańska
5-9,
czynne
w godz. 10-16: Skarby Książąt
Pomorskich; Sztuka dawna Po
morza od XIV do XVIII wieku; sa
lon Sztuki XIX i XX; Młyn Zam
kowy: Kultura ludności autochto
nicznej Pomorza; Szli na Zachód
osadnicy; Tęczowy świat bajek;
Herbaciarnia w Spichlerzu,
czynna codz. 10.30-21: Puls jaz
zu w fotografii Bartosza Arszyńskiego; Galeria Kameralna, ul.
Partyzantów
31 a:
czynna
w godz. 8-16 w soboty i niedz.
w godz. 10-18: Wojciech LederObrazy; Baszta Czarownic, al.
F. Nullo 8, w godz. 10-17; Mie
czysław Wejman (1912-1997) grafika i malarstwo z kolekcji Mu
zeum Sztuki Współczesnej w Ra
domiu
BYTÓW: Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, tel. 822-26-23
w godz. 10-17: Kultura material
na Kaszubów bytowskich; Portre
ty Książąt Zachodniopomorskich;
Barbara Ur - rzeźba, Andrzej Piwarski - malarstwo
KLUKI: Mzeum Wsi Słowiń
skiej, tel. 846-30-20 w godz. 915: Architektura i kultura mate
rialna Słowińców; Pomorskie ple
nery
LĘBORK: Muzeum, tel. 862-2414, sobota w godz. 10-15, niedz.
godz. 9-14: Lębork w zabytkach
i dokumentach (Lębork na starej
fotografii); Alfred Lubocki - prace
ludowe; Rzemiosło w pradzie
jach; Checz kaszuska; Gabinet
Paula Nipkowa (twórca telewizji);
Joachim Utech (1889-1960) Sztuka okresu dyktatury faszy
stowskiej; Kiermasz prac arty
stów trójmiejskich; Galeria Stro
me Schody: Za świętą sprawę „Żołnierze Łupaszki”
SMOŁDZINO: Muzeum Przy
rodnicze Słowińskiego Parku
Narodowego, tel. 811-73-68
czynne po uprzednim uzgodnie
niu telefonicznym
USTKA: Bałtycka Galeria Sztu
ki, ul. Zaruskiego 1a, czynna
w godz. 10-18: Aam Garnek- po
jazd, machina, urządzenie

słupsk.

Prezenty, bajki i skarby

Słupskie mikołajki
Wszystkich, którzy chcieliby spotkać się ze Św. Mikołajem,
Urząd Miejski w Słupsku, „Głos Pomorza” i sponsorzy zapraszają
w piątek i sobotę przed słupski ratusz.
W piątek, 5 grudnia, specjal
na mikołajowa ciuchcia pełna
prezentów i słodyczy będzie jeź
dziła
po
ulicach
Słupska.
Na wszystkich stacjach Mikołaj
będzie bawił i rozdawał prezenty
dzieciom. Na placu Zwycięstwa
odbędzie się koncert orkiestry
Św. Mikołaja, a prezydent Ma
ciej Kobyliński będzie czytał
dzieciom bajki i rozświetli za po
mocą czarodziejskiej różdżki
Słupską Choinkę.
Początek zabawy o godz. 11.
O godz. 11.30 - wyjazd mikołajo
wego pociągu sprzed słupskiego
ratusza. Ciuchcia zatrzymywać
się będzie przed: Realem (godz.
12), restauracją Mc Donald's
(godz. 12.45), Centrum Handlo
wym Pod wieżą (godz. 13.30),
delikatesami Borni (14.15), Cen
trum Handlowym Podkowa (godz.
15), powrót na plac Zwycięstwa
(godz. 15.45), uroczyste zapale
nie lampek na choince przed ratu
szem i koncert orkiestry Św. Miko
łaja (godz. 16).
W sobotę, 6 grudnia, „Głos
Pomorza” przygotował wielką
niespodziankę dla najmłodszych
czytelników, czyli Mikołajkowe
Poszukiwanie Skarbów. W ju
trzejszym wydaniu „Głosu Po
morza” wyjaśnimy, na czym po
lega zabawa oraz zamieścimy
fotografie kolejno oznaczonych
miejsc, w których na małych po
szukiwaczy skarbów będą cze
kały nasze hostessy. W jutrzej
szym wydaniu naszej gazety
znajdziecie również szczegóło
wy regulamin zabawy oraz ku
pon, który trzeba będzie podbić
we wszystkich wyznaczonych
punktach. Na trasę ponadto trze
ba zabrać dobry humor oraz so
botni „Głos Pomorza”. Zabawę
rozpoczniemy o godzinie 9 ra
no, a zakończymy w samo połu
dnie. Na uczestników czekają
atrakcyjne nagrody.
(bej, toc)

Fot. Sł.AWOMIR ŻABICKJ

Siedem tysięcy światełek zapłonie już dzisiaj na choince przed słupskim
ratuszem. Do ich zamocowania trzeba było użyć dźwigu. W całym mie
ście będzie tych lampek kilkadziesiąt tysięcy. Koszt operacji przywiezie
nia i przystrojenia choinki, zamocowania girland w alei Wojska Polskie
go i ozdób przy ratuszu wraz z. poświątecznym demontażem wyniesie
ponad 23 tysiące złotych, (law)
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TEATR
Państwowy Teatr Lalki
Tęcza, ul. Waryńskiego
2: piątek-sobota
Wielki Iwan, godz. 11 i 17;

Mnóstwo prezentów na każdej stacji
i. łł;p.rmuirt

KINA

2. Restauracja

SŁUPSK: MILENIUM
tel. 842-51-91: Sala Apiątek - Gdzie jest Ne
mo, godz. 16.30 (sob.-niedz.
dod. godz. 12.30 i 14.30); Pan
i władca na krańcu świata, godz.
18.30 i 21; sobota-niedz. Gdzie jest Nemo, godz. 16.30;
S.W.A.T. jednostka specjalna,
godz. 18.30 i 20.30; Sala B Pan i władca na krańcu świata,
godz. 17.30 i 20
MCK: REJS - piątek-sobota:
Okrucieństwo nie do przyjęcia,
godz. 18
BYTÓW: ALBATROS - Pogoda
na jutro, godz. 18
CZŁUCHÓW: UCIECHA - Bad
Boys II, godz. 18
USTKA: DELFIN - Epoka lo
dowcowa, godz. 17; Dogville,
godz. 19

USŁUGI
POGRZEBOWE

u, dnie.

I

SŁUPSK: „KALLA”, ul.
Armii Krajowej 15, tel.
842-81-96; 0-601-928-600; info
linia bezpłatna - 0-800-186-750
„HADES”, ul. Kopernika 15, tel.
842-98-91; całodobowo 0-601663-796
„ZIELEŃ”, tel. 842-30-42, (cało
dobowe) tel. 0-502-525-005
„HERMES”, ul. Ojprońców Wy
brzeża 1, (całodobowo) tel. 84284-95; 0-604-434-441.
■ ■■
O wszelkich zmianach prosimy
informować: tel. 842-51-95 lub
pod adresem Słupsk, ul. Henryka
Pobożnego 19.
(teb)
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SŁUPSK. Rozgrywki amatorskiej koszykówki

Mistrzowie pokonani
Zespół Olszewskich Sławno, aktual
nych mistrzów Słupskiej Amatorskiej
Ligi Koszykówki, przerwał zwycięską
passę. Pokonała ich drużyna Sa
mych Swoich, wygrywając 69:94.
Zespół ze Sławna był niepo
konany od marca ubiegłego roku.
Podczas ostatniej kolejki musieli
uznać jednak wyższość zespołu
Samych Swoich, w których świet
ną formę pokazał Sławomir Zieniewicz (32 punkty). Dla pokona
nych najskuteczniej grali Seba
stian
Borysiuk
i
Maciej
Wojciechowski (po 17). W po
zostałych spotkaniach: Fast Way
- Lekarz Domowy 59:49 (Hen
drik Parisen - 19, Damian Kró
likiewicz - 19), Haga SJ - Metabo/Kneblewski 60:49 (Rafał Litwiniuk - 23, Leszek Kukliński
- 15), Wilki - Radio Gdańsk
91:34 (Tomasz Galski - 23,
Piotr Ostrowski - 16), Pizzeria
Pinocchio - Scania I LO 59:40
(Robert Maćkowiak, Adrian
Grzybowski i Grzegorz Łotysz
po 10, Piotr Rynda- 11).

W II lidze odbył się tylko je
den mecz, w którym drużyna 7
BOW/Athletica pokonała Ćzarnych'89 53:42 (Jarosław Kar
gul - 16, Piotr Zygmuntowicz
-13).
Wyniki ligi pań: Opel Winiar
czyk - UKS Victoria 55:19 (Ma
riola Pamulska - 14, Karolina
Kotowicz - 9), Aniołki Robina
LO l/Peugeot - Gimnazjum Lę
bork 77:22 (Karolina Szczukowska - 20, Lucyna Michalak
- 8), Honda lgmar/V LO - ZSP
1/Kostol 52:14 (Olga Delicka 11, Daria Bielecka i Iwona Bo
jarska po 4), Gimnazum Lębork
- Błękitni Bierkowo 20:0 (walko
wer).
Źarząd Towarzystwa Sporto
wego Słupska Amatorska Liga
Koszykówki odsunął od gry
dwóch zawodników drużyny Ha
ga SJ: Michała Kowalika oraz
Piotra Nosewicza. Powodem
takiej decyzji jest fakt, że obaj ci
zawodnicy są zgłoszeni do za
wodowych rozgrywek Polskiej
Ligi Koszykówki.

Więcej o rozgrywkach można
przeczytać na stronie interneto
wej www.salk.friko.pl
(klin)
TERMINARZ GIER
NA 6 I 7 GRUDNIA:

■ Sobota: godz. 13.45 Błękitni
Bierkowo - UKS Victoria Dęb
nica Kaszubska (mecz pań), 15
Błękitni li Bierkowo - Ekono
mik, 16.15 Rem-Pol - Big Star,
17.30 Szkoła Policji/SPTS Luksusowi, 18.45 BOW/Athleti
ca-L0 II.
■ Niedziela: godz. 10.45 B0W/
Athletica - AZS WSZ, 12 Seritext - Sępi, 13.15 AZS PAP
LO IV, 14.30 Markoz/Niebiescy
- Ósemka, 16 Pizzeria Pinoc
chio - Maszbud/Rokita, 17.15
M&S - Erkabud, 18.30 ZSP
1/Kostol - Opel Winiarczyk
j (mecz pań).
I Wszystkie mecze rozgrywane
są w hali SP-5 przy ul. Hubalczyków.

I
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- Czy można tak zaprogramować wasze urządzenie, żeby doprowadzić do katastrofy kolejowej- dociekał niezmordowany w zadawaniu pytań Janusz Weiss

Jak zrobili „Złoty interes”
Ponad miesiąc temu w redakcji „Głosu Pomorza” wspólnie z Telewizją Polską zorganizowaliśmy casting do teleturnieju „Złoty interes”. Razem
z jego zwycięzcami pojechajiśmy na nagranie programu.
Mroźny listopadowy poranek
we
Wrocławiu.
Większość
miejsc parkingowych wokół wie
żowca TVP jest jeszcze wolna.
W środku budynku trudno spo
tkać kogoś poza ochroniarzami.
W szatni rażą w oczy jeszcze
puste wieszaki. Dzień w telewizji
dopiero powoli się zaczyna.
Pusto jest także na korytarzu
na parterze budynku. Po lewej
stronie znajduje się mini sklepik,
dalej pomieszczenie dla pracow
ników TVP, naprzeciwko charakteryzatornia. Nieco dalej jest
garderoba przeznaczona dla
księdza Arkadiusza Nowaka,
doktora Richarda Mbewe i pro
fesora Dariusza Rosatiego.
Tuż za tym pomieszczeniem po
kój Janusza Weissa. W środku
jeszcze nikogo nie ma. To znak,
że do nagrania pierwszego
z czterech rejestrowanych tego
dnia odcinków teleturnieju pozo
stało jeszcze kilka godzin.

Łyk kawy...
i do psychologa
Tymczasem na samym końcu
wąskiego korytarza czekają już
Teresa Szramowiat i Adam
Śledź, dwójka zwycięzców na
szego castingu. - Przyjechali
śmy tym samym pociągiem, te
raz dowiedzieliśmy się, że wy
stąpimy w tym samym odcinku mówią nerwowo popijając kawę.
- To, że dostaliśmy się na nagra
nie programu, to i tak dla nas du
że wyróżnienie- dodają, tak jak
by chcieli się asekurować na wy
padek ewentualnej przegranej.
Naszych bohaterów czeka
najpierw rozmowa z psycholo
giem. Siadają w małym po
mieszczeniu, przy otwartych
drzwiach. Rozmowa z psycholo
giem, to stały rytuał przed nagra
niem programu. W ciągu kilku
minut pani Teresa i pan Adam
muszą odpowiedzieć na kilka
istotnych pytań: Na co zwrócicie
uwagę w waszym minutowym
wystąpieniu, czy dysponujecie
rekwizytami, które będziecie
chcieli zaprezentować jury i pu
bliczności? W trakcie rozmowy
pada także kilka cennych uwag:
- Mówiąc, zwracajcie się bezpo
średnio do jury, minutowe wystą
pienie najlepiej zakończcie
w charakterystyczny i nietypowy
sposób, gdy zabraknie wam
stów, nie przejmujcie się, to się
wytnie - podpowiada psycholog.

Mikrofony, lampy, kable
Na chwilę opuszczamy na
szych bohaterów. Idziemy obej

rzeć ostatnie przygotowania
w studiu nagraniowym. Żeby do
stać się do oddzielających stu
dio od korytarza ciężkich drzwi,
trzeba przejść przez hol wypeł
niony już grupą kilkudziesięciu
osób. Okazuje się, że to bezro
botni, którzy pełnią w teleturnieju
rolę publiczności, oceniającej
pomysły występujących.
- Dostajemy 20 złotych
za dzień nagraniowy. Niewiele,
ale lepsze to niż nic- rzuca ktoś
z tłumu. Tłocząca się publicz
ność idzie podpisać umowy
„o pracę", można zatem spokoj
nie wejść do studia.
Olbrzymie pomieszczenie wi
ta wchodzących wiszącą tuż
za kilkustopniowymi schodami
ciężką, ciemną kurtyną, która
zasłania trzy ściany, pozostawia
jąc wąski przesmyk dla wcho
dzących. Od strony nieosłoniętej
kurtyną ustawione są już kame
ry, po ziemi ciągnie się mnóstwo
kabli. - Scenografia na metalo
wych konstrukcjach ustawiona
jest już od wczoraj, dzisiaj ostat
nie przygotowania, sprawdzamy,
czy sprzęt działa poprawnie tłumaczy specjalista od dźwięku
skręcając skomplikowanie wy
glądające kabelki. Za sprawą
dziesiątek lamp świecących
pod sufitem studio powoli się na
grzewa.

Dziennikarz podsłuchuje
Rośnie napięcie także wśród
uczestników. Nasi bohaterowie
po rozmowie z psychologiem nie
wyglądają na najszczęśliw
szych. Pan Adam przeglądając
przywiezione ze sobą własno
ręcznie wykonane pamiątki przy
znaje: - Wszystko mi się pomie
szało. Już nie wiem, co mam
mówić. Nerwowy uśmiech nie
znika także z twarzy pani Teresy.
Na wąskim korytarzu kręci się
coraz więcej ludzi. Wśród nich
pojawia się kolejna osoba wy
brana w trakcie castingu zorga
nizowanego w redakcji „Głosu
Pomorza” - Ewa Bogusz. Zała
twianie niezbędnych formalno
ści, wypełnianie dokumentów,
rozmowy z innymi uczestnikami
teleturnieju pozwalają chociaż
na chwilę zapomnieć jej o stre
sie. Przez ogólnie panujący
zgiełk przebija się w pewnym
momencie głos niewysokiego
mężczyzny w czapce z dasz
kiem: - Ja boję się cokolwiek po
wiedzieć, ten pan ciągle nas
podsłuchuje - udaje niezadowo
lonego z obecności dziennika
rza. Wszyscy się śmieją. Cho
ciaż przez chwilę jest wesoło.

Gra na krześle
Z uśmiechem na twarzy poja
wia się także Janusz Weiss.
Po niezbędnej wizycie w charakteryzatorni znajduje czas na po
ranną kawę. - Jak mnie zawoła
ją na nagranie, to pójdę - lako
nicznie odpowiada na pytanie,
dając wyraźnie do zrozumienia,
że nie denerwuje się całodnio
wym nagraniem.
W międzyczasie bez przygo
towujących się w swojej garde
robie członków jury i bez prowa
dzącego, w studiu odbywa się
nagranie próbne. - Publiczność
musi przypomnieć sobie prze
bieg nagrania, kiedy bić brawo,
w jaki sposób zagłosować
na końcu każdego odcinka - tłu
maczy kierownik produkcji.
Gdy zbliża się godzina zapi
su pierwszego odcinka, ostatnie
uwagi wymieniają ze sobą góra
z dołem, czyli reżyserka i szefo
wie pozostający na planie. Po
woli rośnie napięcie, jednak nie
w przypadku Janusza Weissa
i orkiestry przygrywającej do te
leturnieju. Prowadzący wystu
kuje rytm na swoim krześle, na

NASI W PROGRAMIE
Na nagranie programu do Wrocławia pojechały trzy osoby wybrane podczas
castingu w redakcji „Głosu Pomorza”.
Oto ich pomysły na własną działalność gospodarczą:

... by potem wziąć udział w telewizyjnym nagraniu programu.
mawia w ten sposób orkiestrę
do naśladowania, po chwili pró
buje wciągnąć do zabawy całą
publiczność. Sielankę przerywa
głos z reżyserki: - Uwaga!
Za chwilę zaczynamy. Faktycz
nie, już po chwili Janusz Weiss
przedstawia uczestników pierw
szego z odcinków, wita publicz
ność i członków jury. Nagranie
przebiega bardzo sprawnie,
bardzo rzadko zapis jest przery
wany.

PKP zawsze szwankuje

Teresa Szramowiat z Warblina koło Słupska: suszarnia
ziół, wygrała 10 tysięcy zł. w od
cinku wyemitowanym 4 grudnia.

Adam

Śledź z Tymienia

w gminie Będzino: sprzedaż pa
miątek wykonywanych własno
ręcznie.

Ewa Bogusz z Karwii koło
Połczyna Zdroju: hodowla kóz,
wygrała 10 tysięcy zł w odcinku,
który będzie wyemitowany 11
grudnia.

Jeden odcinek w studiu trwa
znacznie dłużej niż to, co widzi
my później w telewizji. Każdy
z jurorów zadaje po kilka pytań,
swoje dorzuca także bardzo ak
tywny i „wyluzowany” Janusz
Weiss. Projektantów urządzeń
sterujących kolejką elektryczną
pytał na przykład: - Czy może
cie tak zaprogramować swoje
urządzenie, żeby doprowadzić
do katastrofy kolejowej? Chodzi
ło oczywiście o katastrofę w ska
li modelu, który prezentowali wy
stępujący w jednym z odcinków.
Sprytem wykazywali się wów
czas odpytywani: - Oczywiście
możemy doprowadzić do zde
rzenia dwóch pociągów, ale cie
kawsze są nasze urządzenia
sterujące oświetleniem modelu

COŚ DLA BEZROBOTNYCH

■ „Złoty interes” to nowy teleturniej dla osób bezrobotnych, które
mają swój pomysł na własną działalność gospodarczą. Program emi
towany jest raz w tygodniu na antenie programu drugiego TVP
(czwartki, godz. 17.20). W każdym z odcinków występują trzy osoby
- wybierane właśnie w takich castingach, jak ten zorganizowany 26
października w redakcji „Głosu Pomorza”.
■ „Złoty interes" nagrywany jest we Wrocławiu. Pomysły występują
cych w nim bezrobotnych ocenia trzyosobowe jury w składzie:
Dariusz Rosatl (Rada Polityki Pieniężnej), Richard Mbewe (znany
z telewizyjnego programu „Plus minus") oraz ksiądz Arkadiusz No
wak. Program prowadzi Janusz Weiss.
■ Decydujący głos - o przyznaniu nagrody (10 tysięcy złotych) należy
jednak do zebranej w studiu publiczności.
dworca. Jak wiadomo na PKP
zawsze coś szwankuje, stworzy
liśmy więc lampę, która gaśnie
i zapala się na przemian - ripo
stowali uczestnicy wywołując
śmiech na widowni, wśród ope
ratorów kamer, pracowników
technicznych i wszystkich obser
watorów.

Chciałby pewnie pan kupić sobie
krawat, którego nie będą mieć
inni członkowie Rady Polityki
Pieniężnej. Każdy czułby się
dziwnie w sytuacji, gdyby wszy
scy w jego otoczeniu mieli takie
same krawaty. No, jest może pe
wien wyjątek: członkowie jednej
z partii politycznych.
Żarty prowadzącego pozwa

Krawaty Samoobrony

lały na chwilę zapomnieć
uczestnikom teleturnieju o tym,
że walczą o 10 tysięcy złotych.
Tego dnia taką nagrodę otrzy
mały cztery osoby. Dwie z nich
wyłoniono w trakcie castingu
w redakcji „Głosu Pomorza".
Mamy chyba niezłą średnią...
RAFAŁ NAGÓRSKI

Równie wesoło było w trakcie
prezentacji pomysłu na produk
cję torebek pod indywidualne
zamówienie. Dariusz Rosati
przyznał się, że nigdy w życiu to
rebki nie kupował, więc będzie
miał problemy z oceną tego po
mysłu. Na to Janusz Weiss: - To
tak jak na przykład z krawatami.

Fot. RADOSŁAW KOLEŚNIK,
DARIUSZ DYNER
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Przed meczem koszalińskich akademiczek z Beskidem Nowym Sącz

PIŁKA RĘCZNA. I liga kobiet

Pełne zapału do walki
Ekipa z Zor to mieszanka rutyny
z młodością. Przyjezdne potrafią
dobrze grać z kontry i moje pod
opieczne muszą zwrócić szcze
gólną uwagę na ten element gry.
IV naszych szeregach jest mobi
lizacja. Nadal kontuzjowana jest
Izabela Nasierowska. Pozostałe
zawodniczki są pełne zapału
do walki. W sobotniej rywalizacji
każde rozstrzygnięcie jest możli
we. Zadecyduje dyspozycja
dnia.
Inne spotkania w 10. serii:
SMS Gliwice - Łysogóry Kielce,
Cracovia Kraków - Izohan Gdy
nia, Beskid Nowy Sącz - AZS
Politechnika Koszalińska, MKS
Zgierz - AZS AWF Wrocław.
Pauzuje Sokół Żary.
(fen)

W sobotę (6 grudnia) o godz. 11
pierwszoligowe plłkarkl ręczne słup
skiej Słupi zmierzą się z Pogonią
1922 Żory. Mecz odbędzie się w hall
Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Hubalczyków w Słupsku.
Słupia zajmuje czwarte miej
sce w tabeli. Pogoń 1922 jest
na piątej pozycji. Obie drużyny
mają po 10 punktów.
- Bez wątpienia będzie to pa
sjonujący męcz - twierdzi Adam
Fedorowicz, szkoleniowiec Słu
pi Słupsk. - Pogoń 1922 jest
na wznoszącej fali, bo ostatnio
odniosła dwa zwycięstwa. W tej
drużynie jest kilka pilkarek ręcz
nych, które jeszcze w ubiegłym
sezonie grały w ekstraklasie.

Kiepskie nastroje
W sobotę (6 grudnia) piłkarki ręczne I ligi rozegrają 10. kolejkę
spotkań. W kiepskich nastrojach przystąpią do meczu wyjazdowego
z Beskidem Nowy Sącz zawodniczki AZS Politechnika Koszalińska.

MŁODZIEŻ POD KOSZEM
Rozegrano kolejne spotkania
w młodzieżowych ligach koszy
kówki województwa zachodnio
pomorskiego. Po raz pierwszy
w tym sezonie na parkiet wybie
gły młodziczki by walczyć o ligo
we punkty.
Młodziczki
Rezultaty 1. kolejki: Kotwica
50 Kołobrzeg - Trójka Nowo
gard 48:53, Zak Choszczno Salos Szczecin 23:110.
1.
2.
3.
4.

Salos
Trójka
Kotwica 50
Żak

1
1
1
1

2
2
1
1

1'10-23
53-48
48-53
23-110

Młodzicy
Wyniki 7. kolejki: Kusy Trój
ka Szczecin - Spójnia Stargard
44:67, Chemik Gorzów - AZS
Koszalin 83:46, SKK Szczecin Herkules II 85:43, Żak Koszalin
- Herkules I 62:68.

konkurs - PLEBISCYT

1.
2.
3.
4.
5.
6.

• „Głosu Pomorza”
na najlepszych sportowców i trenerów
Pomorza Środkowego

7
7
7
7
7
7
7
7

Spójnia
Kusy Trójka
Chemik
Herkules I
AZS Koszalin
Żak

7. SKK Szczecin
8. Herkules II

Zgłoszenie od burmistrza
pie nas lawina wypełnionych ku
ponów. Głosowanie w obu regio
nach potrwa do 6 stycznia (de
cydować będzie data stempla
pocztowego).
Nadal
czekamy
jednak
na
zgłoszenia
kandydatów
w drugiej części naszego kon
kursu. Przypominamy, że po
dobnie jak w kilku poprzednich
latach wyróżnimy również w obu
regionach dwóch trenerów mło
dzieżowych grup szkoleniowych.
Osobno szkoleniowca, który zaj
muje się pracą z młodzieżą wy
łącznie w klubie sportowym oraz
trenera - nauczyciela wychowa
nia fizycznego - prowadzącego
zajęcia w szkole i w uczniow
skim klubie sportowym. Wybie
rzemy także „Objawienie roku
2003”, czyli młodego sportowca,
który swoimi sukcesami rozsła
wiał regiony koszaliński lub słup
ski.
Prosimy o przysyłanie na
zwisk swoich kandydatów w trzech wyżej wymienionych
kategoriach - listownie z krót
kim uzasadnieniem pod adresy
naszych redakcji: 75-004 Ko
szalin, ul. Mickiewicza 24
oraz 76-200 Słupsk, ul. Hen
ryka Pobożnego 19. Prosimy
o dopisek na kopertach - „Kan
dydat”. Wyboru dokona kapitu
ła złożona z przedstawicieli sto
warzyszeń sportowych oraz
dziennikarzy.
Wyniki 44. Konkursu-Plebiscytu „Głosu Pomorza" z regio
nu słupskiego zostaną ogłoszo
ne 17 stycznia 2004 roku pod
czas
tradycyjnego
„Balu
Sportowca” w restauracji „Me
tro” w Słupsku, a triumfatorów
z regionu koszalińskiego po
znamy na podobnym balu 24
stycznia 2004 roku w restaura
cji „Makler 7" mieszczącej się
w hotelu Gromada (dawniej Ar
ka) w Koszalinie.
(suw)

Jeszcze tylko w piątek, 5 grudnia
przyjmujemy zgłoszenia na listy kan
dydatów w organizowanym przez na
szą redakcję 44. Konkursle-Plebiscycle na najlepszych sportowców
i trenerów Pomorza Środkowego
w roku 2003.
Dotftrło do nas kolejne zgło
szenie na listę trenerów w re
gionie koszalińskim. Swojego
kandydata do miana „naj" zgło
si! burmistrz miasta i gminy Bor
ne Sulinowo, Józef Tomczak. Mam przyjemność zgłosić kan
dydaturę pana Dariusza Skiby,
instruktora w sekcji taekwondo
WTF przy Klubie Sportowym
Pionier" 95 Borne Sulinowo pisze do nas Józef Tomczak. Zgłoszeni do konkursu sportow
cy, mistrzyni Polski Marta Wi
śniewska i wicemistrz naszego
kraju Grzegorz Filowiat są wy
chowankami Dariusza Skiby.
Rokrocznie sekcja zdobywa
punkty w systemie sportu dzieci
i młodzieży, świadczą o tym
zdobyte medale na międzywo
jewódzkich mistrzostwach mło
dzików, Ogólnopolskiej Olimpia
dzie Młodzieży oraz na mistrzo
stwach
Polski • juniorów
i młodzieżowych mistrzostwach
Polski. Pan dariusz Skiba so
wim zaangażowaniem, zarówno
w prowadzeniu sekcji jak i pracy
w samorządzie przyczynia się
do promowania miasta i gminy
Borne
Sulinowo
w
kraju
i za granicą - czytamy w dal
szej części pisma burmistrza
Tomczaka.
Dziękujemy za zgłoszenie.
Trenera Dariusza Skibę wpisali
śmy już na listę kandydatów.
Przypominamy, że pełne i już
zamknięte listy kahdydatów za
równo z regionu koszalińskiego
jak i stupskiego zamieścimy
w najbliższym poniedziałkowym
wydaniu naszej gazety, 8 grud
nia. Wierzymy, że po tym zasy

Kadetkl

Fot

Już po ostatnim, przegranym
meczu ligowym ze Słupią Słupsk
w koszalińskiej ekipie panowało
przygnębienie. W tym tygodniu
smutna atmosfera przybrała
na sile, gdyż okazało się, że
do spotkania z Beskidem zespół
przystąpi poważnie osłabiony.
Waldemar Szafulski, trener
AZS Politechnika Koszalińska:
- Do Beskidu jadziemy w bar
dzo
kiepskich
nastrojach.
W Nowym Sączu nie zagra naj
skuteczniejsza nasza zawod
niczka Małgorzata Pokorow-

ska, której kontuzja w meczu
ze Słupią okazała się groźniej
sza niż przypuszczaliśmy. Po
nadto w naszej drużynie nie zo
baczymy prawdopodobnie An
ny Anuszewskiej, Agaty Celuch
i Anny Talaj, które są przezię
bione. Mimo osłabienia kadro
wego nasz zespól chce powal
czyć o zwycięstwo. Jest to real
ne pod warunkiem, że zagramy
zdecydowanie lepiej niż w me
czu ze Słupią. Akademiczki
muszą poprawić grę w defensy
wie oraz przede wszystkim pre-

TENIS STOŁOWY. Ekstraklasa mężczyzn

Twardo powalczyć
W sobotę (6 grudnia) o godz. 16
w Gliwicach dojdzie do męskiej kon
frontacji pingpongowej AZS Poli
technika Śląska - Pogoń Lębork.
Obie drużyny mają aspiracje, by zdo
być brązowy medal w rozgrywkach
ekstraklasy.
AZS Politechnika Śląska zaj
muje czwarte miejsce w tabeli.
Pogoń jest trzecia. - Znamy klasę
gliwickiej drużyny, ale pojedziemy
na Górny Śląsk, aby twardo po
walczyć o korzystny wynik - mówi
Jacek Wityk, prezes sekcji tenisa
stołowego lęborskiej Pogoni. Obydwa zespoły mają medalowe

aspiracje. Gry zapowiadają się
ciekawie. Nasi gracze będą szu
kać takich rozwiązań, żeby poko
nać gospodarzy, których barw
bronić będą: Jarosław Tomicki,
Karol Szotek. Michał Gołdyn lub
Piotr Jezik. Uczę na dobrą dyspo
zycję dwóch Krzysztofów - Lubi
na i Kaczmarka oraz Andrzeja
Makowskiego.
Inne mecze w ramach 9. kolej
ki: Odra Głoska Księginice - ZKS
Zielona Góra, Eijot Triada Oława
- AZS Politechnika Wrocław,
MRKS DGT Gdańsk - Olimpia
Unia Grudziądz, Morfiny Ostróda
- SKS 40 Warszawa.
(fen)

Podwójne emocje

SPORTOWCY
Dyscypliny indywidualne:

Po raz dziewiąty pierwszoligowe dru
żyny męskie zmierzą się w pingpongo
wej rywalizacji mistrzowskiej sezonu
2003/2004. Hitem kolejki będzie
spotkanie w Nowej Wsi Lęborskiej Tę
cza Poltarex - ITR Iława.

Dyscypliny zespołowe:

TRENERZY
Dyscypliny indywidualne:

Dyscypliny zespołowe:

Imię, nazwisko, adres.....
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833)

W sobotę (6 grudnia) o godz.
16 w szkolnej hali dojdzie
do bardzo ciekawie zapowiada
jącej się konfrontacji na szczy
cie, która będzie miała ogromne
znaczenie dla układu czołówki.
Tęcza Poltarex jest wiceliderem
i ma 11 punktów. Goście z Iławy
prowadzą w tabeli. Ich dorobek
to 14 punktów.

- Sobotni mecz z liderem za
powiada się arcyciekawie uważa Andrzej Czubaty, grają
cy trener zespołu z Nowej Wsi
Lęborskiej. - Drużyna z Iławy
ma bardzo silny i stabilny skład.
Jedno jest pewne, że pingpongiści obu drużyn pokażą widowi
skowe zagrania na wysokim po
ziomie.
Pozostałe mecze: Elektryk
Toruń - Spójnia Warszawa, Ma
gistrat Alumn Płock - Olimpia
Unia II Grudziądz, Start Brzeziny
- Morliny II Ostróda, Pogoń Sie
dlce - Ravak Dartom Tur Jakto
rów.
(fen)

REKLAMA

czytelny podpis

Wypełnione kupony należy przesłać pod adresem naszych redakcji:
75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24 oraz 76-200 Słupsk, ul. Henryka
Pobożnego 19.
Kupony można również wrzucać do naszych redakcyjnych skrzynek,
umieszczonych pod wyżej wymienionymi adresami, a także składać bezpo
średnio w naszych oddziałach terenowych: w Bytowie, w Człuchowie, w Ko
łobrzegu, w Lęborku, w Miastku i w Szczecinku.

RADOSŁAW KOLESNIK

Podczas meczu ligowego ze Słupię kontuzji doznała koszalinianka Małgorzata Pokorowska (z prawej) i nie
zagra w spotkaniu z Beskidem Nowy Sęcz.

<

Region................. r..............................

596-266
504-359
552-336
465-389
466-455
447-412
346-605
218-772

W rozgrywkach ligi kadetek
dwie wyjazdowe porażki zanoto
wała Kotwica 50 Maszoperia Ko
łobrzeg. W pierwszym spotkaniu
kolobrzeżanki przegrały 65:83
z Żakiem w Koszalinie, a w dru

TENIS STOŁOWY. I liga mężczyzn
kupon konkursowy

14
13
12
11
10
9
8
7

PUB KIBICA
sport na żywo - telebim Cyfra +, Polsat Sport
piłka nożna, boks, NBA, żużel, F1

Koszalin,.TłiT.h.afata^J^SjmeKty "GWARDII”

zentować równą formę przez
cale spotkanie.
Patrząc na ligową tabelę wy
daje się, że akademiczki nie
powinny mieć większych kłopo
tów z pokonaniem rywalek. Koszalinianki zdobyły 9 punktów
i zajmują szóste miejsce, a Be
skid ma na koncie 5 punktów
i plasuje się na ósmej pozycji.
Bez czterech podstawowych
zawodniczek trudno jednak
uważać koszaliński zespół
za faworyta.
(mars)

SPORT W SZKOLE

„Dziesiątka”
trzecia
Szkoła Podstawowa nr 10 w Koszali
nie zajęła 3. miejsce we współza
wodnictwie szkół w ramach Woje
wódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w rankingu Wojewódzkiego Szkolne
go Związku Sportowego.

gim zaległym meczu doznały po
rażki 50:71 z Olimpijczykiem
Drawsko Pomorskie. W kolej
nym z rozegranych meczów Wi
cher Reptowo został rozgromio
ny przed własną widownią przez
Olimpijczyka 19:93. Spotkanie,
w którym koszykarki UKS 16 Ko
szalin miały podejmować Kotwi
cę 50 Śnieżka Kołobrzeg przeło
żono na 4 grudnia. Tym razem
pauzowała Stolica SA Szczecin.
1. Żak
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4

7

311-244

Stolica
3
Olimpijczyk
3
Kotwica 50 Maszoperia 4
Wicher
4
UKS 16
2
Kotwica 50 Śnieżka
2

6
5
5
4
3
3

273-175
214-151
285-256
88-386
118-84
135-128

Kadeci
11. kolejkę spotkań rozegrali
kadeci. Koszykarze MUKS Ko
twica 50 Super Pak Kołobrzeg
walczyli w meczu wyjazdowym
ze Spójnią I w Stargardzie
Szczecińskim i przegrali 42:63.
Najwięcej punktów dla pokona
nych uzyskał Bartosz Matys 12. W spotkaniu zespołów z na
szego regionu, Herkules Biało
gard przegrał u siebie z Kotwicą
Kołobrzeg 94:103.
Pozostałe
wyniki: SKK
Szczecin - Chemik II 28:103,
Kusy Trójka I Szczecin - Spójnia
II 97:33. Mecz z 10. kolejki: Ku
sy Trójka II-SKK 134:50.

Jest to najwyższa pozycja za
jęta przez placówkę oświatową
z regionu byłego województwa
1. Kusy Trójka I
10 19 863-569
koszalińskiego. „Dziesiątka” z Ko
10 19 930-605
2. Spójnia I
szalina została wyprzedzona tylko
3. Żak
10 18 824-698
przez SP 37 ze Szczecina i SP 3
11 17 898-787
4. Chemik I
ze Stargardu Szczecińskiego.
10 16 747-689
5. Herkules
Wyniki
zostały
ogłoszone
10 15 848-729
6. Kotwica
7. Kotwica 50 Super Pak10 15 700-699
w Szczecinie podczas uroczysto
10 13 759-868
8. Kusy Trójka II
ści obchodów 50-lecia SZS.
9. Spójnia II
10 12 532-738
Jak nas poinformowała na
10 12 654-757
10. Chemik II
uczycielka z SP 10 Koszalin, Re
9
9 371-987
11. SKK
nata Roman, ranking jest suma
punktów uzyskanych przez po
Juniorzy
szczególne szkoły w 20 dyscypli
W lidze juniorów koszaliński
nach sportowych, w których odby
MKKS Żak z Chemikiem Gorzów
wa się rywalizacja w ramach
64:78, a koszykarze kołobrze
igrzysk
młodzieży
szkolnej.
skiej Kotwicy tym razem pauzo
W rankingu sklasyfikowano 346
wali. W innych spotkaniach 6.
placówek oświatowych z całego
kolejki uzyskano wyniki: AZS
województwa zachodniopomor
Szczecin - Kusy Trójka Szcze
skiego.
cin 45:119, Spójnia I Stargard Warto podkreślić, że na wyso
Spójnia II 45:49.
kie miejsce koszalińskiej „Dzie
siątki” złożyły się srebrne medale
1. Chemik
7 11 580-546
wywalczone przez uczennice tej
2. Kusy Trójka
5 10 426-291
szkoły w sztafetowych biegach
3. Spójnia I
5 9 385-280
przełajowych, sukcesy w sza
4. Spójnia II
5 9 346-261
chach i w mini koszykówce chłop
5. Żak
6 7 437-503
ców oraz osiągnięcia w tenisie
5 6 396-441
6. Kotwica
5 5 227-475
7. AZS Szczecin
stołowym. W większości pozosta
łych dyscyplin sportowych repre
zentanci SP 10 Koszalin plasowa
Juniorzy starsi
li się co najmniej na miejscach
Z udziałem czterech drużyn
w czołowych dziesiątkach.
Warto również podkreślić, że j rozpoczęły się rozgrywki junio
rów starszych. Odbył się jednak
uczniowie SP 10 Koszalin po
tylko jeden mecz, w którym
twierdzili swoimi wynikami sporto
Darzbór Szczecinek przegrał
wymi przynależność do ścisłej
czołówki w sporcie dziecięcym i z Kotwicą Kołobrzeg 80: 105.
Spotkanie SKK Szczecin - Spój
i młodzieżowym. W najlepszej
nia Stargard Szczeciński zostało
trójce szkół znaleźli się już bo
wiem po raz trzeci z rzędu. Gratu i przełożony na 10 grudnia.
(suw)
lujemy!
(suw)
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Nowa loteria!

www.glos-pomorza.pl

głos Pomorza

Piątek - niedziela, 5-7 grudnia 2003 r.

redakcja@glos-pomorza.pl

Od dzisiaj

rusza nowa loteria!

Słodka
fortunka
| głos Pomorza |

204

nagrody
na 2004 rok
* 200 paczek z łakociami!
* atrakcyjna kasa,
również na świąteczne zakupy!

Sprawdź, czy z dzisiejszą gazetą
otrzymałeś kartę do gry, przeczytaj uważnie regulamin
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i łap swoje szczęście!
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bkrocony regulamin
loterii promocyjnej o nazwie „Słodka fortunka” trwającej na łamach „Głosu Pomorza” od 5 grudnia 2003 r. do 28 stycznia 2004 r.

Zasady zabawy
Karta do gry została dołączona
do dzisiejszego wydania „Głosu
Pomorza”. W naszej zabawie może
wziąć udział każda pełnoletnia
osoba, z wyłączeniem pracowników
organizatora, jego współpracowni
ków oraz członków najbliższych
rodzin.
Szczegółowy regulamin znajduje
się do wglądu w Biurze Loterii
w Koszalinie, przy ul. Mickiewicza
24 oraz we wszystkich oddziałach
naszej redakcji, których adresy
znajdują się w stopce redakcyjnej
„Głosu Pomorza”.
Codziennie, od 5 grudnia 2003 r.
do 28 stycznia 2004 r. na pierwszej
stronie „Głosu Pomorza”
drukowany będzie kupon
z liczbami. Sprawdź, które z tych
liczb znajdują się na Twojej karcie
i czytelnie zakreśl je. Kupony
z liczbami codziennie wycinaj
z gazety i zachowaj. Nagrodę

wygrywasz wówczas, gdy
zakreślisz wszystkie liczby
w przyporządkowanym jej
diagramie.

Odbiór nagród
W ciągu trzech dni roboczych
od dnia wygrania nagrody,
codziennie, od poniedziałku
do piątku, w godz. 8.00 - 15.00,
dzwoniąc: Koszalin, tel. 347 35 13
potwierdzasz wygraną. Możesz
również skorzystać z pośrednictwa
naszych oddziałów redakcji.
Po odbiór wygranych zapraszamy
codziennie, od poniedziałku
do piątku, w czasie od 8 grudnia
2003 r. do 4 lutego 2004 r.
Aby odebrać nagrodę, trzeba
posiadać: kartę z wygraną, komplet
kuponów od początku zabawy
do dnia odbioru wygranej. Może
brakować trzech kuponów. Nagrody
wygrane w loterii zostaną wydane

zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa podatkowego.
Kartę z wygraną komisja wymienia
na nową, zwraca kupony i dalej
można uczestniczyć w loterii.
Ostateczny termin odbioru
wszystkich nagród wygranych
w trakcie druku kuponów upływa 4
lutego 2004 r.

Losowanie
publiczne
Wśród uczestników loterii, którzy
dostarczą w zwykłych kopertach
z dopiskiem „Słodka fortunka"
do 10 lutego 2004r. (liczy się data
wpływu) do redakcji „Głosu
Pomorza” w Koszalinie, 75-004
Koszalin, ul. Mickiewicza 24 swoją
podpisaną kartę wraz z 44
kolejnymi kuponami (trzech
kuponów może brakować) w dniu
12 lutego 2004 r. w siedzibie

„Głosu Pomorza” w Koszalinie
publicznie rozlosujemy wszystkie
pozostałe nagrody, które nie
zostały wygrane w trakcie
drukowania kuponów na łamach
gazety oraz nagród, które nie
zostały odebrane do 4 lutego
2004 r. do godz. 15.00.
W pierwszej kolejności będzie
losowana nagroda najbardziej
wartościowa, następnie nagrody
o stopniowanej wartości.
Listę laureatów publicznego
losowania opublikujemy na łamach
„Głosu Pomorza” w dniu 13 lutego
2004 r.
Po odbiór wygranych
zapraszamy do siedziby „Głosu
Pomorza” w Koszalinie,
przy ul. Mickiewicza 24, od 16
lutego 2004 r. do 23 lutego 2004 r.
w dni powszednie, z wyjątkiem
soboty, w godzinach'od 8 do 15.
Dzień 23 lutego 2003 r. jest
ostatecznym terminem odbioru
nagród z losowania publicznego.

Reklamacje
Ewentualne reklamacje należy
zgłaszać pisemnie do organizatora
loterii, 75-004 Koszalin,
ul. Mickiewicza 24 do 27 lutego
2004 r. Termin przedawnienia
roszczeń z tytułu udziału
w. niniejszej loterii wynosi 6
miesięcy i biegnie od dnia,
w którym roszczenie stało się
wymagalne.

Nagrody
Przygotowaliśmy dla Państwa 204
nagrody, w tym 4 nagrody
pieniężne i 200 nagród
rzeczowych.
Oto one:
Nagroda główna: 20 000 złotych
Pozostałe nagrody pieniężne:
10 000 zł, 5 000 zł oraz 2 000 zł,
200 paczek ze świątecznymi
słodyczami.

Magazyn
głos Pomoiza
Piątek - niedziela, 5-7 grudnia 2003 roku
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Co nam przyniesie
Mikołaj?

INm lepiej grają piłkarze
| Grocjinu, tym głośniej
Grodzisku Wielkopolskim,
miasteczku drużyny.
Ąpglicy i Niemcy nauczyli
się tu wymawiać polskie
nazwiska.
W grudniu kupujemy przede wszystkim prezenty.
W naszym raporcie piszemy:
Co dać? Co będzie strzałem w „dziesiątkę”,
a co prezentową gafą? ...................... Str.
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13 lat walki
o sprawiedliw
Tadeusz Sienkiewicz wygrał
przed sądem w Strasburgu.
Kto i kiedy może
dochodzić swych praw
przed Europejskim
Trybunałem Praw
Człowieka?

____
str. 5

Gdzie wysyłać skargi?

hUit.hWiM

Tęsknota za Gruzją
Medea Berianidze-Osuch jest Gruzinką, choć już
nie ma obywatelstwa gruzińskiego. Straciła je,
gdy przed 10 laty zdecydowała się wyjechać
z mężem, który postanowił wrócić do Polski.
Wyjechała w poszukiwaniu lepszego życia. Tak
samo jak wielu przedstawicieli gruzińskiej
inteligencji, którzy mieli na tyle atrakcyjne
zawody, że mogli liczyć na zatrudnienie
na Zachodzie .......................................Str.
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TYLKO DO KOŃCA ROKU:
ULGA PODATKOWA!
#
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Kup PREZENT
na cały rok dla całej rodziny!
2280,00 cena zestawu
- 433,20 ulga podatkowa
1 846,80 FAKTYCZNY KOSZT!

SSatVW # GE Capital Bank
SPŁATĘ KREDYTU

Nissana Almera
SALON KOMPUTEROWY Mikro-Serwis, Koszalin, ul. Okrzei 3, tel. (094) 34-66-999

0T^

OKNA DRZWI PCV
Producent

(gLas)

^22 ciS??7tć?rf7ć?r
Słupsk, ul. Garncarska 19
tel./fax (059) 842 80 29

CENTRUM
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OKUCIA WINKHAU8

wyceniając okna u na*
będziesz wiedział,
gdzie je zamówić
GWARANTOWANĄ
WYSOKA JAKOŚĆ

CHOINKOWE

SMS-em
ogłoszeni
drobne
do
„Głosu

Słupsk, Prsewyfłewa 34
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Fala popularności
spłynęła na Grodzisk
Wielkopolski wprost
ze stadionu.
Im lepiej grają
piłkarze Groclinu, tym
głośniej o Grodzisku
Wielkopolskim,
miasteczku drużyny.
nglicy i Niemcy nauczyli się
tu wymawiać polskie nazwi
ska. A mieszkańcy odcinają
pony od sukcesu piłkarzy.
Jeszcze nie tak dawno Gro
dzisk Wielkopolski nagminnie
mylony był z Mazowieckim. Dziś
małe, kilkunastotysięczne mia
steczko, znane jest w całej pił
karskiej Europie. Wcześniej
w jego kronikach pisano o chodziarzu Zbigniewie Klappie al
bo o kapelmistrzu Grodziskiej
Orkiestry Dętej, który zostal trzy
lata temu Wielkopolaninem Ro
ku.
Grodziskiem wstrząsnęło do
piero rok temu, kiedy okazało
się, że chłopak od nich jest po
trójnym mordercą. Było o tym
głośno - zabił dziecko, babcię
i ekspedientkę w sklepie.
Afery? Mieszkańcy pamiętają
tylko jedną osiem lat temu. Nic
poważnego, gmina sprzedała
jednemu prywaciarzowi zakłady
gospodarki komunalnej. Ten za
miast dbać, po kolei wszystko li
kwidował. Potem trzeba było
od nowa tworzyć całą bazę.
Podziały polityczne? Korup
cja? Większość działaczy jest
bezpartyjna, a mieszkańcy do
brze wiedzą co każdy burmistrz
ma przed i po zakończeniu ka
dencji. W ogóle uważają, że
mają szczęście do burmi
strzów. Twierdzą, że obecny,
Henryk Szymański zajmuje
się już tylko „kosmetyką” mia
sta, bo jego poprzednicy sporo
pobudowali.
Miasteczko słynęło jeszcze
z piwa „grodzisz” (browar za
mknięto) i wody grodziskiej (te
raz produkuje ją Hoop). Z tą
ostatnią wiąże się tutejsza le
genda o pompie św. Bernarda,
która do dziś stoi przed ratu
szem. Podobno woda wytrysnę
ła w tym miejscu, w bardzo cięż
kich dla mieszkańców czasach.
Dziś pompa została podłączona
do miejskiej kanalizacji i zda
niem wielu jakość wody popsuła
się. Pamiętają, że jeszcze 30-40
lat temu, pod pompą były kolejki.
Stali nawet fryzjerzy, bo woda
była tak miękka, że umyte w niej
włosy pań, pięknie się potem
układały.

A

Rewolucja i emocje
przyszły później
Fala popularności
spłynęła
na Grodzisk wprost ze stadionu.
W Berlinie i Manchesterze
na samo wspomnienie słowa
Groclin kibice piłkarscy dostają

pewnie gęsiej skórki. Gdy w te
gorocznych rozgrywkach Pucha
ru UEFA los przydzielił najpierw
Hercie, a następnie Mancheste
rowi City za rywali wicemistrzów
Polski, Niemcy i Anglicy spo
dziewali się spacerku i łatwego
awansu do dalszych gier.
- W Polsce również nikt nie
dawał nam żadnych szans wspomina właściciel klubu i pre
zes Zbigniew Drzymała. - Na
sza gra w Berlinie dla wielu sta
nowiła ogromne zaskoczenie.
Jednak nie dla mnie, ani dla kibi
ców z Grodziska. My znamy
nasz zespól, wiemy na co go
stać, ale w Polsce Groclin znany
jest tylko z prasy. Wszystko
przez to, że telewizja publiczna
nie transmituje ligowych spo
tkań.
ku Groclin po świetnej grze zre
misował z Herthą, a w Grodzisku
wygrał 1: 0. Niemcy, których kil
kuset pojawiło się na trybunach
nie wierzyli własnym oczom. Ze
spół z kilkumilionowego Berlina
z kretesem poległ w podpoznań
skiej mieścinie...
Teraz mieszkańcy upajają się
sukcesem - o piłce mówi się
przed każdym meczem i po.
W niedzielę po stadionie space
rują całe rodziny. Państwo Gra
żyna i Roman Orzechowscy,
oboje są lekarzami weterynarii,

Jan
Kachlicki przygotował
wcześniej wzór z logo obu dru
żyn na komputerze. Zatrudnia
także mistrza Polski młodych cu
kierników. W styczniu pojadą
na mistrzostwa świata do Włoch.
- Jesteśmy wdzięczni Dysko
bolu, bo w pewien sposób także
nam pomaga - mówi Alina Kachlicka, radna już drugą kaden
cję. - Jednak my od lat mamy
też swoje sukcesy. Tu w Grodzi
sku, jest wielu rzemieślników
i przedsiębiorców, którzy dobrze
sobie radzą. Nie brakuje tu
konsekwentnych ludzi. Ima
ją się każdej roboty.
Niemal każda witry
na sklepowa ma klu
bowy wystrój. Nawef
suknie ślubne prze
pasano szalikami.

Od tapicera do milionera-romantyka
Klub Groclin piłkarskim brzydkim
kaczątkiem przestał być dzięki
prezesowi Zbigniewowi Drzy
male, który dziesięć lat temu ku

momentów,
które
wpłynęły
na dzisiejszą pozycję firmy Drzy
mały. Pierwszy, w 1989 roku,
kiedy pozwolono mu założyć fir
mę polonijną. W czasach kiedy
zakład rzemieślniczy mógł za
trudniać cztery osoby, on mógł
zatrudnić kilkadziesiąt, a jego
samochodowe zagłówki płynęły
za ocean w maluchach na eks
port. Kiedy Leszek Balcerowicz
podniósł oprocentowanie kredy
tów do 100 proc. i większość
firm tego nie wytrzymała, Drzy
mała miał akurat tyle gotówki, by
oddać pożyczkę z banku.
.W 1994 podpisał pierwszy za
graniczny kontrakt - miał produ
kować tapicerkę dla renault la
guna. Dziś jego firma szyje dla
Volvo, Mitsubishi, Mercedesa,
Porsche. Produkcja IGA stanowi
2 proc. krajowego eksportu,
a po Europie jeździ 6 proc. aut
z tapicerką tej firmy.
Sposób na sukces według
Drzymały? Umiejętność czytania
rynku. Nie należy wymyślać cze
goś nowego. Wiele pomysłów
zostało już przetestowanych
i należy je tylko wykorzystać.
Decyzje biznesowe konsultuje,
ale tylko po to by upewnić się, że
ma rację.

mały, tego który ze swoim wo
zem stał się symbolem oporu
Polaków wobec polityki cesar
skich Niemiec, potwierdza. Do
daje, że praca organiczna to
umiejętność, którą odziedziczył
po przodku-bohaterze. Złośliwi
mu jednak nie wierzą. Inni przy
równują jeszcze do Hipolita Ce
gielskiego.

Wszystko oddadzą
za bilet na mecz
Bilety na rewanżowy mecz
z Manchesterem City kosztowa
ły w Grodzisku od 100 do 2000
złotych. Prawo zakupu najtań
szych wejściówek mieli tylko ci
kibice, którzy pojechali dopingo
wać swój zespół na pierwszy
mecz w Anglii. Pozostali musieli
zapłacić minimum 200 złotych.
- To dużo, ale jak tu było nie
wydać tych dwóch „setek"?
Przecież
takie
wydarzenie
w Grodzisku może już się nie
powtórzyć - wspomina Jerzy
Paul, kibic Groclinu. - Panie,
chłopaki są tak zapaleni, że wie
lu z nich gotowych jest sprzedać
komputery, aby tylko pojechać
na kolejny pucharowy wyjazd
za naszym Groclinem.

przyprowadzili
ich znajomych?,
motuł.
- Dwadzieścfi
to było zabite dec.,^,,„y __
minają. - Mieszkamy tu na osie
dlu przy stadionie. Gdyby nie on,
nie mięlibyśmy jak dojechać
do swoich domów, a tak szybko
droga powstała. Znajomi pytają
nas czy mieszkanie przy stadio
nie jest uciążliwe. Przed każdym
meczem organizacja jest na ta
kim poziomie, że naprawdę nie.
- Wspaniały obiekt, wspania
ła drużyna - podziwia Marian
Płachecki, radny z Szamotuł,
którego spotkaliśmy w Grodzi
sku wraz z żoną Bogusławą. Kiedy Groclin grał ostatnio z An
glikami mieliśmy sesję. Po sali
obrad cały czas szeptano wyniki,
pokazywano je na palcach. Aż
przewodniczący rady nie wytrzy
mał i ku uldze wszystkich ogłosił:
„Jest remis 0: 0".
Córka Orzechowskich, która
studiuje w Toruniu, jeszcze jakiś
czas
temu
wstydziła
się
przed kolegami, że pochodzi
z małego miasteczka. Teraz
do Torunia jeździ w zielono-białym szaliku.

Wszędzie jak relikwie
gadżety kibiców
Fala popłynęła między innymi
do cukierni państwa Kachlickich,
której biało-zielone ciastka,
cóż... również rozpływają się
w ustach. Na mecz z Anglikami
upiekli także biało-niebieskie.

Sebastian Mil# (wychowanek
kos/nlińskiego „Bałtyku"» to
Groclinu.
■m*'

3

Niemal każda witryna sklepowa w Grodzisku Wielkopolskim ma
klubowy wystrój.

GRiBZISK
Mieszkańcy rozpaczają, że
w ogólnopolskich gazetach uka
zały się zdjęcia, na których wi
dać „kąty miasta”: drut kolczasty
wokół stadionu albo pamiętające
jeszcze XIX wiek kamienice. Są
dumni przede wszystkim z dep
taka przy ul. Szerokiej, czterech
kościołów. Denerwują się, że
dziennikarze podają, że ich mia
steczko liczy raz sześć, innym
razem osiem czy 12 tysięcy
mieszkańców.
- Proszę sprawdzić w gminie,
jest nas 14 600 - poprawiają. A to już nie wieś, tylko spore
miasteczko.

pił
piątoligową
Dyskobolię.
Po wygranej z Widzewem pre
zes Drzymała kupił sobie tereno
we porsche cayenne turbo. Re
jestracja P4 IGA, ostanie litery to
skrót od Inter Groclin Auto, jego
firmy. W środku tapicerka jego
produkcji. W niedzielę przy sta
dionie‘parkuje jeszcze kilka in
nych aut. Na kortach prezes
wraz z grupą przyjaciół, rozgry
wa cotygodniowy turniej. U Drzy
mały pracują jego dwaj bracia
Grzegorz i Leszek. Firmę wybu
dowano na terenie, gdzie była
kiedyś stara pieczarkarnia tego
drugiego. Było kilka ważnych

WIELKO
- Jestem trochę romanty
kiem, człowiekiem renesansu mówi o sobie prezes Drzymała.
- Swój sukces wyobrażam sobie
jako sukces tego środowiska.
Oczywiście mógłbym wybudo
wać sobie dom na Sycylii i sa-

Zbigniew Drzymała - prezes
klubu (na zdjęciu górnym
na rękach piłkarzy) - dziesięć lat
temu kupił piątoligową
Dyskobolię. Dziś klub walczy
z najlepszymi w Pucharze UEFA.
Prezes jest zarazem głównym
pracodawcą w okolicy. Zatrudnia
trzy i pól tysiąca ludzi.

Grodzisk Wielkopolski - male, kilkunastotysięczne miasteczko - znany jest dziś w całej piłkarskiej Europie.

motnie konsumować. Ale to dla
mnie byłoby bez smaku.
Kiedy pytamy prezesa czy
jest potomkiem Michała Drzy-

Jak dużym wysiłkiem dla kibi
ców było kupno biletu, najlepiej
pokazuje porównanie do śred
nich zarobków w firmie Zbigniew
Drzymały. Wynoszą one zaled
wie 1300 złotych brutto. Prezes
jest
głównym
pracodawcą
w okolicy. Zatrudnia 3,5 tys. lu
dzi. Bezrobocie jest tu najmniej
sze w całej Wielkopolsce, wyno
si 10,5 proc.
- Nie wiem na jakiej podsta
wie podaje się, że w Polsce
średnie zarobki wynoszą 2100
brutto. Może tak jest w Warsza
wie, ale na pewno nie w takich
małym miasteczkach jak Gro
dzisk - twierdzi prezes Drzyma
ła. - Bilety na spotkania pucha
rowe nie są tanie, to fakt. Ale to
było wydarzenie historyczne dla
tej społeczności. O tych me
czach mówić się będzie latami.
Za udział w takich chwilach moż
na chyba zapłacić.
Drzymała
podkreśla,
że
na zespół proporcjonalnie wydaje
na pewno większą cześć swoich
dochodów niż kibice Groclinu. Piłka nożna na tym poziomie to
olbrzymi wydatek. Na dodatek,
w Grodzisku nie wszyscy są mi
przychylni. Sukces ma wielu oj
ców, teraz wszyscy mi gratulują.
Ale wielu z tych ludzi tylko czeka
na potknięcie drużyny.
Właściciel Groclinu nie może
pogodzić się z polityką finansową
w polskim sporcie. - Proszę so
bie wyobrazić, że tylko w tym ro
ku nasz klub zapłaci około 6 mi
lionów złotych różnego rodzaju
podatków - narzeka Drzymała.
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Zafunduj sobie bombowe Swięla

Chlubił mieszkańców - piłkarze.

Grodzisk czy
Drzymałowo?
Niemal wszyscy mieszkańcy
Grodziska o Drzymale wypowia
dają się jednak w samych super
latywach.
- To wyjątkowo układowy
gość - twierdzi Mateusz Przy
bylski, którego działka sąsiado
wała ze stadionem Groclinu. Pan Drzymała zaproponował mi
odkupienie 800 metrów kwadra
towych ziemi, na których obec
nie znajduje się parking. Nie by
ło żadnej licytacji. Otrzymałem
zaproponowaną kwotę. Dosta
łem tyle pieniędzy jakbym sprze
dał 8 tysięcy, a nie 800 metrów.
- Ten człowiek dla miasta
zrobił bardzo wiele, a nawet wię
cej. Wybudował drogę asfaltową,
która prowadzi do jego firmy,
zwaną teraz „drzymałówką". Po
mógł w odbudowaniu kościelnej
wieży. A nade wszystko dał pra
cę ponad 3500 ludziom. U nas
mówi się, że jemu trzeba za ży
cia postawić pomnik, a Grodin
przemianować na Drzymałowo mówi jeden z tenisowych partne
rów Drzymały. - Nie będę się
przedstawiał. Nie chcę żeby
Drzymała pomyślał, że mam
do niego jakiś interes.

Teraz jut nikt z mieszkańców nie
wstydzi się, że pochodzi z małego
Grodziska.

Nawet suknie ślubne
na sklepowych wystawach
przystrojone są szalikami,
w jakich na mecz przychodzą
prawdziwi kibice.

do przodu. Niedługo powstanie
przy nim basen. Prezes dba, bo
jak mówi na stadionie spędza
połowę życia.
Co do małego Grodziska spro
wadza bogatych biznesmenów?
- Stąd do Poznania jest pół
godziny jazdy samochodem mówi ochroniarz. - Ludzie robią
tam interesy i przyjeżdżają
do nas. W Grodzisku jest atmos
fera, a w Poznaniu tłok i korki.

- Fajne chłopaki są, nie rozra
biają, po knajpach się nie włóczą
- chwali 60-letni Witold Zającz
kowski, jedyny w mieście tak
sówkarz. Podkreśla, że jeździ no
wym klimatyzowanym polonezem
atu. - Jeszcze kiedyś, jak nie mie
li samochodów, to ich nawet
za darmo woziłem na stadion.
Za dobrą grę.
Po wyeliminowaniu Manche
steru na miejscowym rynku
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„Wieszcz” i inni idole
Wszyscy piłkarze Groclinu z wy
jątkiem Andrzeja Niedzielana
mieszkają w Grodzisku.
- To takie niepisane prawo mówi trener Bogusław Kacz
marek, który w ubiegłym sezo
nie doprowadził Groclin do tytułu
wicemistrza Polski. - Chłopcy
mają tworzyć kolektyw. Nie mo
że być tak, że wpadają tylko
do miasteczka na trening i na li
gowy mecz.
Niedzielan zamieszkał w po
bliskim Wolsztynie. Jego domek
graniczy z działką prezesa Drzy
mały.
W Grodzisku zawodni
ków nosi się na rękach.
JH
I nie ma w tym cienia
przesady.

zgromadziło się kilka tysięcy
mieszkańców. Towarzyszyła im
tutejsza orkiestra.
- Moi chłopcy tak grali, że aż
im usta popękały - relacjonuje
kapelmistrz Stanisław Słowiń
ski.
Piłkarze wypili ze swoimi kibi
cami po lampce szampana,
wspólnym tańcom i wiwatom nie
było końca. W imprezie wzięli
nawet udział rozgoryczeni kibice
angielscy. Z tradycyjnym wize
runkiem chuligana z Wysp nie
mieli nic wspólnego.
- Ale dla pewności wolałem
zamknąć interes - mówi Mate
usz Przybylski, którego sklep
znajduje się 50 metrów od sta
dionu.
Podobnie
jak
przed Herthą i meczem Pogoniwspomina sklepikarz, który jak
mało kto w Grodzisku zna piłka
rzy Groclinu. - To są bardzo
skromni ludzie. Zawsze grzecz-
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ni, uśmiechnięci. Najczęściej
wpadają przed treningiem, kupu
ją soki, jakiegoś batona. Nieraz

EUROrcJSN

Przez kilka lat stadion Grocli
nu zmienił się nie do poznania.
Dawniej był to malutki obiekt
z jedną drewnianą trybuną.
- Wybudowano ją w 1925 ro
ku - twierdzi Stanisław Babmer, dyrektor stadionu. - Dziś to
jedyna pozostałość po dawnym
stadionie.
Obiekt mieści 5 tysięcy wi
dzów. Część trybun posiada za
daszenie, w najbliższych pla
nach jest zabezpieczenie da
chem
niemal
wszystkich
sektorów. Szatnie są za to kli
matyzowane i mają podgrzewa
ne podłogi. Gabinety odnowy
biologicznej
wyposażono
we wszystkie techniczne nowinki
XXI wieku, choćby komory
do krioterapii. W pięciogwiazd
kowym hotelu, znajdującym się
za trybunami, miejsca zarezer
wowane są na kilka miesięcy
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zdarza się, że poproszą o jedno,
dwa piwa.
Wielu z zawodników Groclinu
planuje na stale związać się
z Grodziskiem. Ot, choćby kapitan
zespołu Tomasz Wieszczycki.
- On uwielbia kontakt z przy
rodą. Rybki, las, błoga cisza. To
wszystko ma u nas pod ręka.
Dla wielu chłopaków z drużyny
„Wieszczu” to prawdziwy guru.
Coraz więcej z nich zastanawia
się więc, czy aby nie przeprowa
dzić się do nas na stałe - mówi
Drzymała.
Po dniach sławy Grodzisk szy

kuje się do kolejnych wyzwań.
Tematem numer jeden jest teraz
losowanie kolejnej rundy Pucharu
UEFA. - Wiadomo, że Pucharu
UEFA nie zdobędziemy - mówi
Michał, kilkunastoletni fan Grocli
nu. - Ale )ak już przegrać, to
z kimś naprawdę dobrym. Niech
to będzie Barcelona albo Liverpo
ol. A zresztą, dlaczego od razu
przegrać. Skoro pokonaliśmy
Herthę i City, to dlaczego mamy
nie wygrać z „Barcą” - Michał
na dobre puścił wodze fantazji...
DARIUSZ JACHNO
MAGDALENA ŁUKASIUK
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Moim zdaniem

Kuchnia polska

minął
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CZYSTA

Tajemny układ

Ostra gra

Według nieoficjalnych informa
cji, prezydent zgodzi się, by pre
mier pozostał na swym stanowi
sku do końca kadencji. W zamian
za to SLD poprze kandydaturę
Jolanty Kwaśniewskiej na naj
wyższy urząd w państwie.
- „O układzie nic nie wiem, ale ta
kie spekulacje mogą być jak naj
bardziej uprawnione. Aleksander
Kwaśniewski powiedział przecież,
że nie będzie zmian w rządzie
a premier przychylnie wypowie
dział się o ewentualnej kandyda
turze Jolanty Kwaśniewskie)”
- skomentował na łamach „Życia
Warszawy” wiceszef SLD Andrze
Celiński. Ale zarazem wskazał
na wady Jolanty Kwaśniewskie
jako kandydatki. - „W polityce na
ważniejszymi cechami są jasność,
obliczalność i przewidywalność.
Jolanta Kwaśniewska jest rewela
cyjną pierwsza damą, ale czy bę
dzie dobrym politykiem?" - zasta
nawia się Celiński.

Negatywna selekcja
Włodzimierz Cimoszewicz,
minister spraw zagranicznych,
w rozmowie z Katarzyną Kolenda-Zaleską w „Poranku w Tok-u" po
wiedział: - Obserwujemy, nie
po raz pierwszy w historii naszego
kraju, proces negatywnej selekcji,
gdy chodzi o to, kto przesiąka
do życia publicznego. Takiego
Sejmu jak obecny z punktu widze
nia wszystkich tych skandali praw
nych, kłopotów z prokuratorem,
prymitywizmu myślowego, wulga
ryzmu moralnego nie było
od dawna. To jest po prostu prze
rażające. A o swojej partii dodał: Niestety, także w moim środowi
sku politycznym są ci wszyscy,
którymi interesuje się prokurator,
ci glosujący na sześć rąk, uprze
dzający kogoś, załatwiający jakieś
lewe interesy.

Nowa partia
Stowarzyszenie Ordynacka
chce wejść do polityki z antypartyjnymi hasłami. - „W tej chwili nie
chcemy być partią absolutnie”
- zapewnił w rozmowie z „Newsweekiem" pracujący nad progra
mem Ordynackiej czołowy sekre
tarz KRRiTV Włodzimierz Czarzasty. Ale po chwili dociśnięty
precyzuje: „Za jakiś czas sytuacja
może się zmienić". Choć żaden
z członków ruchu głośno się do te
go nie przyznaje, choćby go przy
palano ogniem i nabijano na pal,
wszystkie fakty wskazują jasno,
że z formy stowarzyszenia po
wstaje jednak nowa partia poli
tyczna.

Kto umrze za Nlceę?
Takie pytanie zadał „Super
Express" Tadeuszowi Iwińskie
mu, sekretarzowi stanu w kance
larii premiera. - Oceniam szanse
dogadania się na 50 proc. Polski
rząd wyciąga jednak rękę do prze
ciwników. Ponad 95 proc. konsty
tucji jest do przyjęcia. My upiera
my się tylko przy sposobie gloso
wania. Polsce udało się już
odnieść malutki sukces: Włosi
obiecali, że w Brukseli przedsta
wią propozycję wpisania do kon
stytucji
wstępu
mówiącego
o chrześcijańskich korzeniach Eu
ropy.

Czarna owca
Tygodnik „Agora” rozmawiał
z posłanką Renatą Beger, człon
kiem sejmowej komisji śledczej
badającej
sprawę
Rywina.
- „Od dawna noszę się z zamia
rem opisania tego, co dzieje się
w kuluarach naszej komisji. Jak to
wszystko się skończy, natych
miast zabiorę się do pracy
nad książką...”. Posłanka przyzna
ła też, że jeśli już ma być tą czar
ną owcą, to tylko w pozytywnym
znaczeniu tego słowa. - „Żeby nie
wiem jak pozostali członkowie ko
misji starali się obniżyć mój auto
rytet, i tak nic nie wskórają.(...)
Mnie nie da się wkomponować ani
w ich towarzystwo, ani w żadne
inne. Jestem jak kot, chodzę swo
imi ścieżkami.(...) Nawet gdybym
się kolegowała na prawo i lewo,
jako poseł oddelegowany do ko
misji śledczej baczyłabym na to,
żeby z pewnymi osobami nie roz
mawiać".
(NewPress)
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Lew Rywin
sensie negatywnym „czło
School). Dzisiaj świetnie mówi
wiekiem tygodnia" był jeden
po rosyjsku i po angielsku. Uchodzi
z dwóch najważniejszych bohate
za domatora (kocha swój dom
rów afery, którą media nazwały
na Mazurach) i człowieka zamożne
Rywingate - Lew Rywin. We wto
go. Z USA do Polski wrócił w 1965 r.
rek, przed warszawskim sądem
Siostra Lwa została za oceanem.
rozpoczął się proces określany
Mieszka ria Florydzie. Rywin dostał
mianem „procesu stulecia”. Rywin
się do Wyższego Studium Języków
zasiadł na ławie oskarżonych.
Obcych przy Uniwersytecie War
Prokuratura zarzuca producentowi
szawskim, Na pierwszym roku po
filmowemu płatną protekcję.
znał przyszłą żoną, Elżbietę. Ra
27 grudnia 2002 r. „Gazeta Wy
zem są od ponad 30 lat; mają syna
borcza" podała wiadomość, że w lipMarcina.
cu propozycję zapłacenia 17, 5 min
Po studiach, Rywin podjął pracę
dolarów łapówki za możliwość ku
lektora. Stronił od polityki. Napisał
pienia telewizji Polsat złożył Agorze,
wciąż aktualny podręcznik o biome
wydawcy „GW", Lew Rywin, który
trycznej metodzie nauczania angiel
powoływał się na swoje ustalenia
skich czasów. Był asystentem w In
z premierem. Rozmowę z Rywinem,
stytucje Lingwistyki Stosowanej,
Adam Michnik, redaktor naczelny
później zaczął zajmować się kom
„Gazety Wyborczej”, nagrał i opubli
puterami przemysłu maszynowego.
kował. Rywin obiecał, że niekorzyst
Po raz drugi Rywin wyjechał
ne dla Agory zapisy zostaną usunię
do Ameryki po pieniądze. W Sta
te z ustawy o radiofonii i telewizji.
nach w całodobowym kiosku sprze
Twierdził, że za jego ofertą stoi „gru
dawał gazety, coca - colę i tytoń.
pa, która trzyma w ręku władzę”.
Wtedy nauczyć się palić cygara.
Przed publikacją tekstu, Michnik po
Zodiakalny Skorpion. Laureat
informował o wszystkim premiera.
nagrody Gentleman Roku 2001
Leszek Miller doprowadził do kon
(za godną naśladowania postawę
frontacji Rywina z Michnikiem. Ry
w życiu zawodowym i prywatnym).
win się przyznał. Nie wiadomo jed
Prezes Pol
nak, kto naprawdę stał za jego pro
skiego
pozycją.

W

Lew Rywin, syn zesłańca sybe
ryjskiego, urodził, się w 1945 r.
w ZSRR. Ojciec Lwa pracował w ko
palni. Był więźniem, mógł jednak
założyć rodzinę. Ożenił się z pięk
ną Rosjanką, księgową w kołcho
zie. W Polsce na Rywinów czekało
dwupokojowe mieszkanie. Trzy lata
później Rywinowie wyjechali do Sta
nów Zjednoczonych. Ojciec za po
średnictwem PCK odnalazł ciotkę,
która załatwiła formalności i opła
ciła podróż. Młody Rywin angiel
skiego uczył się nocami.
Po trzech latach
w Nowym
Jorku
zdał
maturę
(Tiden
High

Związku Tenisa. W tenisa chętnie
grywa z politykami. Z przyjaciółmi
wędkuje (w starym dresie i kalo
szach). Od najmłodszych lat kochał
kino (bilet kosztował rubla). Po dru
gim powrocie do Polski był kierowni
kiem Departamentu Kontaktów
z Zagranicą w Instytucie Organizacji
Przemysłu Maszynowego. Stamtąd
trafił do Agencji Prasowej „Inter
press". W 1983 r. skorzystał z pro
pozycji przejścia do Komitetu ds.
Radia i Telewizji. Został szefem biu
ra handlu zagranicznego telewizji
publicznej.
Biuro
przekształcił
w Agencję „Poltel". Zamierzał spry
watyzować Dwójkę. W 1991 r. ów
czesny premier Jan Krzysztof Bie
lecki wręczył Rywinowi wypowie
dzenie ze stanowiska wiceprezesa
Radiokomitetu.
Po odejściu z telewizji, lecz na ba
zie telewizyjnego doświadczenia
i sprawdzonych kontaktów Rywin zbu
dował firmę producencką „Heritage
Films”. Współprodukował filmy m.in.
Stevena Spielberga, Völkern Schloendorffa, Costy - Gavrasa, Andrze
ja Wajdy (w prezencie urodzinowym
dla reżysera) i Romana Polańskiego.
Nie lubi zmarnowanych pieniędzy.
Na „Liście Schindlera” „HF” zarobił mi
lion dolarów. O ile teraz ponad 50-letni
Rywin przeżywa chyba najtrudniejszy
okres w swoim życiu, o tyle pod koniec
lat 90. był na absolutnym szczycie,
W Warszawie mówiło się, że pre
mier Leszek Miller szykował go
na prezesa TVP. Ze zdaniem Rywi
na liczy się środowisko polskich fil
mowców. Miesięcznik „Film” umie
ścił Lwa Rywina na pierwszym miej
scu listy najbardziej wpływowych
osobistości w kinie polskim. Cenią go
filmowcy europejscy. Przez trzy lata
był prezesem zarządu Canal + Polska.
(PPa)
Fot. PAP, JACEK TURCZYK

Po"m razem poszło na ostro.
dzący obrady podkomisji musiał im
Ostrzej
niż
kiedykolwiek
zwracać uwagę, żeby jednak za po
wcześniej. Prawo i Sprawiedli
stów przynajmniej nie głosowali.
wość zawołało nawet, że
Całe to lobbowanie, któ
należy natychmiast roz
re jest poważnym proble
wiązać parlament i wszy
mem, sprowadzono zresztą
scy uczciwi posłowie po
do dość mało poważnego
winni się opowiedzieć
sporu o to, kto zgłosił po
za taką decyzją. Bardzo to
prawkę skutkującą obniże
sprytne - kto się sprzeciwi
niem pierwotnej rządfiwej
tego będzie można na
propozycji
ryczałtowego
zwać nieuczciwym. Znaj
opodatkowania automatów
dzie się jednak taka bez
do gier o niskich wygranych.
pieczna większość, która
Czy zrobił to poseł Platformy
tego piętna się nie ulęk
Obywatelskiej czy posłanka
JANINA
nie, bo jeszcze prawie PARADOWSKA z SLD. Możliwe jest, że
dwa lata w Sejmie to nie
na pewnym etapie prac oby
„Polityka”
byle co. Także Prawo
dwoje za taką poprawką byli,
i Sprawiedliwość ma tego świa
a ostatecznie zgłosił ją poseł z PSL.
domość, ale wznosi okrzyk, który
Nikt im zresztą nie zarzuca, że brali
sporej części publiczności spodo
łapówki, a więc nie bardzo wiadomo
bać się może, by podbić własną
w czym rzecz, jeśli uchwalone osta
słabnącą popularność. I dołożyć
tecznie rozwiązanie jest racjonalne
SLD. Sejm i tak się nie rozwiąże.
i poparte przez rząd, o czym przeko
Trzeba jednak zauważyć, że
nują nas wysocy urzędnicy Minister
część parlamentarzystów mimo
stwa Finansów. Nie ma powodów, by
gwarancji bezpieczeństwa zacho
im nie wierzyć.
wała się ze zdwojoną ostrożno
Ustawa o grach losowych, za
ścią. Liga Polskich Rodzin
wsze budząca wielkie emocje i wiele
na wszelki wypadek zawołała, że
podejrzeń stała się więc pretekstem
chce najpierw komisji śledczej.
do nowej awantury, mającej jeszcze
Wniosek d powoływanie komisji
bardzie pogrążyć Sojusz i podbić no
śledczych stał się już dla niektó
towania opozycji. Rzecz jednak
rych partii odruchem warunko
w tym, że SLD i PO mogą wykrwawić
wym, ale może dobrze by było,
się we wzajemnym boju i w końcu
gdyby Sejm wreszcie sam się pozwycięzców nie będzie. Może nieco
śledził. Niechże publiczność zo
zyska PiS, ale też niewiele, gdyż
baczy i taki spektakl, o ile będzie
zmęczenie politycznym krzykiem jest
miała jeszcze ochotę patrzeć
coraz większe. Partie co miesiąc pa
na jakiegokolwiek polityka.
trzą uważnie w sondaże, obserwując
Skąd się wzięła ta ostra gra? For
komu przyrosło, a komu ubyło.
malnie z powodu ustawy o grach lo
Rzecz jednak w tym, że gdy procenty
sowych, która jakoby jest kupiona
poparcia przeliczyć na mandaty, to
za łapówkę i to bardzo dużą, wyno
okaże się, iż przy obecnych notowa
szącą 10 min dolarów. Czy tak było
niach i tak żadna w miarę rozsądna
rzeczywiście nikt nie wie, nawet pro
koalicja nie powstanie i rzeczywiście
kuratura prowadząca śledztwo w tej
trzeba byłoby klecić alianse tak egzo
sprawie, która jeszcze nie przesłu
tyczne, jakich jeszcze nie było.
chała głównego obecnie oskarżane
Po prostu może być jeszcze gorzej
go czyli posła Jaskiernię. Na razie
i to na progu przystępowania do Unii
więc nikt nie przesłuchał, nie dowiódł,
Europejskiej oraz rozpoczynania na
że ktoś co kupił, choć niewątpliwie
prawy finansów publicznych. Odpo
lobbowanie przy ustawie było ostre,
wiedzialne ugrupowania powinny
co zdarza się zawsze przy tego typu
wiedzieć, jakie hasła w jakim mo
aktach prawnych. Urzędnicy Minister
mencie można wznosić. U nas wszy
stwa Finansów dość barwnie opowia
scy się pogubili. Każdy chce mieć
dali przed kamerami, jak to lobbyści
natychmiastowy sukces, który szyb
wyrywali się przed posłów aż prawako zamienia w klęskę.

MÓJ

BIZNES

Poradnik AA
związku z tym, że ilość skandali
wodował największe polskie straty wo
targających Polską jest
jenne
już większa niż liczba dni
J - Jakubowska: torebka
w roku, postanowiłem ułatwić
pełna afer (NW)
Państwu poruszanie się
K - koleje: afera wekslo
w gąszczu afer. Sporządzi
wa b. prezesa Janika, szwin
łem więc krótki poradnik Ano
del szybkiego pociągu Pennimowych Afer, rzecz jasna
dolino, lewe remonty (NW);
tych największych. Obiecuję,
komisja śledcza: Rokita Boży
że Poradnik AA będzie miał
na grupę trzymającą władzę;
kolejne, aktualizowane i uzu
korupcyjna propozycja: niele
pełniane wydania. Poradnik
galna forma legalnego lobbinie obejmuje afer lokalnych,
JACEK
gnu (NW)
przebrzmiałych, sportowych,
DEPTUŁA
L - lobbing: rodzaj do
dyplomatycznych etc. Sym
brze opłacanych negocjacji,
bol NW oznacza szwindel niewyja . nie wymaga użycia bejsbola; lekowa
śniony.
afera: końska kuracja, która kosztowa
A - afera: największa afera w Pol
ła Polaków ok. 3 mld złotych (NW)
sce tego dnia, kiedy nie zostaje ujaw
Ł - łódzka afera skórzana: handel
niona żadna afera (NW); afera jedno
martwym towarem (NW)
rękich bandytów polega na tym, że kil
M - mostowa afera: platforma po
ka anonimowych rąk dopisało
rozumienia w sprawie budowy stołecz
do ustawy o jednorękich bandytach
nych mostów (NW)
postulaty dwurękich (NW)
N - niewinność: wrodzona cecha
B - biopaliwa: udana kompozycja
wszystkich aferzystów
koktajlowa afery rzepakowej i alkoho
O - Orlen PKN: afera b. prezesa
lowej oraz „innych roślin” (NW)
Modrzewskiego - jest, a jakoby jej nie
C - Colloseum: brawurowa afera
ma (NW)
hutniczo-finansowa Jędrucha, handel
P - Patria: zwycięski fiński trans
obwoźny długami (NW)
porter opancerzony, zwany „niewi
D - Długosz: baron SLD, dziejopi
dzialnym”, bo go jeszcze nie ma (NW);
sarz afery starachowickiej (NW)
przetarg - płatna protekcja, patrz - ko
E - EuRoPol Gaz: spółka polskorupcyjna propozycja
rosyjska pompująca do Polski gaz
R - Rywingate: cud natury
ewentualnie mafię i wypompowująca
- Lew, smakosz zieleniny (NW)
pieniądze (NW)
S - solidarność: niegdyś ruch,
F - Farmus asystent b. szefa
obecnie OPZZ ojców chrzestnych
MON, który chciał uciec na wyspę
Ś - światłowodowa afera: wzdłuż
Bornholm lub lotnisko Tempelhoff;
gazociągu jamalskiego biegnie linia
Familijna Telewizja: zbankrutowane
światłowodowa, ale nie wiadomo kto
dziecko pampersów poczęte za pie
za nią stoi i komu służy (NW)
niądze
państwowych
firm
T - Talibowie polscy: z Klewek k.
- PKN, KG-HM, PZU Życie (NW)
Olsztyna (jedyna wyjaśniona afera)
G - grupa trzymająca władzę: poU - Urząd Prezydenta: tajny ośro
zakonstytucyjny organ władzy RP
dek śpiewu i tańca ,
zwany konfederacją ojców chrzest
W - Wieczerzak: życie po życiu
nych (NW)
prezesa PZU Życie (NW)
H - Hausner: trzeci wicepremier
Z - ZUS: krajowe centrum handlu
III Rzeczpospolitej Aferalnej
nieruchomościami (NW)
I - irackie afery: ustawiane prze
Ż - afera żelatynowa Grabka
targi na sprzęt dla wojska (NW);
(NW)
deszcz, który w obozie Babilon spo
Żeby Polska była Polską!
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13 lat walki
o sprawiedliwość
mił ministra kultury i sztuki Izabelę
Cywińską.
Odpowiedziano mu wprawdzie
po paru miesiącach, ale tylko tyle,
że wyniki kontroli zostały utajnione.
W tym też okresie w PKZ rozpo
częła kontrolę Izba Skarbowa, która
wykryła zawyżanie cen robót na po
nad 21 min zł. W zaleceniach po
kontrolnych wnioskowała o ukara
nie osób winnych. Jakież było zdzi
wienie Sienkiewicza, gdy dowiedział
się, że dyrektor w odpowiedzi
na wnioski pokontrolne wskazał je
go i załączył o Sienkiewiczu bardzo
negatywną opinię. Izba nie zgodziła
się z dyrektorem.

0 wyroku sądu
w Strasburgu na korzyść Tadeusza
Sienkiewicza - nie
poinformowała ani
telewizja, ani polskie
radio. Być może stało
się tak ze względu
na długość dochodzenia
do prawdy. 13 lat i 6
miesięcy nie jest czymś,
czym tuż
przed wejściem do Unii
Europejskiej można się
pochwalić.
adeusz Sienkiewicz, były
Tadeusz Sienkiewicz - po trzynastu latach i sześciu miesiącach
szef działu kalkulacji i rozli
nauczy! się, >.e zwykły człowiek zawsze przegra z systemem.
czeń, a następnie kontroli we
wnętrznej Pracowni Konserwacji
Niewinny początek
strów i temu podobnych sprawach,
Zabytków w Szczecinie walkę
ale powiedział, „daj pan spokój, jak
z byłym przedsiębiorstwem i sze
- Poinformowałem dyrektora o fał
coś wyjdzie na jaw, to nie my bę
fami, z sądami i prokuraturą, to
szowaniu przez jedną z wysoko po
dziemy za to odpowiadać" - wspo
czył z prozaicznej przyczyny stawionych osób dokumentów księ
mina Sienkiewicz.
o nieprawidłowości w firmie obwi
gowych, braku rozliczeń budów
Był rok 1989, szło nowe. Nie
niono jego, który jako pierwszy to
zagranicznych, kradzieżach, pod
mogąc się pogodzić z nieprawidło
odkrył.
mianach materiałów, brakach reje
wościami, o nadużyciach powiadoA
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Wkrótce ponad 100 placówek
Eurobanku w Polsce
I Juź 5 w naszym województwie - 4
w Szczecinie, 1 w Koszalinie I wkrót
ce następne. Od kilku tygodni
w centrach handlowych na terenie
całej Polski zaczęły pojawiać się
punkty obsługi klienta Eurobanku
w charakterystycznej czerwonej ko
lorystyce. Wyposażone w bankoma
ty I nowoczesne wpłatomaty, zachę
cają kredytem w 15 mlnuł; zapew

0 eurobank

niając szybką I przyjazną obsługę.
Czy nadszedł wreszcie czas rewolu
cji w bankowości?
- Co różni Eurobank od innych
banków?
- Eurobank został stworzony z my
ślą o zabieganych i zapracowanych lu
dziach. Żyjemy w coraz większym tem
pie i nie lubimy tracić czasu. Dlatego
też coraz więcej Polaków korzysta z hi
permarketów i centrów handlowych,
gdzie wiele spraw można załatwić
pod jednym dachem. Wielu z nas robi
zakupy w weekendy, bo w ciągu tygo
dnia po prostu nie ma na to czasu mówi Andrzej Malinowski, wiceprezes
ds. sprzedaży Eurobanku. - Dlatego
nasze oddziały staramy się umiesz
czać wszędzie tam, gdzie nasi klienci
mają „po drodze”, gdzie chętnie przy
jeżdżają po zakupy. Wystarczy przyjść
do nas tylko z dowodem osobistym,
aby założyć konto i odejść już z własną
kartą Visa. Prosta jest też procedura
przyznawania kredytów. W chwilę
po przyjściu do banku - z pieniędzmi
na nowej karcie - można już udać się
na dowolne świąteczne zakupy.
Supermarketowi) I superszybko
- Pierwsze banki w centrach handlo
wych i supermarketach pojawiły się
w Stanach Zjednoczonych u progu lat
90. XX wieku i od początku rozwijały
się bardzo dynamicznie. Wygoda zwią
zana jest przede wszystkim z lokaliza
cją banku w supermarkecie lub cen
trum handlowym (czynne 7 dni w tygo
dniu, co najmniej do godziny 21) miejscu tak czy inaczej odwiedzanym
przez klientów.
- Ludzie chcą otrzymać produkt,
którego potrzebują, natychmiast - mó
wi Piotr Zygo. wiceprezes ds. marketin-

Długi finał
Rzecznik Praw Obywatelskich,
do którego także się odwołał, zbie
rał dowody w sprawie Sienkiewicza
cały rok, po czym zwrócił się
w 1993 r. do Sądu Najwyższego
z rewizją nadzwyczajną o uchylenie
pierwszego wyroku sądu rejonowe
go w Szczecinie z 1990 r. Tego wy
roku, który usankcjonował bezpraw
ne zwolnienie Sienkiewicza z pracy
i rozpoczęcie wieloletniej walki. SN
uznał, że w konflikcie między pra-

SKARGA DO STRASBURGA
■ Europejski Trybunał Praw
Człowieka rozpatruje skargi
osób, które twierdzą, że
naruszono ich prawa
zagwarantowane Europejską
Konwencją Praw Człowieka
i Podstawowych Wartości.
■ W art. 6 konwencji
stwierdza się, że każdy ma
prawo do sprawiedliwego .
i publicznego rozpatrywania
jego sprawy w rozsądnym
terminie przez niezawisły
i bezstronny sąd. Wyrok
Trybunału jest ostateczny
i podlega opublikowaniu. Jeśli
jednak w ciągu 3 miesięcy
któraś ze stron odwoła się
od wyroku, sprawa jest
przekazywana do Wielkiej Izby
i tam ponownie rozpatrywana.
Od wyroku Wielkiej Izby nie
ma odwołania.

„zawyżanie cen stwierdzone w wyni
ku przeprowadzonej kontroli zostało
dokonane przez główną księgową".
Na rozprawie 31 maja 2000 r. sąd
okręgowy uznał, że zwolnienie Ta
deusza Sienkiewicza odbyło się

OPINIA

Trzy razy zwalniany

T

REKI

dzień i dowiedzieć się, jaki wyda
no wyrok.
Na
innej
rozprawie jego
zwierzchnik stwierdził, że podstawą
do zwolnienia Sienkiewicza było du
że grupowe zwolnienie pracowni
ków, obejmujące 60 osób i zmniej
szenie liczby budów do sześciu.
Kiedy protestował twierdząc, że to
nieprawda, gdyż wyrzucono, ale
czterech pijaków, przyjęto zaś wiele
nowych osób, a liczbę budów
zwiększono do 27, jego argumen
tów nie przyjęto.
- Sędzia odebrał mi głos stwier
dzając, że go to nie interesuje i od
mówił sprawdzenia podanych przeze
mnie informacji -mówi Sienkiewicz.

gu. - Dotyczy to zarówno zakupu sa
mochodu, jaki i zaciągnięcia kredytu.
Staraliśmy się przede wszystkim zwró
cić uwagę na wyeliminowanie wszyst
kich czasochłonnych i uciążliwych ele
mentów w obsłudze. Jednym z rozwią
zań jest nowoczesny
system
komputerowy i skanery, dzięki czemu
dane wprowadzane do systemu są
przesyłane natychmiast do centrali. Po
zwala to na znaczną oszczędność cza
su i eliminuje uciążliwe przesyłanie do
kumentów
między
oddziałami.
Po wprowadzeniu danych do systemu
nowy klient staje się klientem całego
banku, a nie tylko wybranej placówki,
w której założył konto. Oznacza to, że
wszelkie sprawy związane z prowadze
niem rachunku będzie mógł załatwić
w dowolnym oddziale w całej Polsce.
Wypłacaj w bankomacie
- wpłacaj we wpłatomacle
Kolejną nowością Eurobanku jest
wprowadzenie na polski rynek wpłatomatów - urządzeń, które są odpowied
nikami bankomatów - do których mo
żemy wpłacać pieniądze. Klient jest
identyfikowany, podobnie jak w banko
macie, dzięki karcie płatniczej wydanej
przez Eurobank. Unikalną cechą urzą
dzenia jest natychmiastowe rejestro
wanie wpłat na koncie klienta. Cała
transakcja trwa krócej i jest mniej
skomplikowana niż klasyczna obsługa
przy okienku.
- Jest to pierwsze Mrożenie
na taką skalę urządzeń do wpłaty

banknotów w Polsce. Wszystkie są za
instalowane w placówkach banku, któ
re znajdują się w centrach handlowych
- mówi Sławomir Lukasiewicz, prezes
Eurobanku. - Są to urządzenia najbar
dziej zaawansowane technologicznie
na rynku, w wielu krajach europejskich
ten rodzaj obsługi klienta jest absolutną
nowością.
Co Jeszcze możemy
dla Ciebie zrobić?
Wiele rozwiązań stosowanych
przez Eurobank jest nowatorskich nie
tylko na polskim, ale i na europejskich
rynkach bankowych. Dzisiaj produk
tem, który wzbudza największe zain
teresowanie klientów, jest Europożvczka na karcie Visa - zupełnie no
wy typ produktu bankowego. Prosta
procedura pozwala na szybkie zała
twienie formalności i otrzymanie kre
dytu praktycznie od ręki. Atrakcją jest
też możliwość natychmiastowego od
bioru karty, po której uruchomieniu
od razu można zapłacić w najbliż
szym sklepie. Wielu amatorów znala
zły też - już od pierwszych dni działal
ności banku - wysoko oprocentowa
ne lokaty.
- W grudniu ruszają kolejne usłu
gi z oferty Eurobanku, będzie też uru
chomiony internetowy i telefoniczny
kanał dostępu do konta - zapowiada
Piotr Zygo.
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Teraz sprawy
trwają jeszcze
dłużej

Tuż po tych zdarzeniach Sienkie
wicz założył organizację zakładową
NSZZ „Solidarność”. Cały czas do
magał się też anulowania fałszywej
opinii, przesłanej do Izby i sugerują
cej jego winę w sprawie „przekrętu”.
Dyrektor zagroził zwolnieniem
go z pracy, co też uczynił, uzgadnia
jąc to z organizacją OPZZ. Po pro
testach „Solidarności" przywrócił
do pracy grożąc jednak, że jak Sien
kiewicz nie przestanie się awanturo
wać, to z pracą się pożegna. Ten
nie ugiął się, zwolniony więc został
drugi raz, przyjęty i ponownie zwol
niony. Za trzecim razem pretekstem
stała się likwidacja Działu Kontroli
Wewnętrznej, której był pan Tade
usz kierownikiem.

- Obecnie postępowanie
przed sądem pracy trwa znacznie
dłużej niż w okresie, gdy toczyła się
sprawa Tadeusza Sienkiewicza.
W moim wydziale na jednego
sędziego przypada dziś około 650
spraw. Czas załatwienia każdej z nich
uzależniony jest od tego, czy zakończy
się na pierwszym terminie, czy też
zajdzie konieczność jej odroczenia.
Pierwsze wyznaczenie terminu
rozprawy to 7-8 miesięcy. Gdy zajdzie
konieczność jej powtórzenia, mija
kolejne 7-8 miesięcy. Gdy jedna ze
stron rozchoruje się, czy też nie stawi
się jeden ze świadków niezbędny
do rozpoznania sprawy, wówczas
następuje odroczenie o następne 7-8
miesięcy.
Mówię o tym by, pokazać, że
na początku lat dziewięćdziesiątych
sprawy toczyły się o wiele krócej.
Z reguły każda kończyła się
najpóźniej z upływem roku. Pierwsza
sprawa Tadeusza Sienkiewicza

Walka o byt
Tadeusz Sienkiewicz zaczął odwoły
wać się do sądów wierząc, że
przed ich obliczem prawda wyjdzie
na jaw. Wówczas już nie chodziło
mu o osobę winną nieprawidłowości,
a anulowanie zwolnienia z pracy.
Sprawę jedną po drugiej prze
grywał. W sumie odbyło się kilka
dziesiąt negatywnych dla niego roz
praw przed sądem rejonowym i wo
jewódzkim w Szczecinie oraz dwie
przed Sądem Najwyższym.
- Niektóre z tych rozpraw, to był
istny cyrk - uśmiecha się dziś
na wspomnienie różnych zdarzeń. Jedna ze spraw została przerwana,
bo sędzia stwierdził, że sąd nie ma
papieru, by protokołować rozprawę.
Ja na to, że dam papier sędziemu,
bo na rozprawę zawsze zabieram.
On, że nie może go przyjąć ode
mnie, bo muszą być podstemplowa
ne. Zaproponowałem, że pójdę
do sekretariatu i podbiję pieczątką,
na co sędzia, że nie jestem upraw
niony, by iść do sekretariatu.

cownikiem a pracodawcą, to Tade
usz Sienkiewicz „miał rację”.
Sprawa wróciła do sądu rejono
wego w Szczecinie, który w 1995 r.
oddalił jednak powództwo Sienkie
wicza. Sąd wojewódzki podtrzymał
opinię sądu rejonowego. Kasację
od tego wyroku złożył Rzecznik
Praw Obywatelskich. Wniósł też
o zmianę wyroku i odszkodowanie
dla Sienkiewicza.
Sąd Najwyższy, do którego
sprawa trafiła ponownie, w 1996 r.
przychylił się do zażalenia RPO,
uchylił wyrok sądu rejonowego
w Szczecinie i przekazał do ponow
nego rozpoznania.
Sąd rejonowy w Szczecinie,
do którego sprawa kolejny raz wróci
ła, w 1997 r. zawiesił postępowanie
w sprawie. Sienkiewicz zaprotesto
wał, złożył sprzeciw i sprawa
od 1998 r. była ponownie kontynu
owana. W rok później sąd okręgowy
uznał racje Sienkiewicza stwierdza
jąc, że nie on spowodował nieprawi
dłowości w PKZ, które były powo
dem zwolnienia. Stwierdził też, że

Robili ze mnie idiotę
- Było i tak, że rozprawa sprowa
dziła się jedynie do sprawdzenia
przez sędzinę, czy strony stawiły
się na rozprawę - opowiada. A później wyznaczyła kolejny ter
min, mówiąc, że dopiero musi za
poznać się z aktami. Kolejna mia
ła być za dwa tygodnie, ale nie
odbyła się. Uzyskałem tylko infor
mację, że mogę przyjść za ty

Z
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KOGO I CZEGO MOŻE
DOTYCZYĆ SKARGA
Przedmiotem skargi
do Trybunału mogąbyć wyłącznie
działania lub akty władz
publicznych (parlamentu,
administracji, sądów itp.).
Trybunał nie zajmuje się skargami
skierowanymi przeciwko osobom
fizycznym lub organizacjom
prawnym.
Przed wystąpieniem ze skargą
do Trybunału należy wykorzystać
wszystkie dostępne w danym
państwie środki prawne, które
mogą doprowadzić
do pozytywnego rozstrzygnięcia
sprawy stanowiącej przedmiot
skargi. Jeżeli jednak przedmiotem
skargi jest prawomocny wyrok

DO

Sędzia
GABRIELA H0R0DNICKA
-STELMASZCZUK

przewodnicząca Wydziału X Pracy
I Ubezpieczeń Społecznych Sądu
Rejonowego w Szczecinie:
rozpoczęła się 3 listopada 1989 r,
a wyrok został wydany - abstrahując
od tego, czy był słuszny czy nie -już
16 lutego 1990 r. Gdyby jego sprawa
była rozpatrywana dziś, już pierwsze
prawomocne zakończenie sprawy
zamiast czterech miesięcy trwałoby
ponad rok.
Fot. MARCIN BIELECKI

wbrew prawu i przyznał mu odszko
dowanie w kwocie 2274 zł.

Dla satysfakcji
Tuż po wyroku Tadeusz Sienkie
wicz odwołał się do Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka, oskar
żając polskie sądownictwo o nierze
telne i nieuzasadnione tak długie
rozpatrywanie jego sprawy.
30 sierpnia tego roku sąd
w Strasburgu przyznał mu rację
orzekając naruszenie Konwencji
o Ochronie Praw Człowieka i Pod
stawowych Wolności, w tym prawa
do rzetelnego i przeprowadzonego
w rozsądnym terminie procesu są
dowego. Orzekł też odszkodowanie
w kwocie 2000 euro.
- Po trzynastu latach i sześciu
miesiącach mogę powiedzieć tylko
jedno - mówi Tadeusz Sienkiewicz.
- Zabrano mi kawałek życia, które
go nie zwrócą mi żadne pieniądze.
Nauczyłem się też, że zwykły czło
wiek zawsze przegra z systemem.
MAREK RUDNICKI

TRYBUNAŁU

sądowy nie ma potrzeby
podejmowania starań
o wznowienie postępowania,
wystarczy wykorzystanie zwykłej
procedury odwoławczej.
Skargę do Trybunały należy
złożyć nie później niż w ciągu 6
miesięcy od dnia wydania
orzeczenia przez najwyższy dla
danych spraw sąd krajowy lub
inny właściwy organ.

W LIŚCIE POWINNY SIĘ
ZNALEŹĆ:

LIST DO TRYBUNAŁU
NALEŻY KIEROWAĆ

■ krótkie przedstawienie
przedmiotu skargi
■ określenie, które z praw
zostało naruszone
■ informacja, jakie środki
prawne zostały wykorzystane
■ lista oficjalnych decyzji
w sprawie, z zaznaczeniem daty
każdej z nich oraz sądu lub
innego organu, który ją wydał,
a także krótka informacja
o treści każdej z nich.

NA ADRES:
The Registrar
European Court of Human
Rights
Council of Europe
F-67075 STRASBURG CEDEX

Do listu należy dołączyć
kopię decyzji, jako że
rozpatrująca skargę komisja
nie zwraca przesłanych
materiałów.
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Z początkiem grudnia
ogarnia nas
tradycyjny szał
zakupowy. Nie tylko
z powodu
świątecznego
zaopatrzenia. Przede
wszystkim kupujemy
prezenty. Najczęściej
mają one wymiar
symboliczny, chociaż
w ostatnich latach
coraz częściej
upominki nabierają
cech prezentów
ekskluzywnych.

Daleki Wschód i PRL

Co nam
przyniesie

Wśród upominków na mikołajki
w tym roku największą popularnością cieszą się dla pań drobne, ale eleganckie dodatki
(bransolety, kolczyki) z kryształów, orientalne talizmany (radzimy sprawdzić znaczenie wzorul), szerokie bransolety z wbudowanymi zegarami, telefony
komórkowe z aparatem fotogra
ficznym (dostępne w ofercie
świątecznej operatora), rozma-

rali, na powrót modne stały się
rogowe okulary (tzw. muszki),
wielkie pierścienie z oczkami
o nieregularnych kształtach.
Starsze wzory przeplatają
się z nowoczesnymi - dodaje
współwłaścicielka butiku, w którym dla panów (potencjalnych
fundatorów) stoi „kanapa cierpliwości”. — Dziesięć lat temu moda zmieniała się co kilka lat, teraz to, co w styczniu jest hitem,
w czerwcu ma już pierwszą
przecenę.

Mikoła ’n

nemu rozbudowaniu i nabiera
większej wagi wobec innych ele
mentów charakterystycznych dla
świąt - mówi Andrzej Samson,
psycholog. - Na pewno zdecy
dowanie większej wagi niż ob
rzędy religijne czy obyczaje re
gionalne. Te ostatnie powoli
ewoluują i niestety najczęściej
zanikają.

Marka ponad wszystko
erdeczny zwyczaj obdarowy
wania się prezentami ma źró
dło w tradycji chrześcijańskiej
i przypowieści o biskupie Miry.
Mikołaj, później święty, urodził
się w Mirze, dzisiejszym Demre
w Turcji około 270 roku. Był jedy
nym dzieckiem bogatych rodzi
ców. Od młodości wyróżniał się
pobożnością. Po śmierci rodzi
ców swój majątek podzielił wśród
biedhych.
Około 300 roku został bisku
pem Miry. Serca wiernych podbił
nie tylko posługą pasterską, lecz
także troską o ich potrzeby mate
rialne. Za panowania cesarza
Maksymusa został wtrącony
do więzienia. Przeżył tortury.
W 325 roku wziął udział w Sobo
rze Nicejskim. Umarł 6 grudnia
około 350 roku.

S

Tatuś w stroju Mikołaja
Najstarsze ślady kultu świętego
Mikołaja znane są z VI wieku. Ce
sarz Justynian wystawił wówczas
świętemu w Konstantynopolu jed
ną z najwspanialszych bazylik.
Cesarz Bazyli Macedończyk
(VII wiek) w pałacu cesarskim wy
budował kaplicę ku czci biskupa.
Do Miry udawały się liczne piel
grzymki.
W całym chrześcijańskim
świecie święty Mikołaj miał tak
wiele świątyń, że pewien pisarz
średniowieczny napisał: „Gdybym
miał tysiąc ust i tysiąc języków,
nie byłbym zdolny zliczyć wszyst
kich kościołów, wzniesionych ku
jego czci". O popularności święte
go Mikołaja jeszcze dzisiaj świad
czy zwyczaj przebierania się (naj
częściej tatusiów) za Mikołaja
i rozdawanie dzieciom prezen
tów.
Odbywa się to w różnych for
mach. Święty Mikołaj przychodzi
w przebraniu do domów, przyjeż
dża na saniach, wchodzi komi
nem i to w dodatku dwukrotnie: 6
(tzw. mikołajki) i 24 grudnia.
W sklepach Mikołaje wręczają
dzieciom podarki kupione przez
rodziców.
- Sam zwyczaj obdarowywa
nia się prezentami przed i pod
czas świąt Bożego Narodzenia
w ostatnich latach uległ znacz

kcesoria do uprawiania
sportu lub hobby - zawsze
upragniony podarunek.
uty - dobry prezent,
pod warunkiem, że pasują
i nie są zakupem koniecznym.
Jeśli buty i tak trzeba było kupić,
bo stare już się rozpadały, to
obdarowany uzna, że w sumie nic
nie dostał.
ena - należy usunąć, ale nie
zawsze. Naklejkę z ceną
trzeba zedrzeć z podarowanego
ubrania, przybornika.
Jeśli jednak prezent jest drogi
i może podlegać reklamaqi, cenę
na opakowaniu trzeba zostawić.
Na książce ceny nie zamazujemy,
jeśli jest nadrukowana, a naklejkę
możemy porządnie odlepić, bez
zrywania połowy opakowania
(zobacz: Paragon).
hoinka - jeżeli technicznie
jest to możliwe, prezenty
układamy pod drzewkiem,
ewentualnie obok.
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Zdaniem Andrzeja Samsona pre
zenty są zgodne z „konsumpcjonistycznymi tendencjami wystę
pującymi w społeczeństwach".
- Trzeba wszystkiego dużo
sprzedać, zużywać i kupować dodaje psycholog. - Święta, czas
serdeczności, są świetną okazją
do wyciągnięcia od nas pienię
dzy.
W świecie wolnego rynku, co
raz częściej w dobieraniu prezen
tów posługujemy się nie funkcjo
nalnością produktu, lecz jego
charakterem i wymową, a nawet
symboliką. W tym roku modne są
dla pań osobiste prezenty czer
wone (symbol namiętności), a dla
panów upominki w kolorze stalo
wym (symbol siły).
Czerwień - jak twierdzą sprze
dawcy - jest najmodniejszym ko
lorem tegorocznego sezonu za
kupów świątecznych.
- Czerwień kojarzy się ze
świętami, ponieważ jest jednym
z kolorów firmowych świętego Mi
kołaja; kolorem jasnym i mocnym,
ciepłym, sympatycznym i rado
snym-mów Andrzej Samson.
Ogromne znaczenie ma jed
nak marka.
- Marka ponad wszystko mówi sprzedawczyni w sklepie
z kosmetykami. - Kilka dni temu
klient zażyczyI sobie zestawu ko
smetyków dla przyjaciółki. „Naj
lepszej marki" - dodał. Dla klien
tów o niesprecyzowanych gu
stach lub niezdecydowanych,
mniejsze znaczenie ma zapach,
większe marka. Większość kupu
je po prostu to, co jest aktualnie
modne.

Książki i układanki
Z prezentami dla dzieci jest naj
więcej kłopotów, dzieci są coraz
bardziej wymagające. Rodzice
w tym roku kupują superlalki (wy
glądają jak prawdziwe dziecko),
układanki z sekwencjami z kre
skówek, zegarki z fantazyjnymi
dodatkami, aparaty fotograficzne,
pamiętniki z bohaterami z filmów
animowanych,
najmłodsi
(dd pewnego wieku bez względu
na płeć) uwielbiają układanki
z klocków.
- Kochają Lego - mówi

Niedopuszczalne jest ich
wyciąganie z szafki z garnkami,
aby wręczyć cioci.
awanie prezentów - czynność
jeszcze przyjemniejsza niż ich
branie.
Wiąże się z tym mnóstwo atrakcji,
jak chodzenie po sklepach,
wybieranie i gospodarowanie
pieniędzmi.
stetyka opakowania - bardzo
ważna.
Jeżeli prezent jest fabrycznie
zapakowany w folię, trzeba go i tak
opakować w papier lub włożyć
w torbę. O wiele przyjemniejsze
jest zdzieranie tajemniczego
papieru i wstążki, niż widok
Encyklopedii Powszechnej
wyzierającej spod choinki.
ilatelista - idealna osoba,
której można sprawić prezent.
Jeśli nie mamy pieniędzy
na rarytas filatelistyczny, zawsze
można podarować nowy klaser,
lupę lub pęsetę.

D
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wprost sprzedawca w sklepie
z zabawkami. - Zwłaszcza, że
w najnowszej kolekcji są roboty,
kraby, stwory (np. pochodzący
z komiksu Bionicle - przyp. ppa),
a prawdziwym hitem są rezyden
cje, palace i domy z klocków.
Niektóre z nich ulokowane są
na wyspach.
Niezmiennym powodzeniem
wśród najmłodszych cieszy się
wszystko, co ma jakikolwiek zwią
zek z Harry’m Potterem. Nie tylko
książki.
- Harry jest wszędzie - wzdy
cha mama 7-letniego Kuby, który
poza Potterem świata nie widzi. Na naczyniach, podkładkach
na biurko, zakładkach do ksią

adżety - jako prezent
wykluczone są reklamowe
zapałki, długopisy czy notesiki.
orrendalne kolejki przed świętami po wszystko
i trzeba się liczyć z tym, że
zakupy, które normalnie
zabrałyby nam godzinę, teraz
potrwają trzy razy dłużej.
gły z choinki - problem dla
gospodyni, ale to nie wymówka,
żeby odmawiać sobie na święta
żywego drzewka.
akość - podarunek musi być
solidny. Nie może to być
pościel, która po praniu będzie
przypominać ściereczki
do naczyń.
upowanie - jedni lubią, inni
nie. Ci, którzy nie przepadają
za chodzeniem po sklepach,
powinni wybrać się po prezenty
co najmniej dwa tygodnie
przed świętami.
ubić kogoś - to, czy kogoś
darzymy sympatią, na pewno
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żek, ubraniach. Syn chce nawet
tako samo wyglądać.
Od kilku lat przybywa rodzi
ców, którzy zamiast nowocze
snych gadżetów obdarowują
swoje dzieci książkami.
- Bajki są w modzie! - uwa
ża właścicielka dużej księgarni,
w której książki dla dzieci zaj
mują kilka wysokich regałów. Na rynku pojawiło się kilku no
wych polskich autorów bajek.
W większości to pedagodzy,
którzy od lat w wolnych chwi
lach coś tam pisali do szuflady,
teraz znaleźli wydawców. Wy
dawcy z kolei, na przykładzie
Pottera przekonali się, że dziec
ko jest świetnym czytelnikiem.

odbija się na jakości prezentów.
Trzeba jednak tak
wypośrodkować uczucia, aby
sympatia nie dostała drogiego
swetra, a reszta rodziny
po czekoladce. ,
atwizna prezentowa - jeden
z najgorszych grzechów. Byle
jaki prezent oznacza, że komuś nie
chciało się wysilić i pomyśleć
nad tym, aby komuś sprawić radość.
ikołaj - w niektórych
rodzinach jeden
z domowników lub
zaprzyjaźniony sąsiad wciela się
w tradycyjną postać, odpytuje
najmłodszych z pacierza,
wierszyków i posłuszeństwa oraz
rozdaje prezenty. Uwaga: im
dzieci starsze, tym trafniej będą
kojarzyć pojawienie się świętego
z Chwilową nieobecnością tatusia. /
V] iedopasowane prezenty 1 ^ zdarzają się. Trzeba-jednak

Ł

M

robić dobrą minę do złej gry
i znaleźć zastosowanie np. dla

ite pokrowce na telefony (skó
rzane etui zdecydowanie wy
chodzą z mody), bielizna saty
nowa,
portfele
skórzane
i kosmetyczki w fantazyjne wzo
ry, szerokie pasy chińskie.
- Wciąż na topie są wzory
dalekowschodnie, retro, „ubra
nia antyczne" i estetyka rodem
z PRL-u - wyjaśnia współwła
ścicielka
dużego
sklepu
z odzieżą polską. - To, co jesz
cze w latach osiemdziesiątych
uchodziło za „dobre dla mamy",
teraz wraca do łask. Ceny?
Od dwustu złotych w górę.
W butikach nie brakuje więc
torebek z jasnej skórki zapina
nych na klipsy, drewnianych ko-

chińskiego wazonika
w nowoczesnym wnętrzu.
pakowanie - musi być zawsze,
chociaż część rzeczy jest
pakowana fabrycznie. Zafoliowane
książki, kosmetyki i inne
przedmioty zostawiamy w folii,
chyba, że w sklepie trzeba
sprawdzić, czy działają (np. agd).
Podobnie z kosmetykami zostawiamy je w oryginalnych
pudełkach. Można ewentualnie
odlepić naklejkę z ceną (zobacz:
Cena).
aragon - jeżeli prezent jest
drogi lub na gwarancji (sprzęt
sportowy, komputer), paragon
z innymi dokumentami trzeba
dołączyć do podarunku. Będzie
podstawą ewentualnej reklamacji.
ozdawanie prezentów w różnych rodzinach różnie to
wygląda. Czasem tej roli podejmuje
się gospodarz domu, czasem prosi
kogoś o rozdanie. Niekiedy
przychodzi Święty Mikołaj.

O
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Mustanga kup mi luba
Dla panów wybór spośród pro
duktów najmodniejszych w tym
roku jest naprawdę imponujący.
Hitem jest woda toaletowa rekla
mowa przez piłkarza Davida
Beckhama i uchwyt do telefonu
komórkowego przypinany do pa
ska spodni na klamrę (konstruk
cja przypomina pas bezpieczeń
stwa w samochodzie). .
Koszula na spinki (z dwoma
kompletami spinek, wiadomo,
że jeden zgubi), buty sportowe
(mogą go wreszcie sprowoko
wać do ruchu), piersiówka (dla
tych, co z umiarem), parasol
(czarny, duży, bo przecież i tak

amodzielnie zrobiony prezent
-jeśli dzieci narysują obrazek
rodzicom i dziadkom, to świetny
podarunek. Gdy ktoś w kręgu
rodziny ma renomę
superkrawcowej, suknia od niej
będzie rarytasem.
o samo od kilku osób dostać nie ma problemu, jeśli to
kosmetyk, który zawsze się
przyda. Na wszelki wypadek nie
należy kilku osobom mówić, jaki
przedmiot jest wymarzonym
świątecznym prezentem.
krycie prezentów przed świętami dzieci robią
przegląd szaf w poszukiwaniu
podarków. Trzeba tak je schować,
żeby były rzeczywiście
niespodzianką.
ybór prezentów - trudna
sprawa.
yczenia - można wypisać
na tej samej wizytówce,
na której piszemy, dla kogo jest
prezent, lub wygłosić osobiście.
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dla dwojga, z rączką), zapal
niczka z daszkiem (jeżeli pali),
skórzana aktówka, otwieracz
do wina (z dodatkiem wina), pa
sek do spodni (z reklamy Marl
boro) metalowy wizytownik,
podpórki do książek na półkach
(żeby trzymały się w pionie).
W redakcyjnym sondzie wy
szło nam, co panowie napraw
dę chcieliby otrzymać od Mikołaja4(kolejność nie jest przypad
kowa): piłkę, którą rozegrają
mecze uczestnicy przyszłorocz
nych Mistrzostw Europy w Por
tugalii, złoty zegarek z charak
terystycznym językiem Rolling
Stones, płytę analogową Jerze
go Połomskiego (podobno
idealna do karaoke) i skarpetki,
ale w zestawie po trzy.
Oczywiście najlepszym pre
zentem byłby Ford Mustang,
rocznik 2003, a najlepiej już
2004. Cóż, marzenia.

Tysiąc złotych
na prezenty
Spacerując po sklepach, w na
tłoku produktów, można od
nieść wrażenie, że dużo łatwiej
kupić coś dla pana niż dla pani.
Anna (41 lat, pielęgniarka):
- Z czego to wynika? Mężczyź
ni są bardziej wymagający
(śmiech). Statystycznie zamoż
niejszy jest mężczyzna, może
dlatego? Ale mojemu mężowi
ciężko cokolwiek kupić. Wyma
gający (śmiech). Każdego roku
razem chodzimy po sklepach.
Tak łatwiej.
Janusz (34 lata, urzędnik
bankowy): - Co z tego, że tyle
wszystkiego jest w sklepach,
skoro ceny kosmiczne? Dziecia
kom zamówiłem zabawki przez
internet. O połowę taniej niż
w sklepie. Żonie chciałem kupić
elegancką torebkę. Pięćset zło
tych! Kupię, ale dopiero pod cho
inkę. Wtedy będę po wypłacie.
Jak wynika z sondażu prze
prowadzonego na stronach in
ternetowych wigilia, pl, ponad
30 procent osób ankietowanych
przyznało, że na prezenty wy
daje do tysiąca złotych. 18 pro
cent do 50 złotych.
Średnio
przeznaczamy
na zakup upominków dla naj
bliższych 500 złotych. Każdego
roku Polacy kupują kilkadziesiąt
milionów
prezentów
i pod względem świątecznej
hojności znajdują się w czołów
ce narodów europejskich.
MAŁGORZATA
BUDNIK-ŻABICKA
PIOTR PAWŁOWSKI

Kram z prezentami

Lepiej nie dać,
niż dać źle
prezentami zawsze jest pro
# Biżuteria, nawet sztuczna, je
blem: albo chybione, albo nie
śli jest dobrej jakości lub znane
ma ich za co kupić. Jak i co wy go projektanta.
bierać, żeby sprawić radość?
Nawet codzienne przedmioty
mogą sprawić radość jako świą
teczne prezenty. Muszą spełniać
jeden warunek: powinny być lep
szej jakości niż te, które kupiliby
śmy bez okazji. Pościel może
być świetnym prezentem, ale
niech będzie z domieszką je
dwabiu czy atłasu. Rajstop ge
neralnie nie wypada dawać, ale
jeśli już, to niech będą „wystrza
łowe” - z cekinami, sztucznymi
kamieniami, zdobione. Pod wa
# Świąteczne stroiki - lampki,
runkiem, że obdarowana osoba
lubi w takich czasem chodzić...
komplety efektownych bombek
W przeciwnym wypadku rajsto
i dekoracji.
py, które były prezentem dla ma
# Etui do okularów, kluczy, dłu
my, włoży córka - na bal gałgagopisów itp. Warunek - musi
niarzy.

Z

być dobrej jakości. Okularnikom
do futerału można dodać irchę
do czyszczenia szkieł, a do etui
do kluczy - długi łańcuch
do przypinania w torbie lub tecz
ce. Wówczas wystarczy tylko
pociągnąć i wydostanie kluczy
nawet z najgłębszych czeluści
torby nie będzie problemem.
# Eleganckie kosmetyki (trzeba
zrobić wywiad, czy ktoś nie jest
alergikierfi na konkretne produk
ty). Kosmetyki powinny być do
brze opakowane oraz zaopa
trzone w czytelną informację
o składnikach i rodzaju skóry,
dla której są przeznaczone.
# Bielizna stołowa i pościelowa
- w bardzo dobrym gatunku.
# Sprzęt agd: kuchenka mikro
falowa, toster, mikser, czajnik
bezprzewodowy.
# Płyty z muzyką, grami kompu
terowymi i do nauki języków ob
cych - zawsze komplet!
Prezentowe gafy
# Bielizna osobista. Znalezienie
pod choinką bawełnianych nie
wymownych w kropki czy w mo
tylki wywoła rumieniec wstydu na twarzy ofiarodawcy.
# Skarpetki i rajstopy - od kiedy
przestały być rarytasem, czyli

# Przybory do pisania (markowe) w piórniku, kalendarze-notatniki, organizery. Elektroniczne
lub tradycyjne, ale porządnie wy
dane. Niedopuszczalny jest
skrócony kalendarzyk-tekturka,
zadrukowana dwustronnie.
# Książki i albumy o różnej te
matyce. Powinny mieć twardą
okładkę; nie można podarować
broszurki reklamowej. Można
natomiast opłacić komuś cało
roczną subskrypcję ulubionego
czasopisma.
# Elektronika: radia, walkmany
i discmany, kalkulatory, kompu
ter.
^Sprzęt do uprawiania sportu.
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Czy lubimy dostawać
i dawać prezenty?
ardzo lubię
prezenty,
zwłaszcza drogie
i ładnie pachnące
wody toaletowe
i perfumy. Jest
jeszcze
alternatywa ładna, elegancka
bielizna.
BOŻENA
Przeważnie to mąż
KOWALEWSKA robi mi takie
prezenty. Chociaż
bieliznę oglądam tylko ja, on lubi mi
robić takie podarunki. Ja też lubię
kupować prezenty, ale tu mam
problem. Młodszemu synkowi
kupuję zabawki, szczególnie modne
teraz klocki lego. Natomiast córka
ma 12 lat i trudno utrafić idealnie.
Najczęściej wtedy daję jej pieniądze.
a najbardziej
lubię
niespodzianki,
chociaż czasem
bywają
nietrafione.
Pamiętam sweter,
który dostałem był za krótki.
------------------------ Oddałem go
DOMINIK
młodszemu bratu.
BODNAR
Ale liczył się gest ktoś pamiętał
o mnie i chciał mnie obdarować. Ja,
robiąc komuś prezent, mam zawsze
ogromny problem. Przeważnie
wybieram, wtedy kosmetyki lub
perfumy albo coś do ubrania - jakiś
ładny sweterek czy bluzeczkę. I robię
dokładne rozeznanie, kto jaki
rozmiar nosi!

J

J

# Różnego rodzaju kapcie
i bambosze. Można komuś spre
zentować zabawne kapcie typu
„tygrysie łapy” pod warunkiem,
że każda ze stron potraktuje ten
prezent jako żart.
# Flakoniki i wszelkiego rodzaju
„ozdobne” gadżety, niepasujące
do mieszkania, w którym mają
stać.

# Obrazki laserowe i inne tanie
oleodruki czy kopie mistrzów.
# Perfumy i wody kolońskie
kupowane bez rozeznania, czy
obdarowany takie lubi.
# Kwiaty doniczkowe lub cięte:
można je wręczyć jako upomi
nek, ale pod choinkę się nie
nadają.
# Deska z przyprawami, nawet
najpiękniejsza.
#Wielopak piwa ze szklanką
w promocji.
# Apteczne zioła, np. rumia
nek, mięta czy mieszanki. Zna
lezienie pod choinką saszetek
ze środkiem napotnym nie
świadczy o dobrym guście prezentodawcy.
# Gotówka. Wskazana tylko
z okazji wesel, chrzcin czy ko
munii. Pod choinką razi. Jeśli
ktoś chce dać coś podobne
go, lepiej podarować bony to
warowe sklepu, w którym ob
darowany najczęściej się za
opatruje.
# Zeszyty czyste i inne tanie
przybory do nauki.
# Baterie zasilające, żarówki,
breloczki i pokrowce na fotele
samochodowe.
# Gadżety promocyjne doda
wane do różnych czasopism.

Strzał w „10”
# Porządnej jakości i znanej
marki elegancka odzież czy bie
lizna, zawsze w idealhie dopa
sowanym kolorze i rozmiarze.

SONDA

B

od lat 90., każdy kupuje je sobie
sam.
# Zwierzę domowe dla dzieci jeśli prezent nie został uzgodnio
ny z rodzicami, może stać się
przyczyną niesnasek przy świą
tecznym stole.

■ft

ubię prezenty
- często
dostaję książki.
Już przejrzałem
listę rzeczy,
które moje dzieci
zażyczyły sobie
od Świętego

L

Mikołaja. Syn
chce garaże,
takie małe,
PIOTR
specjalne
WARDZIAK
do samochodówzabawek. Córka chce określonej
marki gadżety damskie: jest tego
cała seria - jakieś piórniki, nici.
Żony jeszcze nie pytałem. Ale sama
powie, co chciałaby dostać, albo ja
ją podpytam.
ak wszyscy, też
lubię
prezenty.
Do dzisiaj mam
szklane patery
i misy
w segmencie,
które dostałam
kiedyś na święta.
To zawsze cieszy,
DANUTA
kiedy można
FLOREK
popatrzyć na coś
trwałego.
Córkom kupuję kosmetyki lub coś
przydatnego do domu. Ale nieraz
ciężko trafić, zdarza się rzecz, która
nie pasuje, albo kosmetyk, który
nie odpowiada temu, komu chciało
się zrobić prezent. Mnie też
zdarzały się takie wpadki
z nietrafionym prezentem.
(law)

J

Fol. SŁAWOMIR ŻABICKI

4567
9173
5678
12'
valid

w prezencie
Masz chwilkę?
Wpadnij do nas z wypełnionym zaświadczeniem
i dwoma dokumentami tożsamości.
Czeka na Ciebie europożyczka na karcie VISA.
sprawdź, jak niskie raty będziesz płacić

Centrum Obsługi Klienta

0 801 700 200
dzwoniąc z tel. kom., wybierz numer (+48 71) 799 3 200

www.eurobank pl
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SZUKAM

PAN

pani
8840. Atrakcyjny
kawaler, 38-latek wzrostu 186
cm, wagi 85 kg,
z wykształceniem wyższym,
katolik, mężczyzna uczciwy,
opiekuńczy, o wielu zaletach
ducha. Chce oddać się
w niewolę małżeńską ładnej,
zgrabnej i władczej pannie,
w wieku okpło 30 lat, wzrostu
powyżej 170 cm, która ceni
partnerstwo i wartości rodzinne.
Nie jest zainteresowany paniami
mającymi zobowiązania,
szukającymi przygód i nie
spełniającymi powyższych
wymagań. Mile widziane oferty
ze zdjęciem (do zwrotu).
8842. Kawaler, 35-latek
mieszkający w pięknej okolicy
Kujaw, posiadający
gospodarstwo rolne. Poważnie
myśli o założeniu rodziny. W tym
celu szuka panny bez
zobowiązań, która jest gotowa
i pragnie trwałego związku, na
całe życie. Oczekuje szczerych
i zdecydowanych odpowiedzi.
8846. Kujawianin, 73letni pan bez nałogów,
z wykształceniem średnim
technicznym, zawodowy
kierowca na emeryturze,
mężczyzna uczciwy, spokojny,
bez zobowiązań, domator
z własnym domem. Dokucza mu
samotność. Chce poznać panią
w stosownym wieku, która podobnie jak on - kocha spokój
i ciepło domowego ogniska, a
jesień życia chciałaby spędzić
we dwoje. Prosi o poważne
i szczere odpowiedzi.
8848. Rozwiedziony,
61 -letni pan wzrostu 185 cm,
wagi 95 kg, mężczyzna
przystojny, uczciwy, bez nałogów
i zobowiązań, wolny, sprawny,
0 łagodnym usposobieniu,
z zawodu budowlaniec, obecnie
na rencie, „złota rączka”.
Mieszka nad samym morzem,
jest domatorem, posiada
wszystko, co potrzebne do życia
we dwoje. Marzy, by poznać miłą
1 życzliwą panią w stosownym
wieku, która nie odrzuci jego
zaproszenia i zechce z nim
zamieszkać. Oczekuje szczerych
listów, chętnie ze zdjęciem
i adresem, by mógł odpisać
i wysłać swoją fotkę.
8866. Kawaler, 30-latek
z wykształceniem wyższym,
niezależny finansowo
i mieszkaniowo, z samochodem.
Chce poznać miłą, sympatyczną,
filigranową pannę,
z wykształceniem minimum
średnim, z okolic Drawska
Pomorskiego. Oczekuje
propozycji.
8867. Kawaler,
przystojny 43-latek, twórczy
grafik komputerowy, materialnie
ustabilizowany, mężczyzna
niebanalny, uczciwy i niezależny.
W celu matrymonialnym pozna
ładną kobietę. Oczekuje
szczerych odpowiedzi. Mile
widziany kontakt telefoniczny.

Nasz adres: PRASOWE BIURO
MATRYMONIALNE „GAZETA
KUJAWSKA”. 87-800
WŁOCŁAWEK, ul. ŻABIA 29,
teł. (0-prefiks-54) 232-22-22.
Informujemy, że warunkiem
zamieszczenia anonsu jest
dołączenie do jego treści
odcinka wpłaty 10 zł na konto:
DEUTSCHE BANK POLSKA
SA 18800009-1101210-0000PLN-000 z dopiskiem „MOŻE
TO TY”.
Oferty ukazują się
w poniedziałki i środy
w „Gazecie Pomorskiej”,
następnie są przedrukowywane
w „Głosie”. Wszystkie
odpowiedzi na oferty
przekazujemy nieodpłatnie.
Nikomu nie podajemy adresów,
są one tylko i wyłącznie do
naszej dyspozycji. Żeby
skontaktować się z wybraną
osobą należy napisać do niej
list, zaznaczyć numer oferty
i przesłać pod naszym
adresem.

E

na lewo
Ten kawaler jest do wzięcia!
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Jeszcze niedawno Bartosz
Obuchowicz, czyli Tomek Burski
z „Na dobre i na złe” mówił w wywia
dach, że gdyby był bogaty, codzien
nie kupowałby swojej narzeczonej
Karolinie Hipsz bukiet składający
się z tysiąca róż. Niestety, bogactwa
się nie dorobił, a jego związek po blisko pięciu latach - został za
kończony.
W Sylwestra Bartosz Obucho
wicz, 21-letni student psychologii
i wzięty aktor w jednym, oraz jego
równolatka Karolina Hipsz, student
ka inżynierii chemicznej, świętowali
by piątą rocznicę poznania. Jednak
dziś serialowy Tomek Burski nie kry
je, że rozstał się ze swoją wielolet
nią narzeczoną, choć - ze względu
na swoje zasady - nie udziela
na ten temat żadnych komentarzy.
To była miłość od pierwszego
wejrzenia. Poznali się w pierwszej
klasie liceum, na imprezie, którą Ka
rolina organizowała u siebie w domu
w Sylwestra. Pierwsze wyznanie
z jego strony padło jeszcze tej sa
mej nocy. Miesiąc później Karolina
dostała od Bartosza złote kolczyki malutkie serduszka. Byli jak stare
dobre małżeństwo, choć nie zdążyli
ze sobą zamieszkać.
Co mogło być powodem ich roz
stania? Dobrze poinformowani
twierdzą, że Bartosz i Karolina
po prostu „przechodzili” swój zwią
zek. Nastąpiło znużenie, jak to się
często mówi, zmęczenie materiału.
Gdy rok temu zapytano Bartosza
w jednym z wywiadów, w jaki spo
sób spędza czas ze swoją dziew
czyną, odparł:
- Dużo w domu leżymy, ogląda
my video. Ogólnie obijamy się.
Uprawiamy monotonną egzystencję
domową.
To Karolina była domatorką, Bar
tosz uwielbia poszaleć na snowbo
ardzie i deskorolce. Ta różnica tem

Sprzedana narzeczona

Fol. OKO CYKLOPA
Bartosz Obuchowicz i jego już eksnarzeczona Karolina Hipsz.
peramentów i zainteresowań z cza
sem tylko się pogłębiała. Karolina
zaczęła też dostrzegać wady Barto
sza. A to, że jest uparty i impulsyw
ny, a to, że zapomina o imieninach
i urodzinach. On z kolei mógł
w pewnym momencie poczuć się
przytłoczony poważnym związkiem.
Niektórzy śmieją się, że w życiu
jest jak w serialu - Tomek z „Na do
bre i na złe" rozstał się ze swoją
dziewczyną Anią (w tej roli Alicja
Bachleda-Curuś), a Bartosz podążył
jego śladem i zakończył znajomość
z Karoliną Hipsz.
Na pewno nie będzie miał naj
mniejszych problemów ze znale
zieniem nowej dziewczyny. Praw
da jest taka, że odkąd Bartosz za

czął grać w „Na dobre i na złe”, nie
może opędzić się od płci pięknej.
Z tego właśnie powodu nie podaje
w wywiadach nazwy uczelni,
na której studiuje. Po prostu nie
chce, by nachodziły go nawiedzo
ne fanki. Już raz popełnił ten błąd
- powiedział, w którym liceum się
uczy. I miał poważne kłopoty.
Szkołę zaczęły odwiedzać dosłow
nie pielgrzymki wielbicielek Barto
sza...
Czyżby wiedziały, że jest niepo
prawnym romantykiem? A dla uko
chanej jest w stanie wycinać róże ze
świeczek, o pisaniu wierszy i listów
na siedem stron papieru podanio
wego nie wspominając?
KAROL

Dosłownie, sprzedana. - Idź
córciu za Marcina, bo lepszy ci
się nie trafi, a on i ciebie utrzy
ma i nam pomoże - stwierdził
ojciec 20-letniej Magdy. A po
słuszna córka już jest po pierw
szej przymiarce sukni ślubnej.
Dziewczyna skończyła za
wodówkę i nigdy nie pracowała.
Siedzi w domu, a w nim jeszcze
troje młodszego rodzeństwa, oj
ciec i matka na rencie. Ledwie
wiążą koniec z końcem. Pan
Marcin to właściciel sklepu
na ulicy, gdzie Magda mieszka.
Ma ponad 40 lat, jest dosyć nie
śmiały, Magda mu się spodoba
ła, bo jest cicha i spokojna. A że
nigdy nie widział jej z chłopa
kiem, odważył się uderzyć
w konkury.
No i dobra, o czym tu pi
sać, pomyślicie Państwo.
Ano rzecz w tym, że pan
Marcin zgłosił się ze swoją
propozycją...
najpierw
do ojca. I nie było to wy
znanie typu:
świata nie
widzę
poza
Mag-

cin. - Bardzo chcę mieć dzieci,
bo komu to wszystko zostawię.
Magda jest miła, krzywdy jej nie
zrobię. Pogadaj z córką.
No i ojciec pogadał. Spokoj
nie, rzeczowo, jak o dobrym in
teresie do zrobienia. Dziewczy
nę najpierw lekko ścięło, ale po
tem stwierdziła, że i tak nikt się
wokół niej nie kręci, a zresztą
jej rówieśnicy albo już się
z kimś związali, albo podpierają
ściany z butelką piwa w łapie.
Przekalkulowala, wyobraziła
sobie przyszłe w miarę dostat
nie życie przy boku pana Marci
na, w końcu Jeszcze niestarego
i powiedziała tak.
I tyle tej historii miłosnej
w dobie polskiego kapitalizmu.
ANNA CZF.RNY-MARECKA

d ą ,
spać nie
mogę
z miło
ści. Nic
z tych
rzeczy. Sklep do
brze
pros p e ruje,
stać
mnie
na utrzyma
nie rodziny
i wam pomo
gę - stwier
dził pan Mar

Rolada cielęca z zielonym pieprzem
GOTUJEMY
Dzisiejsze danie jest dosyć pra
cochłonne i nadaje się na szczegól
ne okazje. W dodatku można je po
dawać na dwa sposoby: na zimno
i na ciepło.
Do przygotowania rolady po
trzebne nam będą: udziec cielęcy,
boczek świeży, sucha bułka, jajka,
marynowany zielony pieprz (ziarna),
sól, biały pieprz, żurawina i zioła prowansalskie.
Najpierw rozbijamy płat mięsa.
Następnie mielimy boczek ze skraw
kami cielęciny. Boczek sprawi, że
rolada będzie bardziej soczysta.
Farsz przyprawiamy do smaku bia
łym pieprzem i solą, dodajemy jajka,
całe żurawiny i pieprz zielony.
Wszystko razem mieszamy.
- Kiedy farsz jest gotowy, ukła
damy go na piacie mięsa - mówi
Barbara Karolak z firmy J&B II Elita
s. c. „U Barbary”. - Następnie cielę
cinę zwijamy w roladę i spinamy ją
lub wkładamy w specjalny rękaw.
Tak przygotowaną roladę gotuje
my w warzywnym wywarze około
godziny. Woda musi mieć tempera
turę ok. 90-100 stopni Celsjusza.
Wywar zostawiamy i dodajemy
do niego zioła prowansalskie i zielo
ny pieprz. Powstanie z tego sos.
Mięso można też upiec w piekarni
ku.
Roladę cielęcą podawać można
na wiele sposobów. Dobrze smaku
je na zimno, podajemy ją wtedy po
krojoną na plastry z sosem żurawi
nowym. Natomiast z roladą serwo
waną na gorąco świetnie komponują
się kluski. Mogą to być np. kluski
śląskie albo półfrancuskie, a nawet
kopytka. Do tego nie może zabrak
nąć sałatki warzywnej.
(ste)
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Udane życie seksualne ma wpływ na pracę.
PRAWDA. Dlatego setki duńskich policjantów będą pobierać darmowe lekcje, jak po
prawić swoje życie seksualne. Policja chce w ten sposób „odstresować” swoich pra
cowników. Od Nowego Roku, 500 policjantów w południowej Jutlandii będzie korzy
stać z seksualnych porad. Rzecznik duńskiej policji twierdzi, że tryb pracy funkcjona
riuszy źle wpływa na ich relacje z bliskimi i seks, co potem obniża efektywność ich
pracy. Duńska policja wykorzystała doświadczenia koncernu Lego, który już wcze
śniej zatrudnił seksuologów.
Miłość uzależnia tak samo, jak kokaina.
PRAWDA. Co ciekawe, im częściej uprawiamy seks z daną osobą, tym większe jest
prawdopodobieństwo pojawienia się miłości. „Zafascynowanie drugą osobą i pożąda
nie są jak narkotyk. Człowiek chce więcej i więcej” - tłumaczy dr John Marsden, szef
londyńskiego szpitala. Jego zdaniem odpowiedzialna za to może być dopamina, neuroprzekażnik syntetyzowany i uwalniany przez neurony ośrodkowego układu nerwo
wego. Kiedy jesteśmy zafascynowani drugą osobą, dopamina wywołuje w naszym
organizmie takie same reakcje, jak kokaina czy duża prędkość - wyjaśnia Marsden.
Kiedy jesteśmy zakochani część mózgu odpowiedzialna za emocje pobudza pracę
serca, które bije trzy razy szybciej niż normalnie. Krew kierowana jest wówczas
do policzków i narządów płciowych. Efektem jest uczucie „motylków w żołądku” - do
daje badacz. Taki przypływ miłosnych uczuć trwa tylko przez pewien okres, wraz
z upływem czasu fascynacja drugą osobą słabnie. Badania naukowe wykazują, że
pierwsze „uderzenie" miłości trwa od trzech do siedmiu lat. Wyniki badań Johna
Marsdena wykazały, że o przypływie miłosnych uczuć decydować może częstotli
wość kontaktów seksualnych. Im częściej uprawiamy seks z daną osobą, tym więk
sze jest prawdopodobieństwo zakochania się - uważa brytyjski naukowiec. Częsty
seks skutkuje po pewnym czasie silną więzią między partnerami. Organizm ludzki
,zakodowany” jest bowiem na rozmnażanie się i przekazywanie własnych genów.
Wraz z upływem czasu w sposób naturalny czujemy się silnie związani z partnerem
seksualnym. Więź ta obejmuje w efekcie także sferę emocji - wyjaśnia naukowiec.
Za sukces gotowi są zapłacić nawet śmiercią.
PRAWDA. Na bieżniach i skoczniach do 2010 roku ma pojawić się nowa generacja

Fot. MARF.K BIĆ ZYK
Bożena Gawłowska, szefowa kuchni, prezentuje roladę cielęcą z zielo
nym pieprzem.

sportowców, którzy dzięki dopingowi genetycznemu osiągać będą mistrzostwo naj
wyższej klasy. .Zastosowanie inżynierii genetycznej w sporcie będzie się co prawda
wiązać ze zwiększonym ryzykiem dla zdrowia, ale pozwoli osiągnąć wyniki, o których
nie można nawet marzyć po zastosowaniu obecnie używanych środków dopingują
cych" - twierdzi J. Rogge, belgijski chirurg i przewodniczący Międzynarodowego Ko
mitetu Olimpijskiego.
Kiedy przepiwKwteono anonimową ankietę wśród 200 amerykańskich olimpijczyków
na temat dopingu, ponad płowa z nich przyznała, że zgodziłaby się przyjąć choćby
niedozwolony środek, byle tylko gwarantował zwycięstwa przez co najmniej 5 lat. Na
wet, gdyby po tym okresie nieuchronnie prowadził do śmierci!
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Love Mix
DRINK

Małżeństwo z rozsądku
Tak to się właśnie nazywa.
W czasach, kiedy miłość jest
bożyszczem tłumów i na ustach
wszystkich, małżeństwo bez mi
łości wydaje się grzechem.
Rzecz w tym, że to podejście
do związku dwojga ludzi odzie
dziczyliśmy po czasach, kiedy
pieniądz nie rządził światem
i wszyscy mieli pewność, że ja
koś to będzie.
Dziś, w czasach miłościwie
nam panującego kapitalizmu
tylko nieliczni mają pewność, że
oni sobie poradzą. Wiele osób
takiej pewności nie ma. Jesz
cze większa grupa z chęcią
oparłaby się w życiu na kimś sil
nym. Dlatego obecnie w górę
idą akcje pana Marcina, a mał
żeństwa między
dojrzałymi męż
czyznami
a młodymi
dziewczyna
mi nie nale
żą już wcale
do rzadko
ści.
I więcej: ta
kie
właśnie
dziewczyny dość
często stają się
także
żonami
zastępczymi.
Tymi, które jako
młodszy model,
zastępują u bo
ku podstarza
łych
rekinów
kapitalizmu part
nerki z czasów,
kiedy ci zaczy
nali
swoje
pierwsze kroki
w biznesowych
wyścigach. Czy
tym wymianom to

warzyszy miłość? Pewnie nie
zawsze. Często po prostu waż
niejsza jest chęć ustawienia się
i znalezienia bezpiecznej przy
stani.
Oczywiście to wszystko mo
że oburzać I kojarzyć się z kup
czeniem kobiecym ciałem. To
na podstawie takich właśnie
skojarzeń przeciwnicy małżeń
stwa uważają, że Jest ona zale
galizowaną prostytucją. Rzecz
w tym, że czasem w życiu ukła
da się zupełnie inaczej. Sam
znam małżeństwo z rozsądku,
które po latach okazało się bar
dzo szczęśliwe. Nie jest wyklu
czone, że było szczęśliwsze
od tych,
którzy zaczynali
od wielkiej miłości.
ZBIGNIEW MARECKI

Kusicielka

TYGODNIA

Klasyczny
(jeden
z najciekawszych) drink
z kolekcji „Johnnie Walke
ra” - „Let’s Mix!”. Whisky
jest tradycyjnym szkockim
trunkiem, którego historia
liczy sobie bez mala pól
tysiąclecia (chociaż nie
którzy historycy twierdzą,
że nawet 800 - 900 lat!).
Nazwa whisky wywo
dzi się z celtyckiego okre
ślenia „uisge beatha",
oznaczającego „wodę życia”. Jak bowiem powszechnie wie
rzono, napój ten miał gwarantować nie tylko zdrowie, lecz tak
że długowieczność. - Aby whisky została uznana za prawdzi
wą szkocką, niedopuszczalne jest jakiekolwiek odstępstwo
od tradycyjnego sposobu jej wytwarzania - przypomina Rafał
Mazur, właściciel koszalińskiego klubu „Ibiza”. - Ze względu
na unikalność klimatu Szkocji, ani produkcja ani samo leżako
wanie whisky nie mogą mieć miejsca poza jej granicami.
Whisky „Johnnie Walker'’, w charakterystycznej kanciastej
butelce z ukośną etykietą, obecna jest już dzisiaj w ponad 200
krajach. W Polsce ma zagorzałych zwolenników, którzy mie
szania trunku nie popierają (inni piją whisky z wodą, coca co
lą, a nawet... mlekiem). - \Nprzypadku whisky, wszelkie od
miany są inspirujące - podkreśla Rafał Mazur.
Nie licząc lodu (najlepiej w większych kostkach, tak, aby
uderzały o ścianki wysokiej szklanki), „Love Mix" składa się
z trzech elementów i jest drinkiem bardzo łatwym do przyrzą
dzenia w warunkach domowych (nie wymaga shakera).
W proporcjach klasycznych uchodzi jednak za koktajl mocny,
można więc dowolnie zmieniać objętość składników.
Na dno szkła wrzucamy kilka kostek lodu, a później do 40
mililitrów „Johnnie Walker Red Lebel" dodajemy 30 mllilitrów
sprite. Całość mieszamy i dolewamy 20 mililitrów syropu gre
nadine (produkowanego z owoców granatu). Drink ma słodki
(regulowany zawartością grenadiny), orzeźwiający i aroma
tyczny smak. - Dobry na każdą okazję i w każdym towarzy
stwie - zapewnia Rafał Mazur.
(pp8)

PRAWDY

I

MITY

Nawet spacer pomaga kobietom żyć dłużej.
PRAWDA. Starsze kobiety, prowadzące sportowy
tryb życia, mają szansę być bardziej samodzielne
niż te, które nie są aktywne fizycznie - uważają
amerykańscy naukowcy. Badaniami objęto grupę
kobiet, których średni wiek na początku 14-letniego
okresu badań wynosił 74 lata. Zwracano uwagę
na kondycję fizyczną i zdolność do funkcjonowania
w życiu. Nawet tak proste czynności fizyczne jak
spacer, nie tylko pomagają kobietom żyć dłużej
i zdrowiej, ale sprawiają, że prowadzą one życie
o lepszej jakości. Naukowcy zauważyli, że kobiety,
które były bardziej aktywne i konsekwentne w wykonywąniu ćwiczeń, w kolejnych latach życia były samodzielniejsze, od tych, które nie prowadziły aktyw
nego trybu życia.
Zawsze będą osiągały orgazm.
BYĆ MOZĘ. Kobietom, które nie były zdolne
do przeżycia orgazmu, może pomóc orgazmotron specjalny stymulator rdzenia kręgowego. Oczywi
ście, o ile nerwy czuciowe nie są uszkodzone. Wsz
czepione do rdzenia kręgowego przewody przecho
dzą przez skórę i są połączone do zasilanego z ba
terii stymulatora. Zabieg wszczepienie elektrod nie
jest - zdaniem wynalazcy - bardziej ryzykowny niż
znieczulenie nadoponowe (na przykład przy poro
dzie). W przyszłości implantowana ma być również
elektroniczna część orgazmotronu, a sterowanie
będzie zapewniać bezprzewodowy pilot.
Na razie udało się przebadać metodę tylko na jed
nej kobiecie, a druga ma rozpocząć testy wkrótce.
Aby ukończyć pierwszą fazę badań, potrzeba jesz
cze ośmiu ochotniczek. Jedyna przetestowana kli
nicznie kobieta od czterech lat nie przeżyła ze swo
im mężem orgazmu. Z włączonym orgazmotronem
wszystkie siedem stosunków w ciągu dziewięciu dni
zakończyło się orgazmem, w tym po raz pierwszy
w życiu - wielokrotnym. Pojedynczy przypadek nie
jest jednak naukowym dowodem skuteczności tera
pii.

W grudniu na „łopatę”
HACZYKIEM

PISANE

Aura zupełnie sfiksowała. Mete
orolodzy twierdzą, że tak ciepłego
przełomu listopada i grudnia nie mieli
śmy z górą 60 lat. Nie wiadomo, czy
cieszyć się, czy smucić. Z jednej stro
ny chciałoby się już odpocząć
od wędkarskich wycieczek, z drugiej
- grzechem jest spocząć w domo
wych pieleszach, gdy pogoda niemal
letnia, a rybka bierze aż miło.
Ostatni dzień listopada, to umow
ny termin końca wędkarskiego sezo
nu. Tak się utarło wśród wędkarskiej
braci. Może dlatego, że od pierwsze
go grudnia nie możemy łowić na wo
dach administrowanych przez przed
siębiorstwa i spółki rybackie i więk
szość wędkarzy rzeczywiście schodzi
na brzeg, by ze spokojem oczekiwać
polowania na wigilijnego karpia, oczy
wiście w sklepie rybnym.

Nie ma co siedzieć w domu...

W kuszeniu nie twarz jest najważniejsza. Ją można nawet zasłonić
maską, a i tak jest się atrakcyjną... Ta modelka prezentuje kreację
pomysłu rosyjskiej stylistki Nataszy Drigant.

0 kobietach

Ale są i też tacy wśród nas, któ
rym zima niestraszna i wędzisk nie
chowają przez cały rok. Co najwyżej
zamieniają spinning na podlodówkę.
Należę do tych ostatnich i bardzo się
z tego faktu cieszę. Dopóki zdrowie
pozwala... No więc do dzieła moi dro
dzy. Nie ma co przesiadywać w fote
lu. Trochę ruchu nie zaszkodzi.
Proponuję zatem zmontować deli
katną spławikówkę i pomacać wodę
w poszukiwaniu leszcza. Tym bar
dziej, że „łopata” jeszcze całkiem do
brze żeruje. Słychać tu i ówdzie o kil
kukilogramowych sztukach. Aha, nie
zapominajmy o szczupaku. On wciąż
tam jest, „metrowce” jak kłody kręcą
się koto brzegów i wąchają za żywczykiem. Nie gardzą też blaszką. Zarłacza możemy poławiać tylko do koń
ca grudnia. Wykorzystajmy to. Szczu
pak zamiast karpia na wigilijnym
stole? Bywało, bywało...
Leszcz w grudniu? Oczywiście i to
ze znakomitym rezultatem. Trzeba
trochę cierpliwości, a sukces muro
wany. Wędkarska atrakcyjność gru
dniowego leszcza bierze się m.in.
stąd, że rozproszone podczas lata
stada teraz skupiają się w bardzo licz

SZUKAM

pana
Ef* 8839. 31-letnia panna,
szczupła, zadbana, o włosach ciemnoblond, wzrostu 164 cm, z wyższym
wykształceniem, kulturalna, bez nało
gów, katoliczka. Chce poznać kawa
lera, uczciwego, wykształconego, bez
nałogów, który - podobnie jak ona marzy o związku opartym na partner
stwie, miłości i wierności. Wierzy, że
wspólnie uda się stworzyć ciepły,
szczęśliwy dom pełen zrozumienia,
życzliwości i miłości. Nie jest zaintere
sowana panami szukającymi przygód
oraz z zakładów karnych. Oczekuje
szczerych odpowiedzi. Mile widziane
fotooferty z numerem telefonu.
8841. Wdowa, 53-letnia
pani wzrostu 157 cm, wagi 54 kg,
kobieta zadbana, uczciwa, odpo
wiedzialna, niezależna finansowo,
z mieszkaniem. Pragnie poznać sa
motnego pana w wieku do lat 65,
człowieka uczciwego i poważnie
myślącego o życiu we dwoje.
Oczekuje szczerych odpowiedzi.
Telefon przyśpieszy kontakt.
Ej* 8843. Samotna 34-latka,
kobieta pulchna, wzrostu 165 cm,
wychowująca dwójkę nastoletnich
dzieci, niezależna finansowo. Kilku
letnią samotność pragnie zamienić
na trwały związek. W tym celu szu
ka odpowiedniego pana, mężczy
zny, który byłby zdecydowany
na życie w pełnej rodzinie i przyję
cie opieki nad całą trójką. Napisz!
e3*

8847. Panna z woj. za

chodniopomorskiego, 22-latka ni
skiego wzrostu, bardzo nieśmiała,
wrażliwa. Szuka partnera, spokojne
go kawalera w wieku do lat 30, który
pragnie ofiarować miłość, zapewnić
bezpieczeństwo i sprawić, by życie
stało się piękne. Odpowie na każdy
list, mile widziane fotooferty.
eJ*

8855. Samotna emerytka,

62-letnia zadbana pani, o głębokim
sercu, z poczuciem humoru, posiada
jąca mieszkanie. Chce poznać uczci
wego i kulturalnego pana w wieku 6267 lat, który ceni ciepło rodzinne i ży
cie we dwoje. Prosi wyłącznie o po
ważne oferty. Mile widziane zdjęcie.
eJ*

8859. Wolna pani z Ko

szalina, ładna 50-latka o lekko pu
szystej figurze, wesoła, niezależna
pod każdym względem. Chętnie
pozna pana w wieku do lat 60,
z Koszalina lub okolic, mężczyznę
mającego powyżej 170 cm wzrostu,
kulturalnego, zmotoryzowanego.
Mile widziane fotooferty.

EJ* 8863. Samotna, puszysta

Fot. ARCHIWUM AUTORA

Pogoda nam sprzyja, warto więc wybrać się nad ulubione jezioro. Jeden
kij na grunt, drugi na spławik, trochę cierpliwości i sukces murowany.
Tym bardziej, gdy podpłynie do naszego stanowiska superstado leszczy.
ne stada zimowiskowe. W dużych je
ziorach pogłowie takiego superstada
może dochodzić do kilkudziesięciu ty
sięcy sztuk! Leszczową wyprawę naj
lepiej odbyć w bezwietrzny dzień.
„Łopata” żeruje od 11 do 14, często
jak z zegarkiem w ręku. Na jeziorach
najlepsze są ujścia rzek, rzeczek, ka
nałów. Metoda? Zdecydowanie
z gruntu. Przynęta? Zdecydowanie
„miąsko", pod różną postacią,
od dżdżownicy, przez larwę ochotki
po wołowinę. To wszystko, żadnej
zbędnej filozofii. Muszę się pochwa
lić, że swój rekordowy połów leszczy
(trzy czterokilogramowe sztuki w cią
gu dziesięciu minut)’zawdzięczam
trochę przypadkowej, ale jednak od
bytej w grudniu wyprawie wędkarskiej
na jeziorze Miedwie. Ot co.

O karpiu po raz pierwszy
Teraz o wyprawie, ale do kuchni.
Myślałem, myślałem i wymyśliłem.
Cały miesiąc poświęcę jednej rybie,
tej jedynej bez której nie ma wigilijne
go stołu. W grudniu bowiem króluje
karp, i nikt i nigdy już chyba tego nie

zmieni. Dziś o karpiu opowieść pierw
sza. Nasz król może być bowiem pie
czony z kminkiem. Warto zachować
przepis. Na Wigilię przyda się jak
znalazł.
Półtorakilogramową sztukę czy
ścimy, sprawiamy, odcinamy głowę,
zdejmujemy filety. Leb i kręgosłup
z rybki z dodatkiem cebuli zalewamy
wodą, solimy i gotujemy. Filety robi
my w dzwonki, solimy, kroimy skórę,
a w szczeliny wsypujemy rozdrobnio
ny kminek i skrapiamy sokiem z cytry
ny. Na brytfannie topimy drobno po
krojoną słoninę, układamy filety skórą
do góry, oblewamy je stopionym ma
słem i pieczemy. Lekko rumieniącą
się rybę polewamy ugotowanym wy
warem i pieczemy jeszcze około pół
godziny. Obok karpia proponuję uło
żyć obrane małe ziemniaki i razem
wszystko upiec. Tak przygotowanego
karpia podajemy z surówką z kapu
sty. Pychota.
Życzę połamania kija i smaczne
go. Za tydzień opowieść o karpiu dru
gaPODBIERAK

40-latka z wyższym wykształce
niem, niezależna finansowo, posia
dająca własne mieszkanie, z po
czuciem humoru, opiekuńcza,
prawdomówna, kochająca dom i je
go ciepło, ale nie stroniąca od do
brej zabawy. Chce poznać pana ze
Słupska lub okolic, mężczyznę wol
nego, w wieku 35-45 lat, wysokie
go, dobrze zbudowanego, z poczu
ciem humoru, bez problemów fi
nansowych, posiadającego samo
chód, z umiarkowanymi nałogami,
ale bez przeszłości kryminalnej.
Ucieszą ją poważne listy ze zdję
ciem. Telefon przyśpieszy kontakt.
E$* 8865. Wolna 49-latka, ko
bieta wzrostu 164 cm, wagi 64 kg,
z poczuciem humoru i odpowie
dzialności, posiadająca mieszkanie
i auto, mająca praktykę w sektorze
prywatnym. Chce poznać uczciwe
go pana w odpowiednim wieku,
bez nałogów, najchętniej z własną
firmą. Prosi o listy ze Słupska lub
najbliższych okolic.
EJ* 8868. Wolna pani z Po
morza, kobieta energiczna, pełna
życia, niezależna, bez zobowiązań,
o dwóch obywatelstwach. Chce po
znać pana w wieku 45-50 lat, wzro
stu powyżej 184 cm, bez zobowią
zań, materialnie niezależnego, wy
łącznie z Pomorza. Prosi o listy ze
zdjęciem i numerem telefonu. Zwrot
fotki oraz dyskrecję zapewnia.
eJ*

8885. Pani spod znaku

„Bliźniąt”, kobieta z poczuciem
humoru, lubiąca czynny wypoczy
nek, niezależna finansowo. Chce
poznać pana, któremu również do
kucza samotność. Spełnieniem
oczekiwań byłby kawaler lub wdo
wiec w wieku 37-47 lat, kulturalny,
z wykształceniem minimum śred
nim, poważnie myślący o życiu.
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N Z J E
KSIĄŻKA NA WEEKEND
John Naisbitt, Nana Naisbitt,
Douglas Philips:

„High Tech
• high touch”
Wydawnictwo Zysk i S-ka,
Poznań 2003
woje życie jest szarpane nieusta
jącą lawiną smsów, telefonów,
maili, programów telewizyjnych, fil
mów video i dvd, ulotek, reklam,
ofert.... ufff. Ta książka jest dla cie
bie. Przeczytasz w niej o tym jak
uwodzicielska technologia zawładnę
ła nami, jak z uśmiechem na ustach
komputerowego zabijania nastolat
staliśmy się jej niewolnikami.
ków zastrzeliło na terenie szkoły 12
A powinno być tak pięknie. Pro
kolegów z klasy, nauczyciela i sa
ducenci przekonują nas przecież nie
mych siebie.
ustannie, że te wszystkie: „mobajle”,
Autorzy diagnozują i wołają
pejdżery, laptopy, palmtopy, łapy,
0 opamiętanie. Piszą, że - mimo re
empegi, I cokolwiek jeszcze służą
klamowych zapewnień - technologia
dwóm celom: ułatwieniu nam życia
ani nas nie uwalnia od ograniczeń
i oszczędzeniu naszego drogocen
świata fizycznego ani nie oszczędza
nego czasu. - To kłamstwo - piszą
nam czasu. Ale ostrzegają też
autorzy „High Tech * high touch”.
przed techno-fobią, która jest drugą
A potem to udowadniają.
stroną tego samego medalu - głębo
Dawno nie czytałem tak dobrze
ko ludzkiej nieumiejętności korzysta
zilustrowanej przykładami książki.
nia z dóbr wszelakich. Naisbittowie
Naisbittowie (ojciec i córka) oraz Phi
1 Philips radzą więc umiar.
lips włożyli gigantyczną pracę w ten
I właśnie ten do bólu banalny
niezwykle skondensowany wykład
moral jest moim zdaniem najsłabszą
o meandrach osiągnięć współcze
stroną tej szalenie interesującej
snej technologii. Postarali się o coś
książki.
jeszcze - problematykę z pograni
TOMASZ OGONOWSKI
cza socjologii, cybernetyki i filozofii
nauki podali w formie wchłanlalnej
WYGRAJ KSIĄŻKĘ
przez każdego odbiorcę. Mało tego
- książka obfituje we fragmenty, któ
głaszamy konkurs, w którym
re czyta się wręcz z wypiekami
można wygrać książkę
na twarzy.
Wydawnictwa „Zysk i S-ka”:
„W Stanach Zjednoczonych dzie
„Artykulacja słów” Camilli Gibb.
ciaki ruszają na wojnę w wieku sied
Wystarczy odpowiedzieć na nasze
miu lat" - od tego zdania zaczyna się
pytanie: Jak nazywa się niesłychanie
rozdział: ,.Zespół militarno-rozrywkobrutalna gra komputerowa, na której
wy", który opowiada o szaleństwie
zdaniem psychologów wzorowali się
makabrycznych gier komputerowych,
nastoletni mordercy w Littleton?
które pod różnymi nazwami są uży
Na odpowiedzi (na kartkach
wane zarówno do zabawy przez na
p(K7towych) wraz z dokładnym
stolatki jak i do treningów przez profe
adresem i dopiskiem „Książka”
sjonalnych żołnierzy. Różnica jest ta
czekamy do 12 grudnia. Zwycięzcami
ka, że ci drudzy są dorosłymi,
naszego konkursu sprzed dwóch
szkolonymi w zabijaniu zawodowca
tygodni są: Bogusława Ochteru ze
mi, a ci pierwsi tylko dziećmi. To musi
Stargardu Szczecińskiego i Mirosław
powodować tragedie. Takie, jak ta
Kowuliński z Lipian. Nagrody
sprzed czterech lat w Littleton, gdzie
wyślemy pocztą.
dwóch obłąkanych od nieustannego

T

Tadeusz Morawski hoduje róże w dalekim Ekwadorze.
Hodowcy na całym świecie starają się uzyskać odmiany idealną: kwiat
piękny i wysoki, ale absolutnie bez zapachu.

PODRÓŻE Z BLONDYNKĄ

Róża typu
Terminator
wa lata temu w Ekwadorze
Z przyzwyczajenia każdy
poznałam Tadeusza Moraw
kwiat przykładałam od razu
skiego - Polaka, który niedalekodo nosa, bo przecież wiadomo,
Quito ma wielką plantację róż.
że im kwiat piękniejszy, tym
Sprzedaje ponad osiemset tysię
mocniej powinien pachnąć, żeby
cy róż rocznie, wygrywa świato
cieszyć nie tylko oczy, ale oszo
we konkursy i eksportuje swoje
łomić wszystkie zmysły. I coraz
kwiaty z Ameryki Południowej
bardziej byłam rozczarowana.
do Europy. Jedna róża z planta
Mój przewodnik natomiast wyda
cji ekwadorskiej prowadzonej
przez Polaka kosztuje od osiem• dziesięciu centów do prawie pół
tora dolara.
est pisarką,
- To same mercedesy - po
wiedział Tadeusz z dumą w gło
podróżniczką, autorką
sie. - Nie mamy tu róż przecięt
audycji „Świat według
nych.
Blondynki”
w Radiu Zet
Rzeczywiście.
Chodziłam
i cyklu książek
po szklarniach i zadzierałam gło
o przygodach Blondynki
wę, żeby lepiej przyjrzeć się ró
żom, dorastającym do ponad
w Ameryce Południowej:
dwóch metrów wysokości. Miały
(„Blondynka w dżungli”,
aksamitnie delikatne kwiaty,
„Blondynka wśród łowców
o mocnych płatkach, gładkie,
tęczy”, „Blondynka śpiewa
w specjalnie dopracowanych ko
w Ukajali” wyd. National
lorach i równie oryginalnych na
Geographic 2003).
zwach takich jak „Leonidas” czy
„Czarna perła".

D

BEATA

wał się coraz promienniej zado
wolony.
- Dobry sezon - powiedział
w końcu z uśmiechem. - Zdrowe
powietrze, dobre oko. Zobacz, to
jest jedna z najnowszych od
mian, które sam stworzyłem.
Odciął sekatorem świeżą ró
żę o stulonych płatkach. Miała

PAWLIKOWSKA

J

O

niezwykły, ceglasty kolor. Pową
chałam. Tak jak wszystkie po
przednie róże na tej ekwador
skiej plantacji, także i ta prawie
w ogóle nie pachniała.
- Piękna? - zapytał senior
Morawski.
- Piękna - przyznałam. - Ale
prawie w ogóle nie pachnie.
- I o to chodził - odpowie
dział z zadowoleniem hodowca.
Przytknął sobie różę do nosa
i z zadowoleniem powtórzył: I o to właśnie chodzi! Jeszcze
nad tym pracuję!
- Nad czym? - zdumiałam
się, bo myślałam, że czegoś nie
rozumiem. - Nad tym, żeby róże
pachniały mniej?...
- Oczywiście! Wszyscy pró
bują doprowadzić do tego, żeby
róże w ogóle przestały pachnieć.
Myślałam, że to żart, ale oka
zało się, że to jednak prawda
będąca efektem prostego wyli
czenia handlowego. Jeśli róża
pachnie, to zawiera w sobie wię
cej metanolu. A im więcej zawie
ra metanolu, tym szybciej się
psuje w transporcie. Im szybciej
się psuje, tym mniejsze ma
szanse zostać sprzedana. Dlate
go hodowcy róż na całym świe
cie krzyżują coraz to nowe ga
tunki, starając się uzyskać od
mianę idealną - ma być piękna
i wysoka, ale absolutnie bez za
pachu. Róża typu Terminator.
BEATA PAWLIKOWSKA
b.pawlikowska@radiozet.pl
www.beatapawlikowska.com

I jak tu nie kochać Ani
nna Maria Jopek należy do nie
większych gitarzystów stąpających
licznych artystów, którzy wszyst
po ziemskim padole - Patem Meko robią z klasą, wdziękiem, wyczuthenym, co zaowocowało genialnym
ciem i polotem i którym trudno wy
albumem „Upojenie". Kiedy osią
tknąć jakieś potknięcie. Świadomie
gnęło się taki szczyt, to można zna
buduje swoją karierą nie opierając
leźć się w kropce. Cóż bowiem mo
jej na efektownych „fajerwerkach”
że dorównać płycie, która równych
w postaci szturmu na listy przebo
sobie nie ma?
jów lecz na przemyślanej koncepcji
Odpowiedź jest
i absolutnym profesjonalizmie. Wy
prosta - nic. Ania
daje się, że przychodzi jej to z taką
o tym wie znakomi
łatwością, jakby taki właśnie los był
cie, toteż z sytuacji
jej pisany. Oczywiście, pozory mylą.
wybrnęła z właściwą
To, co wydaje się takie proste w rze
sobie klasą. Wydała
czywistości wymaga tytanicznej pra
po prostu płytę kon
cy. Wysiłek Anny i jej złożonego ze
certową „Farat" sta
znakomitych muzyków zespołu zo
nowiącą podsumo
stał doceniony zarówno licznymi na
wanie jej dotychcza
grodami, jak i sukcesem komercyj
sowej kariery.
nym (w 2002 roku znalazła się
Poszła na łatwi
na drugim miejscu pod względem
znę? Niezupełnie.
sprzedanych płyt po „Ich Troje”).
Po
pierwsze:
Konsekwencja i upór doprowadziły
miała pełne prawo
ją do współpracy z jednym z najdo tego, by nie usiło

A

wać materiałem premierowym
„przeskoczyć" płyty z Methenym, bo
w końcu mało kto z polskich arty
stów może się poszczycić takim do
konaniem.
Po drugie: dotychczas nie wy
dała składanki ze swoimi najlepszy
mi piosenkami, a tro
chę się już ich uzbie
rało.
Po trzecie: znala
zło się tu parę no
wych piosenek, nie
znanych z wcze
śniejszych
płyt
(„Confians”, „Wszy
stkie cnoty”, „Możli
we").
Po czwarte: łatwi
zną byłoby raczej
umieszczenie paru
ogranych
hitów
w wersji studyjnej,
a nie przedstawienie

ich w wersjach koncertowych. I tu
dopiero zaczyna się uczta dla du
cha (i ucha) - wytrawni muzycy
i sama Ania nadają znanym pio
senkom zupełnie inny wymiar. Ze
brali się tu- fachowcy, jakich mało
(Leszek Możdżer, Marek Napiór
kowski, czy dawny współpracownik
Stinga i Milesa Davisa - Mino Cinelu). Co prawda wokalistka tu domi
nuje, ale pozwala chłopakom po
szaleć w improwizacjach. Nie po
wiem, aby te akurat fragmenty płyty
były najbardziej interesujące, prze
ciwnie, jak dla mnie są dość nudne,
ale niewątpliwie potwierdzają
kunszt wykonawców i nadają tym
nagraniom klimat radosnej zabawy.
Po piąte w końcu i najważniej
sze - jest to kawał pięknej muzyki,
która wymyka się wszelkim defini
cjom. Tak, jak i sama Ania. Dziew
czyna, która sama jest muzyką.
GRZEGORZ SZCZEPAŃSKI

FILM NA WEEKEND

„Underworld”
Film amerykański
Reżyseria: Len Wiseman
Występują: Kate Beckinsale,

Michael Shenn
hoć fabuła „Underworld” brzmi
wyjątkowo głupio, to zapew
niam, że na ekranie wygląda to
znacznie lepiej. Rzecz dzieje się
współcześnie. Obok świata, który
dobrze znamy, trwa wielowiekowa,
krwawa wojna. Toczą ją dwa ga
tunki powszechnie uznane za nie
istniejące: wampiry i wilkołaki. Ci
pierwsi to prawdziwi arystokraci wykształceni, bogaci, pielęgnujący
tysiącletnią tradycję oraz organizu
jący swoje życie według skompliko
wanych zasad i reguł. Za to ich
śmiertelni wrogowie to prymitywne
istoty, żyjące znacznie mniej sub
telnie od swoich przeciwników.
Obie rasy funkcjonują wśród lu
dzi i tylko podczas wzajemnych
starć można dostrzec ich prawdzi
we oblicza: potężnych pół-ludzi
i pół-wilków oraz bladych upiorów
z zębami niczym sztylety. Wśród
tych ostatnich najlepsza zabójczyni
to Selena - piękna i bezlitosna likwidatorka wilkołaków. Jednak
pewnego dnia natrafia na ślady taj
nego spisku, zawartego przez nie
których jej pobratymców z bestia
mi, które tropi odeetek lat. Zaczyna
prowadzić prywatne śledztwo. Jego
rezultaty są zaskakujące. Okazuje
się, że kluczową postacią intrygi
jest cźłowiek, a zwłaszcza jego
krew...
Aby nie stracić dwóch godzin
w kinie, trzeba od razu zgodzić się
na jedno. Na to, że „niemożliwe”
i „nierealne” to dwa słowa o których
całkowicie zapominamy. Bo jeżeli
ktoś będzie chciał dostrzec coś,
czego tu nie ma - czyli logiczną
opowieś opartą na żelaznych zasa
dach prawdopodobieństwa - to
niech od razu uda się do kina
na coś innego. Na „Underworld"

C

powinni wybrać się ci wszyscy, któ
rym od czasu do czasu wystarczy
ciekawy styl, mroczny klimat, kapi
talna scenografia oraz fenomenal
na charakteryzacja. Nie ma tu ani
jednej sceny, która rozgrywałaby
się w dzień. Cały film tonie
we wszelkich odcieniach ciemnego
fioletu, strugach deszczu i słabym
blasku księżyca, wyłaniającego się
zza chmur. Większość dość cieka
wie zrealizowanych walk toczy się
w kanałach, piwnicach i podziem
nych przejściach. Nawiązania
do „Matriksa” są tu oczywiste. Za
dowoleni na pewno będą też fani
innego kultowego obrazu - „Kruk”.
Jednak pomimo wyraźnych za
pożyczeń i cytatów „Underworld”
pozytywnie wyróżnia się na tle se
tek podobnych produkcji. I co waż
ne: nie śmieszy swoją naiwnością
i nie razi totalną głupotą. Dzieje się
tak między innymi dlatego, że chy
ba po raz pierwszy wampiry i wilko
łaki nie są przedstawione jako
stworzenia z piekła rodem, ale ofia
ry genowej mutacji (czyli nieco bar
dziej serio). Inny plus to postać
głównej bohaterki. Pozornie Selena
to zimna maszyna do zabijania.
Naprawdę jednak jest rozdarta po
między nocnym życiem, a człowie
czeństwem,
którego
jeszcze
do końca się nie wyzbyła (nie za
wsze była wampirzycą). Stąd jej
największy problem to nie walka ze
straszliwymi przeciwnikami, ale sa
motność i brak pełnej przynależno
ści do któregoś ze światów. A taka
duchowa rozterka w filmie o wam
pirach i wilkołakach to naprawdę
niemało.
PIOTR POLECHOŃSKI

Tam panuje jedna zasada: nie ma zasad

Tęsknota
za Gruzją
iedy w Tbilisi ludzie wyszli na uli
chać z mężem, który postanowił
ce, prawie nie ruszała się z do
wrócić do Polski. - Ja mieszkałem
mu. Tylko na przemian albo równo w Gruzji 8 lat, teraz ty spróbuj tak
cześnie oglądała telewizję, słuchała
samo długo pobyć w Polsce - prze
radia, wyszukiwała informacji w in
konywał. I przekonał. Najpierw on
ternacie i dzwoniła do sióstr. Cały
wyjechał do Polski stworzyć im dom,
czas
bała
się
najgorszego.
a kilka miesięcy potem w drogę wy
Na szczęście tym razem nie doszło
ruszyła ona, razem z ich ośmiolet
do rozlewu krwi, a przywódcy Rosji
nim synem. Na stale osiedli w Stup
uznali, że bunt przeciw prezydento
sku, gdzie on znalazł pracę w Wyż
wi to wewnętrzna sprawa Gruzji.
szej Szkole Pedagogicznej. Wtedy
Medea Berianidze-Osuch jest
ona straciła gruzińskie obywatel
Gruzinką, choć już nie ma obywatel
stwo, bo między Polską a Gruzją nie
stwa gruzińskiego. Straciła je, gdy
ma umowy o podwójnym obywatel
przed 10 laty zdecydowała się wyje
stwie. Z tego samego powodu nie

K

Reportaż

ii

wie, czy 13 lat jej pracy jako pianist
ki i nauczycielki gry na fortepianie
w Gruzji zostanie kiedykolwiek zali
czone do jej przyszłej emerytury.
Na razie w Gruzji nikt nie zaprząta
sobie głowy, aby poprzez umowę
między państwami załatwić taką
ważna dla zwykłych ludzi sprawę.
Zresztą ona też obecnie żyje innymi
problemami: wykłada w Pomorskiej
Akademii Pedagogicznej w Słupsku,
ma swoich uczniów w klasie forte
pianu w Państwowej Szkole Mu
zycznej w Słupsku, koncertuje i my
śli o Gruzji.

Szukali lepszego życia
Nie, nie uciekła i nie zerwała kontak
tów z krajem. Owszem, wyjechała
w poszukiwaniu lepszego życia. Tak
samo jak wielu przedstawicieli gruziń
skiej inteligencji, którzy mieli na tyle
atrakcyjne zawody, że mogli liczyć
na zatrudnienie na Zachodzie.
- Gdybym nie miała męża Polaka,
to pewnie tak samo jak moje siostry
w Tbilisi żyłabym teraz w strachu
i w obawie, czy uda mi się coś zarobić
na życie. To dlatego ludzie wyjeżdża
ją stamtąd w świat do miejsc, gdzie
żyje się lepiej, bo w normalnej sytu
acji Gruzini rzadko opuszczali swój
raj na ziemi - opowiada.

FOT. PAP/AP, SHAKH AIVAZOV
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Po odsunięciu od władzy byłego prezydenta Gruzji Eduarda Szewardnadze, decyzją opozycji, która objęła
władzę, usunięto metalowe ogrodzenie okalające jego siedzibę w Tbilisi. Ogrodzenie wzniesiono półtora roku
temu na polecenie Szewardnadze, który chciał zablokować dostęp demonstrującej tu opozycji.
Pewnie z tego powodu sama żyje
ciągle w zawieszeniu. Jak jest w Pol
sce tęskni za Gruzją, gdy odwiedza

gruzińską rodzinę, zaczyna brako
wać jej Polski.

Tbilisi - wielki bazar

REKLAMA

0 eurobank

jeurobank

geuroban

zapraszamy
do naszych placówek
Koszalin, ul. Zwycięstwa 34-40

Do Gruzji stara się jeździć co dwa la
ta. Przez Berlin i Szwajcarię, bo lot
polskimi liniami lotniczymi z Warsza
wy jest trzy razy droższy. Choć przez
rodzinę jest zawsze witana z otwarty
mi rękami, ma pełną świadomość, że
w Gruzji z roku na rok żyje się coraz
gorzej. Jej ukochane, rodzinne Tbilisi
- póltoramilionowa stolica kraju - nie
jest już tym tętniącym życiem, kultu
ralnym miastem, które pamięta
z dzieciństwa i młodości.
- Teraz przekształciło się w wielki
bazar, którego nikt nie sprząta.
Smród i brud to codzienność, a han
dlujące wszystkim, czym się da, Gruzinki nikogo teraz nie dziwią, choć
jeszcze kilkanaście lat temu handlem
ulicznym w Gruzji parali się tylko Cy
ganie. Teraz trudnią się tym tysiące
ludzi, którzy w poszukiwaniu lepsze
go losu przenieśli się do Tbilisi ze
wsi. Zmieniło się także to, że kiedyś
gość byt obsługiwany za darmo, a terazi wszyscy szukają pieniędzy •* tłu
maczy. I jeszcze jedno: już dawno
w historii pięciomilionowego narodu
nie było tyle samobójstw co w ostat
nich latach.
Wielkie dziury w asfalcie, wystają
ce ze ścian bloków blaszane kominy
piecyków, które zastąpiły nieczynne
od lat centralne ogrzewanie, wielogo
dzinne przerwy w dostawie gazu
i energii elektrycznej oraz tonące
w ciemnościach przez cale noce uli
ce dopełniają obrazu cywilizacyjnego
upadku miasta.
- Wszyscy są tak przyzwyczajeni
do życia w ciemnościach, że gdy ga
sło światło, to dzieci moich sióstr już
nie reagowały. Tylko mój syn pytaI,
czy wybuchła wojna - opowiada
swoje wrażenia.
Dlatego rodziny starają się kupić
domowe generatory prądu, a wszyst
kie wysiłki koncentrują na zdobyciu
środków do życia.
- Trudno żyć z normalnej pracy
zawodowej, bo ludzie przez miesiące
nie otrzymują wypłat. Moja najstarsza
siostra - specjalista od języków kau
kaskich - teraz opiekuje się dziećmi
znajomych- relacjonuje. - Druga, le
karka, często nie chodzi do pracy
w szpitalu, bo po prywatyzacji służby
zdrowia ludzi nie stać na leczenie
i trafiają tam głównie ofiary wypad
ków. Na własne oczy widziałam także
jak nieoplacani przez rząd policjanci
brali łapówki od przewożących towar
kierowców ciężarówek.

Państwo w stanie
rozkładu

sprawdź, jak niskie raty będziesz płacić

Centrum Obsługi Klienta

0 801 700 200
dzwoniec z tel. kom., wybierz numer ( + 48 71) 799 3 200
www.eurobank.pl

ł

Jest przekonana, że coraz-cięższe
warunki życia ostro kontrastujące
z luksusami, którymi otacza się elita
władzy, wywołały tak gwałtowne re
akcje w Tbilisi.
- Ludzie mają już po prostu
dość takiego życia. Chcą zmian.
Dlatego wyszli na ulicę. Cud, że to
wszystko zakończyło się pokojowo,
bo Gruzini są gwałtowni i zdolni
do ostrych reakcji. Widocznie mają
dużo szacunku do nowych przy
wódców- ocenia pani Medea, która
przyznaje, że liderów opozycji gru
zińskiej prawie nie zna, bo aż tak
mocno nie interesuje się bieżącą
polityką. Ma tylko nadzieję, że wy
ciągną wnioski z obecnych wystą
pień i nie oszukają zwykłych ludzi.
Tak jak to zrobił Szewardnadze,
który przez długie lata uchodził
za obrońcę Gruzji przed zachłanno
ścią przywódców Rosji.

CO SIĘ STAŁO W GRUZJI?
sobotę, 22 listopada, gruziń
ska opozycja przejęła kontro
lę nad salą posiedzeń parlamentu
w Tbilisi, przerywając inaugurację
parlamentu i wystąpienie prezy
denta Eduarda Szewardnadzego.
Szewardnadze, mimo braku kwo
rum na sali, usiłował dokonać
otwarcia wybranego 2 listopada
parlamentu. Jednak tłum zwolen
ników opozycji wyłamał drzwi,
a na salę wszedł lider opozycyjnego
Ruchu Narodowego Michaił Saakaszwili i jego ludzie.
Zwolennicy Saakaszwilego przejęli
kontrolę nad parlamentem, zaś ich
lider wyprosił prorządowych depu
towanych i ogłosił tryumf „aksa
mitnej rewolucji”. Zapewnił, że
opozycja odrzuca przemoc.
Na miejsce przewodniczącego par;
lamentu Saakaszwili zaprosił do
tychczasową szefową izby Nino
Burdżanadze. - Prezydent Gruzji
nie ma już moralnego prawa pozo
stawać prezydentem - powiedziała
sojuszniczka Saakaszwilego, wzy
wając zwolenników opozycji do za
chowania spokoju. Pani Burdżana
dze podziękowała też policji, która
zajęła wszystkie strategiczne miej
sce w Tbilisi, za to, że powstrzymu
je się z zastosowaniem siły wobec
opozycjonistów.
Opozycja w Gruzji nie uznała wy
ników wyborów z 2 listopada,
twierdząc, że towarzyszyło im fał
szowanie spisów wyborców, zastra
szanie głosujących oraz fałszerstwa
dokonywane już przy sporządzaniu
protokołów powyborczych. Oficjal
nie głosowanie wygrał prorządowy
blok „Za Nową Gruzję”, wyprze
dzając sprzymierzony z nim Zwią
zek Demokratycznego Odrodzenia
Gruzji. Dopiero na trzecim miej
scu uplasował się blok Saakaszwi
lego, zaś do parlamentu weszła
jeszcze lewicowa Partia Pracy, Blok
Demokraci Burdżanadze i Zuraba
Żwanii i prorynkowa Nowa Prawi

W

ca.
Eduard Szewardnadze podał się
do dymisji. Rosja uznała, że zmia
na władzy to wewnętrzna sprawa
Gruzji. Teraz trwają przygotowania
do nowych wyborów. (PAP, maz)

- Ci ostatni od lat bardzo od siebie
uzależniali Gruzję. Mieli i mają tam
swoje interesy, ale myślę, że obecny
prezydent Rosji jest mądry i nie bę
dzie dążył do otwartej konfrontacji.
Na przykładzie Czeczenii dobrze już
bowiem wie, że wojna na Kaukazie
może trwać lata i być bardzo wynisz
czająca. Inna rzecz, że do końca nie
wiadomo, jak zachowają się Gruzini,
którzy mogą chcieć odebrać zabrane
im ziemie - zastanawia się.
Jednego jest w każdym razie
pewna: Gruzja jest obecnie pań
stwem w stanie rozkładu.
- Tam zasadą jest brak zasad.
Obecnie w Tbilisi nie przestrzega się
nawet znaków drogowych. Sądzę, że
potrzeba z dwudziestu lat, aby pań
stwo wróciło do równowagi, a ludzie
nadrobili cywilizacyjno-gospodarcze
zaległości, o ile wszystko pójdzie
w dobrym kierunku - przewiduje.
Jej syn, który 10 lat spędził w Pol
sce i właśnie przygotowuje się do ma
tury, zamierza studiować stosunki
międzynarodowe i w przyszłości jako
dyplomata chce wrócić do Gruzji. Pa
ni Medea trochę się tego boi, ale
przypuszcza, że tacy młodzi ludzie
być może będą dla Gruzji szansą
na lepszą przyszłość.
ZBIGNIEW MARECKI

Reklama
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Działki pod zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi:

/ Siemianice o pow. od 1335 m do 2192 m , cena 21 zł/m
0 Lękwica o pow. 2000 m , ęena 9127 zł
0 Włynkowo o pow. 4200 m , około 13 zł/m ,
0 Wielichowo o pow. 5100 m , około 11 zł/m
Działki pod zabudowę przemysłową:
0" Głobino (teren, przy "Gumie Pomprskiej")
- pow. 1881 rp , cena 12,50 zł/m
- pow. 5231 m,, cena 14 zł/m,
- pow. 6289 m , cena 14 zł/m
/ Jezierzyce - nieruchomość składająca się z dwóch działek:
- pow. - 3157 m„ cena do negocjacji
- pow. 14,989 m , cena do negocjacji
*•

Działka z przeznaczeniem pod zabudowę obiektami handlowymi, usługowymi, składy, magazyny,
stacja paliw, baza gastronomiczna i hotelowa, obiektami administracyjnymi oraz usługami towa
rzyszącymi funkcji podstawowej.

0 Redzikowo (przy trasie Słupsk - Gdańsk) 16,8 ha, cena do negocjacji.
Działka z przeznaczeniem pod usługi turystyczne - motel zajazd oraz usługi towarzyszące funkcji podstawowej.
S Bydlino (przy trasie Słupsk - Ustka) - pow. 2,08 ha, cena do negocjacji.
^ Jezierzyce - pomieszczenia o pow. 60,44 m do adaptacji na lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym

nr 23 - cena 25.000 zł.

Gmina Słupsk

ul. Sportowa 34
tel. 0-59/ 842 84 60, 842 84 69, fax 842 92 54

e-mail: info@slupsk.ug.gov.pl
http://www.slupsk.ug.gov.pl

Ogłoszenia Drobne/Ogłoszenia
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MAREA weekend (1997) 1,9 TDSX, kolor:
czarny metalik; seicento brush (2001), ko
lor: błękitny metalik; tel. 059/ 84240-33
wew. 35, 43, 46.
------------------------—--------------00109402K08WC
MATIZ (1999/2000). Słupsk,
0-501-578-049.

SPRZEDAŻ
SAMOCHODY

Powypadkowe

0604-235-892
0602-1 57-399
KURIMV

N AU KORZYSTNIEJ

B27/1174

! Autokomis .MIX-CAR” Lisowski - pośred
nictwo sprzedaży bez opłaty skarbowej,
profesjonalna obsługa. 094/346-23-55,
0501-531-938, Koszalin, Gnieźnieńska 43.

MATIZ joy (1999). 0-59/84-14-319.
——----------------------------------- 00883803US//4
MERCEDES 123 (1992) składak, 2 500.
0-603-989-909
------------------------------------- --- 00341403S1S8/4
MERCEDES 190 lub zamienię.
0-696430-114.
--------------------------- :-------------- 0O6834O3US//4
NISSAN terrano II (1998) - 64 000.
0-601-83-29-86.
——--------------------------------—— mmtsi/i

OMEGA B sprzedam lub zamienię.
0-604-565-195.
—---------------------------------

mtmi$us)/»

AMC Auto - Handel Komis Etc, Sucheccy.
Odkup aut za gotówkę, zamiana i sprze
daż komisowa bez dodatkowych opłat.
Atrakcyjne warunki kredytowania. Kosza
lin, Gnieźnieńska 18, tel. 34-60-659,
telefax 34-62-060.
—----- -------------------- ———— WJ7M0MIWW
ASTRA diesel kombi. 0-605-675-921.
1
—— mmm
AUTO Komis Max-Car. Największy wybór
samochodów osobowych i ciężarowych.
Uproszczone kredyty, leasing, zamiana.
Koszalin, Szczecińska 90, tel. 346-59-16.
■
----- -------------------------- OOWHMKMW
AUTOSAN H 10-11, stan bdb., zadbany
1990, pilnie 23 900,0-501-859-897.
. —*
.... . ■"
------------- 004IWQJWMfl/4
CINQUECENTO (1995), 704 cm’, biały
CZ AA, 7 300 zł. 0-693-125-348.
■ 1 »"■ ■ 1 , ..................-......— 00348003SISÄ/A
CINQUECENTO 704 (1998), idealne,
0-604497-083.
------------ 1------ ------- —t---------- «OTOMOKifli
CINQUECENTO 900 (1996/97).
Słupsk, 0-506-14-18-29.
------------------------------------- -— WMJMKW*
CITROEN xsara II, 1,616 V, (XII2000), Ko
łobrzeg, 094/35412-37,0-603-868-859.
----------------p-------------------00447J03606K/4
CLIO II (1999) - 21800.
0-59/84-555-84, 0-501-292460.
...................... . .....—... . . ■ MIKUOlUiw
FELICIA (1995), I właściciel,
0-691-529455.
— —————————— OOMJ70J404MI
FIAT 126 p. 059/845-2249.
-------------------- 9- ■ '—i--------- 004148036046/4
RAT brava 1.4 (1998), Faktura VAT. Pilnie!
0-502-353-196.
----------------------------------------- 008831IMUSM !
FIAT bravo 1.4 12V (1996).
0-502-336-341.
OOWJMMi«
RAT ducato (1993) 2.5D, możliwa zamia
na. 0-508-25-90-50.
—----------------------- -—
■ ■ ummm/t
FIRMA SKUPUJE SAMOCHODY POWYPAD
KOWE I USZKODZONE. SŁUPSK,
845-60-00,0-604-93-88-81
----*—-----------------i—i------------- 00309003S4S6/4
FORD escort (1991) 1.6, możliwa zamia
na. 0-508-25-90-50.
■7— • -------------------------------- Musmisł«
FORD escort 1,4 trzydrzwiowy (1991) ta
nio. 059/84-12-950,0-602-761-954.
--------------------------------------— 00346703St$»/4
FORD scorpio (1989) sprzedam lub za
mienię na .mniejszy”. 0-59/840-42-69,
0-603-371-512.
-----—...............
OWMUÜit«
GOLF III (1993) 1,9 D. 0-505-100-943.

OPEL calibra (1993). 0-605-385-630.
I ---------------------------------- —— 00861903US1/4
PEUGEOT 306 XT (1994). 0-501-541-575,
0-501-186-015.
--------------------------------00346403S4Są/4
POLONEZ atu plus (1996), instalacja ga! zowa. 0-508-25-90-50.
i ----------------------------------WMS303USVC
POLONEZ truck (97), 60-22-94-207.
: —— --------------------------- — 004149036046/»
SCENIC (1999), zamiana.
094/340-57-68.
i ------------------------------------------ 0M56J036066/4
SKODA fellcla 1,3 LXI, kombi (1996),
81.000 km, alarm, nowe opony, akumula
tor + zimowe opony, 14.500 zł.
0-506-043-811, 094/3545-411, po 20.
---------- ------------------------------- 0W555OWOSM/JI
SKUP samochodów. 0-604-283-435.
----------------------------- —— mimimi
SUPEROKAZJAI Astra kombi 1.7TD
(1996). Flat doblo 1.9D (2001). Mitsubi
shi canter 4.0TDI (1996). Ducato 1.9TD
(1999). 0-603-075-745, 0-59/84-571-25.
-------—------------ ----------------- 006791031«»
TICO 0,8 (1998), czerwony metalic, immo
bilizer, radioodtwarzacz, przebieg 86 tys.,
8.900 zł. Koszalin, 0-508-185417.
----- -------------------------------001531036066/4
VECTRA 1600 (1991). 0-59/843-30-59.
----------------------------------------- 00966003U5J/4

——-------------------------------------- omimom

------------ —— ------------------------- mmiusiA

KREDYTY samochodowe, hipoteczne,
gotówkowe. Słupsk, Sienkiewicza 3,
0-59/842-58-99.
-------------------------------- 00814303US1/4
LANOS (1999), I właściciel, srebrny,

OPONY zimowe 185 x 65 x 15,
094/3-188-522.
----------------------------- 001567014068/8
TACHOGRAFY - taksometry fiskalne - ka
sy, Tachotronlc, Szczecińska 38,

-- ---- ----

DOMY

ROZPOCZĘTA adaptację strychu, w rozli
czeniu może być kawalerka.
0-59/84-37-510, 0-504-834-134.
----------- —--------------- ‘---------- - 00680603USV4

0-59/84-234-00 DELTA. Szeregowy, Aka
demickie (185 000). Komfortowy bliźniak,
Ryczewo (240 000). Sześcioletni, śródmie
ście (150 000).

-------------------------------- —--------- «namum/i

AKUMULATORY. Słupsk, Ostroroga 3,
0-59/844-02-95.
-------------------------------- --------- owiiwusi/»
AUTA NA GAZ (BRC). NAJTANIEJ!
RATY. KOBYLNICA, WIDZIŃSKA 23,
0-602-644-337.
-------------------------------------------- mmamu

AUTO-GAZ INSTALACJE - BRC, 2 LATA
GWARANCJI. USŁUGI MECHANICZNE.
SŁUPSK, KOPERNIKA 27 A. 842-33-82,
0-602-294-682.
-------------------------

- ■— mmmm

BORNY - CZĘŚCI VW, AUDI, MERCEDES.
NAPRAWY BIEŻĄCE: SILNIKI, ZAWIESZE
NIA, HAMULCE, AMORTYZATORY.
SŁUPSK, SZYMANOWSKIEGO, 842-55-57.

(X»53703ł(0Kf|K 1 ------ ------------------------------------ 00266403HOBH/A

Wyrazy głębokiego

i Znajomym, którzy

współczucia

uczestniczyli w ostatniej

Radnej Rady Miejskiej
w Darłowie

śp.

Marii

Bronisława

Fryczyńskiej

Mosorzewskiego

Maksymiak

—---- —------ ------------------------- 00843503USJ/4
TRZYPOKOJOWE (72) - Słupsk.
0-22/643-94-07.
--- -------------------------------------- 00659203US4/X
TRZYPOKOJOWE odstąpię, garaż sprze
dam - Główczyce. 059/811-64-90.
----------------------------------------- »347203S1S6/4
TRZYPOKOJOWE Przylesie, 97 000 zł,
0-606-94-90-89.
------------------------------- —------- 003511036066/4
TRZYPOKOJOWE, stare budownictwo
sprzedam, zamienię na mniejsze. Słupsk,
0-59/81-11-868 po 17-tej.
------- ——----------------------- 00886403USV4

—----------------------------------------- mamusi/*

DOM duży, stary na wsi. 0-59/847-11-61.

------;----------------------------------- 00879603USV6
DOM Siemianice. 0-59/847-1947,
0-603-75-62-95.
■ 00673303LS1/8
DOM szeregowy, Koszalin, ul. Dobra.
0-603-853496.
--------- ------------------------------- 003517036066/4
DOMEK bardzo blisko Ustki.
0-602-340-195.
00876603US//4
GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI. Domy,
059/842-70-17
www.gielda-nieruchomosci.slupsk.pl
“TT-------------------------------------- 00237703KOBH/A
POŁÓWKA bliźniaka (250 m kw.),
Koszalin, Rokosowo, 0-696-217-232,
094/3-404-815..
——--------------------------- — 003536036046/4
WOLNO stojący Niepodległości
- 180 000; szeregowy 175 000, parterówki, inne. AR - HAND 059/84-14-993,
0-605-374-601.
——----------------------------------- 004135036040/6

DZIAŁKI

OJCA

składa

HURTOWNIA
UPOMINKÓW

mmusi/*

BUDOWLANA, Koszalin, Konikowo

'

BIURA HANDLOWE:

Słupsk, ul. Tuwima 23
(Inkubator)
tel. 84-13-032 wew. 136
SL8555

KUPIMY POWYPADKOWE

0604-997-422

IÜ

WYSOKIE CENY
G2453

ul. Koszalińska 52 c

TEL. 354-55-13
A^l
1ru HI1Lrbl

[MOTORYZACJA

BUSA - 9 osób. 059/ 8148-761.
---------------- -------------------------- 00414303604G/4
CIĄGNIKI, kombajny i maszyny rolnicze.
Tel. 059/822-52-13.
------------------------------------------ 003566036066/4
DO 2 500 zł, dobry stan techniczny.
0-508-116408, 059/84-02-677.
------------- ----------------------------- 00345103S1S6/4
POLONEZ truck, na gaz z izotermą.
059/84-29-740.
--------------- ;-------------------------- 00344803S1S8/4
POWYPADKOWE kupię. 0-59/811-91-50,
0-606-20-60-77.
--------------------------------—------ 00763203US7/4
ŻUKA (stan obojętny) kupię. 0-505-171-321.
----------------------------------- —---- 00680003US//4

DOMY
DOM koło Słupska. 059/844-29-26
-----------------------------------—---- «1333303SIS6/4
DOM mały kupię - Słupsk. 0-59/84042-82.
----------------------------------------- 008663036JS3/4
KUPIĘ pilnie dom możliwie wolno stojący
w Świnoujściu (Uznam) w rozliczeniu moż
liwość komfortowy dom na wsi,
094/364-77-15.
------------------- :--------------------- 003538036066/8

MIESZKANIA
DWUPOKOJOWE (Zatorze) Słupsk - kupię.
0-59/84-30-985.
----------- ----------------------------- 00680803US//4
DWUPOKOJOWE rozkładowe, I - II piętro
w Słupsku. 0-506-524-971.
------------------------------- —----- 00878003USJ/4
KAWALERKĘ. 059/84-567-30
- 00348303SŁS6/4
KUPIĘ dwupokojowe, trzypokojowe,
0-607-15-50-15.
----------------- *------------'■---------- 003967036066/4
KUPIĘ kawalerkę (stare budownictwo).
(«05-035421.
--------------------------------- -------- 0O6778O3US7/4 .
KUPIĘ mieszkanie (80) lub dwupoziomowe,
nowe budownictwo. Stupsk, 0-501-3347-93.
——------ —----------------------- — 00875803USI/4
MIESZKANIE jedno, dwupokojowe kupię.
0-59/844-09-81.
------------- -—----------------------- - 00341803SCS6/4

ul. Lechicka 39

TEL. 342-09-45

Rada Miejska
G3476

ul. Plawieńska 7

BH4168

0-59/84-234-00 DELTA. Trzypokojowe:
Konopnickiej, Sienkiewicza, Niemcewicza,
Piotra Skargi, Słowiańska, Szczecińska.
Czteropokojowe: Rzymowskiego,
Wyspiańskiego.
---■
■ --■■
00878I03USJ/8
APARTAMENTY. Sklepy. Ustka.
www.gielda-nleruchomosci.slupsk.pl,
059/842-70-17,0-605-73-23-55.
-------------------—---- ZSHLSHJ 003015034086/4
AR - HAND - dwupokojowe (44) 56 000;
trzypokojowe (60) 75 000,
059/84-14-993, 0-6Ó5-374-601.
----- —--------------------------------- 004135034046/4
DWUPOKOJOWE (43) Zygmunta Augusta 48 000. 0-59/842-2665,
0-503-054-775.
------------------ ---- ----------------_ 00635603US1/6
DWUPOKOJOWE, Kołobrzeg na osiedlu
Ogrody. 094/35-204-57.
-------- —----------------------------- - 00655903606/6/6
DWWUPOKOJOWE (60 m kw.) nowe, I pię
tro + garaż podziemny, czynsz 142 zł, cen
trum Koszalina, 0-696-744-008.
-------- ----------------------- ----- — 000336036005/6
FIRMA sprzeda tanio duże mieszkanie.
0-606-36-36-97.
---- —--------------------------------- 00773403US//4
GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI. Jednopokojowe
- czteropokojowe. 059/84-270-17.
www.gielda-nleruchomosci.slupsk.pl
------;-----------------------------------«5637036066/6 |

„Takie ciche, ciche święto

Męża
Dyrekcja i Pracownicy

dzień w którym serce pozdrawia,

Oddziału ZUS w Słupsku

pamięta tych, co rozstali się z nami"

oraz Inspektoratu ZUS

Hanna Łochocka

w Miastku

W dniu 2 grudnia 2001 roku przed 2 laty
odeszła od nas

szalińska 15.0-603-695-045.
----------------------- --------- ------ — 0WO4403USJ/4
DZIAŁKA z rozpoczętą budową - Słupsk.
0-59/84-30-708.
------------- ----- —r
.......00883603USM
TANIE budowlane + lha lasu, - Dębnica
Kaszubska. O605-662-309i-------------- tagae»:.
ZIEMIĘ rolną, 2,067 ha, Galęzinowo.
059/843-11-89, 0-502-27-22-55
po 18-tej.

---- -----

00346803SLSB/A

RÓŻNE
I Najtaniej materiały hydrauliczne. Hur

KOMIS. Wyposażenie sklepów, chłodnic
two, budowlane, gastronomia, AGD, masarnlcze, piekarnicze. Kupujemy!! I Za
mieniamy!!! Słupsk, Lutosławskiego S,
0-505-171-321.

składają

rozżarzone świeczkami,

DZIAŁKA uzbrojona 90 arów - Słupsk, Ko

townia Santex I, Poznańska 42 przy salo
nie Seata. 059/84-13-260, plac Broniew
skiego 14, 059/842-85-10.
------------ —----- --------------------- 004519036086/6
CHOINKI - hurt. 0-600-37-42-46.
----------- 1--------------------;--------- 00344003SIS6/4
CHOINKI - hurtowo, dowóz na miejsce,
0-600-232-037.
—-------------------------------------- 006675036066/4
DOGI niemieckie - suczki - tanio,
094/35-81448, («04408-530.
------—-------------------------------- 006566036066/4
DREWNO kominkowe, opałowe - tanio.
0-501-293-072.
------------- ---------------------------- 00683703US1/4
DREWNO kominkowe, opałowe. Nosalin
KUPNO - sprzedaż - wynajem „Ar 0-504-686-825.
Hand”, 059/84-14-993,0-605-374-601. | ---------------------------______
00135603S166/4
----------------------------------------- 006038036060/6
DREWNO kominkowe. 0-59/84-71-901.
M3, garaż, meblościanka. Słupsk
---- -------------------------------- •
00344103SiSfl/4
0-501641-014.
-------------------------003333O3S6W6 GARAŻE - blaszaki najtaniej! Transport,
montaż w cenie! 094/3542-023,
PILNIE mieszkanie własnościowe cztero
069-034-39-75,058/76-29-512.
pokojowe. Lębork, 86-28-940,86-24-984.
----------------------------------------- 006567036066/6 |---- ------------------------------------- 006389036066/4
GOKARTY, kiosk, 0-603-078-150.
----------------------------------------- 006483036006/4

z powodu śmierci
K-2573B

TEL. 37 544 95

www.tur-plast.com.pl

Gabrieli Żyłka

składa

Rodzina

PROJEKTOR Revolution - USA, Box Light
800-762-57-57,800 x 600/75 Hz. Piani
no elektryczne Roland. 0-501-969-143,
0-503-610-674.
—------------------------—------------- 00022903K0OS/A
SIATKA ogrodzeniowa. 0-59/846-11-10.
""‘■‘ I. '■-------- ——--------------- 00849303US1/4
SIATKI, słupki - produkcja.
Transport gratis. 0-59/810-29-07.
----------------------------------------- 00628103USJ/A
STOŁY bilardowe, akcesoria, 0-607-801-521.
--------------------------- -—--00374203*0*0/4
SUKNIA ślubna. 0-504-783-724.
------------1---- ------------------------- 00885703USJ/A
WORKI foliowe - producent. Słupsk,.Spor
towa 61,0-59/84-53-226, 0-604-208-414.
---- ---------------------------- -------- 0Q7843Q3USJ/A j

BUDOWLANA - Zimowiska.
0-605-675-921.

1380 m, media, 0-696-02-99-44,
0-501-663-960.
-------- --------------------------------- 003569036066/4
DZIAŁKA budowlana - Grabno k/Ustki,
27 zł / m. kw. 0-607-041-000.
----------------------------------------- CO674703USI/4
MIESZKANIA
DZIAŁKA budowlana - Słupsk,
0-59/84-04-370.
00663403USJ/4
0-59/84-234-00 DELTA. Trzypokojowe,
rozkładowe, loggia, parter (60,3) - Lipowa
DZIAŁKA budowlana w Kobylnicy.
(65 000).
0-696*48-48-59.
------------------------- --------------- 00678103USW i
00671703US1/4

Wyrazy głębokiego
współczucia
Pani

z powodu śmierci
serdeczne podziękowania

wych. Hurt - detal, Lębork,
059/8621-957.
004300036060/4

RÓŻNE
AUTA POWYPADKOWE USZKODZONE ROZBITE

I! Auto -TANIX - Kobylnica: Części używa
ne - 059/84-29-732. Części nowe 059/84-15495. Bolesławice - .Auto Kasacja", skup - sprzedaż aut powypad
kowych. Hurt - detal 059/84-15-192.
............................
■ m&mM
I AUTO - DOMASZ tłumiki, amortyzatory,
hamulce, zawieszenia, części eksploata
cyjne, Bolesławice, 841-53-53. Bałtycka
8b, 059/8414842.

drodze

PRODUCENT bombek, ozdób choinko

SM „Dom nad Słupią” buduje mieszkania,
1406-1554 zł / m. kw. 0-59/843-01-54.

AUTO-MOTO

Wszystkim Przyjaciołom

13

SL137203

------------------------------------------ 00864 703US//4
MEBLE sosnowe. Kożuchy.
Koszalin, Morska 53A,
www.phurabka.pl
----------------------------------------- 003860036060/4
ODZIEŻ używana hurt - 3,80 kg, Koło
brzeg, 0-508-366-943.
------------------------------- —------- OOU8403KOBH/A
OSPRZĘT rybacki. 0-606-755-930.
- 00346303SLM/A
OŚWIETLENIE choinkowe, atestowane,
Ustka - Portowa, 059/8147-999.
-mmmm/*

Wszystkim, którzy tak licznie uczestniczyli w ostatniej drodze

Msza św. w Jej intencji będzie sprawowana
w dniu 7 grudnia 2003 r. o godz. 12.15
w kościele parafialnym w Wieszynie.
Tych, którzy pamiętają Anitę, proszę
o chwilę wspomnień

Grzegorza
Samborskiego

s.C.

/. / M. Mokrzeccy
75-137 Koualln, ul. Szczecińska 45
tal ./tax: (094) 343 47 S3
tal.: (094) 348 10 76, (094) 348 10 77

SAMOCHODY
• OSOBOWE »DOSTAWCZE • KOMBI

W ciągłej sprzedaży około 100 samochodów
V Koty i leasing, kupno, zamiano.
'r Formalności na miejscu.
T Wszystkie samochody sprawdzamy w CRPU i CRZ.

Koszalin, ul. Kaszubska 3
Autoryzowany przedstawiciel Górnośląskiego
Banku Gospodarczego, Towarzystwa
Leasingowego GBG „Finanse” i Bankowego
Funduszu Leslngowego.
, - Leasing na samochody nowe I używane do 5 lat
- Ciężarowe I osobowe również, beż homologacji
w PLN, USD, EURO, CHF
Inlormaojrkredytowa: lei (094) 345 91 27
tel./fax: (094) 345 91 28

PROCEDURA UPROSZCZONA

OFERTA BANKÓW:
GBG S.A.
■PKO BP,
PKO S.A.
Invest BANK
PAKIET UBEZPIECZEŃ

CENTRUM KREDYTOWO -LEASIN60WE

GE Capital BANK
DomlnetBANK
Lucas BANK
PTF

ROK ZAŁOŻENIA 1991 www.autohlt/mokrzeccy

Kredyt samochodowy do 15 lat z okresem spłaty,
również BEZ AUTOCASCO.

KREDYT HIPOTECZNY I GOTÓWKOWY W
24 GODZINY III
Pytaj o naszą ofertę kredytu I leasingu u Dealerów
samochodów nowych I używanych._ _ _ _ _

BH2176

! 0-601-78-40-02
Powypadkowe, zniszczone kupię.
- 003101036066/4

I 0-602-722-790 KOSZALIN. ROZBITE,

ZAMIANA

USZKODZONE.
- 003101036066/8

MIESZKANIA
0-59/84-234-00 DELTA. 50 ofert zamian

I Haki holownicze Słupsk,
059/ 84144-14, 841-44-13.
001039036046/4

! Mercedes - części dostawcze, ciężarowe,
inne. NAPRAWA. Mścice 17,094/316-50-67.
Koszalin, Szczecińska 57 A, „Auto Sam”, 094/348-14-83, D602-51-86-51,
0-604-75-66-96, («02-51-75-73.
---------------------- --------------------- 000377036066/6
AMORTYZATORY, tłumiki, zawieszenia, na
prawa silników. Raty!. Zygmunta Augusta
41,059/843-02-33, Inkubator Przedsię
biorczości, Tuwima 23, 059/841-30-32
wew. 162.
.----------------------------------------- 00418803604S/B
AUTO SZYBY JAAN. Sprzedaż, montaż,
naprawa, przyciemnianie. Koszalin,
34-65-710, Kołobrzeg, 35-28-281, Stupsk,
84-25-180, Szczecinek, 3746-242,
Połczyn Zdrój, 36-63-749.
-----------------------00137403K06H/B :
TŁUMIKI, katalizatory, montaż, sprzedaż.
Zbigniew Czekaj. Koszalin, Szczecińska 70,
(094) 346-76-64.
----------------------------------------- 0040550360(6/4

mieszkań własnościowych.
--------------- ;-------------------------- 00878I03USJ/0
KAWALERKĘ (35) w Kusowie na Słupsk
(dwupokojowe). 059/842-08-75.

NIERUCHOMOŚCI
Stowarzyszenie
Środkowo-Pomorskie
Pośredników w Obrocie
Nieruchomościami

SŚPPON

DELTA 0-59/84-234-00.
www.delta.slupsk.pl

ooeriiosusw

KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI.
Słupsk, 84-11-662.
www.krynicki.com.pl

M863603US/4

MERKURY, 840-32-32,
(«01-655-377.
www.merkury-slupsk.gratka.pl

KUPNO
SAMOCHODY
AUTA całe, powypadkowe skupuje firma.
Słupsk 842-90-83,0-609-102-992.

OMEGA 059/84-14420
www.nieruchomosci.slupsk.pl

00886103USJ/4

004518036066/4

------------- —-------------------------- 00119703SLBH/A ’■

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o nagłej śmierci naszej koleżanki

całej Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Kolegom z Zespołu Szkół
Mechanicznych w Szczecinku, Księdzu Proboszczowi parafii Lotyń,
krewnym, przyjaciołom, delegacjom, sąsiadom, młodzieży i znajomym za
modlitwę, troskę, złożone kondolencje, wieńce i kwiaty
serdeczne podziękowania

TERESY KANI
Mężowi i Synowi
składamy

wyrazy szczerego współczucia
Koleżanki i Koledzy z Gimnazjum nr 2 w Szczecinku

pogrążona w bólu Rodzina
G-348103SLSB

AUTO HANDEL KOMIS

0-694-226-983.
------------------------------------------ 0O8848O3USJ/4

pozostaje w sercu i pamięci bliskich”

składa

MATKA

G2453

ANTYKI, meble, wszystkie starocie, itp.

„Nie umiera ten, kto

naszego kochanego Syna, Brata, Wnuka

ANITA STRUSKA

Płatne gotówką !

G4530

BH/4588
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$ KROS TV SAT T*.*“1^!!11
TUNERY CYFROWI

- OSOBOWE. CIĘŻAROWE
ROLNICZE. SPECJALISTYCZNE

MOOUŁY * KARTY * OBROTNICE * AKCESORIA TVSAT

Sławno, ul. Jedności Narodowej 1,810 36 33
Kępice, ul. Niepodległości, 858 52 85
Kołobrzeg, ul. Gierczak 12 E, 35 234 43
Białogard, ul. Dworcowa 1, 312 59 54

Miastko, ul. Armii Krajowej 29,857 21 50
Ustka, ul. Wyszyńskiego 1,814 78 00
Darłowo, ul. Wojska Polskiego 64,314 60 00
Połczyn Zdrój, ul. Demokracji 1,366 50 36

W

MODUS • MOn im LISOWSKI ZDZISŁAW
78-200 Białogard, ul. Szosa Połczyńska 1A, tel. 312 00 08, lax 312 00 00

itoo

GARAŻ (ul. Grażyny).
059/844-19-17,
0604-142-152.

! 059/840-25-40
|

.Enigma' Nieruchomości.

I GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI, W. Polskiego
38,059/84-270-17,0-607-56-83-79,
www.gielda-nieruchomoscl.slupsk.pl

0504-116-140.

-------------------------———----- nonom»
POKÓJ do wynajęcia. 059/844-3028.

------------------------------------------------------- — 00273d03K06H/B I

IREMID. 0-59/842-33-90,0-606-21-20-04,
SIENKIEWICZA 20. POSZUKUJEMY NOWYCH
OFERT. WWW. REMID. SŁUPSK. PL

-----------

mmmm

AR - HAND Nieruchomości,

----------------------------------------- «mscmi/A

LOKAL (120) Zatorze. Słupsk,

---------------------------------------------------------- OOSHOttO«/!

--------------------------------------------------- OOMJ103US)/*

POKÓJ. 059/84-249-77.
POMIESZCZENIA magazynowo - biurowe,

pralkonaprawy. „Polarserwis”,
Wileńska 12 B, 059/840-38-30,
0601-789692.

------------- 1-------------------------------------------------- Miutmy*

-----------------------------------------------------------00]7<7M*0*yi

LOKAL (54) centrum WEX, 8411-029.
---------------------------------------------------------- 0M9MWMOT

——-------------------------- -—......

NIERUCHOMOŚCI - Kaczyńska,

SŁUPSK (centrum) lokale sklepowo-biuro-

059/84-12-583.
— -------------------------------------micmm*

we. 0608-167-940.

SPRZEDAM
BOKSY: Manhattan - piętro i targowisko
Wolności. 059/84-55629.
1
MUMNRU
BUDYNEK gospodarczy (300) - Dębnica
Kaszubska. 0692-257-334,0606-539-167.
— -----------------------------i------ mmmm
DOM w Mielnie 320 m. 0603-895-610.
———------------------------------ mmmm
DZIAŁKA 4000 m kw. Bory Tucholskie,
022/ 758-51-21,0606-990201.
-----——-------------------------------------------- OWMIOiAOBH/A

GABINET kosmetyczny - sprzedam, wynaj

OOtWOJUM

ŻALUZJE, ROLETY, OKNA

STANCJA studentom, 0696-217-232.

--------— ----------------------------- mmmm
STOISKO do wydzierżawienia.
059/84-25069,
-------------------------------------------mumm
STUDENTOM i uczniom. 059/84-352-36.
—--------------------------------------- mmuh
USTKA, dwupokojowe do wynajęcia (400),
059/845-45-19.
----- 1---------------------------- ------- OWUBMM&'l
WYNAJMĘ trzypokojowe, 094/345-1960.
------------------:-----------------------mmmm»

--------------------------------------- mmm/A
I PODCIŚNIENIOWO. 0-59/84-36-879,
0-606-192-716.

----------------------------- omw«3um«
1 PRANIE, maglowanie w 24 godziny.
j Odbiór i dowóz gratis.
■ Słupsk, Zygmunta Augusta 41,
059/843-29-71.

lodówkozamrażarki.
AGD - części akcesoria.
Eltech Wolności 11A 059/840-30-11
----------------------------------------- tomożiuw

mirmmri

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

|

..................------------------------------------- — 00885503USJ/A

GARAŻ - śródmieście. Słupsk,

TYTANOWE
NOWEJ GENERACJI

Bezpieczniej, cieplej, ciszej

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

W

SPRZEDAM

MMU03US»'l

RURY kanalizacyjne - najtaniej! „Budżel”
Słupsk, Bałtycka 10 a, 059/842-52-62.

GARAŻ (Poniatowskiego).

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

059/848-27-50.

„SERWIS-DACH” SŁUPSK, POPRZECZNA 7,
TEL./FAX 0-59/840-23-60. DACHÓWKA
CERAMICZNA, CEMENTOWA, BLACHODACHÓWKA, OKNA DACHOWE, PAPY, RYNNY,
IZOLACJE DACHU, CEGŁA KLINKIEROWA.

—i------------------------------------------ rnsmusu

GARAŻ (Poniatowskiego).
Słupsk, 84-34-913.
——---------------------------------- mmasa*
GARAŻ blaszak (Zamoyskiego).
Słupsk, 0608-500227.
---------------------------------—— auMsisi/t
GARAŻ Hubalczyków. 0507-184-777.
------—----------------------------------------------- OO3471OJSŁS4/0

GARAŻ Hubalczyków. 059/84-72672.
----------------------- :----------------- mnmwi
LĘBORK, garaż IAWP (obok Orlenu).
0600312-718.

343-89-40.

markecie .Real", 0502-247-244.
r-----------------------------------------m/moms/A
SPRZEDAM dom w Drawsku Pomorskim,
0692-861-864.
-------------------------------------------——------- 00243M3KOW8

—-----»------ .................................. —-- ----- 00347103KOAG/A j

BIURA PODATKOWE
BIURO rachunkowe. 0-59/84-34-926,
-------------------------------------------------------- - 0OS4UO3SiHyl

KSIĘGI - podatki - ZUS.

I Do wynajęcia lokale biurowe, handlowe,
na małą produkcję w Centrum „Za Rzeką”
Słupsk, Kilińskiego 31,059/840-36-55

-------------------------------------------- mmoxuH/A

059/840-20-62, 842-10-94. „Domus".
Mieszkania, domy.
—---------------------------- ——— mi4imm/A
BIURA (centrum) - taniol
0-59/81-31-332.

BOKS „Manhattan” - parter.

■
0-59/8483266, 0692-458-349.

TELENAPRAWY

monitorów, drukarek.
Słupsk, 84-30465.

---------------------------------------------------------- 0034W03SIS4«

00 wynajęcia dwupokojowe (53) z gara
żem, nieumeblowane, Leszczyńskiego.
0608402631.
------------------------ — ---------:— ommust/A
00 wynajęcia mieszkanie, Sportowa 35.
----------------------------------------- mansiswł
00 wynajęcia pomieszczenie (250) blisko
Słupska. 059/84-71-901.
----------------------------------------------------------- MMU03SIW«

OKNA
DRZWI

0602-307-206.

ALARMY w obiektach, kamery.
059/84243-70. ELSER - Muchnicki.

Oferuje blachy docinane na wymiar

M

.

jyiM I

_______

c

a<ix'

6. Orynnowanie (miedź, tytan-cynk, powlekane, alucynk, pvc)
7. Płyty warstwowe

ra, firmy. 0-693-549-134.
---- —-------------------------------------------- -- OOOS33O3LÄ0I

---------------------------------------- ——--------00**3003*0»(£

30% taniejl Gładzie, remonty, hydraulika.
6606972-785.
-------------------------------------------- —------- - 0Mas#)3iw |

30% taniejl Remonty, wykończenia. Hy
draulika, gaz, c. o. 659/8461-786.
------------------------------------------ mumm ,
CYKLINOWANIE bezpyłowe. Układanie.
Słupsk, 659/84343-20,
6601-64-1692. Kaliszewski.
0033I303S1»« !

----------------------------------- *

MMMMM

DEKARSKIE I ogólnobudowlane.
- OO886OO3US0I j

HYDRAULICZE

kompleksowo, tanio.

659/84242-28.
—1--------------------——---------- mimusvA j
HYDRAULICZNE. 6501655-812.

AUTOZABEZPIECZENIA. Radioodtwarza
cze. Auto - Plus 059/8414145.

! --------------------------------------------------------- 00895103*06(01

! 0-602-33-22-23.
Przeprowadzki, winda.

OSOBOWYM, dostawczym.
059/84611-10.

Infolinio: 080110077; yrww.c*nlnjm-iak.*du,ol

75-601 Koszalin ul. Zwycięstwa 113,
Ul: O*>8/348 14 22 do 24
POLICEALNE STUDIUM
DAJĄCE TYTUŁ TECHNIKA
Inłormatycziu • Rachunkowo!! • 8HP
Prawno Administracyjne • Architektury (program
Aulo CAD, Corel! • Turystyczno-Hotelarskie
Kosmetyczne • Multimedia i Organizacjo Reklamy
Detektywów i Ochrony RotkowsklŁCzerwlAskl
Pracownika Socjalnego • Rolnicze • Fizjoterapeuty
POLICEALNE STUDIUM
DAJĄCE TYTUŁ SPECJALISTYCZNY
Marketingu i Reklamy • Architektury Wnętrz
Sekretarsko Asystenckie • Menedżerskie
Dziennikarskie • Rochunkawaici I Finansów
Zarządzanie Personelem • Barman • Kelner
Masażu Leczniczego • Obsługi Celnej I Spedycji
Rysunku I Malarstwa • Logistyki • Menedżera
Gastronomii • Fotografii Reklamowej • Fryzjerstwci
Konserwator Mebli i Zabytków
Sprzedawco Handlowiec • Stylizacji i Wlzażu
Wokalno-Aktorskie
CZESNE OD 50 ZE
MOŻLIWOŚĆ NAUKI BEZ OPtAT

------------------------------------------------------MUOMSUM

REKLAMA

I ANGIELSKI WEEKEND.
GLOBO, 0-59/846-66-66. WWW. GLOBO. PL

---------------------------------------------------------- 003963O3K0*G7*

ELEKTRYK, 059/840-35-25.

------------------------------------------------------------------ M1029O3S18«/*

KOMINKI NORWESKIE. 0-695-518-605.
---------------------------------------------------------- OO83O3O3US0I

MEBLE na wymiar: kuchenne, łazienkowe,
szafy, garderoby, lustra kryształowe. Pro
mocja - montaż gratis! „KRYSTOM”. Ko
szalin, Wąwozowa 15A, (094) 3416354.
------------------------------------------- -------------- M40S«m*W

NAGROBKI tanio, raty. Słupsk, Dąbrówki
18. 059/84-36505.

PRACOWNIA kominków, mebli „Cyprian Fi

PODRĘCZNIKI:
SZKOLNE,
AKADEMICKIE, JĘZYKOWE

ANGIELSKI - korepetycje.
659/84-32-324.
-----------------------1—«4------------- mimun/A
CHEMIA korepetycje. 659/84-57655.
---------------------------------------- - mmmm
FRANCUSKI, włoski - tłumacz przysięgły,
091/322-2568, 6606082419.

PROFESJONALNE szkolenie przedłuża
nia, modelowania paznokci, pedicure
leczniczego. Koszalin, tel./fax
094/345-2696.
00038*03*0*87*

MEDYCZNE

SCHODY - producent. 059/8426671.

I! Brodawki, kurzajki, zamykanie rozsze
rzonych naczynek na twarzy, inne LASE
ROWO. Alergiczne testy, odczulanie. CHI
RURGIA, NEUROLOGIA BICOM-MED, Ko
szalin, Piłsudskiego 73 (0 prefiks 94)
3404940.

--------------------------------------------——------ 0OmiO3S«VA 1

--------------------- •------------------------------------ 00286903K08łVC

lip”: wkłady, montaż, Koszalin, Lutyków,
094/347-5627,6508398904.
----------------------------------------- --------- ■—— 00308»033<08K/B

tinbięgo/wUa

I ANGIELSKI. MATURA. ZAPISY BEZ
WPŁAT. PODRĘCZNIKI, RATY, WYKŁADOW
CA PAP. 700 ZŁ. GLOBO, 0-59/846-66-66.
------------------------------------------------ ■-----— «853103US3/I

------ -------------------------- '■------------------------- OO3457O3SLSf08 j

kraj i zagranica PKS Koszalin,
34-78-781.

KUPON RABATOWY

WYTNIJ I PRZYJD
PIOTR CEGIELSKI I S-KA

>... idealny prezent pod tchoinkę

' 3

od 1 do 20 grudnia!

20%

Uprawnienia
Publiczne/
CertyfikatSzkoły
ISO 9001:2001

W ramach czesnego kurs komputerowy gratisl

6605408555.

WYNAJMY okolicznościowe

n

Ä

CENTRUM

tm

REMONTY. 059/8468135.6504722-349.

PRZEPROWADZKI meblowozem.

- żaluzje, rolety, markizy,
napędy, bramy.

‘ IM*

NAUKA

---------------------------------------------------------- 00688SOJUSM

------------------------------------------------------------- — 00131703S1SH/* j

84-24-884 Słupsk

Tf

REMONTY A-Z - gładzie, panele, glazura.
659/844-35-34,0601-172624.

KOMPLEKSOWE sprzątanie mieszkań i do
mów. 0602-364467.
-------—------------------------------ «mmjsi/A
MEBLE kuchenne na wymiar, rabat 15% +
projekt, montaż gratis. 059/8414869,
Słupsk, www.kostol.com.pl

TRANSPORT

Meblowozem - przeprowadzki,
winda.

k

---------------------------------------------------- niMOUMM

AUTAALARMY. Słupsk, 0-59/84-11604.

0601652-588 „BLIŹNIAK”,
Chodkiewicza 20.
Rolety na okna PCV, rolety zewnętrzne,
verticale. Promocja!

tst

MILAN. Szafy, garderoby, zabudowy.
059/8466310, Lębork 862-14-86.
Sprzedaż detaliczna i hurtowa.

KOMINKI - duży wybór, akcesoria: Decor,
Słupsk, Szczecińska 61 a. 059/84-34-109.

0-602-284-693

świąteczna

6605624667.
■——------------------------------------—• 003377035154«

-----------------------------------------------------------OM16103XMM

I! 0-59/841-79-00,

1. Blachodachówka m kw. - już od 20,93 zł + 7%VAT Promocja |
2. Trapez ocynk m kw. ■ już od 13,99 zł + 7% VAT
3. Trapez alucynk m kw. - już od 17,24 zł + 7% VAT

059/843-92-31,0607-288-199, gazowe,

---------------------------------------------------------- 00123MiSl«V*
-----------------------------------------------------------0809703*08101

------------------------------------------------------ — OOŻ31OO3US0B

PBH „ALEX-DACH” Kołobrzeg, Janiska 11
tel./fax (094) 35-260-61

SPRZĄTANIE - przychodnie, gabinety, biu

co., hydrauliczne.

ELEKTRYCZNE. 059/814-79-99,

——-------------------------------------------------- 00361103K0J

WIDEOFILMOWANIE. 659/84042-31,

KS127203
006385031750*

06016465-25, Ustka.

I 059/ 842-35-34
„Gama-Color”
Słupsk, Morcinka 21.

0-59/84369-18,0600-286917.

OKIENNE

I Tapetowanie natryskowe, gładzie, malo

------------------------------------ 1- ---- — ausjicucwe

ALARMY, MONITORING

PRODUKUJEMY
W SYSTEMIE TROCAL
\

(094) 348-92-21

SYSTEMY

0(811503*081«

-------------------- ------------------------------------ 0034440JSLS8/A

---------------------------------------------------------- 00722903Ü

TELENAPRAWY domowe, tanio.

BLACHY BUDOWLANE - IMPORTOWANE

4. Obróbki blacharskie
5. Folia zbrojona

PROFESJONALNE czyszczenie i pranie dyi wanów. 059/84-229-26,0691-301668.

(róg ul. Bema)
tel. kom. 0 692 961 028

0602423697
------------------------------——— oanraossisfw
! Naprawa RTV.
Stupsk, 8485563.

------------------------------ ——mumm/a
NAPRAWA sprzętu RTV,

BOKS Wolności. 0-508-259634.

----- --------------------------------------------- -------- «HWJOJUSW

Słupsk ul. Waryńskiego 4
I! Telepogotowle Słupsk 842-17-21,

Słupsk, 8456817.

BOKS „Wolności” do wynajęcia.
0-59/8444-878.

PRALNIA dywanów. 0-59/842-11-89,
0-691-512-136.

ROLETY

---------------------------------------------------------- MIM203US*»

1 Naprawa telewizorów Robert Deszcz.

0-502-760-973.

-------------------------------------------------:-------- «M5M03USW

POSIADAMY CERTYFIKAT ITB-191/01

0-504638926.

WYNAJEM

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

CYKLINOWANIE. Remonty. 0692-944672.

tapicerki, mycie okien. 0-59/8434742,
f 0605-122-143.
------------------------- -------—■— mimjWA
PODCIŚNIENIOWE. Najtaniej!
0-59/84-12-736, 0-505-205-246.

+LECH ?

WYWIADOWNIE

(059) 822-50-65

Koszalin

orfcis

I FRESCO. TAPETOWANIE NATRYSKOWE,
REMONTY. 059/8-456-888;
WWW. FRESCO. SŁUPSK. PL

CYKLINOWANIE. 6508-36-7610.

PODCIŚNIENIOWE czyszczenie dywanów,

m

(059)840-39-18

Bytów

„Remonty”. 0604-228115.
---------------------------------------------------------- M33WBSIS8«

HYDRAULICZNE. 059/84-44681,

WYSOKA JAKOŚĆ!
NAJLEPSZA CENA!

Słupsk

Szczecinek (094) 372-13-63

----—------------ — mmm j

DOMIX

ODSTĄPIĘ punkt gastronomiczny w hiper

REMONTY

0606-43-2168.

USŁUGI

;--------------------------------------------------------- OMWMWI

Gdynia 669-71-97

------ —-- ------------------------

Słupek ul. Wojska Polskiego 29 tel. 059
8413072; ul. Sienkiewicza 5 tel. 059
8420207, Koszalin ul. Gnieźnieńska
57 tel. 094 3426877

----------------------------- I---;-------- 00330103SLS6/A

NCW - skup, odzysk wierzytelności. (094)

Słupsk 845-67-52
Koszalin 342-38-49

----------------------------------------------------- OMW03US«

www.me.nl <£>0801 «08 «08

059/84-249-52.

CZESNE 140 zł m-c

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

I!! Żaluzje, verticale, rolety „Linda , Źół---------------------------------------- mammt
kiewskiego, 059/843-73-73.
DYWANY. 0-59/84-38-911.
---------- —-----------------------— miximvA 1 ——-------------------------- — mumm

mę. Słupsk, 0505656-131.

Okna

Zajęcia w soboty i niedziele.

wanie. 0-59/8442-957.

czyszczenie vertical!

BUDOWNICTWO

gdrewniane

Kom. 0 606 724 712

!!! Pers. Pralnia dywanów i tapicerki.
059/84344-53.

mwam»

DOMOWE pralkonaprawy

kalny w domku dla jednej osoby.
Tel. 094/346-8164.

CZYSZCZENIE

059/844-2246.
-----------------------------------------

U

wl rok
lub1/2 roku

----------- ----- ■ ----------------- — 00106103SLBH/A

I! PRALKONAPRAWY
CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI,

centrum Słupska 8 - 16, 059/8444-166.

RAMY SEGMENTOWE - PROMOCJA - 4 CM
OCIEPLENIA - 00 1990 ZŁ BRUTTO
Z MONTAŻEM. GARAŻE, DRZWI, OKNA,
ROLETY. MEGA 059/842-96-33,
842-96-40,0-94/343-25-71.

lilii Arged Słupsk, 059/843-5468,
84-56-156. Pralkonaprawy, zmywarki, lodówkozamrażarki, mikrofalówki.
------------------------------ :---------- mnmiM

——-----------------------------------------mtsmtsv»

SAMODZIELNY, umeblowany lokal miesz

059/84-14-993,0605-374-601.

U-467/4371

NAPRAWA SPRZĘTU

ŚREDNIE I MATURA

• WÓZKI
• ŁÓŻECZKA
• POŚCIEL
• ODZIEŻ
• AKCE80RIA
•ZABAWKI

tanie]!*u

Koszalin, ul. Zwyci

Ł

Menu na stronie WWW

hotel;

PHHH
Cena obejmuje:

Promenada Gwiazd 34
Tel. (091) 3280106, 3280098; Biuro 3280912, Fax 326

www.hotelslavia.pl
SPRZEDAJEMY PRYWATNE APARTAMENTY 60M OD MORZA.

-

-zakwaterowanie gości 31 grudnia
- bal SYLWESTROWY, godz.20.00
- śniadanie 1 styczeń 2004

^ ^

^
>1
,___

BAL SYLWESTROWY - 320 zł *
* cena bez pakietu pobytowego
U425

Ogłoszenia Drobne/Ogłoszenia

PIĄTEK - NIEDZIELA, 5-7 GRUDNIA 2003 ROKU

15
!! Gabinet chirurgiczny.
OZONOTERAPIA. Choroby odbytu,
naczyń, stawów: diagnostyka i leczenie.
Brodawki, kurzajki, włókniaki,
wrastające paznokcie, odciski - laserowo.
094/3412-875, 0-602487-867.
--------------------------:--------------------------------------- umxMBw

! IRYD0L0GIA - określanie stanu zdrowia
na podstawie badania tęczówki. Ziołolecz
nictwo. Terapia bólów, masaże kręgosłu
pa. „MEGAVITA" - Władimir Stepowy,
Koszalin, Wojska Polskiego 24-26,
094/341-14-63.

ŚWIĄTECZNA promocja - SANATUS - zniż

POSZUKUJĘ zespołu muzycznego lub

BEZBOLESNE leczenie stomatologiczne,
protetyka, zachowawcza, raty. Koszalin,
Modrzejewskiej 13/2,094/346-58-30.
----------------------------------------------- -—--------— 0MM1OM0ÄW

; -------- - ----------------- ----------

00848303USJ/A

PRACA

CEBULA Dorota I Witold - Gabinet Stoma
tologiczny - pełen zakres, lasery, ultra
dźwięki. Poniedziałek, środa, piątek 1618.30. Koszalin, Zgoda 9/04,340-22-61,
0-602-32-10-64.

- - - - - - - - - - - ;- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tMisronwą/4

ABY zarabić sprzedawaj kosmetyki AVON-U. 059/810-27-54, 0-606762-522.

------------------------ - -------- - 00117703SLBH/A
AGENTÓW na bardzo dobrych warunkach

0OH3O03US//8

prowizyjnych od zaraz zatrudnię na umo
wę. 0-693-706959.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ——- oowraoo*/» | — ------------------------------------ mmoiusi/k
BIURO Promocji Reklamy zatrudni.
ANIA, 0-603-705-198.
---------------------------------------- - mimim/i 059/840-1661.

- - - - - - - 0000s<03*08«»»

trudnię.

| ----------------------- —-------— OWlSSOMOłS/»

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

CHAŁUPNICTWO. 6507-380-192.

0080D03USM

------------------------------- ------- 0082W03W»

ATRAKCYJNE, Kołobrzeg, 0-694-173-740.

------------------—---------------— 00<2»10S«0ex/» CLUB w Poznaniu zatrudni dziewczyny,
zakwaterowanie (wysokie zarobki).
BLONDYNKA. Słupsk, 0-605-317-508.
--------------------------------------- OMTOMI»» I 6501-706-708, 0-61/814-25-54.

CZARNULKA. 0-505446-103.

!

-----------------------------------------------------------003*80088186*

DIANA zatrudni krawcowe.
! 659/84-21-872.

CENTRUM Dentystyczno - Anestezjolo
giczne, codziennie. Koszalin, Świętego
Wojciecha 24,094/348-06-20.

-- -------------------------------------- ----- ------------ 00191001K(M<ą/A

--- ------------------------ -- ---------- OMUMJKIWH

EWA 35-latka. 0-693-469-974.

CHOROBY PRZYZĘBIA - KOMPLEKSOWE
LECZENIE, GABINET PARODONTOLOGICZNY KATARZYNA ROMAN, SŁUPSK, SIEN
KIEWICZA 5A/ 2A 0-600-047-849,
84-25-100.

... "

DŻESIKA Słupsk, 0-606426-664,
059/842-60-98.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —— «mąsojus//»

MATRYMONIALNE

ROZRYWKA

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

j ----------------

nieruchomości gruntowych, położonych w Darłowie przy ul. Plażowej 3a, Władysława IV 9
i Dygasińskiego 2a przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich
użytkowników wieczystych,
- nieruchomości na terenie m. Darłowo przeznaczonych na cele pozarolnicze do dzierżawy
na rzecz dotychczasowych dzierżawców,
- lokali mieszkalnych nr 1,2, 3 i 4 w budynku przy ulicy Zachodniej 11, przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

Na podstawie art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46
z 2000 roku, poz. 543 z późn. zm.), Prezydent
Miasta Kołobrzegu informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Kołobrzegu przy ul. Ratuszowej 13
wywieszony został do publicznej wiadomości na
okres 21 dni wykaz o wydzierżawieniu na okres od
01.12.2003 r. do 31.05.2004 r. działki nr 57/2A,
o po w. 22 m2, położonej w Kołobrzegu przy
ul. 6 Dywizji Piechoty, przeznaczonej na ustawienie
garażu blaszanego przenośnego.
BH/4587B

0M545O3KC8K/»

STUDENTKA szuka pracy, obsługa kompu
tera, kasy fiskalnej i urządzeń biurowych,
i min. sanit. 501453985

| ------

00182703*0*0/6*

ZAPRASZAM panie do współpracy w klu
bie nocnym. Koszalin, 0802-758655,
094/340-5699.

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

Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr 19 i 20 Urzędu Miejskiego w Dar
łowie osobiście lub telefonicznie pod nr (094) 314-22-23 wew. 207 i 210.
K-2573

- 00252003*0*0/»

j

■ 00391003*04(3/4

z rodowodem. 0-505-923-130,
0-501-575-127

MASZYNY ROLNICZE

-

URSUS 1212 kupię.
0-59/811-14-89.

094/318-11-90.
- 00254003*0*0/4
00855703US1/4

JAMNIKI. 0-59/840-36-13.
ogierek S. P. 19 miesięcy.
094/37-362-17, po 20.

- 00457003K08W/4

SPRZEDAM

TURYSTYKA

00047303AOBH/A

i

- OO3420O3SIS0/A

KLACZKA S. P. 7 miesięcy,

UŻYWANE

POSZUKUJĘ sponsora dla sportowca.
0-503-176-388.
---------—------------------- ----- OO3459O3SLS0/A

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

00348003SLSB/A

BASSETY - szczenięta,

100 zł Tuwima/Wita Stwosza.
0-608-66-55-64 Słupsk.

BILETY - www.cmpa.pl, 094/346-2626,
346-24-04.
-------------------------- —---------- - 00228303*0*0/4
GLOBTOURIST - wynajem samochodów:
osobowe, mikrobusy, autokary, koncesja,
kraj, zagranica. 094/354-26-77,
0-601-555-174. U461

0-59/84-40-296.

AMSTAFFY superszczenięta

PARKING, abonament 80 zł, garaże

OWCZARKI niemieckie,
0-694-769-060.

BMW 730 D, 99 rok, granat perła,

- 00459203*068/4

bezwypadkowy, idealny. 85 tys.
Tel. 697225833. Pilne.

i --------------------------------------------

SHAR-PEI szczenięta,
094/318-11-90.
- OO2540O3KOK0/B

*»175708*0*6*

FIAT 126, 94 r„ 1.500 zł,stan tech. słaby,

SYBERIAN husky - szczeniaki,

bez przeglądu i ubezp., Szczecinek,
0-504-157-259

094/3-412-297

---- -- ---------------- -------- —------ 00182703*0*8«
MEBLE największy wybór. Ustka,

SZNAUCERKI, 094/3642-677.

Słupska 7; 059/814-81-14.

SZNAUCERY miniaturowe,

-------------------------------- ;--------------- 1--------- 00450203*060/4

094/340-36-26.

- 00255903*0*8/4
- 00252203*0*0/4

SPRZEDAM autocysternę - STAR o poj.

LOMBARDY

3500. 0602-576131

......... ...........................................................0017*103*0*6« j

SZNAUCERY średnie, 094/314-96-46.

SUKNIA ślubna.
0-694-926548.
- ooooooosioe*'«

j ----------------------- - ------------- 00MUO3US!/»
DO Tele-2, Koszalin, 0-502812-522.

1 ------------- ----- ----------------- — 0M599O3USJ/4

stosownie do ort. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomością
mi /tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 45, poz. 543 z późń. zm./ informuje, że na tablicy
ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Darłowie na okres 21 dni wywieszono wykaz:

LOTERIA wizowa. 0-604-786-1022

LOMBARD. Słupsk, Norwida 19,
059/84-362-14.

j------------------------------- ——----- cokiimokis/k
FIRMA płaci 3 000 miesięcznie umiesz
GOLUTKA, Kołobrzeg, 0-692-964-998.
czając reklamę na samochodzie, domu,
---- -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - ;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - OOMMMM*
działce. Zapewnione umowy. Przedsiębior
KAMA. 0-50347-98-14.
----------------------------- —------ OO08SOO3USV» stwo „Alfa", Legnicka 84/86,41-503 Cho
rzów, przegródka 7. Załącz znaczki na list
----OOMOJOBlM/» KAMELIA Słupsk, 0-503-77-55-62.00393003*04(3/4 l polecony.
ESPERAL, obdukcje, 094/342-0242.
—1--------------------------- —-— mmimkc/k
KOBIECA 25-latka. Stupsk,
— -----------mmomw
FRYZJERKĘ męską zatrudnię „Sebastian”,
0-694-105-347.
GABINET DĄBROWSKI Wojciech, BRATOŚ
Ustka, 6502-316282.
Ryszard. Chirurgia ogólna: tarczyce, prze
j---------------------------- —------- 00*15*0»««!/»
NICOL. 0-503-47-98-14.
pukliny, żylaki... Chirurgia estetyczna:
-------0000500JUSJ/0
KLINIKA „SALUS” ZATRUDNI LEKARZA
twarz, uszy, nosy, piersi... Llposubcja. Cel
NIGHT Club. Koszalin, (094) 348-06-47.
MEDYCYNY PRACY. SŁUPSK, ZIELONA 8,
lulitis. CERTYFIKAT HOLENDERSKI. Reje
Zatrudnimy, zakwaterowanie.
TEL. 059/840-1940 (KONTAKT: KIEROW
stracja, 094/34-21-552, 347-16-64,
NIK ADMINISTRACYJNY).
OLA 0-501-805-352.
!------------------------ -——---------mxmkOBn/i
0-601-726-305,0-601-266-950.
00059903USJ/8
---i11----------------- ,— mWHIM/k
KLINIKA „SALUS” ZATRUDNI PIELĘGNIAR
PARA BI. 0-501-93-62-88.
GABINET Dermatologii Ogólnej, Laserowej
KĘ INSTRUMENTARIUSZKĘ. SŁUPSK, ZIE
• OO0599O3USJ/C
I Estetycznej lek. Maria Luśnia - KondaLONA 8, TEL. 059/840-1940 (KONTAKT:
PATRYCJA, 0-696-158-006.
szewska, Koszalin, Kubusia Puchatka 36.
00415303*040/4 KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY).
----------------------- —----------- — ommwH
Rejestracja telefoniczna
POMYSŁOWA 20-letnia. Stupsk,
KORMORAN w Rowach zatrudni: fryzjera w dni powszednie 094/342-08-20
0-503-324-542.
ooemm/B wymagania: odpowiednie przygotowanie
www.republika.pl/dermest_kondaszewska
------------ —------------------------ 0O3834O3«ai<»t
POSTAW na doświadczenie.
zawodowe, dyspozycyjność; rehabilitanta
GINEKOLOG, zabiegi, bezzabiegowo, za
0-506-365-459.
j i fizjoterapeutę - wymagania: odpowiedOO003OO3USJ/A
biegowo, 0-603-666-954.
j nie przygotowanie zawodowe, znajomość
SARA. 0-698-249-668.
------ T-------------------------------- otmmmt/A
rnimm I j. niemieckiego oraz dyspozycyjność.
HTTP://WWW. KRUPIŃSKI. UROLOGIA.
659/8141-941, 6600-221-789.
SYLWIA. 0-698-170-214.
WIZYTÓWKA. PL
00875003USJ/4 i---------------- —------------------------ - mmmvk
-------------------- -——- .-----------------KORMORAN w Rowach zatrudni: kelnera,
TRZYDZIESTOLATKA, 0-501-920-108.
IMPLANTY (wszczepy) zębowe. Gabinet
—
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ootttNMUo* | barmana - wymagania: wykształcenie gaDentystyczny, Szczecin - Warszewo,
ZADZWOŃ przyjedziemy 0504-641-678.
I stronomiczne lub kelnerskie, znajomość
tel./fax 091/460-67-99,0-602-111488,
Zatrudnię.
j. niemieckiego oraz dyspozycyjność; recep
------■------—--------- [--- i----------- MUBM/k
www.implantgrot.com
cjonistę - wymagania: wykształcenie hote
------ ---------------------------------00290103*M(W
ZADZWOŃ, przyjedziemy: 0-507-560-640.
larskie, znajomość j. niemieckiego, dyspozy
------------------------------- ----- --- ---------------- 00871903LÄI/4
ŁUSZCZYCA, BIELACTWO,
cyjność. 659/8141-941,6606221-789.
0-601-214-388.
------—-------------------------------- tmmmm/k
---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;- - - - - - - - - - 0MU03MMy«
PODEJMĘ pracę - mgr inź. ochrony środo
ODTRUWANIE alkoholowe, również
wiska, specjalista ds. jakpści, w systemie
w domu pacjenta. Esperal.
HACCP, angielski, komputer.
PANNA 24 zapozna skromnego kawalera.
0-602-706-553.
059/ 841-27-15.
659/8438587, 6501-711-389.
---------------------------------------- mmmm»
----- --- —*--------------- -——— OOUSMMMj/» —--------------------------------- 00085903US//«
PRAXIS Lecznica Chirurgiczna. BEZPŁAT
SZUKAM żony. 0-608-225-613.
POSPRZĄTAM, zaopiekuję się osobą star
NIE! Operacje: przepuklin, tarczycy, żyla
------------------------------------------ «mmm/k szą, dzieckiem, 094/345-19-00.
ków. Laparoskopia. Kruroskopia. USG.
j —--------------------------------- ---- 00252503*0*8/0
Konsultacje i zabiegi ortopedyczne i neu- i
POSZUKUJĘ konsultantów do obsługi
rochirurgiczne. Koszalin, Szczecińska 32,
klienta (studenci zaoczni). 6603-386352.
informacje: 34340-64; rejestracja,
------------- —----------------------- 00256103*01(0/«
0-603-990401.
DOM Weselny. 094/347-11-77.
PRZEDSTAWICIELI handlowych, mężczyzn
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ooossmoo*»»
----------------------------------------- miotą/»
do 28 lat, wykształcenie min. średnie,
PROTEZY dentystyczne w 3 dni.
HOTELIK Gwardia - przyjęcia, bankiety,
prawo jazdy kat. B, dyspozycyjność.
Gwarancja. Słupsk, 059/842-36-77,
konferencje, noclegi. Koszalin, Falata 34,
659/847-3880.
0-609-85-00-59.
tel. 345-13-21, fax 3464681.
----------------- :-------------------—OMSutmt/« I ------------------ ---------------------- 00096203*00^4 --------------- -----------------------— ammiiwk
PRZYJMĘ do pracy przy bydle mlecznym
I od zaraz, 6602-296-335.
1

- 0025*403*0*8/»

AMSTAFFY - tanio!
— 00883303USJ/4

----------- -- ---- -------------------- - 003*7803S*Są/»
ŻYTO, płatne gotówką, 094/31482-56.
------------------- ------------------- - 00257203*0*0/4

00306403SLS6/»

5 byłych akwizytorów do sprzedaży bezpo! średniej odzieży. Słupsk, 65067617-22.

i

--------- —-------------- ----------- 00445603*08*/*
ZBIORNIK do opryskiwacza 4001.

LOTERIA wizowa, 0-608-627-348.

ZESPÓŁ muzyczny z wokalistką,
i 094/35-234-93, 0-505-299-057.
i ------------—---1--------------------- 00445003K06H/A
ZESPÓŁ muzyczny. 0-503-39-84-91.

W4J800»MH'I

ASIA. 0-504-835-545.

SPRZEDAM

SKUP zbóż paszowych) 6505-399-011,

059/8118610.

00458103K0BH/Ą

AGNES Kołobrzeg 35-163-64. Pilnie za

oo*oiW3«o8*>i

NASZE ZWIERZAKI

KUPIĘ

ROŻNE

D. J. - sylwestra. Łeba! 866-29-55.

TOWARZYSKIE

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ■

- 00023003*005/*

0-502-306102, 059/82-12819.

----- ------------------------ -—--------- OMOM//»

--------------------------------35-LATKA. 0-506-365-459.

--------------- —----- -—-- --------- -— 00880003*151/6

Marcelin 3 k/Szczecinka.

------------- ----- *--- ——----------- 00229703*0*0/4

---------- :--------------------------- —00182703KOKB/BJ

WWW. ESTMED. KOSZALIN. PL
---------------------------------- - — 000<0303*08*/»
ZABIEGI bezzabiegowe. 0-501-294-047.

WYPOSAŻENIE sklepów mięsno-spożywczych. 0-506171-321.

RORZUTNIK, kopaczka, sadzarka,

nych na stałe. 0-603-386-352.
—7---------------------------------- - oomo3Kom
ZWROT podatku z pracy - Niemcy, Europa
Zachodnia. Tel. (071) 385-20-18.

UROCZYSTOŚCI RODZINNE.
TEL./59/8141718, 504038513

0-501-03-03-69. Ginekolog, zabiegi.
—--------------------------------------mimw/* '
A GABINETY Stomatologiczno - Protetycz
III! Atrakcja Studio 2000, sauna, jacuzzi,
ne Bastek Krzysztof. Lekarz stomatolog
Kołobrzeg, 35-81448. Zatrudnię.
Gąsecki Tomasz, chirurg stomatolog Mru—----------------------------------- 00»S3003*08K'»
czyński Jarosław, specjalista ortodonta
II! HAVANA. Ustka, 0-601-64-43-94.
Mruczyńska Magdalena. Koszalin, Piłsud
---------------------------------- -------mmiu/k
skiego 31, 346-1644; Darłowo, Żerom
I Mallbu, 100% satysfakcji, 35-188-ta,
skiego 7, 314-62-05.
0-607-929-100. Kołobrzeg. Zakwaterowa
--------------------------------------- — 00380*08«»*»»
nie gratis.
ALKOHOLOWE odtruwanie.
-------------------------------------------------------- -- OO»3»5O3»O6H/0
Esperal. Lek. med. Marek Jaroszyk,
I Violetta. Kołobrzeg, 35-171-70. Zatrud
tel. 0-602-773-762.
nię. Zakwaterowanie gratis.

ALKOHOLOWE odtruwanie.
Narkomania. 059/847-50-68,
0-60246-86-31.

--------------- ------- -- ---- ——---- 003W503SIS6»»
ZATRUDNIĘ uczniów i studentów zaocz

ORKIESTRA - PRZYJĘCIA, POPRAWINY,

-----------------------------------------------------—--------- 00413203HOBH/B

PSZENŻYTO. 659/8463540.

0-506-075-004.

059/866-29-55.

------------------------------ 1----------------------------------- MHlSOJKW/f

--------------------------------------- 000»0.103*06*/C

ZATRUDNIĘ studentów, studentki.

ŁEBA - sylwester,

ki na zabiegi: akupunktury, świecowania,
masażu, rezonansu magnetycznego. Po
nadto polecamy: badanie diagnostyczne
aparatem OBERON, zabieg głębokiego
płukania jelita grubego. Koszalin, Andersa
26, 346-33-63, Słupsk, Kopernika 18,
841-44-90.

------- :--------------- —------------------------------- OOK0103SIS6/»

KUPIĘ

KOMPUTERY
KOMPUTER NOTEBOOK tanio sprzedam.

KUPIĘ bańki plastikowe 10 i 20 litrowe.
0602-576131

0-606311808.

------------------------------------- ------ —------ —0017*103*0*6«*

SPRZEDAM MIESZKANIE NAD JEZIOREM
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE DO RE
MONTU 0 POW. 94m2. CENA 20 TYS.
KONTAKT TEL. 5075 18078
------------------------------------------ —------------ 00102703*0*0/07

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - *—1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ooooooosus«*

KOMPUTERY - sprzedaż, modernizacja,
Koszalin, 094/340-54-98.
.....

oo»ii803*oe«/<

KOMPUTERY niskie ceny. Oplmus Inrach,
094/3474686.

■- ---------------------------- ----- ---- (0151003*08*/*
NAPRAWA, modernizacja. Słupsk,

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
W Koszalinie, ul. Połczyńska 24
tel. (0-94) 342-20-66; fax. 342-23-30
Informuje, że na stronie internetowej

843-6380, 6601-558-236.
—-------------------------------------------------- -------

www.zbm.koszalin.pl

00828203US//«

zostało zamieszczone ogłoszenie

NAUKA JAZDY

o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej
30.000 EURO na:

AUTO - Nauka Tkaczyk. 094/347-11-77
—1---- T----------—------------------ 00220203*0*0/4
KURS kat. B. Słupsk - spotkanj&organi-

wykonanie rozbiórki budynków
- Koszalin, ul. Modrzejewskiej 36, 38.

zacyjne w Liceum obok,dworca PKP, 8
grudnia, godz. 16.15. 659/843-3676,
0-601-91-53-53.

Termin składania oferta 10.12.2003 r. godz. 10:00.

---------------- - --------------------- 00878303LS1/»
SZKOŁA jazdy. 059/84-33-963,

BH4573

Urząd Miasta Kołobrzeg

6606526118.

--------- ----- -------- ----------------- 00*55003*00*/»
TOMCIO. C - 790, C + E - 990, B + E -

ogłasza

przetarg na wycięcie trzciny z terenu położonego

650;. 659/845-37-37,6501-334-323,
sms - całodobowo.

-------------------------------------— 00*«003*08((/»

BIZNES
CHROBRY, Kredyty - Słupsk, Tuwima 23,
059/8462629.
-------------------------

00*18*03*08*/»

EXPRES-KREDYT. 059/84622-72.
----------------------------- 1--------------------- — 001263035*8*/»

w Kołobrzegu przy ulicy Wylotowej.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2003 roku, o godzinie 11 -tej w
Urzędzie Miasta Kołobrzeg w małej sali konferencyjnej.
Przedmiotem przetargu jest wycinka trzciny z działek nr 9/4,12/1, 12/2 i 20
obręb 1, o powierzchni 54,5553 ha położonych w Kołobrzegu przy
ul. Wylotowej w okresie 2 sezonów zimowych:
1. od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 30 kwietnia 2004 roku
2. od dnia 1 grudnia 2004 roku do dnia 30 marca 2005 roku.

KREDYTY. 659/842-92-38.
------------------- •— --------------------------------- 00828*03*151/»

KREDYTY. Ustka, 6502-551885.
---------------------------------------------------

00781303*»»

QS KREDYT - GOTÓWKOWY, SAMOCHO
DOWY. SŁUPSK GALERIA PODKOWA IIP
059/84-03-470.
——------------------------------------ msmÓBH/A
SAPARD-4. 094/341-65-81.
—------------------------------------------------■------ 00244703*0*0/4

Cena wywoławcza

-12.100,- złotych plus podatek VAT

Postąpienie

-

500,- złotych

Termin płatności: za 1 sezon - z góry przed podpisaniem umowy
za 2 sezon - przed przystąpieniem do wycinki trzciny
Odpłatność za eksploatację trzcinowiska za przełom roku 2004/2005 będzie
wyliczona w ten sposób, że do osiągniętej ceny z przetargu dodany będzie

WWW. P0DSLUCHY007. PL

wskaźnik wzrostu cen detalicznych i usług danego roku.

0-504-535-070.

Osoby zainteresowane winny wpłacić do dnia 16 grudnia 2003 roku wadium

--------- --------- L---------------------------------- — 00241803*0*0/4

w wysokości 500,- złotych w kasie Urzędu Miasta Kołobrzeg, pokój nr 8 lub
na konto Urzędu Miasta Kołobrzeg nr BPH PBK S.A. O/Kołobrzeg 14 1060
0076 00004013 2000 2833.

ROLNICTWO

Wpłacone wadium przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na

SPRZEDAM

poczet wylicytowanej opłaty. Pozostałym osobom wadium zwraca się w
terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie konta,

BATERIE klatkowe na 1300 kur niosek.
0-604-581-724.
- 0088*103*15//»
KLACZ kara 8-letnia. Tyń 2

na które powinno być zwrócone wadium.
Jeżeli wyłoniony w przetargu oferent nie przystąpi do podpisania umowy,
wpłacone wadium ulega przepadkowi.

ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin - w godz. 8-17.

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

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

Biuro Ogłoszeń tel./fax (059) 842 66 08
Biuro Reklamy ul. Henryka Pobożnego 19
tel./fax (059) 841 17 43, 840 32 51

liMv Ul. Ratuszowa 3, pok. 12 - w godz. 9-16

ul. Kochanowskiego 8-10 - w godz. 9-16

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

(budynek Bytowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej), tel. /fax (059) 822 82 82

pl. Wolności 10 - w godz. 9-16

ul. Armii Krajowej 16 - w godz. 8-15

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

(budynek Biblioteki), tel. /fax (059) 862 55 88

Punkty przyjmowania ogłoszeń do „Głosu Pomorza”
KOSZALIN:
„AGENCJA REKLAMOWA Andrzej Kikta" tel. 340 46 20 (do 9.30 i po 16)
„ARI C0RINF°”, ul. Władysława IV 58/32 (tuż za Emką), tel./fax 345 29 33,
341 43 45; e-mail: biuro@corinfo.pl; czynne pn-pt 8-20, sob. 9-14
?r^mały 10 (skl®P PANASONIC) tel. 34105 02, fax 345 75 37, kom. 0601558 563
ur!s£T. . ul- Zw7ci®stwa i?7 -Związkowiec” - parter, tel./fax 346 07 55 (7.30-17)
„MEDIA PARTNER” J.M. Ćwiek, tel./fax 346 67 77 (całodobowo)
.PÜ,ESS” A8encJa Reklamowa, ul. Zwycięstwa 6A/p24, tel. 342 78 51 w. 294 (8-15)
„NO - KAR tel./fax 347 04 27
„PIK” Agencja Usługowo - Reklamowa, ul. Zwycięstwa 106-108, tel./fax (094) 342 41 72 (9-16)
Białogard:

Naprawa Telewizorów „TeleMax” ul.Podlaska 1, tel. 312 20 19
czynne pon. -pt. 10-17, sob. 10-14
Drwasko Pom.: Centrum Reklamy, ul. Sikorskiego 6, tel. 363 60 65, fax 363 60 62
Sławno:
Sklep i Biuro Ogłoszeń, ul. Rapackiego 2, tel./fax (059) 810 70 12
Świdwin:
Biuro Ubezpieczeń, ul. Krzywoustego 1, tel./fax 365 26 24
Świdwin:
INTER-CAFFE - Park Wodny „Relax”, pl. Sybiraków 1, tel. (094) 365 43 71
Tychowo:
„PRZYSZŁOŚĆ 2000" ul. Wolności 23, tel. 311 57 38, 0604 377 829 (9-17)

mi

Punkty przyjmowania ogłoszeń do „Głosu Pomorza”
SŁUPSK: „Agencja UNIPRESS” ul. Wojska Polskiego 29A (dawny biurowiec PKP)
tel./fax 842 89 54, 841 27 00, tel. 843 64 36 (cała dobę)
„Adach” ul. Sienkiewicza 4, tel/fax 842 71 35 (pn.-pt. godz. 9-16)
Bytów:

TUiR „WARTA” ul. Kochanowskiego 3, tel. 822 22 80 (8-16)

Lębork:

Biuro Turystyczne „KIJÓW” ul. Handlowa 10A/28 (obok DH Kupiec) w godz. 9-17

Miastko: Biuro „WARTA” ul. Dworcowa 29, tel. 857 53 08
Redakcja „Głosu Pomorza", tel. (059) 857 35 72
Ustka:

Agencja „CENTRUM KOBO" ul. Grunwaldzka 18, tel. 814 90 90
PHUPiT „BAŁTYK" ul. Żeromskiego 9, tel. 8144 220 (8-16)
P.P.H. „HANTUR" ul. Grunwaldzka 17 - Centrum Handlowe MARINA
tel. 81 46 058, 81 45 578 (8-16)

Wszystkie ogłoszenia drobne z wydania gazety, trafiają bezpłatnie do internetowego
Banku Ogłoszeń Drobnych „Głosu Pomorza” www.glos-pomorza.pl oraz do wydania
internetowego ogólnopolskiego dziennika „Rzeczpospolita" - serdecznie zapraszamy!
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KOP

NA TYDZIEŃ (5-11 GRUDNIA)
W sprawach finansowych spodziewaj się teraz
sporego zamieszania. Nade wszystko nie podej
muj na tym polu żadnych wiążących decyzji, gdyż możesz wiele stracić.
Kieruj się rozsądkiem. Na intuicji możesz się bowiem zawieść.
21 III -19 IV

byk
Pełnia Księżyca wywrze silny wpływ na twoje po201¥\201 czynania. Staniesz się zorganizowany i zdyscypli

nowany, a przy tym nie zabraknie ci twórczego po
dejścia wobec zaistniałych okoliczności.

Q

bliźnięta

21

Staniesz się odważny, pełen entuzjazmu i wiary

v - 20 vi j w siebie. Nie musisz obawiać się przeciwności lo

su, gdyż bez trudu je pokonasz. Osoby z najbliż
szego otoczenia wyjdą ci naprzeciw, wyciągając do ciebie pomocną
dłoń.
Przed tobą jeden z ważniejszych tygodni w roku.
Za tę wyjątkową aurę odpowiedzialna jest konfigu
racja Saturna z Wenus, która tworzy się na niebie
już w sobotę. Podejmij więc ważne decyzje albo jakieś postanowienia.
Dobrze rokują wszelkiego rodzaju zobowiązania. Możesz sporo osią
gnąć.
hak

21

vi - 22 VII

Nie spodziewaj się teraz przełomowych wydarzeń.
Wręcz przeciwnie, momentami może być wręcz
nudno. Postaraj się więc urozmaicić sobie czas,
tak abyś spędził go jak najefektywniej. Wyjedź z dala od swego miejsca
zamieszkania i oderwij się od codziennych trosk. Zaprzyjaźnij się z Ra
kiem.

I

LEW

23 VII - 22 VIII

PANNA

Tydzień rozpoczniesz w kiepskim nastroju, dlatego
na poniedziałek nie planuj żadnych istotnych
spraw. Siły zyskasz dopiero później, a doskonałym
samopoczuciem cieszyć się będziesz w czwartek. Wtedy możesz liczyć
na przychylną opinię otoczenia, bo ludzie będą wobec ciebie życzliwi.
I 23 VIII - 22 IX

«MBA ~~ Przed tobą świetny tydzień na załatwianie drob23 ix - 22 x

nych, aczkolwiek ważnych spraw. Bez problemu
dogadasz się niemal z każdym, więc warto wybrać
się do urzędów lub banku, by uporać się ze sprawami, które już od dawna
spędzały ci sen z powiek. Z ewentualnymi trudnościami szybko dasz so
bie radę.
SKORPION
23 x - 21 xi

^

LePleJteraz niczego nie rozpoczynać, bo nie skoń
czysz tego w krótkim czasie. Przedsięwzięcia na
potkają rozmaite trudności, z którymi łatwo się.nie uporasz. Druga poło
wa tygodnia zapowiada się interesująco. Nie rezygnuj z planowanych
spotkań towarzyskich i rodzinnych.

BC1

Nawet błahe nieporozumienia mogą wkrótce zrodz'ć poważne komplikacje. Nie wchodź więc w re
lacje z tymi osobami, co do których nie masz za
ufania, albo z różnych powodów nie możesz o nich ciepło myśleć. Po
staw na samodzielność, a wtedy unikniesz rozczarowań.

mm

strzelec
22 xi- 21 XK

Kni koziorożec
Wßtm 22 XI1 •191

Wiele się będzie działo, i to już od soboty. Postaraj się tak zorganizować czas, abyś zdążył uporać

promo

ć"""J... a"

się z różnymi zaległościami. Jeśli będziesz wystar
czająco wyczulony na szybko zmieniające się okoliczności, sporo osią
gniesz. W przeciwnym razie czekają cię liczne kłopoty.

Wyślij

Zapowiada się pomyślnie. Pozostaniesz bowiem
pod wpływem sprzyjających układów gwiazd, dzię
ki czemu zrealizujesz swoje projekty bez najmniej
szych przeszkód. Towarzyszyć ci będzie optymizm, silna wola i energia.
Jeśli zajdzie taka potrzeba, twardo zaczniesz bronić swoich racji.

SMS-e

WODNIK

20 I -11II

Przed tobą mnóstwo pracy. Czasami będziesz miał
RY1Y
wszystkiego po dziurki w nosie, ale nawet w najbar
_________________
19 II - 20 III
dziej niesprzyjających okolicznościach starczy ci sił
na uporanie się z wszelkimi przeciwnościami. Nie dogadasz się natomiast
z Lwem i Skorpionem. Mimo to uda ci się sporo zyskać.
URAN

BT

A

M

ogłoszeni
drobne

Wyślij SMS-em rozwiązanie
krzyżówki na numer 7228
Do wygrania

'

prezent-niespodzianka

o następującej treści:

gp krm26 hasło, imię
nazwisko i adres
Przykład: gp krm26 kondycja
Na SMS-y czekamy do 10 grudnia
2003 roku. Koszt zabawy 2 zł + VAT.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki
z 21 listopada otrzyma: Halina
Stelmasik z Barcina.

Litery z kratek ponumerowanych
w prawym dolnym rogu, napisa
ne w kolejności utworzą rozwią
zanie.
Rozwiązania prosimy przesyłać
w ciągu 14 dni pod adresem:
„Głos Pomorza", ul. Mickiewicza
24, 75-004 Koszalin. Na kartkach
pocztowych prosimy nakleić
zamieszczony kupon. Wśród
nadawców prawidłowych roz
wiązań rozlosujemy atrakcyjną
nagrodę.
Rozwiązanie krzyżówki z
7 listopada 2003 r. - hasło:
„autosugestia". Lampkę na biurko
wygrała. Genowefa
Nagiel
z Kołobrzegu.

A

6,0%
^DWÓC^

letnie Obligacje Skarbowe (DOS1205)
Zobacz, jakie to proste i dochodowe:
kupujesz je od ręki w placówkach PKO BP lub przez telefon czy Internet
żadnych zbędnych formalności - wystarczy już 100 złotych i jeden podpis
stałe oprocentowanie - 6,0%* w skali roku
w ciągu dwóch lat Twój zysk wyniesie 12,36%

dostajesz odsetki i odsetki od swoich odsetek
sprzedawane są codziennie
minimalna opłata za wcześniejsze wycofanie pieniędzy

www.obligacjeskarbowe.pl
infolinia: 0 801 310 210
(optata jak za połączenie lokalne)

' Bez małych literek.

MINIMI UStWOI INAN.SÓW

OBLIGACJE
SKARBOWE
Jak prosto oszczędzać

