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Terror na święta

Grabią
oszukują,
kłamią!
polityka. - Pasją! W życiu
nie zarabiałem tylu
pieniędzy! - pada

odpowiedź .. str. 6-7

ROZMOWA

Wokół stóp,
na paluszkach
Z Dariuszem Rosatim,

członkiem Rady Polityki
Pieniężnej .... Str. 3
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Ostrzeżenia o groźbie ataków
terrorystycznych przekazały pol
skim władzom wywiady zaprzy
jaźnionych krajów: Stanów Zjed
noczonych, Wielkiej Brytanii i Izra
ela. Według tych informacji
terroryści mogą znajdować się już
w Polsc'». Zdaniem kierownictwa
resortu spraw wewnętrznych i ad
ministracji to najpoważniejszy sy
gnał, jaki dotarł do tej pory do na
szego kraju. - Mam nadzieję, że
święta będą spokojnie - mówi mi
nister Krzysztof Janik. - Ale
mam też świadomość, że sytu
acja międzynarodowa jest niecie
kawa, a walka z terroryzmem
trwa.
Wszystkie informacje o za
grożeniach są skrupulatnie we
ryfikowane przez Agencję Bez
pieczeństwa Wewnętrznego,
która w tej kwestii współpracu
je z wywiadami innych państw.
W stan gotowości po
stawiono wszyst
kie służby,
Wysocy
rangą
ofice

musieli odwołać urlopy i wolne
dni. Wszyscy podróżni przyjeż
dżający do Polski są dokładnie
sprawdzani. Również służby ope
racyjne w województwie pomor
skim przygotowane są do zagro
żenia związanego z terroryzmem.
- Rozmawialiśmy na ten temat
w komendzie wojewódzkiej - mó
wi st. bryg. Adam Biechoński,
szef słupskiej straży pożarnej. Mamy być czujni podczas świąt.
Wszyscy muszą być dyspozycyj
ni. Dowódcy jednostek oraz ko
mendanci nie mogą wyjeżdżać
z miasta.
Anna Dyksińska,
rzecznik
prasowy
wojewody, przekonuje, że służby
Al odpowiedzialne
HH za bezpieczeńHH stwo na Pomorzu
Wm przyglądają się
uważniej wszyst
kim niepokojącym
zjawiskom. Nie należy
jednak

tjti&($eczny

iDove

przyjdź po prezent
reklama

OLEJ OPAŁOWY
NA TELEFON

Fot. SŁAWOMIR ŻAB1CKI/ARCHIWUM

VV związku ze zwiększonym zagrożeniem, w stan podwyższonej gotowo
ści postawiono wszystkie służby strzegące bezpieczeństwa.
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SŁUPSKIE

Wojewódzki finisz

postawiono wszystkie służby, także te na Pomorzu.

pyta młoda dziennikarka

WYDANIE

PONAD 85 TYSIĘCY PODPISÓW

Polska w okresie Bożego Narodzenia może stać się
celem ataków terrorystycznych - ostrzegają agencje
odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju. W stan gotowości

- Czy polityka jest dla pana
pasją czy powołaniem? -

Wruur VSZ3VH

Magazyn

Dziennik Pomorza Środkowego

panikować - uspokaja rzecznik. To normalne działania w takim
przypadku.
Rzecznik słupskiej policji asp.
sztab. Emilia Adamiec zapewnia
natomiast, że funkcjonariusze ob
serwują wybrane obiekty w mie
ście. - Nie mogę powiedzieć
na ten temat nic więcej - ucina
policjantka.
Zdaniem służb wywiadow
czych najbardziej zagrożone ata
kami są duże centra handlowe
oraz miejsca kultu, przede
wszystkim kościoły. - Nie demoni
zowałbym tego - mówi ksiądz
Marian Subocz, proboszcz słup
skiej parafii św. Maksymiliana Kol
bego. - Strasząc w ten sposób
można wpaść w psychozę i po
strzegać wszystkich jako zagraża
jących nam wrogów. Mój kościół
i parafia nie przygotowuje się
na taką ewentualność.
Zdaniem major Magdaleny
Stańczyk, rzecznika Agencji Bez
pieczeństwa Wewnętrznego, w ob
liczu istniejącego zagrożenia
wszyscy powinniśmy być wyczule
ni na nietypowe zachowania i sytu
acje, m.in. na pozostawione bez
opieki przedmioty lub źle zapar
kowane samochody
znajdujące się w miej
scach, gdzie prze
mieszczają się duże
grupy ludzi. - Każdą
taką wątpliwością powinniśmy bez
skrępowania dzielić się z funkcjo
nariuszami policji - tłumaczy major
Stańczyk. - Można także dzwonić
na numer alarmowy 997 lub 112
z sieci komórkowej. Sami zaś nie
powinniśmy weryfikować podej
rzeń.
TOMASZ CZĘŚCIK,

Za dziewięć dni kończy się akcja zbierania podpisów poparcia
pod projektem obywatelskiej inicjatywy na rzecz powołania woje
wództwa środkowopomorskiego. Widoczne jest wyraźne
przyspieszenie. W ciągu dwóch dni przybyło ponad pięć tysięcy pod
pisów. W regionie koszalińskim zebrano dotąd około 60 300
podpisów, w regionie słupskim 25 250. W sztabie akcji trwa peł
na mobilizacja. W teren wyruszają grupy wolontariuszy z organizacji
młodzieżowych. W najbliższą sobotę i niedzielę będą zbierać podpi
sy w Białogardzie, Świdwinie, Połczynie Zdroju, Szczecinku Sławnie
i Darłowie.
(hs)

WYPADEK NA DRODZE DO USTKI

Z samochodu do szpitala
Trzy osoby zostały ranne w wypadkü w podsłupskim Charnowie Poli
cja bada przyczyny zdarzenia.
Wczoraj około godziny 14 kierująca oplem kobieta, włączając się
do ruchu na trasie Słupsk-Ustka, zajechała drogę nadjeżdżającemu
audi. Kierowca, próbując ominąć wjeżdżający samochód, wpadł do ro>wu i uderzył w drzewo. - Pasażerka audi w stanie ciężkim trafiła
do szpitala - mówi asp.sztab. Emilia Adamiec, rzecznik słupskiej po
licji. - Do szpitala trafiło także jej dziecko. Z policyjnych informacji
wynika, że kierowca audi ma złamaną rękę i stłuczoną głowę. Kobie
cie prowadzącej opla nic się nie stało. - Wyjaśniamy okoliczności
i przyczyny wypadku - dodaje Adamiec. - Sprawdzimy także, czy kie
rowcy byli trzeźwi.
(toc)

WYMIENIŁ EURO NA PAPIERKI

Oszustwo w banku
Trzy i pół tysiąca złotych stracił słupszczanin, skuszony propozycją
lepszego kursu euro zaufał oszustowi, który zamiast banknotów dał
mu plik papierków.
Do zdarzenia doszło w jednym z banków w centrum miasta. Słupsz
czanin stal w kolejce, aby wymienić euro na złotówki. Miał za nie
kupić prezenty świąteczne dla rodziny. Gdy byi już prawie przy kasie
podszedł do niego mężczyzna, który zaproponował, że kupi od niego
walutę po znacznie korzystniejszym kursie niż w banku. Mężczyzna
zgodził się bez zastanowienia. Transakcja odbyła się w korytarzu ban
kowym. Za 730 euro słupszczanin miał dostać 3,5 tysiąca złotych.
Zadowolony z dokonanego interesu, poszedł na zakupy. Pierwszy
banknot z pliku był prawdziwy, jednak kolejne już nie, miały nawet na
pis „falsyfikat". Zrozpaczony zgłosił się na policję. - Skuszeni
niewielkim zyskiem możemy stracić wszystko, dlatego wymiana walut
powinna odbywać się tylko w kantorach i bankach - radzi Emilia
Adamiec, rzecznik słupskiej policji. - Tylko wtedy mamy gwarancję
że pieniądze nie są fałszywe.
Oszustowi grozi do ośmiu lat więzienia.
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SZCEGÓŁYKONKURSU

OKNA I DRZWI PCV
76-200 SŁUPSK, ul.Portowa 7
teł.: 84 11 025, fax: 84 11 026

SIEDZIBIE

FIRMY

AJCA
Największy w Polsce Producent
Okien PCV w systemie THYSSEN

Konkurs dla

W mieście wielkie poruszenie
bo nastąpiło du/e połączenie
naprzód City naprzód Halo
wsiadaj szy bko i jedź śmiało.

MONETT
Tu znajdziesz obraz
na każdą ścianę
Małe i Duże
Reprodukcje I Upominki
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CENTRUM

CHOINKOWE
jodła - 50 zł/szt.
świerk srebrny - 25 zł/szt.
świerj^wykl^lOzł/szt.

SŁUPSK
RÓG WOLNOŚCI I KOPERNIKA
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Połączenie bezpłatne

0-800*100-919
Dzwoń lub wyślij SMS:
ulica nr domu

Właściciel Firmy

zapewnia najkorzystniejszą CENĘ i

502-532*32

JAKOŚĆ okien popartą certyfikatami i wyróżnieniami

Realizację zamówienia potwierdza SMS:
marka samochodu i numer boczny taksówki

Telefon dodatkowy

O 800 414141

507-050-919

€> TATiUtó

glazura.terakota

Słupsk, ul. Bałtycka 10

U103

Od stycznia nowa loteria Sposób
dla Prenumeratorów

na

Fiata

Jeżeli do 22 grudnia zamówisz prenumeratę weźmiesz udział w nowej
loterii dla Prenumeratorów, w której główną nagrodą jest - Rat Panda
>■ Ku wc »GŁ(>S POMORZA” w prenumeracie zapłacisz do 40% mniej niż w kiosku.
fiOMHi

głos Pomorza

Zadzwoń, a my pomożemy wybrać

PMNUMER/foRA

"t®?' 0800 20 35 35

atrakcyjną ofertę dla Twoich potrzeb

D2364

str.2 Ludzie, fakty, opinie

www.glos-pomorza.pl
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redakcja@glos-pomorza.pl

PULS DMA

Przerażający brak
la filozofa zfo, to brak dobra. W przypadku zabójców
sześcioletniego chłopczyka lest to brak niewyobrażal
nie ogromny. Sądzę Jednak, że tego dobra nie zabrakło
gwałtownie w chwili zabójstwa. Jego musiało brakować
od dawna. Nie tylko Im zresztą. Gdyby po każdym przeży
tym dniu zadać sobie pytanie, Ile dobra spotkało mnie
od Innych, a Ile la dałem albo dałam Innym, to pomimo wy
silania pamięci, a nawet wyobraźni lista nie byłaby zbyt długa. Zresztą, gdyby
spotkało nas coś dobrego od ludzi, pamiętalibyśmy z pewnością, bo to zdarza się
sporadycznie. Człowiek dobry kolarzy się z głupim, a w najlepszym razie naiwnym.
Kamienne lub wykrzywione grymasem niezadowolenia twarze przechodniów uwa
żamy za normalne. Niepokoi nas, gdy ktoś obcy uśmiecha się na ulicy. Zboczeniec
pewnie, oto pierwsza myśl. Jeśli ktoś nieznajomy zagada do nas, od razu włącza się
„czerwona lampka" - ani chybi komiwojażer albo agent ubezpieczeniowy. Za żadne
skarby świata nie damy złotówki żebrzącemu dzieciakowi, bo z góry wiemy, że to nie
na Jedzenie, ale na Jabola dla o/ca. Współpracownikowi, a tym bardziej podwładnemu
nie okażemy ciepła ani serdeczności, bo uzna to za naszą słabość. Etykietki słabe
usza boimy się zaś okropnie. Chcemy być, a przynajmniej udawać silnych. Silny ma
zawsze rację, z nim się liczą, Jego poważają. Z tego powodu nie przesadzamy także
z okazywaniem uczuć wobec najbliższych. Ale Jeśli ktoś nas znienacka zapyta, czy
uważamy się za dobrych ludzi, pewnie odpowiemy, że tak. No przecież nie kradniemy
I nikogo nie zabiliśmy. Cl, skazani wczoraj za zamordowanie dziecka, też może tak
kiedyś mówili.
ROBERT MAŁOLEPSZY
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Zbieramy podpisy
• Organizacje młodzieżowe regio
nu koszalińskiego w najbliższy
weekend (20 i 21 grudnia) będą
zbierać podpisy w Połczynie Zdroju,
Białogardzie, Szczecinku i Wierzchowie (w sobotę) oraz w Kołobrze
gu, Sławnie i Darłowie (w niedzielę).
Podpisy zbierane będą w ramach
specjalnych konwojów wolontariu
szy, które o 8 rano spod koszaliń
skiego ratusza wyruszą w głąb przy
szłego województwa środkowopomorskiego.
Osoby, które mogą wesprzeć ini
cjatywę (w postaci paliwa, w trans
porcie lub pomocy finansowej) mo
gą kontaktować się z przewodniczą
cym
Stowarzyszeniem
Młode
Centrum (Unia Wolności) w Koszali

nie Romanem Biłasem tel. 0503 005 - 378,
e-mail: r.bilas@mc.org.pl.
(ppa)
Wszystkie zainteresowane oso
by i instytucje informujemy, że
na stronie internetowej „Głosu Po
morza" (www. glos-pomorza. pl) do
stępny jest wzór formularza listy
podpisów poparcia na rzecz powo
łania województwa środkowopomorskiego. Formularze można pobrać
także w naszych biurach ogłoszeń
w Koszalinie i Słupsku. Wypełnione
listy z podpisami można dostarczać
osobiście lub za pośrednictwem
poczty do naszej redakcji w Koszali
nie, ul. Mickiewicza 24 i w Słupsku,
ul. Henryka Pobożnego 19.
(hs)

TAM BĘDĄ ZBIERANE PODPISY

Sobota (20 grudnia)

- market „Sano”, ul. 1 Maja w godzinach 9-15, sklep „Weronika"
ul. Kochanowskiego w godzinach 9-15;
Połczyn Zdrój - market „Bofi”, ul. S. Staszica 19 w godzinach 9-15;
Świdwin - hala sportowa OSiR, ul. II Marca w godzinach 9-15;
Szczecinek - market „Chemia”, ul. tukasiewicza 1 w godzinach 9-15,
cukiernia „Kaliszczak”, placu Wolności w godzinach 9-15;
Wierzchowo - pod kościołem w godzinach 12-13.
Białogard

Zginął bo „kablował”
Na 25 lat więzienia i pozbawienie praw publicznych na 10 lat skazał
w czwartek poznański Sąd Okręgowy zabójców 6-letniego Krystiana:
19-letnią Beatę Wachowiak, przyrodnią siostrę ofiary, i 17-letniego Pio
tra Adamczyka.
Trzeci z oskarżonych, 18-letni
Sławomir J., został skazany
na 1,5 roku więzienia za utrud
nianie śledztwa.
Krystian zginął, bo miał opo
wiadać rodzicom, z kim i gdzie je
go przyrodnia siostra spędza wol
ny czas. 7 lipca 2002 roku Beata
Wachowiak i jej koledzy zabrali
Krystiana na spacer. Sławomir J.
odłączył się od nich, zanim dotarli
na miejsce zbrodni. Tam, na tere
nie pobliskiej budowy, Beata Wa
chowiak poderżnęła chłopcu gar
dło nożem, a Piotra Adamczyka
poprosiła o dobicie chłopca.
Adamczyk kilkakrotnie rzucił
w głowę leżącego chłopca cegła
mi. Po zabójstwie sprawcy wrócili
do domu, a później przez całą
noc, wraz z policją i sąsiadami,
uczestniczyli w poszukiwaniu za
ginionego dziecka.
Gdy w policyjnym śledztwie
ustalono ich prawdziwą rolę
w zaginięciu i śmierci Krystiana,
prokuratura oskarżyła całą trójkę
o zabójstwo ze szczególnym
okrucieństwem.
Sąd uznał dwoje oskarżo
nych za winnych zabójstwa, ale
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Rodzice /.umordowanego Krystiana podczas wygłaszaniu wyroku nu za
bójcach w Sęd/ie Okręgowym w Poznaniu.
nie dopatrzył się znamion szcze
gólnego okrucieństwa. Nato
miast wobec trzeciego zmienił
kwalifikacje czynu i skazał go
na 1,5 roku za to, że nie powia
domił policji o zabójstwie, mimo
iż wiedział, że ofiara została za
mordowana.

Przedstawiając przebieg zda
rzenia sędzia prowadzący spra
wę wzruszył się na tyle, że mu
siał ogłosić 10 minutową prze
rwę.
Wyrok
nie
jest
prawomocny. Obrona zapowia
da apelację.
(PAP)

Dziennikarz Roku 2003

W kategorii dziennikarstwo
śledcze nagrodę zdobyli Marek
Kęskrawiec z „Newsweeka" i Ja
cek Bazan z „Superwizjera” TVN
za wspólne opracowanie dotyczą
ce księdza i urzędnika z Bielska-Białej, którzy - będąc odpowie
dzialnymi za zwrot majątku ko
ścielnego
zagarniętego
w czasach PRL - czerpali ze
swych stanowisk osobiste korzy-

ści. W kategorii publicystyka zwy
ciężyła Joanna Solska z „Polity
ki" za artykuł o tym, że najbogatsi
Polacy wcale nie płacą najwyż
szych podatków. W tej kategorii
przyznano również nagrodę spe
cjalną - otrzymał ją rysujący dla
„Przekroju" Marek Raczkowski.
W kategorii reportaż prasowy na
grodę otrzymał Jacek Hugo-Bader za materiał „Chłopcy z motyl
kami” o osiedlowych bandziorach,
którzy w poczuciu bezkarności
dokonują rozbojów na młodzieży.
W kategorii reportaż radiowy wy
grała Jolanta Krysowata z Pol
skiego Radia Wrocław za doku
ment „Osieroceni”, przedstawiają
cy
dramat
ponad
tysiącę
koreańskich dzieci, ofiar komuni-

zmu, które w latach 50. trafiły
do Polski. W kategorii dziennikar
stwo specjalistyczne nagrodę do
stał Paweł Walewski z „Polityki"
za artykuł o życiu plemników zaty
tułowany ,Z witką w berecie".
W konkursie, w którym wzięło
udział 90 redakcji z całej Polski,
Anna Marszalek została uznana
za dziennikarkę, która miała w mi
jającym roku największe dokona
nia. - Po prostu próbuję pokazy
wać, że dziennikarze są rzeczywi
ście czwartą władzą i patrzą
na ręce rządzącym - mówiła lau
reatka po odebraniu nagrody z rąk
Andrzeja Skworza, redaktora na
czelnego miesięcznika „Press",
który po raz siódmy zorganizował
konkurs.
(Rzeczpospolita)

Niedzieli (21 grudnia)

- market „Minimal", ul. Koszalińska 36 w godzinach 10-15,
market „Sukces”, ul. VI Dywizji Piechoty 2 w godzinach 9-10;
Sławno - market „Lux” PSS, plac Kardynała Wyszyńskiego 1 w godzinach 9
-15, market „InterMarche”, ul. Armii Krajowej 2 (koło dworca PKP)
w godzinach 10-15;
Darłowo - market „Bato”, ul. Marii Curry w godzinach 9-15, Park Wodny
„Jan” w Dartówku Wschodnim, ul. Północna 1 w godzinach 10-15.

ROZMOWA DNIA

Kołobrzeg

Śmierć za 30 groszy
Na kary 15 i 13 lat więzienia skazał
w czwartek wrocławski sąd trzech
bezdomnych mężczyzn oskarżonych
0 zabicie dwa lata temu innego bez
domnego za to, że nie zwrócił im 70
groszy. Prokurator żądał kar po 25
lat więzienia.
Tomasz G. i Zenon S. przysypali
ofiarę w kontenerze na śmieci ważą
cą około 300 kg kostką brukową
1 tak pozostawili. Bezdomny, którego
personaliów do dzisiaj nie ustalono,
zmarł z powodu wychłodzenia orga
nizmu oraz uduszenia. Prawdopo
dobnie mężczyzna umierał kilka go
dzin.
Na najwyższą karę 15 lat więzie
nia skazano Zenona S., dwóch po

ANNA MARSZAŁEK

nagrodzona tytułem
Dziennikarz Roku 2003

Lubię zdobywać
informacje
nie do zdobycia

NA WOKANDZIE

zostałych, Tomasza G. i Dariusza
B., skazano na 13 lat pozbawienia
wolności. Sąd zezwolił na publikację
wizerunku mężczyzn.
Do zabójstwa doszło w grudnio
wy wieczór 2000 r. na jednym z wro
cławskich osiedli. Mężczyźni sie
dzieli na tyłach sklepu i pili piwo.
W pewnym momencie pojawił się in
ny bezdomny, od którego zażądali
zwrotu 70 gr. Chcieli pieniędzy
na zakup alkoholu. Ponieważ przy
bysz nie oddał pieniędzy, oskarżeni
postanowili go ukarać. Kazali mu
wejść do kontenera na śmieci i za
częli przysypywać go kostką bruko
wą leżącą na paletach tuż obok kon
tenera.

- lak czujesz się w roli Dziennika
rza Roku?
- Wyśmienicie. To najwspanial
sza nagroda, jaką może dostać
dziennikarz, ponieważ przyznają ją
inni dziennikarze. W środowisku lu
dzi bardzo ambitnych, jakimi są
dziennikarze, i wobec ostrej rywali
zacji mediów niełatwo przyznać, że
ktoś inny zasługuje na wyróżnienie.
Dlatego jestem pod wrażeniem, że
zwyciężyłam w konkursie, w którym
zwycięzców typowało 90 redakcji.
- Zajmujesz się dziennikarstwem
śledczym, ale zaczynałaś od pisa
nia notek do programu telewizyj
nego.
- Po studiach polonistycznych
w Rzeszowie wybrałam się do War
szawy na podyplomowe studia
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■ Czytelnik z Koszalina:
- Mariusz Łapiński, były mi
nister zdrowia jest już po
słem niezrzeszonym. SLD
słusznie postąpił wyklucza
jąc go z partii i klubu. On
jednak twierdzi, że jest ofia
rą politycznego kanibalizmu
i dlatego będzie bronił swo
jej godności i dobrego imie
nia. Cóż za krótkowzrocz
ność. Jego dobre imię zosta
ło podważone, gdy jako
minister dokonał kanibali
zmu na służbie zdrowia. Je
śli chodzi o godność, to jak
mówi przysłowie: „dobry
ptak swego gniazda nie ka
la”. Jego gniazdem był SLD
i wystarczająco długo go ho
łubił. Pycha nie pozwala mu
jednak tego docenić.

dziennikarskie. Pierwszą praktykę
odbyłam w „Gazecie Wyborczej”,
gdzie rzeczywiście robiłam krótkie
omówienia programów telewizyj
nych. Prawdziwą pracę dziennikar
ską rozpoczęłam w „Expressie Wie
czornym". Najpierw trafiłam do dzia
łu miejskiego, a potem do działu
reporterów. Mogłam się zajmować,
czym tylko chciałam. To mogły być
sprawy społeczne, kryminalne, poli
tyczne. Potem przeniosłam się
do „Rzeczpospolitej”, która umożli
wiła mi dalszy zawodowy rozwój.
- Dlaczego zajęłaś się dziennlkar-

stwem śledczym?
- To jest kolejny, naturalny etap
pracy dziennikarza. Przychodzi taki
moment, że nie wystarcza ci, że je
steś
dobrze
poinformowanym
dziennikarzem newsowym, ale ma
się ochotę zrobić coś bardziej zna
czącego, przełomowego.
- Piszesz często o bardzo niebez
piecznych sprawach. Nie boisz
się?
- Odczuwam strach, ale to nie
jest strach, który by mnie paraliżo
wał. To raczej ostrożność. Ja lubię
robić rzeczy trudne, lubię zdobywać
informacje, które wydają się nie
do zdobycia.
- Jakie zainteresowania ma naj
popularniejsza dziennikarka?
- Jak przystało na polonistkę,
bardzo lubię poezję i literaturę.
Na Podkarpaciu, skąd pochodzę,
mam matą stadninę koni, buduję też
skansen. Udało mi się przenieść
stuletnią chatę i pokryć ją strzechą.
Zbieram teraz meble do tej chałupy.
Tam najchętniej odpoczywam.

Rozmawiała
KATARZYNA SADŁOWSKA
„Rzeczpospolita"

ły dużą liczbę połączeń regio
nalnych. Byłem na dworcu.
Odprowadzałem znajomych.
Ze zdumieniem dowiedziałem
się, że na tym nie koniec re
dukcji, ponieważ jeszcze kil
ka innych linii nie jest rentow
nych, więc potrzebne są cię
cia.
Jak
to
odbije
się
na interesie podróżnych ła
two się domyśleć. Z drugiej
strony, likwidacja połączeń
bezpośrednio wiąże się z sta
tusem Koszalina jako miasta.
Gdybyśmy byli miastem woje
wódzkim na pewno PKP po
stępowałyby inaczej, a tak...
Również tego punktu widze
nia potrzebujemy wojewódz
twa. Żeby nie stać się regio
nem zapomnianym.
(PP«)
■ Czytelniczka ze Słup
ska: - Kilka dni temu czyta
łam w tej rubryce wypowiedź
czytelniczki ze Słupska, która
twierdzi, że obecny podział
administracyjny kraju jest do
bry. Jej zdaniem tworzenie
województwa środkowopomorskiego nie jest potrzebne,
bo Słupskowi dobrze jest
z Gdańskiem. Ciekawa je
stem czy ta pani i inni prze
ciwnicy utworzenia siedem
nastego województwa czytali
informację („Glos Pomorza"
z 16 bm.) o tym, że słupski
oddział ZUS straci aż 40 eta
tów, bo przejmie je ZUS
w Gdańsku. No i proszę,
w Słupsku ludzie stracą pra
cę, gdy w stolicy wojewódz
twa 40 dodatkowych osób
znajdzie zatrudnienie. To nie
pierwszy taki przypadek. Czy
tó nie interesuje przeciwni
ków inicjatywy powołania no
wego województwa, w którym
i my mielibyśmy coś do po
wiedzenia?
(tg)
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■ Piotr Kalinowski z Ko
szalina: - Wczoraj usłysza
łem w radiu, że na Pomorzu
Środkowym PKP zlikwidowa

Media

Anna Marszałek z „Rzeczpospolitej”
zwyciężyła w tegorocznym konkursie
na Dziennikarza Roku. Redakcje
z całej Polski nagrodziły ją „za pro
fesjonalizm w dziennikarstwie, pro
mowanie światowych standardów
pracy w mediach i przestrzeganie
etycznych kanonów zawodu.”
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Sprawdź co dzieje się z twoimi pieniędzmi

Kontroli
nie będzie
Prokuratura Rejonowa w Słupsku
nie sprawdzi, czy prezydent Słup
ska I Jeden z Jego zastępców skła
mali w swoich oświadczeniach ma
jątkowych, bo nie ma do tego
uprawnień.
Sprawa, która została już
umorzona, zaczęła się po tzw.
sygnale obywatelskim. Wynikało
z niego, że prezydent Słupska
Maciej Kobyliński, na upublicz
nionym w biuletynie informacji
publicznej oświadczeniu, nie za
warł pełnej informacji o składni
kach swojego majątku. Z kolei
wiceprezydent Andrzej Obecny
nie podał tam wszystkich źródeł
swoich dochodów.
Prokuratura
jednak
nie
sprawdziła, czy prezydent i wi
ceprezydent
skłamali
w oświadczeniach. Okazało
się, że do sprawdzenia tych da
nych uprawnienia mam tylko
Urząd Skarbowy oraz Ich
zwierzchnicy. Zdaniem proku
ratury Urząd Skarbowy w Słup
sku dostrzegł pewne różnice
między zeznaniami podatkowy
mi obu urzędników a ich
oświadczeniami majątkowymi.
Nie zamierza jednak weryfiko
wać oświadczeń. Umorzenie
jest ostateczne, bo w tym przy
padku nikomu nie przysługuje
prawo zażalenia.
(maz)

Chorzy zostaną bez pomocy

Listy pełne liczb
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął akcję informowania
ubezpieczonych o stanie ich kont emerytalnych. Robi to pierwszy
raz i tylko za ubiegły rok. Reszta będzie później.
CO SIĘ DZIEJE ZE SKŁADKAMI NA EMERYTURĘ

<0

19,52 proc. zarobków brutto
płatnik przekazuje do ZUS

Po operacji bez rehabilitacji
Narodowy Fundusz Zdrowia nie przewi
dział pieniędzy na rehabilitację pacjen
tów słupskiego szpitala. - To odbije się
na chorych - zapewnia Jarosław Wittmnann, ordynator oddziału ortopedii.
Rehabilitacja prowadzona jest
na oddziale traumatologii i narządu
ruchu. NFZ nie przeznaczył na jej
funkcjonowanie w przyszłym roku
ani złotówki. Decyzję taką przedsta
wiciele NFZ tłumaczą tym, że reha
bilitacja funkcjonuje jako podod
dział, a nie samodzielny oddział.
- To są decyzje zza biurka denerwuje się ordynator Wittmann.

- Dojdzie do tego, że zoperujemy
pacjenta i z nieruchomą kończyną
będziemy wypuszczać go do do
mu, bo nie będzie pieniędzy na je
go rehabilitację. Wyprodukujemy
kaleki.
Przedstawiciele Narodowego
Funduszu Zdrowia w Gdańsku za
pewniają jednak, że sprawa jest
otwarta. - Cały czas jesteśmy goto
wi na rozmowy i propozycje w tej
sprawie - mówi Mariusz Szymań
ski, rzecznik prasowy gdańskiego
oddziału NFZ.
MAŁGORZATA
BUDNIK-ŻABICKA

Urzędnicy nie stracą pracy

Dyrektorska obrona
jS ■ Gdy ubezpieczony
należy do I filaru (ZUS)

Gdy ubezpieczony
należy do II filaru (OFE*)

Bk sl
składka w wysokości
'19,52 proc.
gromadzona jest
g
na Indywiduainym
Koncie Ubezpieczonego

12,22 proc. zostaje w ZUS
i trafia na Indywidualne
Konto Emerytalne
7,30 proc. ZUS
przekazuje do OFE

Roman Kurklewlcz, dyrektor słupskiego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecz
nych obronił przed zwolnieniami pracow
ników likwidowanego właśnie Ośrodka
Przetwarzania Danych.
O tym, że w związku z likwida
cją słupski ZUS straci 40 miejsc
pracy, pisaliśmy kilka dni temu.
Wówczas Wiesław Wiśniewski,
rzecznik słupskiego oddziału ZUS,
poinformował nas, że w efekcie re
organizacji kilka osób będzie mu
siało przejść do innych zajęć, kilka
otrzyma propozycję w Gdańsku,

a pewna grupa w ogóle miała się
rozstać z firmą.
W ciągu kilku dni sytuacja jednak
się zmieniła. Rzecznik prasowy po
informował nas, że dzięki staraniom
dyrektora oddziału nikt z pracowni
ków likwidowanego ośrodka nie zo
stanie bezrobotnym. Polowa już
znalazła zatrudnienie w innych wy
działach. Także dla pozostałych
przygotowywane są miejsca pracy.
Ma to związek z przejmowaniem
przez słupski ZUS nowych zadań
w zakresie obsługi obywateli.
(maz)

1 OFE - Otwarty Fundusz Emerytalny i
W 1999 r.. czyli w momencie rozpoczęcia reformy emerytalnej, do OFE musiały przystąpić osoby mające do 30 lat.

Z WOKANDY

ROZMOWA ZA JEDEN UŚMIECH

Osoby od 31 do 50 lat mogły przystąpić do II filaru (OFE) lub pozostać tylko w I filarze (ZUS).

Sprawa
zamiast wyroku
Sąd wznowił proces Zdzisława Leslecklego, wlcewójta gminy Ustka.
Samorządowiec
odpowiada
za groźby wobec radnego i biznes
mena.
W ubiegłym tygodniu sędzia
Klaudia
Łozyk zamknęła
sprawę samorządowca. Strony
wygłosiły już mowy końcowe.
W środę miał zostać ogłoszony
wyrok. Jednak sędzia zdecy
dował się wznowić rozprawę. Zaistniały nowe okoliczności mówi sędzia. - Otrzymaliśmy
pismo od korriendanta usteckiego komisariatu policji, które
może wnieść do sprawy dodat
kowe informacje. Dlatego też
sąd postanowił, że w styczniu
przesłucha szefa usteckiej po
licji.
Wicewójt trafił przed oblicze
temidy, bo w ubiegłym roku,
podczas spotkania przedwy
borczego w Przewłoce, miał
grozić pozbawieniem życia
opozycyjnemu radnemu Ber
nardowi Llpczyńsklemu oraz
miejscowemu przedsiębiorcy.
Grozi mu teraz kara do dwóch
lat więzienia.

Do końca marca 2004 roku
wszyscy dorośli Polacy do 55. ro
ku życia otrzymają z ZUS list z in
formacją, ile pieniędzy wpłynęło
w 2002 roku na ich indywidualne
konto emerytalne. Akcja informa
cyjna ma związek z reformą eme
rytalno-rentową, wprowadzoną
w styczniu 1999 roku. Zgodnie
z nowymi przepisami, od czterech
lat każdy pracodawca przekazuje
do Zakładu Ubezpieczeń Społecz
nych dane o naszych zarobkach
brutto i opłaca składkę na ubezpie
czenie emerytalne w wysokości
19,52 procent naszych poborów.
Składki te w całości lub w części
ZUS zapisuje nam na indywidual
nym koncie. Teraz po raz pierwszy
dowiemy się, ile pracodawca powi-

Zapamlętaj! Składka emerytalna
nie |est nam naliczana w miesią
cach, kiedy:
■ przez cały miesiąc przebywali
śmy na zwolnieniu lekarskim,
■ mieliśmy urlop bezpłatny,
■ nie mieliśmy żadnych zarob
ków
■ przekroczyliśmy roczną grani
cę zarobków, powyżej której
nasze zarobki zwolnione są z od
prowadzania składek
emerytalnych. W 2002 roku gra
nica ta wynosiła 64 620 zł.

(toc)

nien i ile faktyczne wpłacił nam
na konto przyszłej emerytury.
Na razie będzie to informacja doty
cząca ubiegłego roku; później jak zapewnia Anna Warchoł,
rzecznik prasowy ZUS - dostanie
my kolejny list z danymi za lata
wcześniejsze.
Nie lekceważmy pisma z ZUS,
bo na podstawie składek zgroma
dzonych na koncie indywidualnym
oraz kapitału początkowego, czyli w dużym uproszczeniu - sumy
składek
odprowadzonych
przed 1999 rokiem, w przyszłości
obliczona zostanie emerytura (oso
by przynależące również do OFE
będą pobierały w przyszłości dwie
emerytury: z ZUS i OFE). Jeżeli
w informacji będą jakieś błędy lub
nieścisłości, w pierwszej kolejności
należy się zgłosić do swojego pra
codawcy i u niego sprawdzić, czy
przekazał do ZUS właściwe dane.
W razie pomyłek, pracodawca po
winien natychmiast je poprawić.
Reklamacje w ZUS składa
się na gotowym druku (ZUS,

Akcja informacyjna o stanie kont
obejmie aż 13 milionów Pola
ków. W regionie słupskim listy
z ZUS otrzyma 173 tysięcy
osób, w regionie koszalińskim
prawie 300 tysięcy

ZRU), który można pobrać m.in.
z
internetu
(na
stronie:
www.mojaskladka.zus.pl). Moż
na też po prostu do ZUS napi
sać list i wyjaśnić w nim, co
nam się nie zgadza, albo
po prostu pójść tam osobiście
z dowodem osobistym. Jest
jeszcze inna możliwość: skorzy
stania z numerów infolinii: 0801-400-400 (czynna od ponie
działku do piątku w godz. 8-15)
lub 0801-400-500 (czynna co
dziennie poza świętami w godz.
8-22). Opłata za minutę rozmo
wy wyniesie 49 gr.
JOLANTA STEMPOWSKA

Gdy dostaniesz list, dokładnie
sprawdź, czy:
■ zgadzają się twoje dane oso
bowe (imię, nazwisko, data
urodzenia, PESEL, NIP, seria
i numer dowodu osobistego
oraz adres),
■ zgadzają się kwoty składek
emerytalnych (najlepiej porów
nać je z drukami ZUS RMUA lub
innymi poświadczeniami, które
pracodawca wręcza co miesiąc,
rozliczając nasze zarobki),
■ informacja zawiera składki
od wszystkich naszych praco
dawców (jeżeli pracujesz
w więcej niż jednym miejscu).

Chcą mnie wykurzyć
Robert Strąk
słupski poset Ligi Polskich Rodzin

- Niedawno kupił pan 72-metrowe
mieszkanie w Gdańsku. Dlaczego nie
w Słupsku?
- Z dwóch powodów. Po pierw
sze dlatego, że nadal jestem pra
cownikiem Państwowej Inspekcji
Pracy w Gdańsku. Nie mogę zakła
dać, że wiecznie będę posłem.
Trudno więc sobie wyobrazić, bym
codziennie dojeżdżał ze Słupska
do Trójmiasta. Inna rzecz, że odbie
rałem wiele anonimowych telefonów
z pogróżkami.
- Czym panu grożono? Domyśla się
pan, kto mógł dzwonić?
- Najczęściej były to nocne tele
fony. Grożono mi spaleniem miesz
kania. Komuś po prostu bardzo za
leży na tym, żeby wykurzyć mnie ze
Słupska. Podejrzewam, że ma to
związek z moją działalnością. Z tym,
że patrzę władzy na ręce i wykry
wam wiele afer.
- Ile kosztowało nowe mieszkanie?
- 169 tysięcy złotych. Na jeg
kupno zaciągnąłem kredyt, który
będę spłacał przez dwadzieścia^
lat. Nadal jestem zameldowa
ny w mieszkaniu rodzicó
i nie zamierzam się z niegi
wymeldować.

- Podobno kupił pan mieszkanie dla
tego, że zamierza pan w najbliższym
czasie założyć rodzinę?
- Może i szykuje się ślub, ale
kupno mieszkania nie ma z tym nic
wspólnego.
- Kim Jest pana wybranka?
- Nie powiem. Nie chcę, żeby
miała jakieś problemy. Niektórzy
mogliby się na niej mścić. Wystar
czy już, że mój brat jest szykanowa
ny.
Rozmawiał JACEK CEGŁA
Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI

Jedna rejestracja na dwóch samochodach

Numer na kołach
Czy dwa samochody mogą mieć
identyczny numer rejestracyjny?
Teoretycznie nie, jednak w Słup
sku jest to możliwe. Zauważyli to
policjanci z drogówki podczas ru
tynowej kontroli.

- Wyjaśniamy już tę spra
wę - mówi Wioletta Breguła,
kierownika referatu rejestracji
pojazdów słupskiego ratusza.
- Dwa samochody nie mogą
mieć jednego numeru, ale
w praktyce czasem zdarza
W
czwartek
rano,
się inaczej. Są instytucje,
funkcjonariusze patrolujący
na przykład Agencja Bezpie
ulice, zatrzymali do kontroli
czeństwa
Wewnętrznego,
drogowej volkswagena passa
które rezerwują numery reje
ta. Po chwili zatrzymali rów
stracyjne i wszelkie formalno
nież taksówkę audi. Doku
ści załatwiają niekoniecznie
menty i stan techniczny obu
w naszym urzędzie, dlatego
wozów były bez zarzutu. Jed
może dojść do takich sytuacji.
nak ku zdziwieniu funkcjona
To już nie pierwszy taki przy
riuszy, samochody miały iden
padek.
Oba
samochody
tyczne numery rejestracyjne.
w najbliższym czasie otrzy
Właściciele aut, którzy nie
mają zupełnie inne numery
znali się nawzajem, również
rejestracyjne. - Od przyszłe
byli zdumieni. Sprawą zajęła
go
roku będzie wdrażany sys
się policja. Okazało się, że
Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI tem Centralnej Ewidencji Po
oba dowody rejestracyjne zo Policjanci zatrzymali dwa samochody z
identycznymi numerami rejestracyjny- jazdów i Kierowców i zostaną
stały wydane przez Wydział mi, teraz wyjaśnią kto popełnił błąd.
wyeliminowane wszystkie po
Komunikacji Urzędu Miejskie
dobne przypadki - zapewnia
go w Słupsku. Samochody nie
strowane legalnie. Ustaliliśmy
do służb Ministerstwa Spraw
kierownik Breguła.
były kradzione i zostały zareje
też, że Volkswagen należał
Wewnętrznych i Administracji.
PIOTR KAWAŁEK
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Marginalizacja
Pigmejów
W stolicy Burundi Bużumburze do
biegła w czwartek końca konferen
cja poświęcona Pigmejom. Spotka
nie stało się okazją do zwrócenia
uwagi na pogarszającą się sytuację
Pigmejów w krajach regionu Wiel
kich Jezior.
Na konferencję przyjechali Pigme
je z Burundi, Ruandy, Ugandy i De
mokratycznej Republiki Konga.
Stosunkowo najlepsza sytuacja
jest w Burundi, gdzie na wyższe stu
dia trafiło sześciu Pigmejów, do szkół
średnich -167, a nauczaniem podsta
wowym objęto 15-20 tys. uczniów.
Ogółem na nieco ponad 6 min miesz
kańców Burundi 60 tys. to Pigmeje.
Główne problemy Pigmejów są ta
kie same, jak innych społeczności w
ich krajach: bieda, wojny domowe i
utrata rodzimych ziem - podkreślali
delegaci na konferencję. Skarżyli się
jednak, że fala przemocy, która prze
toczyła się w ostatnich latach przez
Krainę Wielkich Jezior, szczególnie
dotknęła Pigmejów.
Trwająca dziesięć lat wojna domo
wa w Burundi pochłonęła ponad 300
tys. ofiar, ludobójstwo w Ruandzie w
1994 roku - do miliona ofiar, natomiast
konflikt w dawnym Zairze - ponad trzy
miliony.
Pigmeje to grupa murzyńskich ple
mion koczowniczych zamieszkujących
Afrykę Środkową. Wyróżniają się
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Saddam Husajn będzie sądzony w Iraku

Sąd specjalny
Saddam Husajn będzie sądzony
w Iraku przez specjalnie powołany
sąd - powiedział w środę wieczorem
przewodniczący irackiej Rady Zarzą
dzającej Abdel Aziz al-Hakim.
Oświadczył też, że Iranowi należy się
od Iraku odszkodowanie za wojnę
z lat osiemdziesiątych.
W wywiadzie udzielonym brytyj
skiej sieci BBC al-Hakim zapewnił, że
proces Saddama będą mogli śledzić
niezależni obserwatorzy z całego
świata. Wyraził nadzieję, że proces
ustanowi „światowe standardy” postę
powania w podobnych sprawach.
Przewodniczący Rady nie ujawnił na
tomiast, czy Saddamowi grozi kara
śmierci. „(Saddam) będzie sądzony, a
dopiero potem zrobimy to, co poleci
sąd” - powiedział al-Hakim dziennika
rzom po spotkaniu w Londynie z bry
tyjskim ministrem spraw zagranicz
nych Jackiem Straw.
Al-Hakim, zgodnie z rotacyjnym
systemem przewodniczący w grudniu
irackiej tymczasowej Radzie Zarzą
dzającej, stoi na czele znanej z do
brych kontaktów z Teheranem Naj
wyższej Rady Rewolucji Islamskiej
w Iraku (SCIRI), głównego szyickiego
ugrupowania
reprezentowanego

szczególnie niskim wzrostem (poniżej
150 cm). Ich liczebność szacuje się na
100 tys.

w irackiej Radzie. Do upadku Sadda
ma kierownictwo SCIRI znajdowało
się w Iranie.
W wywiadzie dla BBC al-Ha-kim
oświadczył, że Iran powinien otrzy
mać odszkodowanie za straty, jakie
poniósł w latach wojny irańsko-irackiej 1980-88. Przewodniczący Rady
powołał się na opinie ONZ, że Iranowi
należą się takie reparacje. Dodał za
razem,
że sprawa powinna być
przedmiotem dalszej dyskusji.
Teheran domaga się od Iraku około
stu miliardów dolarów odszkodowań.
Zapowiadając formalne wystąpienie
w tej sprawie, rząd irański wskazywał,
iż Irak wypłacił już częściowe odszko
dowanie Kuwejtowi, innemu krajowi
napadniętemu przez wojska irackie za
czasów Saddama Husajna. Kuwejt
otrzymywał dotychczas reparacje za
pośrednictwem oenzetowskiego fun
duszu „Ropa za żywność".
W czasie wojny irańsko-irackiej
zginęło ponad milion ludzi. Teheran
twierdzi, że Irakijczycy użyli gazów bo
jowych, które spowodowały śmierć 20
tysięcy żołnierzy irańskich. Rząd Iranu
ma w najbliższym czasie przedstawić
własne zarzuty w sprawie „zbrodni lu
dobójstwa w Iranie, jakich dopuściły
się irackie władze Saddama Husajna".

Amerykanie pojmali byłego irac
kiego dyktatora w sobotę wieczorem
w okolicach Tikritu, w północnym Ira
ku. Kilka dni przed jego aresztowa
niem iracka Rada Zarządzająca zako
munikowała o powołaniu specjalnego
trybunału, przed którym będą sądzeni
funkcjonariusze dawnego reżimu,
głównie członkowie partii Baas.
Członkowie irackiej Rady Zarzą
dzającej spotkali się w środę po raz
pierwszy, aby porozmawiać o konkret
nych sprawach związanych z przy
szłym trybunałem. „Dziś rozpoczęli
śmy wstępne rozmowy o metodach
I procedurach, jakie będzie stosował
trybunał” - powiedział jeden z człon
ków Rady, szyicki bojownik o prawa
człowieka Muwafak ar-Rubajl.
Wcześniej w środę prezydent USA
George W. Bush oświadczył w wywia
dzie telewizyjnym, że Saddam zasłu
guje na śmierć. „Myślę, że zasługuje
na najwyższą karę - powiedział Bush.
• Jest zbrodniarzem i mordercą, (...)
jest obrzydliwym tyranem, który zasłu
guje na sprawiedliwy osąd, na osta
teczne osądzenie. Ale o tym zadecy
duje nie prezydent USA, lecz naród
iracki, w tej czy w innej formie".
(PAP)

Znowu SARS

Fot. PAP

Palestyńscy sanitariusze wynoszą ciała dwóch bojowni
ków zastrzelonych w czasie izraelskiej operacji, prowadzonej w nocy
ze środy na czwartek pod Nablusem na Zachodnim Brzegu Jordanu.
Co najmniej 4 Palestyńczyków zginęło w czasie starć. Celem opera
cji kolumny wojsk Izraela były okolice Nablusu, a także stara,
zabytkowa część tego miasta. Zabici byli uzbrojeni i zaatakowali Izra
elskich żołnierzy - twierdzi się w Jerozolimie.

Amerykański żołnierz zginął w zasadzce w

środę w Bag
dadzie - podał w czwartek rano rzecznik sił USA. Około godziny
22.30 w środę wieczorem patrol żołnierzy amerykańskich dostał się
w zasadzkę w czasie służby w bagdadzkiej dzielnicy Kargh. Jeden z
żołnierzy zginął na miejscu - drugi, a także iracki tłumacz zostali
ranni - podał rzecznik, nie ujawniając szczegółów.

Czeski rząd zdecydował,

że pozyska dla lotnictwa wojskowe
go 14 nowych wielozadaniowych samolotów ponaddźwiekowych
Jas-39 Gripen ze Szwecji - poinformował w środę po wieczornym po
siedzeniu rządu premier kraju Vladimir Szpidla. Gabinet zdecydował
się wziąć pod uwagę zalecenie, jakie w tej sprawie przygotowała
międzyresortowa komisja specjalistów. Szwedzkie Gripeny od roku
2005 zastąpią używane dotychczas przez czeskie lotnictwo wojsko
we radzieckie myśliwce MiG-21.

CZECHY

W Singapurze zatrzymano dwu członków terrorystycznej

Groził bombą

bojówki regionalnej islamskiej radykalnej organizacji Dżlmah Islamii.
Jak podał w czwartek singapurski minister spraw wewnętrznych
Wong Kan Seng, dwaj mężczyźni w wieku 20 i 21 lat zostali aresz
towani jeszcze w październiku. Podejrzewa się, iż należą do bojówki
Dżimah Islamii, zlikwidowanej we wrześniu w Pakistanie, gdzie
aresztowano wówczas - oprócz Afgańczyków i Pakistańczyków - tak
że 19 Indonezyjczyków i Malezyjczyków.

Czeska policja aresztowała mężczy
znę, który groził zdetonowaniem
bomby w Pradze, jeśli nie otrzyma
miliona koron (38 tys. USD).
Szantażysta, którym okazał się
bezrobotny 19-latek - w zeszłym
miesiącu wysyłał swe groźby i żą
dania pocztą elektroniczną do po
licji i MSW.
Oprócz okupu, chłopak żądał
jeszcze dymisji prezydenta Vaclava Klausa oraz publicznego przy
znania przez czeskie władze, że
demokracja jest gorsza niż totali
tarny reżim komunistyczny.
W razie odmowy spełnienia
tych żądań, zapowiadał zdetono
wanie bomby „gdzieś w Pradze“;
nigdy nie podał dokładnego miej
sca. „Nienawidzę ludzi, więc nie
będę miał problemów z ich zabija
niem”- ostrzegał 19-latek.

W porównaniu z ubiegłym rokiem,

liczba uciekinierów z Ko
rei Północnej, przybywających na Południe, wzrosła o ponad
dziesięć procent - podano wczoraj w Seulu. Z informacji południowokoreańskiego resortu ds. imigracji wynika, że od stycznia do
listopada obecnego roku do Korei Południowej dotarło - różnymi dro
gami - co najmniej 1117 uciekinierów z Koret Północnej. Zdaniem
władz imigracyjnych w Seulu, liczba takich imigrantów z pewnością
nadal będzie rosnąć, biorąc pod uwagę nasilający się kryzys gospo
darczy na Północy. Przez cały ubiegły rok do Seulu dotarło w sumie
1140 północnych Koreańczyków - o 583 więcej niż w 2001 roku.
Większość przybywa do Korei Północnej przez Chiny.

Co najmniej 17 osób zginęło, a

19 zostało rannych w wypad
ku autobusowym, do jakiego doszło w środę wieczorem na Krymie
na południu Ukrainy - podał przedstawiciel Ministerstwa ds. Sytuacji
Kryzysowych Walery Szałamow. Z niewiadomych przyczyn kierowca
autobusu stracił panowanie nad pojazdem, który stoczył się z drogi przekazał Szałamow. Autokar wyjechał z miejscowości Pawłograd na
wschodzie Ukrainy. Wiózł górników na wakacje do ośrodka wypo
czynkowego na Krymie.

DIANA

Będzie śledztwo
Na początku przyszłego roku w Wiel
kiej Brytanii wszczęte zostanie śledz
two w sprawie tragicznej śmierci
księżnej Diany oraz jej przyjaciela
Dodiego al-Fajeda - ogłoszono wczo
raj w Londynie. Oboje zginęli w wy
padku samochodowym w Paryżu
w 1997 roku.
Informację taką podał koroner kró
lewski, Michael Burgess, który popro
wadzi dwa dochodzenia: osobno
w sprawie śmierci księżnej Walii i osob
no w sprawie śmierci al-Fajeda. Powie
dział, że „z uwagi na złożony charakter
sprawy” wyznaczenie daty rozpoczęcia
śledztwa na 6 stycznia trwało rok.
Śledztwo w sprawie śmierci Diany
i jej towarzysza rozpoczęło się
we Francji zaraz po wypadku; zakoń
czyło się w kwietniu zeszłego roku
konkluzją, że winę ponosi szofer, który
usiadł za kierownicą po wypiciu alko
holu. Brytyjskie władze czekały ze
wszczęciem własnego dochodzenia
na wyniki śledztwa francuskiego.
Koroner to w anglosaskim syste
mie prawnym urzędnik sądowy, który w przypadku znalezienia ciała i praw
dopodobieństwa gwałtownej śmierci wyjaśnia przyczynę zgonu. Śledztwo
koronera toczy się na jawnych rozpra
wach z udziałem ławy przysięgłych.
Dochodzenie w sprawie śmierci
Diany będzie się toczyło w Londynie,
natomiast w sprawie śmierci al-Fajeda
- w Reigate w hrabstwie Surrey, gdzie
al-Fajed mieszkał. Burgess pełni jed
nocześnie funkcję nadwornego koro
nera królowej i hrabstwa Surrey.
Burgess poinformował, że był od
dłuższego czasu w kontakcie z obie
ma zainteresowanymi rodzinami.
(PAP)

Fol. PAP

o zachorowaniu tajwańskiego naukowca na zespół ostrej niewydolności oddechowej - SARS, kwarantanną w Singapu
rze I Tajpej objęto ponad 90 osób. Jak podano w tajwańskiej stolicy, liczba poddanych ścisłej kwarantannie prawdopo
dobnie wzrośnie - część naukowców, współpracujących z nieostrożnym badaczem, który zaraził się SARS w laboratorium,
prawdopodobnie przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Dwu z nich - zatrudnionych przez resort obrony - znalezio
no i natychmiast odwołano do kraju, gdzie dołączą do poddanych kwarantannie. Zarówno w Tajpej jak i Singapurze akcen
tuje się, że chodzi wyłącznie o środki prewencyjne, mające zapobiec rozprzestrzenieniu się choroby, groźnej szczególnie
dla osób starszych. Na wiosnę obecnego roku na SARS zachorowało na świecle - głównie w Chinach - 8098 osób, 774 z
nich zmarły. Na zdjęciu: specjalna kamera mierzy temperaturę pasażerów przylatujących z Chin do Seulu w Korei Płd.

P

Szef węgierskiej telewizji publicznej

Imre Ragats podał
się do dymisji, podając jako powód względy zdrowotne - poinformo
wało w czwartek gremium, nadzorujące telewizję. Ragats odchodzi
1 stycznia 2004 roku w atmosferze podejrzeń o nieautoryzowane za
wieranie transakcji handlowych ze szkodą dla telewizji. Prowadzone
jest w tej sprawie śledztwo. Chodzi o wyprzedanie na kilka lat z góry
całego czasu reklamowego w telewizji znacznie poniżej wartości ryn
kowej; transakcje te zostały później unieważnione.

Pojedynczy piorun zabił w Australii 13 mlecznych
krów, które w czasie burzy schroniły się pod drzewem - poinformo
wał w czwartek farmer, który poniósł tę stratę. David Potter, który w
stanie Queensland hoduje około 300 krów, powiedział, że zwierzęta
zginęły „w reakcji łańcuchowej”. Na pniu drzewa widać było miejsce,
w które uderzył piorun; pod drzewem leżały martwe zwierzęta. Stado
nie było ubezpieczone; farmer mówi o pechowej trzynastce.

ROSJA. Prezydent Putin zapowiada ponowne kandydowanie

Absolutny faworyt
Rosyjski prezydent Władimir Putin po
raz pierwszy publicznie zapowiedział
w czwartek, że będzie ponownie
kandydował w zaplanowanych na 14
marca przyszłego roku wyborach
szefa państwa. Jak wynika z sondaży,
ma niemal zapewnione zwycięstwo
i to już w pierwszej turze.
Putin udzielił w czwartek doroczne
go wywiadu transmitowanego przez
cztery kanały radia i telewizji. Przez
blisko trzy godziny odpowiadał na py
tania, które zadawali mu mieszkańcy
kraju. „Tak. Będę kandydował i w naj
bliższym czasie wydam w tej sprawie
oficjalne oświadczenie” - powiedział
Putin odpowiadając na jedno z najczę
ściej pojawiających się pytań wśród
ponad 1,5 miliona przygotowanych
przez internautów, telewidzów i radio
słuchaczy. Według ostatnich sondaży,
Putin jest absolutnym faworytem mar
cowych wyborów, a poparcie dla nie
go już w pierwszej turze deklaruje od
61 do 72 proc. ankietowanych.
W czwartkowym „dialogu z Rosja
nami” Putin wyraźnie zaznaczył jed

nak, że jego druga, kończąca się
w 2008 roku, kadencja będzie ostatnią
i że nie zamierza zmieniać konstytucji,
by przedłużyć swoje rządy.
Jak co roku, prezydent wykorzystał
czwartkowy wywiad, by podsumować
tegoroczny stan rosyjskiej gospodarki.
Gospodarz Kremla nie ukrywał, że nie
które statystyki wywołują znacznie gor
sze wrażenie. „Na początku 2003 roku
liczba osób, które żyją poniżej progu
ubóstwa, wyniosła 37 min (cała Rosja
liczy 145 min mieszkańców - PAP),
w trzecim kwartale tego roku zmniejszy
ła się o 6 min, ale mimo to liczby te są
dla Rosji poniżające” - powiedział.
Putin popart ideę, by zwiększyć do
chody państwa z tytułu wydobycia ro
py naftowej i w odpowiedniej proporcji
zmniejszyć przychody przedsiębiorstw
wydobywających ten surowiec. Prezy
dent bronił idei prywatyzacji, przyznał,
że firmy prywatne działają lepiej niż
państwowe, jednak opowiedział się za
tym, żeby zwiększyć socjalną rolę
sprywatyzowanych kompanii.
Mówiąc o wojnie w Czeczenii, ro
syjski prezydent powiedział, że - jego

Ludwisarze w niemieckim Karlsruhe

zdaniem - konflikt ten stanowi element
światowej wojny z terroryzmem. „Spra
wa dzisiaj nie dotyczy tylko Czeczenii.
Sprawa polega na tym, że na świecie
są ludzie, którzy liczą, iż są w stanie
wpływać na nastroje ludzi przywiąza
nych do muzułmańskich tradycji - na
cały muzułmański świat” - powiedział
prezydent, zarzucając terrorystom
chęć oderwania od Rosji regionów za
mieszkanych przez muzułmanów.
W sprawach międzynarodowych
Putin zagwarantował integralność te
rytorialną sąsiadującej z Rosją na po
łudniu Gruzji i krytycznie wyraził się
o amerykańskiej operacji w Iraku. W
sprawie Iraku podkreślał z kolei, że
obalenie Saddama Husajna odbyło
się bez zgody ONZ i jako takie jest
nieusprawiedliwione. Jednocześnie
jednak zapewnił, że Rosja całkowicie
popiera walkę USA z międzynarodo
wym terroryzmem. „Nie jesteśmy zain
teresowani porażką USA w ich walce
z międzynarodowym terroryzmem, bo
jesteśmy partnerami Stanów Zjedno
czonych" - oświadczył.
(PAP)

odetchnęli z ulgą 12-tonowy dzwon z brązu, który właśnie odlali, wydał czysty dźwięk
dis. Jest to największy dzwon, odlany w powojennych Niemczech,
wydaje też najniższy dźwięk (dis, to dźwięk drugiego stopnia skali
diatonicznej, d podwyższone o półton).

USA. Na odbudowę World Trade Center potrzeba 10 lat

Wieża wolności
Odbudowa World Trade Center w No
wym Jorku, zniszczonego po zama
chach terrorystycznych 11 września
2001 roku, Zabierze 10 lat i będzie
kosztować 12 miliardów dolarów oznajmił w środę właściciel praw do
dzierżawy placu Larry Silverstein.
Według niego, kamień węgiel
ny pod „Wieżę wolności”, główne
go elementu konstrukcji, która ma
być zbudowana na miejscu bliź
niaczych wież WTC, zostanie
wmurowany 11 września 2004 ro
ku, w trzecią rocznicę ataków na
Nowy Jork. Budowa wieży zakoń

czy się w 2008 roku lub na począt
ku 2009. Ostatni z czterech wie
żowców, wchodzących w skład
konstrukcji mającej zastąpić dwie
wieże WTC, zostanie oddany
w 2013 roku.
Koszty odbudowy - szacowane
na 12 miliardów dolarów - rozłożą
między siebie władze federalne (5
miliardów dolarów) i firmy ubez
pieczeniowe (7 miliardów dolarów)
- dodał Silverstein.
Plac po WTC będzie zabudo
wany według projektu przygoto
wanego przez architekta Daniela
Libeskinda.
<pap>
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Przedświąteczne szaleństwo

POGODA W REGIONIE
dzisiaj

Handlowe żniwa

wiatr: 30 km/h

w nocy 2°C

s

s
wiatr: 40 km/h

Przyjdź zaśpiewaj z nami
W niedzielę w godz. 12-16 zaprasza
my wszystkich przed ratusz. Czekać
będzie na państwa mnóstwo atrak
cji, m.ln. świąteczny kiermasz i szop
ka z żywymi zwierzętami. Po raz
pierwszy w historii słupszczanie za
śpiewają wspólnie kolędę.

Kupić, nie kupić? Większość z nas i tak wyda więcej niż zaplanowała.
i oszczędzanie nie jest zdrowe dla
naszej psychiki - mówi. - Wiedzą
o tym doskonale panie, które gdy
są zdenerwowane, mówią"„a kupię
sobie jakąś nową sukienkę". Ciągle
ograniczanie swoich wydatków mo
że nas doprowadzić do poważnego
stresu. Warto więc czasami odre
agować poprzez zakupy.
Wszystkim Czytelnikom życzy
my więc jak najmniej stresu i jak
najwięcej radości z zakupów.
MARCIN KLINKOSZ

ILE KOSZTUJE SKROMNA WIGILIA DLA 6-8 OSÓB

l dwa karpie (ok. 3 kg) - ok. 25 zł
I dorsz (2 kg) - ok. 32 zł
l śledź, matlas solony (1 kg) - ok. 12 zł
I 5 kg warzyw (buraki na barszcz, warzywa do ryb I sałatek) - ok 6 zł
112 jajek-ok. 6 zł
I majonez - 4 zł
l ciasto (2 kg) - ok. 28 zł
l pierogi, uszka gotowe (1 kg) -15 zł
i owoce do kompotu z suszu (1 kg) - ok. 11 zł
I choinka żywa: 10 zł za metr
razem = 149 zł

Fot. SŁAWOMIR ŻAB1CKI

Grażyna Pianko
- To są dopiero
wstępne zakupy, tak
przy okazji. Wydałam
około 400 złotych.
W piątek lub sobotę
przyjadę jeszcze raz
i wtedy czekają mnie
poważniejsze wydatki.
Większość zakupów
to artykuły spożywcze,
starczą mi da końca
roku.

Paweł Król

Anna, Edyta
i Marta Jakubowskie

- W tym roku wy
damy na świąteczne
zakupy dwa razy wię
cej niż w ubiegłym ro
ku, czyli ponad 1000
złotych. Dzisiaj wydali
śmy na wstępne zaku
py około 450 złotych.
Nigdy nie robimy listy.
Spontanicznie wybie
ramy to, ćo jest akurat
potrzebne i wpadnie
w oko. Oboje z żoną
mamy pracę, dlatego
możemy sobie posza
leć w sklepie.

- Nasze zakupy to
przede wszystkim ży
wioł. Listę robimy je
dynie w przypadku
prezentów. Wydały
śmy 260 złotych. Całe
wydatki będą wyższe,
bo chcemy sobie spre
zentować komputer.
Przed samymi święta
mi czekają nas jesz
cze wydatki na artyku
ły spożywcze.

OKNA DRZWI PCV

Od dzisiaj do wtorku na placu
przed ratuszem czynny będzie
kiermasz świąteczny. Na sto
iskach znajdą się m.in. choinki,
ozdoby świąteczne, świeże ryby,
jak również towary, które nadają
się na prezenty.Obok choinki
stanie szopka, którą dzieci po
winny koniecznie zobaczyć.
W stajence betlejemskiej będą
m.in. prawdziwe owieczki. Plac
Zwycięstwa będzie w tym czasie
rozbrzmiewać świąteczną muzy
ką.
Jednak największe atrakcje
zapowiadane są na niedzielę.
Od południa odbywać się będzie
wielkie kolędowanie słupszczan.
Najpiękniejsze bożonarodzenio
we pieśni zaśpiewają ze sceny
słupskie chóry, soliści i zespoły.
Wystąpią: Orkiestra Centrum
Szkolenia Marynarki Wojennej,
bracia Brandysowie, chór Kantele, chór Państwowej Szkoły Mu
zycznej, Bierkowianki, Big-Band
Pomorskiej Akademii Pedago
gicznej pod kierunkiem Leszka
Kułakowskiego.
Imprezę „Głosu Pomorza”,
Radia Słupsk i Urzędu Miejskie
go poprowadzą znani i łubiani
dziennikarze prasowi i radiowi:
Zbigniew Marecki, Edyta Lubiak, Arkadiusz Jastrzębski,
Piotr Głowacki, Tomasz Częśclk i Małgorzata Margas.
Przepytają swoich gości o naj
bardziej niesamowite wigilie
i prezenty. Jednak wydarzeniem
dnia ma być pierwsze w historii
miasta wspólne odśpiewanie ko
lędy
przez zgromadzonych
słupszczan,
władze
miasta
i dziennikarzy. Wybraliśmy zna

ną wszystkim pieśń „Przybieźeli
do Betlejem". Jednak na wszelki
wypadek drukujemy jej treść po
niżej. Najlepiej więc przyjść
na plac z dzisiejszą gazetą.
Prosimy też, żeby każdy
wziął woreczek na sianko: w nie
dzielę pod ratuszem będziemy
je rozdawać z sań. Dzieci będą
mogły wziąć udział w konkursie
z nagrodami. Będziemy zbierać
podpisy pod listem do ministra,
aby kupił dla Słupska angiograf
- urządzenie pozwalające w go
dzinę opanować zawał serca.
(law)
PRZYBIEŹELI
DO BETLEJEM PASTERZE

Grając skocznie Dzieciąteczku
na lirze
Chwała na wysokości
Chwała na wysokości
A pokój na ziemi
Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże
Anioł Pański sam ogłosił te dzi
wy
Których oni nie słyszeli jak żywi
Dziwili się napowietrznej muzyce.
I myśleli co to będzie za Dziecię
Oto Mu się wól I osioł kłaniają
Trzej królowie podarunki oddają
I anieli gromadami pilnują
Panna czysta wraz z Józefem
piastują
Poznali go Mesyjaszem być pra
wym
Narodzonym dzisiaj Panem ła
skawym
My Go także Bogiem Zbawcą już
znamy
I z całego serca wszyscy kocha
my

Jasełka na sesji

czS7r/£<5rr/7czr
Słupsk, ul. Garncarska 19
tel./fax (059) 842 80 29

CENTRUM
CHOINKOWE

SKODĘ
SPRZEDAJEMY
i SERWISUJEMY

bogata
oferta

AUT0SŁUPIA

Fot. TOMASZ CZĘŚCIK

SŁUPSK/BOIESŁAWICE, uL, SEZAMKOWA 7

SHpsfc, ftwyriewa 34
teUfu (059) MM 291,290

1006 hPa

SŁUPSK. Kolędowanie z „Głosem Pomorza”

- Zrobiliśmy dzisiaj
zakupy na 400 złotych
i
starczą
nam
do stycznia. Mieliśmy
bony z zakładów pra
cy. Zawsze wcześniej
przygotowujemy sobie
listę najpotrzebniej
szych rzeczy. Dzisiaj
kupiliśmy artykuły spo
żywcze i prezenty. Ni
gdy nie robimy zaku
pów na żywioł.

GWARANTOWANA
WYSOKA JAKOŚĆ

/'

DZIAŁ MIEJSKI

Zdzisław
i Grenada Benka

wyceniając okna u nas
będziesz wiedział,
gdzie je zamówić

jutro 5°C

1014 hPa

Słupsk ul. H. Pobożnego 19
Tel ./fax: 842 51 95
e-mail: slupsk@ glos-pomorza.pl
Kierownik działu - Zbigniew Marecki

Ile wydajemy na święta?

NIEMIECKI PROFIL TROCAL
OKUCIA WINKHAUS

Zachmurzenie małe i umiar
kowane. Na termometrach
około 3 stopni. Wiatr z kierun
ków zachodnich, do 20 30 km/h. Ciśnienie na poziomie
1018 hPa (764 mm Hg).

ü

SONDA „GŁOSU”

(gLaS)

N

wiatr: 20 km/h

wlcz. - Takie ciągle liczenie

Producent

3°C
1016 hPa

Ten weekend będzie należał do handlowców. Niektórzy zarobią więcej niż przez kilka zwykłych tygo
dni. W niedzielę czynne będą niemal wszystkie sklepy. Real pracuje aż do godziny 23.
Gorączkowe poszukiwanie pre
zentów, tłok w sklepach i na uli
cach, roztargnienie, nieuwaga w takiej atmosferze minie większo
ści z nas ten weekend. Handlowcy
zacierają ręce. Ale nie tylko oni.
Emilia Adamiec, rzecznik Komen
dy Miejskiej Policji w Słupsku rodzi:
- Podczas świątecznych zakupów
jesteśmy szczególnie narażeni
na ataki kieszonkowców, którzy
skorzystają z każdej sytuacji. Dlate
go większą sumę pieniędzy powin
niśmy schować w kilku miejscach,
przed kasą nie pokazywać pełnego
portfela. Jeśli chodzimy od sklepu
do sklepu, to zakupy powinny być
schowane najlepiej w bagażniku
samochodu, aby łatwo dostępny
lup nie przyciągnął złodzieja. Nie
bądźmy roztargnieni, nie śpieszmy
się, bo złodziej tylko na to czeka.
Przed Bożym Narodzeniem czy
ha na nas także inne niebezpie
czeństwo. Wtedy na ogół zapomi
namy o limitach finansowych i po
puszczamy pasa. Tylko nieliczni
kupują zgodnie z zaplanowaną
szczegółowo listą. Większość jed
nak idzie na żywioł i daje się pono
sić emocjom. - Raz w roku mogę
sobie zaszaleć - mówi pani Zofia
ze Słupska. - Nie będę oszczędzać
na prezentach dla najbliższych.
Muszę przyznać, że czuję się le
piej, kiedy nie muszę myśleć, ile
wydam.
Podobnie na ten problem patrzy
psycholog Władysław Hałasle-

str. 5

CZYNNE
od 9 do 18
SOBOTY od 8 do 15

teł. (059) 84 85 900 do 920
SL1293

REKLAMA

owoczesne jasełka w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicz
nych mogli podziwiać radni Powiatu Słupskiego podczas ostatniej sesji.
Uczniowie w opowieść o historii narodzin Jezusa wpletli elementy ze świa
ta współczesnego. Nie zabrakło także humoru oraz kolęd.
(toc)
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ROZMOWA
ZA JEDEN UŚMIECH

Konkubina
to nie żona
Ogłoszenie w gazecie: Słupska firma
poszukuje sprzedawcy artykułów
przemysłowych. Wymagane wy
kształcenie średnie techniczne. Szu
kamy osoby młodej I żonatej...
Dzwonimy pod wskazany telefon.
- Dzień dobry, Ja w sprawie ogło
szenia.
- Tak, słucham.
- Czym właściwie miałbym się
zajmować?
- Sprzedażą i noszeniem na
szych towarów.
- Dlaczego szukacie żonatych
mężczyzn?
- To wymóg szefa. Chodzi
o stabilizację.
- Jaką stabilizacje? Nie bardzo ro
zumiem.
- Nie zna pan znaczenia sło
wa stabilizacja? Pracownik, któ
ry ma żonę jest bardziej zdyscy
plinowany i efektywny. I nie ma
głupot w głowie. Taki to pracuje,
a nie wciąż ogląda się za kobie
tami.
- A ja myślałem, że może szef Jest
chorobliwie zazdrosny o swoją żo
nę...
- Ależ skąd. Nie w tym rzecz.
- No dobrze, jestem młody, mam
wyższe wykształcenie I żyje
od sześciu lat w konkubinacie.
Przyjmiecie mnie?
- Nie. Szef jasno określi! wa
runki. Konkubina to nie żona.
JACEK CEGŁA

PIĄTEK
Wystawa w baszcie
SŁUPSK. W Baszcie Cza
rownic przy ul. Fr. Nullo 8 werni
saż wystawy „Miejsce kontem
placji” Alicji Łukasiak. Począ
tek o godz. 18, wstęp wolny.
Wystawa potrwa do 18 stycznia
2004.

NIEDZIELA
25 lat Stacha
SŁUPSK. 21. Drużyna Har
cerzy Stach im. hm. Stanisława
Kiejdo obchodzi 25-lecie. Spo
tkanie z okazji jubileuszu odbę
dą się w budynku Komendy Huf
ca Ziemi Stupskiej przy ul. Party
zantów
31
o
godz.
17.
Podharcmistrz Marek Łukasik
zaprasza byłych i obecnych
członków drużyny. Dziękuje też
sponsorom, Komendzie Hufca
i wszystkim zaangażowanym
za pomoc w przygotowaniu tego
święta.
Drużyna została założona
w 1978 roku przez harcmistrza
Stanisława Kiejdo. Kilkakrotnie
była wyróżniania, m.in. mianem
Drużyny Sztandarowej, Chorą
gwi Związku Harcerstwa Pol
skiego. Obecnie drużyna liczy
45 osób skupionych w sześciu
zastępach harcerskich oraz Gro
madzie Zuchowej Supermrówki.
Drużyna działa przy Szkole Pod
stawowej nr 9.

NA SPORTOWO
Koszykówka amatorska
SŁUPSK. Na parkiecie zmie
rzą się po raz kolejny zawodnicy
Słupskiej Amatorskiej Ligi Ko
szykówki. Prezentujemy termi
narz gier na 20 i 21 grudnia:
■ Sobota: godz. 13.45 Aniołki
Robina I LO/Peugeot - Błękitne
Bierkowo (mecz pań), 15 Ekono
mik-AZS WSZ, 16.15 Erkabud
- Big Star, 17.30 Fast Way Metabo/Kneblewski, 18.45 LO
IV - Seritext.
■ Niedziela, godz. 10.45
Scania I LO - Błękitni Bierko
wo, 12 Rem-Pol - Sepix, 13.15
LO II - Czarni'89, 14.30 Sami
Swoi - Radio Gdańsk, 16 Piz
zeria Pinocchio - Olszewski
Sławno, 17.15 Ósemka - Błę
kitni II Bierkowo, 18.30 Luksu
sowi
Markoz/Niebiescy.
Wszystkie mecze odbywają się
w hali SP-5 przy ul. Hubalczyków.
(klin)

słupsk.

Kasa miejska na 2004 rok

MINĄŁ TYDZIEŃ Z „GŁOSEM POMORZA”

Długi na inwestycje
Przeszło 67 min zł deficytu zakłada wstępny projekt budżetu Słupska
na przyszły rok. To ponad 30 min zł więcej niż w tym roku. Prezydent
chce go pokryć kredytem i dochodami z prywatyzacji.
Projekt budżetu zakłada, że pla
nowane dochody miasta wyniosą
praWe 211 min zl. W tym roku były
o 5 min zl wyższe. Miasto straciło
7,5 min zl na samych subwencjach,
a 11 min zl na dotacjach. Jednocze
śnie zyska ponad 16 min zl na wzro
ście udziałów w podatku dochodo
wym od osób fizycznych i od firm,
ale są to fundusze na papierze, bo
nie wiadomo, ile w rzeczywistości
w ciągu roku wpłynie pieniędzy
do urzędu skarbowego.
Wydatki w przyszłym roku osza
cowano ogółem na blisko 270 min
zl. Z tego aż 204,3 min zi stanowić
będą wydatki bieżące, które trzeba
koniecznie ponieść, np. na utrzyma
nie szkól. Jedynie 16,6 min zl mia
sto otrzyma na sfinansowanie za
dań zleconych. Ponad 50 min zl za
planowano
przeznaczyć
na inwestycje.
Na niedobór w kasie złożą się
m.in. kredyty inwestycyjne przekra
czające 45 min zł oraz już zacią
gnięte kredyty w wysokości 7,3 min

zl. Jednocześnie prezydent chce
pozyskać 20 min zl ze sprzedaży
pozostałych w ręku miasta udziałów
w miejskiej ciepłowni.
Czy tak wysokie zadłużenie nie
jest niebezpieczne dla miasta? Nie. Będzie one wynosić tylko 32
procent planowanych dochodów
miasta, a prawo dopuszcza zadłu
żenie do poziomu 60 procent przekonuje Anna Łukaszewicz,
skarbnik miasta. - Dużo nam jesz
cze brakuje do tej granicy. Poza tym
będę namawiać prezydenta do za
ciągania niskooprocentowanych
kredytów w Narodowym i Woje
wódzkim Funduszu Ochrony Środo
wiska, które mogą być częściowo
umorzone. Kredyty są niezbędne,
bo bez tego obecnie nie ma rozwo
ju.
Ostateczny kształt projektu bu
dżetu prezydent przedstawi radnym
w styczniu. Od nich też będzie zale
żała decyzja, czy wszystkie plany
wejdą do końcowej wersji budżetu.
ZBIGNIEW MARECKI

PLANOWANE INWESTY
CJE W 2004 ROKU

■ 13 min zł - na drogi
■ 15 min zł - na budownictwo
mieszkalne: 5,6 min zł na budy
nek przy ul. Wiatracznej, 4,6 min
zl na 40 mieszkań dla starszych
osób przy ul. Leśnej oraz 2 min
zl na TBS.
■ 3,9 min zl - na Inwestycje
w ratuszu, w tym na zakup win
dy dla niepełnosprawnych.
■ 2,3 min zl - na budowę no
wego szpitala, 500 tys. zl
na zakup tomokomputera,
■ 3,5 min zł - na gospodarkę
komunalną (poldery nad Słupią,
wysypisko śmieci oraz segrega
cję odpadów).
■ 2,7 min zł - na modernizację
stadionu 650-lecla, 270 tys. zl stadion przy ul. Zielonej.
■ 2 min zl - tia Inwestycje
oświatowe.

SŁUPSK. Nagroda dla komendanta

■ Urzędy pracy są oblegane
przez pięćdziesięciolatków, którzy
jeszcze w tym roku chcą nabyć pra
wa do świadczeń przedemerytal
nych, bo w przyszłym roku zasady
ich przyznawania będą mniej ko
rzystne. Większości osób najtrudniej
spełnić wymóg przepracowania 365
dni w ciągu 18 miesięcy, w tym pól
roku u jednego pracodawcy.
■ Aż 18 nieprawidłowości wska
zali inspektorzy Regionalnej Izby
Obrachunkowej słupskiemu magi
stratowi. Najistotniejsze dotyczą ła
mania prawa i milionowych strat fi
nansowych, w tym 3,3 min zł utraco
nych
wpływów
z
tytułu
nieściągniętego podatku transporto
wego. Prezydent miasta zdecydo
wał się polemizować z RIO tylko
w sprawie trzech zarzutów. Nie do
tyczą one utraconych pieniędzy,
■ 45 procent członków straci
SKD na Pomorzu w wyniku weryfi
kacji. W powiatach, w których za
kończono już przegląd szeregów,
ubędzie nawet połowa działaczy.
■ Wacław Janicki, inżynler-chemik z Politechniki Gdańskiej,
pobrał i zbadał próbki gazu GZ-50,
który od sierpnia dostarczany jest
do Słupsku. Stwierdził, że wszyst
kie parametry gazu mieszczą się
w normie i nie różnią od tych, które
spełnia gaz dostarczany do klien
tów gazowni w Trójmiaście. Janicki
sugeruje, że być może należy zba
dać spaliny gazowe, bo może
w nich tkwi tajemnica, dlaczego ra
chunki za gaz skoczyły tak bardzo
w górę.
■ Około 150 właścicieli lodzi ry
backich z całego Pomorza spotkało
się przed tygodniem w Ustce. Czują

Kolekcjoner zegarków
Złoty szwajcarski zegarek
otrzymał mł. insp. Waldemar
Fuchs, komendant słupskiej
policji, za Inicjatywę i kre
atywność w pracy.
Komendant odebrał
nagrodę w Warszawie,
wręczył mu ją Leszek
Szreder,
komendant
główny policji. Elegancki
zloty zegarek szwajcar
skiej firmy Doxa otrzymał
m.in. za „aktywność za
wodową, doskonalenie
umiejętności, odpowie
dzialność i zdyscyplino
wanie" - czytamy w liście
gratulacyjnym. Według
komendanta jest to suk
ces całej komendy miej
skiej. - We wszystkich
możliwych rankingach
nasza komenda jest za
wsze w ścisłej czołówce
w województwie, dlatego
uważam, że jest to wy
różnienie mojej jednostki
za nieszablonowe działa
nia, na przykład akcję
Pustostan, czy letnie pa
trole lotnicze - mówi ko
mendant. Inne osiągnię-

H
Fot SŁAWOMIR ŻABICKI

To wyróżnienie za ciężką pracę wszystkich policjan
tów - uważa Waldemar Fuchs. Na odwrocie złotej
Doxy wygrawerowany jest napis „Za wzorową
służbę”.

POTĘGOWO. Policjanci wracają do komisariatu

cia to m.in. akcje Stop
24, Łap z Nami, dzięki
którym zmniejszyła się
liczba skradzionych sa
mochodów (w tym roku
w Słupsku zginęło ok.
50 pojazdów, w Koszali
nie ok. 300). - Cieszy
my się, że na samocho
dy uwagę zwracają już
nie tylko policjanci, ale
i mieszkańcy - mówi ko
mendant. Ponadto poli
cjanci bardzo dobrze
współpracują z samo
rządami, co zaowoco
wało zakupem przez
gminy ośmiu radiowo
zów (tylko w tym roku).
Rozwija się też współ
praca z niemiecką poli
cją. Od kilku miesięcy
funkcjonariusze oferują
darmowe znakowanie
rowerów.
To już drugi zegarek,
jaki otrzymał komendant
za osiągnięcia słupskich
policjantów. Pierwszy do
stał od komendanta woje
wódzkiego.
PIOTR
KAWAŁEK

KORZYBIE (gm. Kępice)

się oszukani przez rząd, bo skróco
no im okres połowu dorsza. Powoła
li siedmioosobowy komitet protesta
cyjny. Jego szefem został Grzegorz
Hałubek z Ustki.
■ Prokuratura i policja badają
sprawę plagiatów prac dyplomo
wych w Pomorskiej Akademii Peda
gogicznej w Słupsku. Doniesienie
w tej sprawie złożyła mec. Anna
Bogucka-Skowrońska.
■ Najwyższa Izba Kontroli skon
troluje w pierwszym kwartale przy
szłego roku okoliczności prywatyza
cji słupskiej firmy Drogi i Mosty.
Wniosek w tej sprawie skierowało
do NIK czterech posłów PiS.
■ Krzysztof M. został w tym ty
godniu ponownie skazany przez
Sąd Okręgowy w Słupsku na 15 lat
więzienia za zabójstwo Anny B„ wy
chowanki Domu Dziecka w Ustce.
Sprawa była rozpatrywana po raz
drugi, bo po pierwszym wyroku ska
zani odwołali się do Sądu Apelacyj
nego i ten nakazał rozpatrzyć spra
wę ponownie. Sąd skazał także
świadków morderstwa. Wyrok nie
jest prawomocny.
■ Dwóch związkowców zostało
zwolnionych dyscyplinarnie z pracy
w słupskim Kauflandzie. Pracodaw
ca zarzuca im zastraszanie pracow
ników. Związkowcy twierdzą, że to
zemsta za walkę'o godne warunki
pracy.
■ 500 zł wyniesie od nowego ro
ku jednorazowa zapomoga dla ko
rzystającej z pomocy społecznej
I zameldowanej w mieście słupszczanki, która urodzi dziecko. Takie
rozwiązanie uchwaliła Rada Miejska
na wniosek radnych Słupskiego Fo
rum Prawa i Sprawiedliwości.

FELIETON NA KONIEC TYGODNIA

Mikołaj od radnych
Od

nowego'
i powoływali się na jego autory
roku nowo naro tet. Rzecz po imieniu chyba na
dzone
dzieci
zwał jednak radny Jerzy Wannajbiedniej
dzel, który otwarcie powiedział,
szych słupszże cała sprawa zostałaby zała
czanek mogą li
twiona szybciej, gdyby działacze
czyć na prezent
Prawa i Sprawiedliwości nie
z kasy miejskiej,
upolitycznili projektu uchwały.
bo ich matki
Pewnie miał rację, bo tak już
otrzymają jed
jest wśród polityków, że często
norazową zapomogę w wysoko
nie chodzi o meritum, ale o to,
ści 500 zi. Radni, którzy po dłu
na kogo spadnie splendor za mi
giej debacie ostatecznie zgodzili
łe wyborcom gesty. Na szczę
się przyjąć wniosek opozycji, nie
ście tym razem okazało się, że
ukrywali, że chodzi bardziej
rocznie prezent od radnych
o gest w stylu mikołajowego pre
otrzyma najwyżej 200 matek,
zentu niż realną pomoc rodzinie.
więc radni SLD jakoś w końcu to
O dziwo najbardziej przeciw te
przeboleli i ulegli większości.
mu prezentowi bronili się przed
Pewnie mają nadzieję, że
stawiciele SLD, którzy twierdzili,
przed następnymi wyborami
że ta decyzja spowoduje wyłom,
do Rady Miejskiej nikt już nie bę
ośmielający inne grupy społecz
dzie pamiętał, kto zainicjował
ne do wyciągania ręki po wspar
rozdawanie prezentów i sami
cie do kasy miejskiej. Wicepre
będą mogli wypiąć pierś, gdy lud
zydent Ryszard Kwiatkowski
zacznie dziękować i nagradzać
wręcz zarzucił wnioskodawcom,
wyborem na kolejną kadencję,
że powoływanie się w tym kon
zwłaszcza że na prezenty nie
tekście na naukę społeczną Ja
pójdą diety rajców.
na Pawła II to nadużycie. Długo
A swoją drogą radnym o wie
jednak nie czekał na ripostę, bo
le łatwiej poszło podjąć decyzję
radny Igor Strąk z LPR zaraz
o uldze podatkowej, na której
wypomniał lewicy, że gdy cho
najbogatsi w mieście przedsię
dziło o wejście Polski do Unii
biorcy zyskają po nawet kilka
Europejskiej, to jej przedstawi
dziesiąt tysięcy złotych.
ciele cały czas cytowali papieża
ZBIGNIEW MARECKI

£

Praca w lepszych warunkach Nowy wóz
Do użytku oddany zo
stał wyremontowany
komisariat policji. Funk
cjonariusze i mieszkań
cy mają nadzieję, że
w nowych pomieszcze
niach praca będzie
przyjemniejsza.
Przez ponad dwa
miesiące policjanci
z Potęgowa musieli
korzystać z gościnno
ści Urzędu Gminy, po
nieważ w komisaria
cie trwa! komplekso
wy remont. - Budynek
Fot SŁAWOMIR ŻABICKI
już od lat wymagał re- Teraz jest czysto i schludnie - cieszą się polinowacji, poza tym ko- cjanci.
mendant za punkt ho
noru postawił sobie odnowienie
przyjmowani w dobrych warun
wszystkich komisariatów w po
kach, być może dzięki temu będą
wiecie - mówi Emilia Adamiec,
lepiej z nami współpracowali rzecznik prasowy stupskiej policji.
mówi rzecznik.
Wymienione zostało pokrycie da
Remont, który kosztował 110
chu, okna, elewacja, powstała ła
tysięcy złotych, sfinansowała
zienka. Poza tym policjanci otrzy
Komenda Wojewódzka Policji
mali nowe meble oraz komputer.
w Gdańsku.
- Chcielibyśmy, aby ludzie byli
(krab)

dla straży

Kotwica admiralska dla szkoły

Jednostka Ochotniczej Straży Pożar
nej dostała forda. Będzie używany
między innymi do uwalniania ofiar
wypadków drogowych.
W nowym pojeździe - fordzie
busie - jest miejsce dla sześciu
osób i na specjalistyczny sprzęt.
Pojazd może wziąć tylko 400 li
trów wody, ale nie jest przezna
czony do gaszenia pożarów.
Może neutralizować rozlane pa
liwo lub chemikalia, uczestni
czyć w uwalnianiu pasażerów
z zakleszczonych samochodów.
Ford kosztował 102 tysiące
złotych. 50 tys. zł dał Urząd Gmi
ny w Kępicach, resztę Zarząd
Wojewódzki
Związku
OSP
w Gdańsku. Jednostka w Korzybiu została zaliczona do Krajo
wego Ratownictwa Gaśniczego,
dlatego została doposażona.
Dotychczasowy samochód, któ
ry może pomieścić sześć tysięcy
litrów wody, jest używany do ga
szenia pożarów.
(law)

Fol SŁAWOMIR ŻABICKI

Szkole Podstawowe] nr 9 odbyła się uroczystość poświęcenia kotwicy
admiralskiej, podarowanej szkole przez Urząd Morski w Słupsku. Dar
jest wyrazem uznania za wieloletnie sukcesy szkoły w zakresie wychowania
marynistycznego. Do uroczystego poświęcenia zaproszono duchownych
ewangelickich, katolickich i prawosławnych. Ostatecznie jednak poświęce
nia dokonał tylko duchowny katolicki, ksiądz Wojciech Parafinowicz. (ela)
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AVGSM - Serwis naprawa telefonów,
chipy do Playstation. Piłsudskiego 3/5,
843-94-19 www.avgsm.prv.pl
-------------------------------------- ooijrauw
BIURO Ubezpieczeń - Agencja
SKOK - pożyczki, Gen. Andersa 10,
84-54-162.
--------- ——----------------------- WHaOKMW
KURSY przygotowawcze - matura, stu
dia, testy kompetencji; .Logos”, Paukszty 5, 059/843-60-10.
------ —.................................. ommiumi
LABORATORIUM .Sigma” - była Przy
chodnia Kolejowa; Wileńska 30 - pon.
- pt.: 07 - 18,059/840-38-0Ó.
---------------------- ——---- — mmmm
MEBLE - rattanowe. Sztuka orientalna.
Donice, wazony; .Sahara”, Gdańska 4
d; 059/842-80-59.
-------------------------------------- ----- - OHlimtOM

NAPRAWA sprzętu gospodarstwa
domowego, sprzedaż części,
zbiorników kurzu. 3-go Maja 27,
843-24-58
........ .............
HWI
CZC MOC - rehabilitacja, wady postawy,
masaż, śwlecowanle uszu. Tuwima 5,
059/84-83-234.
----------------------------------—— mirnm*
HURTOWNIA Artykułów
Elektrycznych .Markoz”, hurt, detal.
Słupsk, ul. Kilińskiego 29,
059/84-17-680.

głos Pomorza
os.

słowińskie.
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SŁUPSK. Wielki bal dla dzieci

Shrek z Nadzieją

osiedlowe

Rozjechana droga

Błoto przed domem
Doszło do tego, że nie można wyjść z psem na dwór, bo od razu
wpada się po kostki w błoto - narzekają mieszkańcy ul. Rydygiera.

Niemal dwa tysiące dzieci będzie
bawić się na imprezie integracyjnej
organizowanej przez fundację dla
Dzieci Niepełnosprawnych Nadzie
ja. Start Już jutro w hall Gryfia
o godz. 16.

pularnością. Aby zapewnić dzie
ciom jak najwięcej atrakcji, za
prosiliśmy do wspólnej zabawy
znanych i łubianych artystów
dziecięcych.
Tym razem gośćmi Mikołaja
z Nadzieją będą artyści, którzy
przygotowali specjalny program
„Mikołajowa dyskoteka u ogra
Shreka”. Będzie również fantomania oraz gry i konkursy z na
grodami. Każde dziecko otrzyma
paczkę ze słodyczami i maskot
ką.
Bilety w cenie 6 zł można ku
pić przed imprezą.

- Doświadczenie w pracy
z naszymi podopiecznymi udo
wodniło, że ważnym etapem
w dochodzeniu dzieci do zdro
wia jest nawiązywanie relacji ze
zdrowymi rówieśnikami - mówi
Hanna Jednaszewska, dyrektor
fundacji. - Właśnie z tą myślą
organizujemy naszą imprezę,
która od lat cieszy się dużą po

(lir)

POMYSŁY POD CHOINK

Mikołaj u fotografa
Aparat fotograficzny, album lub zdję
cie są doskonałym prezentem
gwiazdowym. Potwierdzają to rzesze
klientów, poszukujących w zakła
dach i sklepach fotograficznych cze
goś wyjątkowego.

———------------------------------------ mtmitmt

KOMIS Pinokio, Romera 7a, Słupsk, ar
tykuły dla niemowląt I starszych dzieci.
0-605-231-043.
—— " . —
oowuojKoaHo»

Fotografie są doskonałymi
pamiątkami, właśnie dlatego
coraz częściej znajdują uzna
nie jako prezenty gwiazdkowe.
Dużym powodzeniem cieszą
się albumy na zdjęcia oraz
ramki. - Zdjęcie jak każdy pre
zent należy dobrze zapako
wać, dlatego ludzie kupują
ramki - mówi Kazimierz Giej-

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

bo z zakładu Gold Foto
przy al. Sienkiewicza. - Ceny
ramek wahają się od 8
do 30 zł. Cena zależy od roz
miaru ramki i materiału, z któ
rego jest wykonana.
Jednak jak twierdzi Giejbo,
klienci najczęściej kupują albu
my na Zdjęcia. Najchętniej te du
że na 200 fotografii za 30 zł oraz
na 300 zdjęć za 44 zt. - Mniej
szym powodzeniem niż w latach
poprzednich cieszą się tradycyj
ne aparaty fotograficzne - doda
je szef Gold Foto. - Wypiera je
technologia cyfrowa.
(toc)

ogłoszenie //.
drobne

do „Głosu
Pomorza"
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Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI

Przy takiej ulicy /. pewnością me chcieliby mieszkań pracownicy gazowni, którzy po skończeniu robót zosta
wili ją w takim stanie.

„GŁOS”
DLA SPRZEDAWCY
Sprzedają najlepiej
Elżbieta Bohenek, sprzedawczyni z kio
sku przy ul. Brracl Gierymskich została
najlepszym sprzedawcą prasy w naszym
konkursie.
Zwyciężczyni zdobyła 323 głosy.
Drugie miejsce zajęła Danuta Barto
szu z kiosku przy ul. Grota Roweckie
go, zebrała 254 głosy. Na trzecim
miejscu uplasowała się Irena Kuba
sik z kiosku przy ul. Armii Krajowej
z sumą 185 głosów.
Dla zwycięzców plebiscytu oraz
osób głosujących mamy nagrody.
Wśród osób głosujących wylosowali
śmy Ewę Rojek, Dorotę Zablegałowską, Henryka Poziomka, Reginą
Podlańską oraz Alinę Tul (wszyscy
ze Słupska). Po odbiór nagród zapra
szamy do redakcji „Głosu Pomorza"
przy ul. Henryka Pobożnego 19 od po
niedziałku (22 grudnia). Nagrody dla li
stonoszy wręczy osobiście przedstawi
ciel „Głosu Pomorza".
(klin)

Droga od lat czeka na wykoń
czenie. - Nie pomogło nawet to,
Że przy tej ulicy mieszka wice
przewodniczący Rady Miejskiej
Ireneusz Bijata - skarżą się
mieszkańcy odchodzącej od Le
lewela ulicy. Nie stali jednak
z założonymi rękami i nie czekali
bezradnie na zbawienie.
- Mieszkańcy sami załatwili
szlakę, którą utwardzili drogę.
Przez pewien czas pozwalało to
nam normalnie funkcjonować.

Wszystko jednak się zmieniło,
gdy na ulicy zaczęła swoje prace
gazownia - opowiada Wioletta
Gliniecka, mieszkanka ul. Ry
dygiera. - Nie tylko dokładnie ją
rozkopano, ale po zakończeniu
inwestycji gazownicy nawet nie
pomyśleli o utwardzeniu ulicy.
W efekcie zrobiło się tak, że te
raz trudno przejść suchą stopą
po drodze. Bioto jest tak wielkie,
że nawet nie da się wyprowadzić
spokojnie psa.

Wiesław Kurtlak, dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich dziwi się,
że mieszkańcy ul. Rydygiera trafili
do redakcji, a nie do niego. - Wy
starczy, że przyjdzie do mnie jed
na osoba i przedstawi mi całą
sprawę. Ja wyślę na miejsce in
spektora i jeśli rzeczywiście oka
że się, że zagospodarowany te
ren został zniszczony, to nakażę
przywrócenie stanu pierwotnego
-deklaruje Kurtiak.
(maz)

STARE MIASTO. Nie przechodźcie przez teren budowy!

Dla wielu to martwy zakaz

Jaki prezent warto jest kupić u fotografa

Marek
Leszczyński

„Dwójka” doceniona
Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupsku Już
po raz czwarty została laureatem ogólno
polskiego konkursu „Wakacje Sportowe
2003’.
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Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI

Albumy i ramki na zdjęcia są chętnie kupowane jako prezent pod cho
inkę.

SONDA „GŁOSU”

NA SPORTOWO

W tym roku Szkolne Koło Sportowe „Orion” uzyskało nagrodę I stopnia w konkursie, który odbywa się
pod patronatem Zarządu Głównego
Szkolnego Związku Sportowego oraz
Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu. Nagrodą jest sprzęt sporto- wy dla szkoły. Koordynatorzy akcji
dyrektor Kazimierz Skiba i nauczy
ciel wychowania fizycznego Janusz
Staniszewski otrzymali listy gratula
cyjne od minister Krystyny Łybackiej.
Szkolnym
wypoczynkiem
w okresie wakacji objętych było 360
uczniów. Z formy wyjazdowej skorzy
stało 120 dzieci. W szkole przepro
wadzono także imprezy sportowo-re
kreacyjnych, w których brało udział
ponad 500 uczestników.
(fen)
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Wioleta
Tuszyńska

- Moim bliskim

- Najchętniej ku

kupiłbym jakiś

piłabym ładną

ładny album. Za

ramkę na zdjęcie.

wsze znajdą się

Koniecznie musi

zdjęcia, które
motna do niego
wiotyć. Osobiście chciałbym coś ze
sprzętu fotograficznego.

być w kolorze ■
brązowym. Sama
chciałabym album na zdjęcia. Uwaiam, te prezenty fotograficzne są
świetne, bo wiątą się z pamiątkami.

Magda
Tomek Boba
- Chciałabym

Fot. SŁAWOMIR ZABICKI

Mimo ze przejście dla pieszych przy ul. 9 Marca jest zamknięte z powodu przebudowy, piesi nadal tedy prze
chodzą. Policjanci zapowiadają surowe kary.
Przez przejście dla pieszych przy ul. 9
Marca, pomiędzy parkiem Waldorffa
a placem Zwycięstwa, codziennie
przechodzą rzesze ludzi. Nawet teraz,
gdy przejście jest zamknięte z powodu
remontu ulicy.
Od kilkunastu dni informują
o tym duże, z daleka widoczne ta
blice. Mimo to codziennie prze
chodzi tędy kilkadziesiąt osób,
które nie zważają na zakazy i ja
dące samochody. - Mieszkam nie
daleko i widziałem już kilka razy
jak grupy młodzieży wprost wbie
gały pod kola aut, które musiały
gwałtownie hamować - mówi Mi
cha! Nagi, który zwróci! ham uwa

gę na ten problem. Według niego
przez przejście przechodzą też
starsi. - Kierowcy mają tu ograni
czoną widoczność, poza tym jest
bardzo tłoczno i jeśli nadal ludzie
będą tędy przechodzili, to dojdzie
do nieszczęścia - uważa czytel
nik.
Sprawdziliśmy i rzeczywiście
prawie każdy, kto chce się dostać
z parku do ratusza, bez zastano
wienia przechodzi przez teren bu
dowy. - Nie chce mi się łazić do
okoła - usłyszeliśmy od młodego
slupszczanina, który przebiegi
przez ulicę.
Tymczasem policjanci zapo
wiadają, że będą surowo karali

kupić ramkę

- Uwatam, te

na zdjęcie. Najle

świetnym prezen

piej, teby była
metalowa, w zło

pieszych łamiących przepisy
w tym miejscu. - Rzeczywiście
doszły nas glosy, że piesi mimo
zakazu przechodzą przez piać bu
dowy i ulicę, dlatego zwrócimy
szczególną uwagę na to miejsce,
będzie też tam wideorejestrator zapowiada Krzysztof Duszkiewicz, naczelnik słupskiej drogów
ki.
Za przejście w niedozwolonym
miejscu grozi 50-100 złotych man
datu. Jeśli pieszy spowoduje za
grożenie dla ruchu (np. zmusi
do gwałtownego hamowania lub
spowoduje kolizję) może zapłacić
nawet 500 zt.
(krab)

tem jest aparat
I fotograficzny.

tym kolorze.

Dzięki niemu

Oprawione

mote utrwalić

w niej zdjęcie da
łabym chłopakowi. Sama

wiele śmiesznych
i wzruszających sytuacji. Osobiście

chciałabym takie otrzymać jakieś

chciałbym album na zdjęcia.

ładne zdjęcie w ładnej ramce.
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TELEFONY
ALARMOWE

Oceniamy samorządowców

Jeszcze dużo zrobię
Połączenie szkół, powołanie gminnej biblioteki i ośrodka kultury oraz
budowa kanalizacji w Wieliszewie, to największe osiągnięcia wójta
Jerzego Waldemara Awchimieni.
- Co udało się zrealizować w ciągu
pierwszego roku urzędowania?

TELEFONY
INTERWENCYJNE
Pogotowie Ciepłownicze
BYTÓW - 822-66-44
CZŁUCHÓW - 843-27-50

POMOC DROGOWA
SŁUPSK - 981; 844-0431:842-79-40; 842-44-40;
811-91-50
BYTÓW - 822-40-32; 822-27-28
CZŁUCHÓW-834-14-12
LĘBORK-862-17-87

INFORMACJA
ul. Ogrodową. Pieniądze na Racła
wicką postaramy się wygospodaro
wać z budżetu gminy. Najpierw jed
nak na obu ulicach zrobimy odpro
wadzenie
wód
deszczowych.
Staramy się również o przyznanie
środków na rozbudowę oczyszczalni
ścieków w Lupawie, która obsługuje
bardzo duży teren. Jesteśmy też
w trakcie budowy kanalizacji łączą
cej Malczkowo z Lupawą. Rozpo
częliśmy również rozmowy z zakła
dem, który montuje oszczędne
oświetlenie uliczne. Chcemy je za
montować m.in. w Runowie. Nie
dawno też zamontowaliśmy latarnie
przy ul. Kościuszki w Potęgowie.

- Poprzednia rada gminy rozpo
częła starania o przyznanie pienię
dzy z funduszu SAPARD na budowę
kanalizacji w Wieliszewie. Udało się
i realizacja inwestycji przypadła nam.
Dzięki inspektor Danucie Huras,
wszystkie prace zostały przeprowa
dzone zgodnie z planem, co potwier
dzili kontrolerzy z ministerstwa finan
sów. Łącznie inwestycja kosztowała
75 tysięcy złotych. Poza tym jeste
śmy w trakcie sporządzania kolejne
go wniosku do SAPARD-u. Tym ra
zem chcielibyśmy za unijne pienią
dze wyremontować ulice Ogrodową
i Racławicką. Niestety, możemy
ubiegać się o pieniądze tylko na jed
ną drogę, dlatego - jeśli wniosek bę
dzie rozpatrzony pozytywnie w 2005 roku wyremontujemy tylko

- Niedawno mieszkańcy protestowali
przeciwko obowiązkowi opłacania co
miesiąc abonamentu za przyłączenie
wody. Niektórzy nie płacą.
- Rzeczywiście, dostałem bardzo
dużo pism od niezadowolonych
mieszkańców, którzy protestowali
przeciwko abonamentowi. Długo się
zastanawialiśmy co z tym zrobić, po
nieważ opłaty można ustalać tylko
raz w roku, w naszym przypadku jest
to kwiecień. Zdecydowaliśmy, że
od stycznia opłata zostanie zawie
szona, a od kwietnia zlikwidowana.

- Jak wygląda bezrobocie w gminie,
czy są szanse na zmniejszenie liczby
osób bez pracy?

- W listopadzie było 1186
bezrobotnych na 7500 tysiąca
mieszkańców, w listopadzie przy
było nam 13 bezrobotnych. Nie
stety, są u nas tylko nieliczne za
kłady pracy, ludzie poszukują
pracy w Słupsku i Lęborku, wielu,
rodzinom żyje się ciężko. Nieba-*
wem jedna z firm produkcyjnych
działająca od kilku lat w Potęgo
wie ma wybudować halę, w której
zatrudni najpierw 50, a w przy
szłości do 100 pracowników.
Mam również nadzieję, że uda
się nam pozyskać innych inwe
storów.

- Co chce pan jeszcze zrobić podczas
tej kadencji?
- Bardzo bym chciał wyre
montować drogi, które od lat nie
były modernizowane i ich stan
pozostawia wiele do życzenia.
W pierwszej kolejności chcieliby
śmy położyć nową nawierzchnię
na ulicach Witosa, Pocztowej
i Racławickiej. Poza tym chciał
bym również, aby została wyre
montowana droga powiatowa
do Grapie, która należy do Zarzą
du Dróg Powiatowych, jednak
być może uda nam się w jakiś
sposób wpłynąć na Zarząd.

Rozmawiał: PIOTR KAWAŁEK
Fot SŁAWOMIR ŻABICKI

SONDA „GŁOSU”
JAK OCENIAJĄ WÓJTA MIESZKAŃCY?

Edward
Wyrostkiewicz

Renata
Spławska

radny

dyrektor
Zespołu Szkół
w Potęgowie

- Moim zdaniem
wójta cechuje

Aneta Litych

- Wójt zrobił
wiele dobrego dla
oświaty w gminie, połączył szkoły

□

Biuro numerów - 913
Paszportowa - 955
Kolejowa - 94-36
AIDS - 958
PKS - SŁUPSK - 842-42-56. BY
TÓW - 822-22-38, CZŁUCHÓW 834-22-13, LĘBORK - 862-19-72
Bank Informacji - 842-65-48

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, Słupsk, tel. 84170-31

USD
EURO
GBP
CHF

Skup
3,68
4,56
6,48
2.92.

m

Sprzedaż
3,85
4,72
6,69
3.02

REKREACJA
SŁUPSK:
Ośrodek j
Sportu i Rekreacji, ul. |
Szczecińska 99, tel. 84340-17; 843-40-16 - pływalnia czyn
na w godz. 6-22
LĘBORK: Centrum Sportu i Re
kreacji, ul. Olimpijczyków 31, tel.
862-71 -77 - pływalńia czynna codz.
w godz. 6-22
SZCZECINEK: Kryta Pływalnia
„Aqua-Tur". Codziennie 7-22 baseny: sportowy, rekreacyjny, bro
dzik; zjeżdżalnia, jacuzzi, atrakcje
wodne, sauna, solarium, bar, skle
pik, tel. 372-96-28

mieszkanka
Potęgowa
- Nie podoba mi

POLICYJNY
TELEFON ZAUFANIA

wadzili opłatę

SŁUPSK-848-01-11
BYTÓW - 822-25-69

abonamentową

LĘBORK - 862-03-00

się, te radni wpro

nieznajomość za
dotyczących działania samorządu

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

LĘBORK-862-14-73
ŁEBA-866-18-36
MIASTKO - 857-24-69

- Czy poza oświatą I kulturą zrobił pan
coś dla gminy?

gadnień

PIZZA NA TEL.

LĘBORK-862-11-81
MIASTKO - 857-28-91
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
BYTÓW - 822-22-03
CZŁUCHÓW - 834-25-08

- Przeprowadziłem kompleksową
reformę systemu oświaty. Szkoły
podstawowe i gimnazja w Potęgowie
i Lupawie zostały połączone w Ze
społy Szkół. Dzięki temu szkoły, które
znajdują się w jednym budynku, mają
teraz jednego gospodarza, przez co
zarządzanie jest sprawniejsze. Zli
kwidowałem
Gminny
Zespół
do spraw Oświaty, Kultury i Sportu,
który zajmował się finansowaniem
wszystkich szkół w gminie. Na jego
miejsce powołałem w każdej szkole
księgową, dzięki czemu pozbyliśmy
się pośrednika dzielącego pieniądze,
a dyrektorzy mają kontrolę nad wy
datkami, które sami mogą planować
Powołałem do życia Gminny Ośro
dek Kultury, który jest placówką sa
modzielną i może zarabiać na swoje
utrzymanie. Na podobnych zasadach
powołałem również Gminną Bibliote
kę Publiczną, która działa w Potęgo
wie i Lupawie. Uregulowałem też
system zależności między szkołą
a przedszkolem w Potęgowie.
Zmniejszyłem miesięczną opłatę
za przedszkole, do którego wcześniej
uczęszczało mało dzieci. Teraz
wszystkie miejsca są już zajęte.

□

za przyłącza wody, którą poparł wójt.

lokalnego. Równiei radni mają zni

w zespól szkól, dzięki czemu mają

Przeciwko uchwale zbuntowało się 130

kome pojęcie na ten temat, nie

jednego gospodarza. Poza tym zli

mieszkańców, którzy odmówili uiszcza

USŁUGI MEDYCZNE

wiedzą, co naleiy do ich obowiąz

kwidował Gminny Zespól do spraw

nia opłaty. Jednak gdy dowiedzieli się,

SŁUPSK: Nocne dyżury |ŁaJ

ków i łatwo ulegają wójtowi.

Oświaty, Kultury i Sportu, przez co

te będą za, to ukarani, część protestują

Z niejasnych powodów wójt umo

szkoła ma swoją księgową. Motemy

cych się wykruszyła, ja nie płaciłam

stomatologiczne,
al.
Wojska Polskiego 1/14,'
tel. 840-18-99; 0-606-358-473
Prywatne Pogotowie Stomatolo
giczne „Vitrodent”, Słupsk, ul.
Sołdka2, tel. 841-24-50
NZOZ Lekarz Domowy, ul. Kołłąta
ja 31, tel. 840-35-50 (budynek
Poczty Głównej) - całodobowa;
Przychodnia Lekarska, ul. Cheł
mońskiego 3, tel. 845-61 -60 - czyn
na w godz. 8-19
NZOZ Klinika SALUS, ul. Zielona
8, tel. 840-19-40; 840-19-41 czynna
w godz. 7-19; Przychodnie POZ: ul.
Młyńska 1a, tel. 841-37-63 w godz.
8-19; ul. Mochnackiego 19, tel. 84826-66; 845-69-99
LĘBORK: Franciszkańska Stacja
Opieki Caritas Hospicjum Domo
we, ul. Basztowa 8, tel. 863-31-58
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.30-14

rzył podatki wszystkim rolnikom,

teraz efektywnie planować wydatki

do końca. Teraz okazuje się, te mieli

gdy inni mieszkańcy muszą płacić.

i inwestycje. Chciałabym, aby

śmy rację, poniewat oplata zostanie

Gmina straci przez to około 400 ty

na szkolnictwo były przeznaczane

zniesiona. Chciałabym, aby wójt pomy

sięcy złotych. Ponadto w urzędzie

większe środki finansowe, trzeba

ślał tei o zorganizowaniu rozrywek dla

panuje biurokracja. Nie chcę osą

jeszcze ogrodzić szkołę płotem oraz

dzieci i miodziety. Obiecano mieszkań

dzać wójta, zrobią to wyborcy.

wybudować boiska.

com, te będą mogli korzystać za darmo
z siłowni, która jest w szkole, jednak
od wakacji jest zamknięta.

Oceń władzę!
Minął rok władzy nowych wójtów i burmistrzów. Pamiętamy, co

obiecywali w kampaniach wybórczych. Widzimy, co zrealizowali.

___________ ____________________________________________________
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Należą się im dwójki czy piątki?
A może szóstki lub jedynki? Zapraszamy do wyrażenia swoich opinii
w formie szkolnych cenzurek -

okaże się. czy wszyscy zdali
do następnej klasy.
Cenzurki będziemy publikować
codziennie do 9 stycznia włącznie.
CfekamY "a nie do 16 stVcAz"ia
włącznie. Można je przesyłać lub
przynosić do redakcji w Słupsku
(ul. H. Pobożnego 19) oraz oddzia
łów w Bytowie, Miastku, Lęborku
i Człuchowie (adresy w stopkach).
Można też wypowiadać swoje opi
nie telefonicznie (numery reporte
rów dyżurnych znajdą Państwo
także na stronach lokalnych)
i na naszej stronie internetowej
www.glos-pomorza.pl.

USŁUGI RÓŻNE
SŁUPSK:
Pogotowie
szklarskie całodobowe,
Słupsk, ul. Poniatowskie
go 44, tel/fax 842-57-67
ZUS - Płatnik Przekaz Elektro
niczny, szkolenie w siedzibie klien
ta, 0-601-941-463; (0-prefiks-59)
842-33-07
Hotel dla psów (całodobowy)
Słupsk, ul. Paderewskiego, tel. 84284-14, 840-02-21, 0-603-070-170

Bar Norton, ul. Starzyń-1
skiego 2, tel. 848-65-00
Bar Pizzeria Italia, ul.
Mickiewicza 48, tel. 842-60-10,
czynna 10-22
Bar Pod Kasztanem, ul. Wojska
Polskiego 52, tel. 842-70-46 (dowóz
tylko do firm)
Chata Macochy, ul. Wojska Pol
skiego 30a, tel. 840-22-80
Euro-Bar, ul. Tuwima 6, tel. 84208-77 (zestawy obiadowe)
Kaspertlno, ul. Szczecińska 61 a,
tel. 843-46-33
Marco Polo, ul. Bema 13, tel. 841 38-78 (dowóz na terenie Słupska
i okolic)
Pepe, al. Sienkiewicza 7, tel. 84018-14 (naleśniki francuskie): czyn
ne w godz. pon.-sob. 12-24; niedz.
17-24
Presto, ul. Kotarbińskiego8a, tel.
845-68-00 (zestawy obiadowe, fak
tury Vat)

OCHRONA
ELEKTRONICZNA
MONITORING
Lex Crimen (Patrol):
Słupsk - 840-28-05; Sławno - 81048-05; Koszalin - (0-prefiks-94)
342-28-83; Kołobrzeg - (0-prefiks-94) 354-21-67; Białogard - (0-prefiks-94) 312-25-35

POCZTA I TELE
KOMUNIKACJA
SŁUPSK, ul. Kołłątaja 31 I
(całą dobę) tel.841-30-45;
842-52-47
SOBOTA: Banacha 6, tel. 843-8515 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; Kilińskiego
42, tel. 842-89-68 w godz. 9-15; ul.
Mieszka I/8, w godz. 9-14; ul. Falata
12, w godz. 9-11
KOBYLNICA „REAL”, tel. 0-602781-895 w godz. 12-19, ul. Główna
44, tel. 842-96-41 w godz. 9.3011.30
USTKA, ul. Marynarki Polskiej 47,
tel. 814-44-04 w godz. 9-16; ul. Ko
pernika 22, w godz. 8-10; ul. Reja
5a, w godz. 8-10

DYŻURY APTEK
SŁUPSK - plątek-nle-l
dzieła: „Ratuszowa”, ul.
Tuwima 4, tel. 842-49-57;
„Przy Placu Dąbrowskiego”,
(wejście od ul. Przemysłowej),
otwarta codziennie 8-22, tel. 84030-22
BYTÓW - „Pod Orłem”, ul. Woj
ska Polskiego 27, tel. 822-25-55
CZŁUCHÓW - piątek: „Obe
rland”, ul. Długosza 29, tel. 83417-52; sobota: „Oberland”, ul.
Długosza 29, tel. 834-17-52; nie
dziela: „Zamkowa”, ul. Królewska
2, teL 834-32-58
LĘBORK - piątek: „Na Osiedlu
Sportowym”, ul. Olimpijczyków
11, tel. 863-15-87; sobota: „Żiwa”, ul. Zwycięstwa, tel. 862-5628; niedziela: „Przy Browarze”,
ul. Wolności, tel. 862-27-66
ŁEBA - „Słowińska”, ul. Ko
ściuszki, tel. 866-13-65
MIASTKO - „Rodzinna”, ul. Wy
bickiego 30, tel. 857-87-25
USTKA - piątek: „Pod Smo
kiem”, ul. Kilińskiego 8, tel. 81453-95; sobota: „Remedium”, ul.
Wyszyńskiego 1 b, tel. 814-69-69;
niedziela: „Remedium”, ul. Wy
szyńskiego 1 b, tel. 814-69-69
WICKO - „Pod Agawą”, tel. 86111-14, w godz. 8.15-17

WYSTAWY
SŁUPSK: MUZEUM PO
MORZA ŚRODKOWEGO
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Zamek Książąt Pomorskich, ul.
Dominikańska 5-9, czynne w godz.
10-16: Skarby Książąt Pomorskich;
Sztuka
dawna
Pomorza
od XIV do XVIII wieku; salon Sztuki
XIX i XX; Młyn Zamkowy: Kultura
ludności autochtonicznej Pomorza;
Szli na Zachód osadnicy; Tęczowy
świat bajek; Herbaciarnia w Spi
chlerzu, czynna codz. 10.30-21:
Wilhelm Gross (1883-1974) grafika
i rysunek; Galeria Kameralna, ul.
Partyzantów 31 a: czynna w godz.
8- 16 w soboty i niedz. w godz. 1018: Wojciech Leder - Obrazy;
Baszta Czarownic, al. F. Nullo 8,
w godz. 10-17: Alicja Lukasiak Miejsce kontemplacji
BYTÓW: Muzeum Zachodnlo-Kaszubskle, tel. 822-26-23 w godz.
10-17: Kultura materialna Kaszu
bów bytowskich; Portrety Książąt
Zachodniopomorskich;
Broń
i uzbrojenie; Barbara Ur - rzeźba,
Andrzej Piwarskl - malarstwo
KLUKI: Mzeum Wsi Słowińskiej,
tel. 846-30-20 w godz. 9-15: Archi
tektura i kultura materialna Slowińców; Pomorskie plenery
LĘBORK: Muzeum, tel. 862-24-14
sobota w godz. 10-15, niedz. godz
9- 14: Lębork w zabytkach i doku
mantach (Lębork na starej fotogra
fil); Alfred Lubocki - prace ludo we;
Rzemiosło w pradziejach; Chöcz kaszuska; Gabinet Paula Nipkowa
(twórca telewizji); Joachim Utech
(1889-1960) - Sztuka okresu dykta
tury faszystowskiej; Kiermasz prac
artystów trójmiejskich; Joachim
Utech (1889-1960) sztuka okresu
dyktatury faszystowskiej; Galeria
Strome Schody: Za świętą sprawę
- „Żołnierze Łupaszki”
SMOŁDZINO: Muzeum Przyrod
nicze Słowińskiego Parku Naro
dowego, tel. 811-73-68 czynne
po uprzednim uzgodnieniu telefo
nicznym
USTKA: Bałtycka Galeria Sztuki,
ul. Zaruskiego 1 a, czynna w godz.
10- 18: Aam Garnek- pojazd, ma
china, urządzenie

TEATR

Państwowy Teatr Lalkim
I

Tęcza, ul. Waryńskiego
2: piątek: Wielka draka
o drogowych znakach, godz. 1012; sobota - Jaś i Małgosia, godz.
11

KINA
SŁUPSK: MILENIUM tel.
842-51-91 - Good bye, |
Lenin, godz. 16 i 20 (naj
lepszy film europejski 2003 roku);
Pogoda na jutro, godz. 18
MCK: REJS - piątek-sobota: Za
bawy z bronią, godz. 18
BYTÓW: ALBATROS - Matrix-rewolucje, godz. 18; Naciągacze,
godz. 20.30
USTKA: DELFIN - Ciśnienie,
godz. 19

USŁUGI
POGRZEBOWE
SŁUPSK: „KALLA”, ul.
Armii Krajowej 15, tel.
842-81-96; 0601-928-600; infoli
nia bezpłatna - 0-800-186-750
„HADES”, ul. Kopernika 15, tel,
842-98-91; całodobowo 0-601663-796
„ZIELEŃ”, tel. 842-30-42, (całodo
bowe) tel. 0-502-525-005
„HERMES”, ul. Obrońców Wy
brzeża 1, (całodobowo) tel. 84284-95; 0-604-434-441.

O wszelkich zmianach prosimy in
formować: tel. 842-51-95 lub
pod adresem Słupsk, ul. Henryka
Pobożnego 19.
(teb)

A

bonów po 20 zł
do delikatesów UMM^
sieć polskich delikatesów

zaproszeń
na pizzę
Aby otrzymać bony wystarczy zadzwonić do redakcji (tel. 842-51-95)
w godz. 9-10, liczy się kolejność zgłoszeń. Po bony należy zgłaszać się
po telefonicznym uzgodnieniu z aktualnym wydaniem
"Głosu Pomorza" do 8lura Ogłoszeń
. ..
Przy ul. H. Pobożnego 19 w Słupsku
jQUJjtiUUi&J
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Z „Głosem Pomorza” na święta

Poradnik dla podróżnych
W czasie świąt przewoźnicy ograniczają-swoją ofertę. Trzeba uważać, żeby nie wybrać połączenia, które akurat tego dnia nie kursuje.
Od soboty przewozy szkolne
zawieszają wszystkie Przedsię
biorstwa Komunikacji Samocho
dowej w naszym regionie - cho
dzi o wiele lokalnych połączeń
porannych i popołudniowych.
Na kolei w tym czasie nic się nie
zmienia. Potem rozkładów nie
trzeba sprawdzać - aż do Wigilii.
Tego dnia lepiej uważać.
To, co zostanie zawieszone
w Wigilię (w przypadku autobu
sowych połączeń do odległych
miast) do rozkładu - w większo
ści - wróci dopiero po świętach.
26 grudnia PKS jeżdżą według
znacznie okrojonych niedziel
nych rozkładów.

zabraknie go też całkowicie
w pierwszy dzień świąt. W drugi
- nie wyrusza ze Słupska, ale
wraca z Poznania. PKS słupski
w Wigilię przyjmuje jedynie auto
busy wracające. Kołobrzeżanie
nie mogą liczyć na poranny au
tobus o godz. 7.30, ani powrotny
0 godz. 20.23. Sytuacja powtó
rzy się drugiego dnia świąt.

Do Gdańska
i Szczecina
Na tej trasie PKP między 24
a 27 grudnia zawiesza kurs
do Białegostoku odchodzący
z Koszalina o godz. 22.20. Naj
większe ograniczenia zaczną się
25 grudnia:'zabraknie pociągu

Wygaszanie
Podróżujący autobusami po
winni pamiętać, że w Wigilię sa
mochodowe firmy przewozowe
po południu zaczynają zawieszać
komunikację. Kończą się wyjazdy,
wracają tylko wozy z tras. Kosza
liński
przewoźnik
zrobi
to
po godz. 18, podobnie kołobrze
ski i szczecinecki. Około godz. 16
wyjazdy wygaszą PKS w Słup
sku, Człuchowie, Lęborku i Słup
sku. - Ale lepiej jeszcze spraw
dzić szczegóły u dyżurnego ru
chu, bo jest kilka takich kursów,
które zjadą do bazy dopiero około
godziny 19 - przestrzega Adam
Trender, zastępca kierownika
działu przewozów regionalnych
w słupskim PKS.

Powroty w regionie
Komunikacja autobusowa 25
grudnia pauzuje; kursy - w nie
zwykle ograniczonym zakresie będą wznowione dopiero w pią

tek 26 grudnia. - Wtedy rozkład
będzie jeszcze chudszy niż
w niedziele - zastrzega Krzysz
tof Kollaz, kierownik działu
przewozów pasażerskich w ko
szalińskim PKS. - W niedziele
realizujemy bowiem około 30 za
dań (czyli tras łączących kilka
stacji docelowych - dop. red.),
tymczasem w piątek będzie ich
zaledwie 10. Obsłużymy tylko
kilka głównych szlaków, i to
w dość ograniczonym zakresie.
Na przykład na trasie Słupsk
- Ustka komunikacja będzie za

pewniona tylko między godz. 11
a 20; z Bytowa autobusy wyjadą
jedynie do Golczewa, Człucho
wa i Tuchomia, a z Lęborka do Łeby, Słupska i Przerytego.
Człuchowski przewoźnik wolne
ma również w piątek (obsługiwa
ne będą tylko autobusy przejeż
dżające przez tę stację).

Do Warszawy
24 grudnia poradzą sobie
osoby z naszego regionu wybie
rające się do stolicy. W pocią

Rybak ze Szczecina do Olsztyna
(w Koszalinie o godz. 8.04)
1 z powrotem oraz Bryzy
do Szczecina odchodzącej z Ko
szalina o godz. 14.24. Ze Szcze
cina Bryza wróci dopiero następ
nego dnia.
Nie jedzie autobus z Bytowa
do Trójmiasta o godz. 12.10
i 13.30; zabraknie połączenia
w tamtym kierunku o godz. 9.20
z Lęborka i o 8.15 z Człuchowa.
gach nie zmienia się nic (połą
czenie Pobrzeże o godz. 7.26
z Koszalina nie kursuje tylko
w pierwszy dzień świąt).
Połączenia do Warszawy od
wołuje natomiast koszaliński
PKS: nie będzie autobusu
o godz. 11.45 i 23.20. Ze Słup
ska nie wyjedzie żaden kurs da
lekobieżny; tutejszy przewoźnik
będzie jedynie przyjmował auto
busy wracające.
W pierwszy dzień świąt PKS
mają wolne. 26 grudnia Pobrze
że wraca już do zwykłego roz

kładu; PKS obsługują właściwie
tylko linie lokalne. Wyjątkiem jest
Słupsk, z którego autobusy
do odległych miast tego dnia bę
dą akurat wyjeżdżać. Natomiast
nie będzie tu powrotów.

Do Poznania
Tu ograniczeń jest sporo. 24
grudnia o 4.53 w trasę ruszy
jeszcze pociąg relacji Słupsk Poznań (w Koszalinie o godz.
5.51, powrotny z Poznania o godz. 18.20), ale już nie wróci;

Do Krakowa
W tym przypadku sprawa jest
prosta: jedyne bęzpośrednie po
łączenie realizuje PKP i przez
całe święta pociąg ten będzie
odchodził tak jak zwykle - czyli
z Koszalina o godz. 22.
Jeśli chodzi o komunikację
autobusową, to w 27 i 28 grud
nia będą obowiązywać plany ta
kie jak - odpowiednio: w soboty
i w niedziele.
PAULINA ZGRZEBNICKA

„Niezmiennie najlepszy smak
- to prawdziwa jakość"
Krzysztof Właz - Kierownik Działu Jakości w Browarze

Najważniejszy jest smak
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Słupski sąd po raz drugi wydał wyrok w sprawie brutalnego zabójstwa nastolatki z domu dziecka

Czwórka skazanych
To jakaś zmowa. Nie chcę słuchać takich bzdur - mówił, wychodząc z sali rozpraw Krzysztof M., skazany po raz drugi przez Sąd Okręgowy
na 15 lat więzienia za zabójstwo 17-letniej Anny B. Pozostała trójka oskarżonych spędzi w więzieniu od czterech do dwóch lat.
W styczniu 2000 roku, w lesie
przy wylotówce z Ustki, spacero
wicz znalazł ciało 17-letniej An
ny B. Zwłoki leżały przez kilka
dni przykryte świerkowymi ga
łązkami kilkaset metrów od ulicy
Słupskiej. Dziewczyna miała rę
ce związane z tyłu.
Przyczyną śmierci nastolatki
było uduszenie. Uciekła po świę
tach z Domu Dziecka. Na gigan
cie dorabiała w agencji towarzy
skiej.

Zdaniem obrońców, wszyst
kie dowody przedstawione
w sprawie zostały podważone,
a badania osmologiczne prze
prowadzono nieprawidłowo, ich
wiarygodność podważyli biegli.
Obrona wniosła o uniewinnie
nie. - Wiele przemawia za tym,
że mój klient nie dopuścił się
zbrodni: sposób przeprowadze
nia badań osmologicznych, ze
znania świadków oraz sam mo
tyw - mówi mecenas Krystian
Kasperski, obrońca Krzysztofa
M. - Mój klient Jest człowiekiem
myślącym. Jeśli dokonaI tego
zabójstwa, to po co jechał

Czworo oskarżonych
Już kilka tygodni po znalezie
niu ciała zamordowanej nasto
latki policja wpadła na trop mor
derców. Funkcjonariusze, dzięki
zeznaniom koleżanki Anny B.
z agencji towarzyskiej, wytypo
wali cztery osoby podejrzewane
w zbrodnię. Po prawie dziewię
ciomiesięcznym
śledztwie
Krzysztofowi M. postawiono za
rzut zabójstwa i zgwałcenia 17latki. Dariuszowi F. oraz Izabeli
P. postawiono zarzut zacierania
śladów i niepowiadomienia poli
cji o przestępstwie. Podobne za
rzuty przedstawiono Dariuszowi
S„ przyrodniemu bratu wycho
wanki domu dziecka, za to, że
pomógł ukryć ciało siostry w le
sie.
Według prokuratury, Annę B.
zamordowano podczas libacji
w mieszkaniu sutenera Jerzego
K. przy ul. Tuwima w Stupsku.
W imprezie, oprócz 17-latki,
uczestniczyli Krzysztof M., Da
riusz F. oraz Izabela P. Krzysztof
M. usiłował zmusić Annę do sto
sunku. Rozebrał dziewczynę
i zaczął ją dusić częścią garde
roby, aż przestała się ruszać.
Przestraszony, próbował ją cu
cić. Zajściu przyglądali się pozo
stali uczestnicy libacji, którzy po
mogli mu umyć i ubrać zwłoki.
Ciało
dziewczyny
zawieźli
do Ustki. Po drodze zabrali jej
przyrodniego brata, żeby po
mógł w ukryciu zwłoki w lesie.

Kto zabił?
Główny oskarżony Krzysztof
M. oraz jego kolega od początku
nie przyznawali się do winy. Akt
oskarżenia opierał się na relacji
Dariusza S. oraz Izabeli P. Jed-

z ciałem do brata zamordowa
nej? Po co byl mu kolejny świa
dek, który mógłby go wydać?

Łzy
nie pomogły

Oskarżeni o udział w zabójstwie 17-letniej Ani B. dwa razy zostali skazani przez słupski Sąd Okręgowy, po raz drugi zapowiedzieli odwołanie
od wyroku.
nak pracownica agencji towa
rzyskiej w trakcie procesu zmie
niła swoje zeznania. Obciążyła
nimi Jerzego K., właściciela
mieszkania, w którym doszło
do zabójstwa. Według tej wersji
wydarzeń, brat Ani B, miał przy
glądać się uduszeniu siostry
i pomóc ukryć jej ciało. - Po roz
mowie z adwokatem i konkubiną
Krzysztofa M. postanowiłam wy
jawić prawdę - zeznawała pod
czas pierwszego procesu Izabe
la P. - Po tych rozmowach prze
konałam się, że nie warto dłużej
kłamać. Wcześniej nie mówiłam

prawdy, bo bałam się Jerzego
K.

Skazani
Sąd nie dai jednak wiary tym
wyjaśnieniom i uznał winnymi
wszystkich
oskarżonych.
Krzysztof M. został skazany
na 15 lat więzienia, Dariusz F.
i Dariusz S. na trzy lata, a Izabe
la P. na dwa lata. Zdaniem sądu
za ich winą przemawiały nie tyl
ko
zeznania
oskarżonych,
świadków, lecz także badania
osmologiczne.

Obrońcy odwołali się od wy
roku słupskiego sądu. Sąd Ape
lacyjny w Gdańsku,‘który rozpa
trywał odwołanie skazanych,
miał wątpliwości co do sposobu
i okoliczności badań osmologicznych. Sprawę skierowano
do ponownego rozpatrzenia
przez Sąd Okręgowy w Słupsku.

Prokurator
chciał 25 lat
W ponownym procesie roz
patrywano kolejny raz wszystkie
wątki sprawy. Sąd zasięgnął opi

nii kilku biegłych osmologów. Ich
zdania na temat badania śladów
zapachowych były różne. Pod
ważali m.in. kwalifikacje osoby
przeprowadzającej próby. Po za
kończeniu procesu prokurator
zażądał dla Krzysztofa M. kary
25 lat pozbawienia wolności O winie Krzysztofa M. świadczą
początkowe zeznania Dariusza
S. oraz Izabeli P. - mówi proku
rator Robert Flclej, - Nawet
po zmianie wersji Izabela P. po
daje ten sam przebieg wyda
rzeń. Za tym, że to on zabił,
przemawiają ślady zapachowe.

Prawie cztery lata po zabój
stwie Anny B. sąd wydał drugi
już wyrok.
Krzysztof M., główny oskar
żony, będzie musiał spędzić
za kratkami 15 lat. Dariusz F.,
który był świadkiem morder
stwa i pomógł ukryć zwłoki, trafi
do więzienia na cztery lata. Da
riusz S„ przyrodni brat zamor
dowanej, który także pomagał
ukryć ciało, został skazany
na trzy lata, a Izabela P„ która
pracowała w tej samej agencji
co Anna B., na dwa lata więzie
nia. - Zeznania oskarżonych
Izabeli P. oraz Dariusza S. są
spójne co do przebiegu zdarze
nia - uzasadniał wyrok sędzia
Dariusz Zlnlewlcz. - Izabela
P. istotnie zmieniła zeznania
i wskazała innych sprawców,
lecz dopiero po wizycie konku
biny oskarżonego oraz po tym,
jak otrzymała pomoc material
ną.
Krzysztof M. oraz Dariusz F.,
którzy od początku utrzymywa
li, że są niewinni, nie chcieli
słuchać uzasadnienia wyroku
i zostali wyprowadzeni z sali.
Izabela P. cały czas płakała,
twarz kryła w dłoniach.
Obrońcy zapowiadają apela
cję.

Wyrok nie jest prawomocny.
TOMASZ CZĘŚCIK

Dla zwycięzcy:

gaOiMXS

Tak
dla Województwa

Srodkowopomorskiego

zestaw kina domowego,
telewizor, aparat cyfrowy,
wieża stereo
i 300 innych nagród

®§®IM
Wyniki IV etapu

lista osób, które jako pierwsze nadesłały promocyjne kontretykicty z minimum 100.000 głosów

Piątkowski Marek, Połczyn Zdrój
Jakubiak Waldemar, Stoisław
Walos Grzegorz, Mścice
Kuśmierzak Krzysztof, Koszalin
Pabisiak Zdzisław, Koszalin
Żarski Marian, Koszalin
Szatkowski Robert, Siemianice
Mąka Tomasz, Krasnystaw
Giesko Roman, Karlino
Zawaleń Sławomir, Sianów
Dąbrowska Ewelina, Darłowo
Zawodnik Sylwia, Stupsk
Kowalczyk Sławomir, Koszalin
Bober Dariusz, Świdwin
Chuderewicz Henryk, Koszalin
Tworek Maciej, Osieki
Utnik Irena, Siodlonie
Lamparski Ryszard, Koszalin
Siemieniuk Henryk, Koszalin
Nowicki Andrzej, Dębnica Kaszubska
Leonowicz Kamil, Koszalin
Husak Elżbieta, Koszalin
Wesołowski Tomasz, Strzyżyno
Flor Anna, Słupsk
Topolski Tomasz, Połczyn Zdrój

Swięs Jan, Parsęcko
Rudzik Kazimiera, Ustka
Brudź Adam, Białogard
Sekulski Roman, Koszalin
Głowacka Barbara, Koszalin
Kostyk Maria, Koszalin
Zmuda-Trzebiatowska Sylwia, Drzewiany
Włodarczyk Małgorzata, Szczecinek
Michatko Władysław, Koszalin
Dembińska Bożena, Białogard
Klucewicz Tomasz, Sławoborze
Żmajlik Daniel, Manowo
Sowińska Anna, Koszalin
Spoiny Sławomir, Koszalin
Misiolek Urszula, Ostrowice
Zmuda-Trzebiatowski Ryszard, Drzewiany
Teodorczuk Grzegorz, Piaseczno
Chojnowski Mirosław, Słupsk
Tadeusz Agnieszka, Mosina
Trzaskoma Marcin, Niedalino
Więcek Jarosław, Koszalin
Czarnecki Adam, Czarny Las
Dyrcz Mirosława, Tychowo
i
Skrzeczkowski Franciszek, PoItzyTrZdrój
Topolski Marcin, Połczyn Zdrój
-
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Wyjątkowy
prezent dla kogoś
wyjątkowego
Zestaw dla Dwojga XXL
z zegarkiem SWATCH

za *1 zł

Zestaw dla
Dwojga XXL

1,22 zł z VAT

Alcatel
OT320

249 zł
z VAT

zegarek
SWATCH

Dla Ciebie:
• Zestaw Era Tak Tak, 30 zł z VAT
nowa taryfa Era Love
i zegarek SWATCH**

Dla bliskiej Ci osoby:
• dodatkowy pakiet startowy

SuperCEI\IA!

a

flperCENA!

Zestaw dla
Dwojga XXL

Philips
Fisio 120

J

Oferta ważna
do wyczerpani;
zapasów.

Zestaw dla
Dwojga XXL

Sendo
S230

175 zł
z VAT

175 zł
z VAT

Omn x

Starter tylko za 25 zł z

vat

Seria limitowana
Najlepszy prezent
na Święta dla bliskiej
Ci osoby:
• płacisz

25 zł z VAT i od razu

dostajesz
• pozostałe

5 zł z VAT*
20 zł z VAT

dostajesz w kolejnych
4 doładowaniach po

5 zł z VAT

www.era.pl
Szczegóły ofert
w regulaminach
promocji i aktualnych

do wykorzystania na połączenia i SMS-y
zegarek SWATCH w wybranych Zestawach dla Dwojga XXL

cennikach, dostępnych
w punktach
sprzedaży sieci Era.
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Ciasta w proszku - jest w czym wybierać

Teraz musi się udać
zawsze w sobotę

Kto by się męczył z robieniem ciasta „od podstaw”, skoro można dziś kupić oryginalne
i znakomite ciasta w proszku?

w Głosie Pomorza
jutro przeczytasz w nim m.in.:

Mają one to do siebie, że wy
starczy dodać wody, jajek lub
mleka, wstawić do piekarnika
i po niedługim czasie można cie
szyć się aromatycznym ciastem.
I co najważniejsze: te ciasta za
wsze się udają.

• Jak błyskawicznie osiągnąć dobry wygląd przed sylwestrem
• Porady seksuologa, dietetyka, farnaceuty

Zamieść ogłoszenie w dodatku, lek:

Wolna głowa gospodyni
Podstawowy problem go
spodyni zapraszającej gości
i podejmującej ich domowymi
wypiekami: czy ciasta się uda
dzą? Czy zachowa się odpo
wiednie proporcje, odpowiedni
czas wypieku, tak, by po wyję
ciu z piekarnika drożdżowa ba
ba nie „upadła" i wyglądała jak
baba, a nie naleśnik. - Najle
piej byłoby, aby ktoś w trakcie
wypieku „poprowadziI za rękę",
odmierzyi składniki, podał czas
pieczenia - wzdychają (nie tyl
ko młode) panie domu.
Producenci ciast w proszku
realizują te marzenia: prowa
dzą nas za rękę, tak, by ciasto
się udało.

Kto, co I za ile
Regionalny rynek podzielili
między siebie właściwie dwaj
producenci ciast w proszku: Delecta z Włocławka i gdański Dr.
Oetker. Próbuje konkurować
z nimi Gellwe. Oprócz tych pro
ducentów w sklepach pojawiają
się też pojedyncze produkty in
nych, zupełnie małych firm, jed

Koszalin (0-94) 347 35 14. 347 35 0.3 - 07.
Słupsk (0-59) 840 32 51. 841 17 43

Magiczne Boże Narodzenie

Kwiaty na święta
Kiedy za oknami skrzypi biały śnieg,
a mróz maluje obrazy na oknie, kwia
ty wnoszą do domów ciepło I wzmac
niają nastrój.

nak te ciasta nie są „do dosta
nia" w każdym sklepie.
Największy asortyment oferu
je Delecta i to w zasadzie ona
zdominowała swoimi produktami
rynek.
Z ciast najtańszych, zapako
wanych w „miękkie” paczki,
Delecta proponuje Ciasto Bisz
koptowe (ok. 2,50 zł), Piernik
Kujawski (ok. 2,90 zł), Sernik
Błyskawiczny (wystarczy do
dać tylko mleko, nie trzeba piec
- ok. 3 zł), najprostszą Babkę
Cytrynową (2,90 zł) i kakaowe
ciasto Amba
sador
(ok.
3 zł). Wszyst
kie te produk
ty charakte
ryzują
się
prostotą wy-

konania:
do
proszku
„na
ciasto”
wystarczy
dodać wody,
mleka lub jaj,
upiec - i go
towe.
Dr. Oetker
w podobnych
cenach i po
dobnych opakowaniach
oferuje także
kilka kilka ro
dzajów babek
(Cytrynowa,
Murzynek,

Ciasto Kruche, Babka Piasko
wa).

składniki, począwszy od ciasta,
poprzez kremy i nadzienia,
a skończywszy na posypkach.

Jest i wyższa półka
Ostra, a co najważniejsze bardzo smaczna rywalizacja to
czy się „na średniej półce ceno
wej".
Delecta kusi egzotyczną serią
z zabawą i pieczeniem w na
zwie. Tutaj - za ok. 6 zł - może
my kupić trzy ciasta w proszku:
kokosowe Capri, kakaowe Afro
i kremową Oazę. Ze „średniej
półki” można też kupić np. Tira
misu. Na tym polu zresztą za
kład z Włocławka ma silną kon
kurencję. Swoją wersję Tiramisu
proponuje bowiem także Gellwe.
Co więcej: oprócz innego nieco
przepisu proponuje konsumen
tom też dodatek: firmowe kakao
Królewskie, które - jak wiadomo
- jest nieodzowne do posypywa
nia włoskiego specjału.

Największa
konkurencja
Największą
konkurencję
stwarza jednak Dr. Oetker. Pro
ponuje bowiem zupełnie inne
smaki, niż Delecta. W serii „Do
mowe Specjały” zakład z Gdań
ska proponuje konsumentom
Sernik Królewski, popularną
Karpatkę i Jabłecznik. Wszystko
w cenie ok. 6 zł, a w paczkach
znajdziemy wszystkie potrzebne

Ciasto totalnie
podane
W przypadku ciast w proszku
mamy wszystko podane w for
mie półproduktów: aby zrobić
biszkopt, wystarczy zmieszać
proszek z wodą lub mlekiem,
wyłożyć na blachę i upiec. Ryzy
ko nieudanej operacji zreduko
wane do minimum. Zawsze jed
nak coś może przydarzyć się na
szemu biszkoptowi w piekarniku.
Jest i na to sposób. Delecta
„wypuściła” na rynek drogie (bli
sko 15 zł) dwa nowe produkty:
torty, które mają już w zestawie
gotowe biszkopty. Zapakowane
w olbrzymie kartonowe pudła
z rączką biszkopty wystarczy
przełożyć masą lub kremem
(stosowne proszki - w zesta
wach), przybrać i podać na stół.
By tak rzec: specjał totalnie
podsunięty
konsumentowi
pod nos.
DOROTA WARCMAN

fi E K — M I

®TOYOTA

Jeśli chcesz pojechać na wakacje najbardziej niezawodnym
i najlepiej sprzedającym się samochodem w Europie
- przyjdź już dziś i złóż zamówienie

Różne odcienie
Różne odcienie czerwieni róż,
cantedeski, łapy kan
gura i tulipany skontrastowane białymi liliami
i śniedklem baldaszkowatym dają możliwość
tworzenia ciekawych
kompozycji.
Można też pokusić
się o wzbogacenie tra
dycji poprzez udekoro
wanie choinki kwiata
mi. By nie zwiędły na
leży róże, storczyki i lilie
umieścić w probówkach na
pełnionych wodą, owinię
tych liśćmi lub kolorową
wstążką. Wodę powinno się
uzupełniać co kilka dni.

Modne zimą
Zawsze modne zimą są gwiazdy
betlejemskie czyli euphorbia pulcherrima. Najbardziej popularne są
czerwone, ale też dostępne są od
miany w różnych odcieniach
I bieli i różu.
(opr. mdr)

Doskonały prezent
Doskonałym prezentem
na gwiazdkę może być
szlumbergera (Zygocactus
Truncatus), który kwitnie wła
śnie w okresie świat Bożego
Narodzenia. Możemy go
ustawić w kuchni, gdyż lubi

•............. '
ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR
Słupsk, Mierosławskiego 2, Klub Garnizonowy, (059) 845 88 53
Koszalin, Zwycięstwa 137- 139, (OM) 348-90-37
Kołobrzeg, Łopusklego 23/315, (OM) 354-74-72
Zloclonlec, 5 Marca 19 a, (094) 367-00-09

zadzwoń - poznaj ofertę dla Ciebielll

REKLAMA

Nie zwlekaj...!

Zimowa tendencja we florysty
ce znakomicie podkreśla charak
ter świąt Bożego Narodzenia.

ciepło i rozproszone światło. Nato
miast Araucaria heterophylla dosko
nale podkreśla zimową atmosferę
i może być znakomitą alternatywą lub
uzupełnieniem choinki.

HURTOWE CENTRUM
DYSTRYBUCJI TOWARÓW
DLA SKLEPÓW
WSZYSTKO PO S ZŁ.

Ul. WQSIA BUDZYSZA 7
------------------------lOBKA,
GDANSK
PRZERĆ
TEREN ELEKTROMONTAZU
TEL: O 503 088 880
(0-58) 763 12 98

kredyt
więcej możliwości
gotówkowy
łatwy dost^p
• kredyt dobierany • kredyt hipoteczny również
bez współmałżonka i poręczycieli • preferencyjne
warunki dla resortu MON, MSWiA, MS oraz pozo
stałych grup zawodowych, emerytów i rencistów
www.tricity.com.pl
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Wieści ze sklepów
Nie można wyobrazić sobie świąt bez zapachu pieczonego ciasta. Jakie produkty mogą ułatwić
przygotowania i sprawić aby mniej czasu nam zajmowały wypieki?
Jabłka prażone
- Szarlotka
Jabłka prażone „szarlotka" cie
szą się dużym uznaniem wśród
osób uwielbiających szarlotki. Jabł
ka w słoiku mogą nie tylko być do
skonałą podstawą domowych ciast
(szarlotki, jabłecznika, ciastek fran
cuskich z jabłkami), ale również dań
obiadowych (na przykład ryżu i nale
śników z jabłkami). Poza tym jest to
produkt niskokaloryczny -100 g wy
robu zawiera tylko 80 kcal. Dostęp
ne są także prażone jabłka z brzo
skwiniami i prażone jabłka z morela
mi. Słoik 900 g, cena ok. 4-5 zł.

wych kuleczek, tortów makowych,
wigilijnych łazanek czy łamańców.
Wykonano ją według tradycyjnej do
mowej receptury z mielonego maku,
miodu, migdałowego aromatu i ba
kalii. Masa jest gotowa do użycia
od razu po otwarciu puszki. Nie trze
ba jej rozrabiać z wodą, czy mle
kiem. Puszka 950 g, cena ok. 6,508 zł.

na bazie zagęszczonego soku
Produkt nie zawiera żelaty
ny. Dostępne smaki: tru
skawka, wiśnia, jagoda
Puszka 380 g, cena ok,
3,50-4,50 zł.

Przygotowanie tradycyjnego pol
skiego makowca jest czasochłonne,
a czasu jak wiadomo, zwłaszcza
przed świętami nie ma zbyt wiele.
Dlatego też producenci proponu
ją gotową już masę makową z baka
liami. Masa jest idealna jako nadzie
nie do strucli, makowców, drożdżo-

miast rozsypać. W dotyku jest
miękka i delikatna, przy zgniata
niu chrzęści i ma lekko słodkawy
smak.

CIASTO
Aby ciasto było pulchne, nale
ży mąkę przesiać przez sitko, by
nabrała powietrza

CIASTO DROŻDŻOWE
Drożdżowe ciasto najlepiej
przyrządzać w ciepłej kuchni.
Dopilnujmy, by temperatura
wszystkich składników była rów
na i wynosiła ok. 20 stopni C.
Do ciasta drożdżowego najlep
sza będzie mąka pszenna.

H3
Sztućce będą pięknie błysz
czały, jeżeli umyjemy je sodą
oczyszczoną i opłuczemy w go
rącej wodzie.

Smażona ryba będzie smacz
niejsza i bardziej soczysta, jeżeli
wcześniej namoczymy ją w mle
ku.

szynkę

CHRZAN

w a n o
specjalny ser
do wypieków, który
z
powodzeniem
można użyć
nie
tylko
do typow e g o
sernika,
ale także
do wszel
kich ciast
i
deser ó w ,
dp
któ
rych ser jest
niezbędny. Opakowanie
500g (zazwyczaj pako
S'
wane po 2 sztuki), ce- M
na za 2 szt. ok. 7,50-8 zł.

Migdały łatwiej i wygodniej
będzie wyłuskać, jeżeli włożymy
je do wrzątku i przez moment pogotujemy.

ORZECHY

Karp jest ugotowany, gdy płe
twę grzbietową można łatwo wy
ciągnąć.

Ido pieczęnUi

LIWKI
Suszone śliwki łatwiej będzie
wydrylować jeżeli namoczymy je
uprzednio w ciepłej wodzie.

MIGDAŁY

RYBA

KARP

CUKIER

Owoce w żelu - Fruźelina dzięki swym termo9tabilnym
właściwościom, stanowią do
skonały dodatek do ciast i prze
różnych wypieków. Znajdują też
zastosowanie do dekoracji lo
dów i deserów, oraz po prostu
jako samodzielny deser. Może
tez służyć jako nadzienie
do naleśników i gofrów. Frużelinę wyprodukowano z całych
owoców i żelu sporządzonego

Aby długo cieszyć się świe
żością zielonego drzewka, nale
ży umieszczyć je w dużym na
czyniu (np. wiaderku), do którego
wsypujemy piasek lub żwir i sys
tematycznie podlewamy.
Najlepiej także, aby choinka
stała z dala od źródła ciepła a po
mieszczenie, w którym się znaj
duje było regularnie wietrzone.

ZAPACH

Teraz dla tych, któ
rzy pragną
zaosz
czędzić
czas
i energię
i nie lu
bią kręc i ć
przez

Frużellna
- owoce w żelu

CHOINKA

Aby pozbyć się przykrej woni
cebuli czy ryby z deski lub noża,
wystarczy włożyć je na ok. 10 mi
nut do mocno osolonej wody.

Serek
do wypieków

Idealne nadzienie

PORADY BABUNI

Aby pozbawić świeży, bardzo
ostry chrzan piekącego smaku,
możemy przed obraniem pomo
czyć go chwilę w mleku.

EHEQ3
Jak rozpoznać dobrą mąkę?
Jeśli ściśniemy ją w dłoni, powin
na zbić się w grudki, ale po rozło
żeniu palców, musi się natych

Orzechy nie będą podskaki
wały podczas siekania, jeżeli po
sypiemy je cukrem.

RODZYNKI
Rodzynki namoczone w wo
dzie i oprószone mąką rozłożą
się równomiernie w cieście i nie
opadną na dół.

GRZYBY
Świeże grzyby możemy za
mrażać (pokrojone w plasterki
lub w całości). Przed dodaniem
do potrawy nie należy ich roz
mrażać.
(ahal)

TO ŻADNE CUDA - MUSI SIE UDAĆ
„Antyzakalec” - to nowy produkt fir
my Schwartau, który - jak zapewnia
producent - sprawi, że ciasto
na pewno nie stanie się zakalcowate.

Specjalny
cukier

Pakowany w niewielkie pa
czuszki (identyczne z tymi, w ja
kich jest sprzedawany cukier wa
niliowy) „Antyzakalec" dołączany
jest do wszystkich rodzajów po
lew firmy „Schwartau”. Jak go

Cukier
specjalnie
zmielony, aby ułatwić po
łączenie go z innymi pro
duktami, drobnoziarnisty.
Znakomicie nadaje się
do przygotowywania wy- V
pieków. Opakowanie 1 kg,
cena ok. 1,80-2,20 zł.

używać? Wystarczy w trakcie
pieczenia
dosypać
proszek
do ciasta - i gotowe. Producent
zapewnia, że „Antyzakalec” na
wet w minimalnym stopniu nie
zmienia smaku ciasta.
Gospodyniom, którym często
zdarza się upieczenie ciasta z za
kalcem, podpowiadamy, że innym
domowym sposobem może być
np. dosypanie do ciasta odrobiny
sody oczyszczonej.
(jk>

Kremy do tortów

Internet

Szybkie i nietrudne

Świąteczne zakupy

Dostępne w sklepach kremy w prosz
ku można podzielić na dwie grupy:
kremy do ubijania i kremy budyniowe.

Niemal wszystkich co roku ogarnia
gorączka przedświątecznych zaku
pów. Zmiana stylu życia, stale ro
snące jego tempo, wydłużające się
godziny pracy, sprawiają, że nie za
wsze mamy czas na długie i żmudne
wędrówki po sklepach. W takiej sy
tuacji idealnym rozwiązaniem dla
osób posiadających dostęp do kom
putera są zakupy w sieci.

w bezpiecznym połączeniu (SSL
128-bitów).

bo jest IDEAJmix

-1 Allegro

i

i

*u.au,.,q

i

I
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Do dyspozycji jest wiele sklepów
internetowych takich jak np. Merlin,
Pedet. pl, wirtualnezakupy. pl, które
oferują szeroki wachlarz towarów. In
ternetowe zakupy mogą także dostar
czyć dodatkowej rozrywki i emocji,
można bowiem żądany przedmiot wy
licytować na aukcji.

Portal aukcyjny
Największy polski portal aukcyjny
Allegro, pl cieszy się powodzeniem
zarówno wśród kobiet jak i męż
czyzn. Panie licytują głównie artyku
ły z kategorii Ubrania i Biżuteria,
Zdrowie i Uroda oraz Antyki. Pano
wie wybierają Sprzęt Komputerowy,
szeroko pojętą Elektronikę i Telefony.
Na aukcji można nie tylko znaleźć
wiele oryginalnych, często wręcz uni
kalnych przedmiotów, ale i nabyć je
za bardzo atrakcyjną cenę.
Jak przekonuje Artur Brzęczkowski,
dyrektor
marketingu
i sprzedaży, zakupy na Allegro, pl są
proste i bezpieczne.
- Każdy, kto chce kupować lub
sprzedawać otrzymuje kod aktywu
jący- wyjaśnia dyrektor Brzęczkowski. - Kod ten jest przesyłany na do
mowy adres użytkownika. Jest to
pierwszy etap weryfikacji.
Innym narzędziem jest System
Komentarzy. Użytkownicy po zakoń-

Gdzie są numery
Informacje o numerach kart,
nie~są przechowywane w naszym

wmm i e.~ i

i mm i —11rstuMnibj -----KutgvMnnMr < •wrwiau oznacz*

«nß«nk &
czonej aukcji wystawiają sobie na
wzajem opinie. Dzięki temu moż
na zawsze zweryfikować osobę
sprzedającą pod względem liczby
zakończonych z sukcesem transak
cji.
- Każdy z naszych użytkowni
ków otrzymuje także bezpłatne
ubezpieczenie - dodaje szef mar
ketingu. - Zabezpieczeniem jest
system bezpiecznych transakcji
Escrow. Polega on na tym, że ku-’
pujący wpłaca pieniądze za wylicytowany przedmiot na konto w Płat
nościach Allegro. Następnie sprze
dający wysyła towar do kupujące
go. Dopiero, gdy kupujący potwier
dzi otrzymanie towaru, jego jakość
oraz zgodność z opisem w aukcji,
sprzedający może dysponować za
płatą.

««

<#>

mteligo

Bezpieczne
transakcje
Dzięki Escrow, obie strony mają
pewność, że transakcja przebiegnie
pomyślnie. Na Allegro, pl system
Escrow obsługuje serwis PayU, któ
ry jako jedyny tego typu, daje możli
wość obciążenia środków na karcie
kredytowej/płatniczej Użytkownika,
a następnie przekazania pieniędzy
innej osobie.
Łączy w sobie funkcjonalność
szybkich przelewów bankowych
oraz wygodę płatności kartą. Mar
cin Jabłoński z PayU wyjaśnia, że
serwis jest bezpieczny, gdyż
wszystkie połączenia i kanały do
stępu, a tym samym operacje są
szyfrowane i przeprowadzane

serwisie, ale w Centrum Autoryzacji
Kart PolCard lub eCard, które są od
powiedzialne za kontakt z bankiem
- dodaje Marcin Jabłoński. - Nie
ma zatem możliwości „wycieku" da
nych użytkowników.
W przypadku płatności kartą
współpraca z PolCard czy eCard da
je możliwość koordynowania płatno
ści i weryfikowania osób próbują
cych dokonać transakcji oszukań
czych.
- Otrzymujemy informację z obu
źródeł, co pozwala skutecznie elimi
nować takie próby - kontynuuje
Marcin Jabłoński. - Z usług PayU,
poza Użytkownikami Allegro, korzy
sta ponad 200 serwisów i sklepów
internetowych.
(pit)
WARTO PAMIĘTAĆ

Zakupy w Internecie to oszczęd
ność czasu, wygoda, a także
dodatkowe emocje związane np.
z udziałem w aukcji on-line.
Przestrzegając kilku prostych za
sad będziemy mieć pewność, że
nasze dane osobowe są bez
pieczne, numer karty kredytowej
nie trafi w niepowołane ręce, a
przesyłka, którą otrzymamy bę
dzie zawierała zakupiony czy
wylicytowany towar. Warto rów
nież korzystać ze sprawdzonych,
mających doświadczenie w dzia
łalności internetowej, serwisów.

Te pierwsze to głównie kremy do
tortów i w-zetek. Można je przygoto
wać w przeciągu kilku minut. Wy
starczy do mleka lub wody (w zależ
ności od kremu) wsypać kupiony
w paczce proszek, ubić to, a następ
nie zmiksować z podaną na opako
waniu ilością masła lub margaryny
i krem gotowy. Jak podają produ
cenci jedno opakowanie wystarcza
na udekorowanie dużego tórtu.
Z doświadczenie wiem, że oznacza
to przełożenie oraz posmarowanie
góry i brzegów ciasta, a także kilka
niedużych kremowych dekoracji.
Kremy do tortów można kupić
w wielu smakach między innymi wani
liowym, czekoladowym, orzechowym,
ajerkoniakowym, toffi, rumowy, kawo
wy, truskawkowy, cytrynowy i śmietan
kowy. W zależności od producenta
cena jednego opakowania wynosi od
ok. 2,70 zł do ok. 4,20 zł. Np. za krem
waniliowy „Delecty” zapłacimy ok. 3 zł.

SZTUĆCE
W polskiej tradycji podczas wigilijnej
kolacji poczesne miejsce zhjmuje
karp i inne ryby. Problem w tym, że
nie wszyscy wiedza jakie sztućce po
dać do ich spożywania.
Do rybnych przekąsek serwo
wanych zarówno na zimno jak
i na ciepło należy podać nóż i wi
delec. Jeśli są to ryby w niewiel
kich kawałkach (np. rolmopsy, roladki) do ich jedzenia można użyć
sztućców deserowych. Do więk
szych pórcji (np. filetów, dzwon
ków) dobrze jest podać specjalne
sztućce do ryb, czyli widelec oraz
nóż w kształcie wydłużonej łopatki.
Serwując wędzonego łososia sami
możemy zdecydować, które sztuć-

Krem do tortów ajerkoniakowy „Dr.
Oetker kosztuje ok. 3,10 zł, a krem
„W-zetka" - ok. 4,10 zł. Tańsze są np.
kremy do tortów „Cykoria” - ok. 2,70
zł.
Drugą grupę kremów do ciast
w proszku stanowią kremy budynio
we. Przygotowanie ich zabiera trochę
więcej czasu niż poprzednich, ponie
waż wymaga ugotowania masy budy
niowej i ostudzenia jej. Później idzie
już szybko. Wystudzoną masę trzeba
tylko zmiksować z podaną na opako
waniu ilością masła lub margaryny
i mamy już krem. Producenci podają,
że krem ten najlepiej pasuje do ciast
parzonych np. karpatki, eklerów lub
wieczników, ale można go stosować
również do innych ciast. Znakomicie
smakuje np. biszkopt przekładany ta
ka budyniowa masą.
Za paczkę takiego kremu trzeba
zapłacić ok. 3 zł. Np. „Krem Karpatka Delecta" kosztuje ok. 3,10 zł, po
dobnie „Krem do ciasta Karpatka Dr.
Oetker” - ok. 3,15 zł, a krem budy
niowy „Cykoria” - ok. 2,90 zł.
•

(ib)

RYB
ce położymy, bowiem tę rybę moż
na jeść zarówno sztućcami desero
wymi, jak i tymi do ryb.
Takiej dowolności nie ma już
przy daniach głównym. Jeśli serwu
jemy rybę to powinniśmy przy nakry
ciu umieścić nóż i widelec przezna
czony do ryb. W wyjątkowych przy
padkach (np. kiedy nie mamy
specjalnych sztućców) dopuszcza
się podania noża i widelca obiado
wego. Ryby podawane jako danie
główne, powinny być tak przygoto
wany, żeby nie wymagały krojenia.
Podawany do jedzenia nóż służy
bowiem tylko do rozsuwania i przy
trzymywania mięsa, a nie do jego
krojenia.
(byd)

str.: i4 Reklama
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POLSKIE SKLEPY RTV • AGD • MEBLE

OFERTA WAŻNA OD 20 GRUDNIA ( SOBOTA

DAEWOO
ELECTRONICS

*■RADIOMAGNETOFON Z CD

FALOWA
KUCHENKA MIKROFALOWA

nimm

* pojemność 20 I * moc 800W
* podwójna emisja fal
* 7-stopni regulacji mocy

SŁUCHAWKI

* Bass Boost System * wyświetlacz LCD
* cyfrowy tuner z RDS

4-

* neodymowe głośniki
* zwijarka przewodu

'

ł

>

*
'Ł

SUSZARKA DO WŁOSÓW
dwa stopnie nawiewu
składana rączka

mODKURZACZ
* moc 1300W * 6 stopni filtracji
* automatyczny zwijacz kabla

IB LIBB

U

PHILIPS

r\

BATERIE ALKALICZNE LR6
nn MAGNETOWID
*
*
*
*

automatyczne czyszczenie głowic
szybkie przewijanie/start * zegar
6-głowic * Video Doktor
audio Hi-Fi stereo NICAM/A2

iS
ilość produktów ograniczona

O
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PRZY ZAKUPACH W SALONACH DOMARU
S rat

OTRZYMASZ W PREZENCIE

20 r»t I

BONY TOWAROWE

'Nie dotyczy produktów objętych innymi promocjami

DOMAR-BYDQOSZCZ

www.domar.bydgoszoz.pl

SALONY
RTV-AGD

Koszalin, ul. Wańkowicza 15, tel. (0-94) 341-43-19
Ko:
Słupsk, pi. Zwycięstwa 11, tel. (0-59) 840-26-21
stu

Z powyższej oferty można dokonać zakupu jednego produktu z każdego asortymentu
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W SKRÓCIE

skoki narciarskie.

Puchar Świata

PIŁKA NOŻNA. Turniej Telekomunikacja Polska Cup 2003

■ Koszykarze Idei Śląska Wrocław
przegrali z mistrzem Włoch Benettonem Treviso 56:98 (12:31,
14:23, 14:22, 16:22) w meczu 7.
kolejki grupy C Eurollgi kończącym
pierwszą rundę pierwszego etapu
rozgrywek. Była to trzecia porażka
wrocławian w grupie, którzy wygrali
w pierwszej rundzie cztery z sied
miu meczów. Mimo wysokiej prze
granej Idea ma realne szanse
na awans do drugiej fazy rozgrywek
Eurollgi - TOP 16. W następnej ko
lejce koszykarze Idei zmierza się
w Plreusle z Olymplakosem.

Drugie wśród mistrzyń

Utrzymać lidera

W Ciechanowie odbył się VIII Ogól
nopolski Halowy Finał turnieju piłki
nożnej pn. „Telekomunikacja Polska
Cup 2003" czyli turniej mistrzów
w kategorii dziewcząt. Bardzo do
brze spisały się w nim piłkarki UKS
Victoria SP 2 Sianów, które zajęły
drugie miejsce.

W sobotę i w niedzielę w szwajcarskim Engelbergu odbędą się kolejne
konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich. Po czterech zawo
dach liderem klasyfikacji generalnej jest Adam Małysz.

Do rywalizacji w tej imprezie
przystąpiło szesnaście najlepszych
aktualnie zespołów w naszym kraju.
Osiem z nich to finaliści rozgrywek
o Puchar im. Marka Wielgusa', a ko
lejne osiem to drużyny, które wywal
czyły drugie lokaty w swoich makro
regionach.
Nasz region reprezentowany był
przez piłkarki UKS Victoria SP 2
Sianów (rocznik 1992). Najpierw ze
społy przystąpiły do eliminacji gru
powych. W pierwszym meczu sianowiaki pokonały UKS Meritus Brody
2:1, a zwycięskie gole strzeliły Syl
wia Gajewska i Paulina Kinie.
W kolejnym spotkaniu piłkarki z Sia
nowa zremisowały z UKS Bobrzanie
Wleń 3:3, a bramki dla nich zdobyły:
Gajewska, Kinie i Gabrysia Meler,
W ostatnim meczu grupowym sianowianki znów zanotowały remis, tym
razem 1:1 z zespołem UKS Pałecz
nica. Gola strzeliła Gajewska.
Te rezultaty pozwoliły awanso
wać drużynie UKS Victoria SP 2
Sianów do grona ośmiu najlepszych
zespołów turnieju, które walczyły
w jego dalszej fazie systemem pu
charowym. Najpierw w ćwierćfinale
sianowianki zmierzyły się z UKS
Dargfil Desperado Tomaszów Mazo

■ Koszykarze Polonii Warbud War
szawa pokonali lidera tabeli Ural
Great Perm 92:81 (23:23, 25:17,
27:22,17:19) w meczu 10. kolejki
grupy C Ligi Europejskiej FIBA. Było
to szóste zwycięstwo polonistów,
którzy rozegrali najlepszy mecz
w rozgrywkach Ligi Europejskiej,
a dopiero druga porażka drużyny
wicemistrza Rosji.
■ W meczu drugiej kolejki Ligi Mi
strzów siatkarze Pamapolu AZS
Częstochowa przegrali z Olympla
kosem Plreus 2:3 (26:24, 17:25,
22:25,27:25,5:15).
■ Groclin Dyskobolia Grodzisk zo
stał oficjalnie powiadomiony przez
kierownictwo holenderskiego klubu
piłkarskiego NEC Nijmegen, że pro
wadzone są rozmowy z menedże
rem Andrzeja Nledzlelana w spra
wie przejścia polskiego zawodnika
do NEC.
■ Jerzy Sałwln został nowym trene
rem siatkarzy KP Polska Energia
Sosnowiec. Były szkoleniowiec NKS
Nysa podpisał w środę z sosno
wieckim klubem kontrakt ważny
do końca obecnego sezonu. Andrzej
Urbański, dotychczasowy opiekun
Polskiej Energii, będzie pełnić rolę
drugiego trenera.
■ Amerykański golfista Tiger Woods
jest najlepiej zarabiającym spor
towcem na świecie. W minionych
dwunastu miesiącach zarobił 100
milionów dolarów (81,7 min euro) wynika z szacunków niemieckiej
agencji sportowej (SID). Kolejne
miejsca zajmują sześciokrotny
mistrz świata Formuły 1, Niemiec
Michael Schumacher (62 min dola
rów) oraz piłkarz reprezentacji Hisz
panii i Realu Madryt, David Bec
kham (35,2 min USD).
■ Chelsea Londyn jest skłonna za
płacić 85 milionów euro za holen
derskiego napastnika Manchesteru
United, Ruuda van Nistelrooya - po
informował dyrektor generalny an
gielskiego klubu piłkarskiego, Paul
Smith na łamach „Evening Stan
dard”. Gdyby doszło do transakcji,
byłby to najwyższy transfer w histo
rii piłki nożnej. W lecie 2001 r Real
Madryt za pomocnika reprezentacji
Francji Zlnedlne'a Zidane'a zapła
cił Juventusowl Turyn 75,1 min eu
ro.
(PAP)

SZACHY

Z udziałem
najlepszych
W niedzielę (21 grudnia) w Klubie
Garnizonowym przy ul. Andersa 32
w Koszalinie odbędzie się finałowy
turniej szachowy Grand Prix Pomorza
2003. Początek o godzinie 10.
W finałach A i B zagra
po dziesięciu zawodników, któ
rzy zgromadzili najwięcej punk
tów w pierwszym etapie Grand
Prix. W finale C wystąpią pozo
stali szachiści, którzy zajęli dal
sze miejsca w tegorocznych tur
niejach A i B. W turnieju dziecię
cym zagra czołowa dziesiątka
klasyfikacji rocznej. W najbar
dziej prestiżowym turnieju A ry
walizować będą: Paweł Wasi
lewski, Mirosław Mielczarski,
Piotr Mickiewicz, Józef Ferenc
(wszyscy Hetman Koszalin), Mi
chał Szczeplński (Polonia 18
Słupsk), Tomasz Kamieniecki,
Ryszard Sokołowski, Paweł
Baran (wszyscy Hetman), Ma
ciej Brzeski (Polonia Warsza
wa) i Adam Semeniuk (Zryw
Słupsk). Rezerwowymi są dwaj
szachiści Hetmana: Maciej Gajdzfca i Jakub Masłowski. Fina
łowa rywalizacja zakończy się
około godziny 16.
(mars)

Fol. PAP
Oby tym razem pogoda dopisała skoczkom. Ciekawe, czy po zawodach w Engelbergu Adam Małysz (na zdję
ciu) utrzyma fotel lidera?
z v
Engelberg położony w środ
kowej części Szwajcarii, w pobli
żu Lucerny, może się poszczycić
największą naturalną skocznią
w Europie.
Skocznia „Titlis" powstała
w 1910 roku, ale konkursy w En
gelbergu odbywały się dużo
wcześniej. Wiadomo m. in. że
sześć lat wcześniej w zawodach
wystartowało dziesięciu skocz
ków.
Od 1980 roku Engelberg re
gularnie jest gospodarzem kon
kursów Pucharu Świata (wyjątki
to sezony 1983/84, 1986/87,
1988/89, 1990/91, 1992/93 oraz
2000/2001).
W ostatnim sezonie na „Titlis”
rozegrano dwa konkursy PŚ. 21
grudnia 2002 roku zawody wy
grał Fin Janne Ahonen, dzień
później najlepszy był Niemiec
Sven Hannawald. Adam Ma
łysz zajmował odpowiednio 15.
i czwarte miejsce.

Obiekt był wielokrotnie prze
budowywany i modyfikowany.
Ostatni retusz miał miejsce w le-.
cie 2000 roku. W jego wyniku
zmniejszył się kąt nachylenia ze
skoku, co sprawiło, że skocznia
stała się bardziej bezpieczna.
Od ponad roku jest wyposa
żona w wyciąg - wcześniej
skoczkowie
dowożeni
byli
na start... samochodem. Obec
nie planuje się tam kolejną mo
dernizację. Ma ona polegać m.
in. na zmianie profilu zeskoku,
by umożliwić skoki na ponad
140 m.
Długość rozbiegu skoczni
w Engelbergu wynosi 123 m,
a wysokość progu - 3,2 m. Kąt
nachylenia rozbiegu 10,5 stop
nia, a przy wyjściu z progu za
wodnicy osiągają przeciętnie
prędkość 92 km/h.
Odległość jury, po przekro
czeniu której każdorazowo zbie
ra się komisja sędziowska, wy-

KOSZYKÓWKA. Słupska Liga Amatorska

Lekarz Domowy rozgromił Ra
dio Gdańsk 127:61 (Piotr Porzega - 24, Krzysztof Nałęcz - \8).
W drugim meczu Olszewscy
Sławno pokonali Błękitnych I Bierkowo 101:26 (Sebastian Borysiuk - 23, Łukasz Więckowski 9). W pozostałych meczach I ligi
Haga SJ pokonała Wilki 89:63
(Robert Pietraś - 29, Piotr Paw
łowski - 23), a Sami Swoi wygra
li gładko ze Scania I LO 79:45
(Robert Kozłowicz i Robert Ja
kubiak po 16, Piotr Wójcik - 14).

Trzy razy pierwsi
W Olsztynie odbył się XXXII Turniej
Zapaśniczy Młodzików o Puchar
Warmii I Mazur. Rywalizowali chłop
cy l dziewczęta w stylu klasycznym
I wolnym. Region słupski reprezen
towali zawodnicy Zapaśniczego Klu
bu Sportowego Miastko i Uczniow
skiego Klubu Sportowego Athletic
Miastko. Nasi przedstawiciele wy
walczyli trzy pierwsze miejsca.
W olsztyńskich zawodach wal
czyło ponad 300 zawodników i za
wodniczek z 40 klubów. Punktację
klubową wygrał UKS 67 Poznań 79 punktów. Czwarty byl ZKSportowy Miastko - 53.
Z miasteckich zapaśników-klasyków swoje kategorie wagowe wy
grali: 32 kg - Dawid Dykier, 38 kg -

(PAP)

W zaległym meczu 15. kolejki
warszawska Legia pokonała
MŁODZIEŻ
na własnym parkiecie Tytana
Częstochowa 108:97. Najwięcej
Rozegrano kolejne serie me
punktów dla legionistów zdobył
czów wojewódzkich rozgrywek
Dominik Czubek - 22, dołożył
młodzieżowych w siatkówce.
do tego 4 asysty. Andrzej SieW sumie odbyło się dziesięć
nielnikow zanotował w tym spo
spotkań, a aż w dziewięciu zwy
tkaniu 9 asyst. Dla Tytana naj- i cięstwa odnieśli goście.
więcej, bo 18 punktów zdobył
Juniorzy
Michał Saran.
,
(suw)

WII lidze Mat-Bet/Sanitas po
konał po ciekawym meczu AZS
PAP 66:61 (Piotr Zdanowski 34, Paweł Ropela - 20). Czarni”
89 pokonali Markoz/Niebieskich
66:60 (Paweł Chyła - 14, Prze
mysław Wawryk - 16). 7
BOW/Athletica - Błękitni II Bierkowo 70:33 (Jarosław Kargul 1. Turów
25, Krzysztof Janusz -13).
Odbyły się również dwa spo j 2. Alba
3. Kotwica
tkania w lidze pań. Gimnazjalist4. SKS Polpharma
ki z Lęborka nie sprostały ZSP
5. Zastał
1/Kostol i przegrały 18:§0 (Ewa
6. Stal
Olchawa - 6, Angelika Micha
7. Legia
8. Pol pak
łowska -16). OPEL Winiarczyk
9. Basket
- Gimnazjum 1 Lębork 15:77
10. Tytan
(Lucyna Michalak - 5, Sylwia
11. Viking
Czerwczak-21).
12. Pogoó
(klin)
13. Siarka
14. SMS PZKosz.

14
13
12
13
14
13
12
13
12
13
12
13
13
14

26
23
23
22
21
21
19
19
18
17
17
17
16
14

1226-1048
1103-1015
1161-1097
1172-950
1231-1157
1096-1074
1069-985
1031-1022
952-928
1148-1162
909-1030
1062-1191
968-1075
1080-1474

Wyniki 4. kolejki: Głaz Ty
chowo - Żak Pyrzyce 1:3, Rega
i
:

i

i
i

Dzisiaj (19 grudnia) odbędzie
się Walne Zebranie Sprawoz
dawczo-Wyborcze Lęborskiego
Klubu
Sportowego
Pogoń.
Pierwszy termin rozpoczęcia ob-

SZACHY

rad o godz. 17.15, drugi o godz. 17.30. Miejscem spotka
nia będzie Sala Rajców Urzędu
Miejskiego przy ul. Armii Krajo
wej 14 w Lęborku.
(fen)

TENIS STOŁOWY. II OTK Seniorów

Prądzinski w czołówce
W
Zawierciu
odbył
się
II Ogólnopolski Turniej Klasyfika
cyjny w Tenisie Stołowym Senio
rów. Grało 48 zawodników. Ry
walizację wygrał Wang Zeng Yi
(Odra Głoska Księginice). Bar-

dzo dobrze spisał się Marek
Prądzinski (Tęcza Poltarex No
wa Wieś Lęborska). Został on
sklasyfikowany w przedziale
miejsc 5-8.
(fen)

Słupsk drugi,
Koczała piąta

Mateusz Wanke, 42 kg - Wojciech
Wanke. Drugie miejsce wywalczył
Mariusz Gwóźdź (73 kg). Lokaty
pozostałych młodzików: 5. Łukasz
Dómasławski (38 kg) i Piotr Żurawik (53 kg), 10. Damian Prucnal
(59 kg).
Zawodnik Uczniowskiego Klubu
Sportowego Athletic Paweł Czer
wiński byl ósmy w kategorii Wago
wej do 38 kg.
- Jestem zadowolony z wystę
pów swoich podopiecznych stwierdził Kazimierz Wanke, mia
stecki szkoleniowiec. - Szczególnie
korzystne wrażenie pozostawił
po swoich walkach Mateusz Wanke
(dop. red. - syn trenera), który miai
wyjątkowo silnych rywali.
(fen)

POD SIATK
Mecze Piast Szczecin - Libero
Wałcz i OPP Powiat Kołobrzeski
- Osiemnastka Szczecin zostały
przełożone.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Merida Trzebiatów - Mieszko
Połczyn Zdrój 0:3, pauzował
UKS Bronek Koszalin.
1.
2.
3.
4.
5.

Żak
UKS Bronek
Mieszko
Głaz
Rega Merida

4
3
.3
4
4

8
S
5
5
4

12-1
6-3
6-4
5-8

0-12

Kadeci
Wyniki 7. kolejki: Piast Py
rzyce - Maraton Świnoujście

Obrady w Lęborku

(suw)

ZAPASY. XXXII Turniej o Puchar Warmii I Mazur

KOSZYKÓWKA
- I LIGA MĘŻCZYZN

Pękły dwie setki
W dwóch spotkaniach SALK padły
wyniki powyżej 100 punktów. Badziej doświadczone drużyny bez lito
ści wykorzystywały brak zgrania
swoich przeciwników.

nosi 134 m. Rekord obiektu
od 15 grudnia 2001 roku należy
do Szwajcara Simona Ammanna i Amerykanina Alana Alborna, którzy tego dnia skoczyli
po 134 m. Stadion wokół „Titlis”
może pomieścić 20 tysięcy kibi
ców.
Faworyt gospodarzy - Simon
Ammann nie błyszczał ostatnio
formą, dlatego prawdopodobnie
po raz kolejny Szwajcarzy nie
odniosą sukcesu na własnym
podwórku. Jedynym równo ska
czącym ostatnio skoczkiem z te
go kraju jest Andreas Kuettel
i to w nim można upatrywać
„czarnego konia".
W Szwajcarii nie zobaczymy
Thomasa Morgensterna, wra
cającego jeszcze do zdrowia,
po upadku na początku sezonu.
Transmisję na żywo przeprowa
dzi TVP1 - sobota od godz.
13.40, niedziela od 13.30.

wiecki i rozgromiły rywalki 7:0. Pięć
bramek zdobyła w tym meczu Ga
jewska, a Paulina Kinie i Emilia
Zdunek dołożyły po jednym golu.
W spotkaniu półfinałowym druży
na UKS Victoria SP 2 Sianów zmie
rzyła się z UKS Olimpijczyk Często
chowa i po dwóch golach bardzo
skutecznej w tym turnieju Sylwii Ga
jewskiej wygrała 2:0.
W finale na sianowianki czekał
odwieczny rywal MUKS Praga War
szawa, z którym wygrały one w fina
le rozgrywek o Puchar im. marka
Wielgusa. Tym razem warszawianki
zrewanżowały się, wygrywając 2:0.
Nie można jednak narzekać, bo
sianowianki zajęły drugie miejsce
w gronie 16 najlepszych w Polsce
zespołów i nadal potwierdzają, że
należą do czołówki krajowej. Warto
również podkreślić, że finałowa po
rażka z zespołem Pragi Warszawa
była pierwszą przegraną sianowskiej drużyny od dwóch lat. Warto
również podkreślić, że „królem
strzelców" imprezy w Ciechanowie
została z dorobkiem 10 bramek, Syl
wia Gajewska.
Oprócz niej barw sianowskiego
zespołu broniły: Aneta Przygodzka, Gabrysia Meler, Paulina Kinie,
Aleksandra Szpek, Joanna Świąder, Emilia Zdunek, Patrycja Li
piec, Katarzyna Pilarska.
Organizatorami zawodów byli:
Polski Związek Pitki Nożnej i Telekumunikacja Polska S. A. Wszystkim
drużynom przygotowano wiele na
gród i atrakcji.

0:3, LUKS Brojce - Mieszko Po
łczyn Zdrój 2:3, Delfin Darłowo Kospel Koszalin 0:3. W rozegra
nym wcześniej awansem z dru
giej rundy meczu Żak Pyrzyce
pokonał Kospel 3:0.

1. Żak
7 13
W Gniewie odbyły się Wojewódz
18-3
2. Maraton
6 12
18-0
kie Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Ry
3. Mieszko
5
8
9-6
walizowano w szachach. W stawce
4. LUKS Brojce
6
9
11-9
szkól podstawowych triumfowała
5. Piast
6
8
6-13
„dwójka” z Kartuz. Dorobek zwycię- i 6. Kospel
6
7
3-15
skiej ekipy to 10,5 pkt. Dalsza kolej- i 7. Delfin
6
6
1-18
ność czołówki: 2. SP 2 Stupsk - 9 i
punktów, 3. SP 1 Sopot - 7,5. Grało
W piątek (19 grudnia) Kospel
pięć zespołów z województwa po
Koszalin podejmie Piasta Pyrzy
morskiego. W stawce gimnazjów
ce. Mecz odbędzie się w hali
(również z województwa pomorskie
przy ul. Orlej 14. Początek o go
go) uczestniczyło sześć drużyn. Koń
dzinie 18.
cowa kolejność: 1. G Gniew - 16
Kadetki
punktów, 2. G 1 Chojnice, 15,5, 3. G
18 Gdańsk -11,5, 4. .G 1 Kartuzy, 5.
Wyniki 6. kolejki: Chemik
G Koczała - 4.
(fen)
Police - Barnim Goleniów 1:3.

Barnim
Chemik
Piast
OPP Powiat Koł.
Libero
Osiemnastka

5
6
4
5
5
5

10
9
8
7
6
5

15-2
11-11
12-4
8-10
7-13
2-14

Młodzicy
Wyniki 7. kolejki: Piast Py
rzyce - Maraton Świnoujście
1:2, OPP Powiat Kołobrzeski Mieszko Połczyn Zdrój 1:2, Del
fin Darłowo - Podjuchy Szczecin
0:2, pauzował Olimpijczyk Draw
sko Pomorskie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maraton
Olimpijczyk
Podjuchy
Mieszko
Piast
OPP Powiał Koł.
Delfin

6
6
. 6
6
6
6
6

12
11
10
9
8
7
6

12-2
11-3
9-5
6-8
6-10
4-11
3-12

Młodziczkl
Wyniki 7. kolejki: Chemik
Police - Olimpijczyk Drawsko
Pomorskie 2:0, pauzował Sokół
Ustronie Morskie. Mecze przeło
żone: Pomorzanie Szczecin - Li
bero Wałcz i OPP Powiat Koło
brzeski - Osiemnastka Szcze
cin.
(mars)
1. Pomorzanie
2. Libero
Osiemnastka
4. Chemik
5. Sokół
6. OPP Powiel Koł.
7. Olimpijczyk

6
6
6
7
5
6
6

12
11
10
9
8
7
6

12-1
11-2
8-4
5-11
6-5
2-10
1-12

sir. 16
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Zgłoszenie
Karola Ozimkowskiego

Turniej Mikołajkowy

Wszyscy nagrodzeni
Zespół Szkół w Dąbrowie już po raz
piąty był organizatorem Turnieju Mi
kołajkowego w minl-sumo I mlni-judo. Tradycyjnie wszyscy uczestnicy
rywalizacji otrzymali nagrody.

Napływa coraz więcej wypełnionych kuponów w naszym 44. Konkursie-Plebiscycie na najlep
szych sportowców i trenerów roku 2003 w regionach koszalińskim i słupskim. Nadal przyjmuje
my zgłoszenia do drugiej części naszej sportowej zabawy.
Przypominamy, że wybierzemy
w niej dwóch najlepszych trenerów
młodzieżowych grup szkoleniowych
oraz „Objawienie 2003 roku” czyli
młodego sportowca, który swoimi
osiągnięciami zasłużył na to miano.
- Zgłaszam do kategorii „Objawie
nie roku 2003" kandydaturę Karola
Ozimkowskiego, zawodnika Kosza
lińskiego Klubu Kick Boxingu - pi
sze do nas czytelnik z Koszalina
Mieczysław Kaczanowski W dal
szej części jego listu czytamy mię
dzy innymi: - Uzasadnieniem mogą
być jego tegoroczne sukcesy, srebr
ny medal mistrzostw Polski junio
rów, trzecie miejsce w kategorii
do 64 kilogramów w wersji light con
tact w turnieju o Puchar Europy
na Węgrzech oraz pierwsze miejsce
w zawodach o Puchar Polski, w któ
rych wygrał rywalizację wśród se
niorów.
Dziękujemy za list i zgłoszenie.
Oczywiście kandydatura Karola
Ozimkowskiego została przyjęta.
Przypominamy,
że
zgłoszenia
do drugiej części naszego konkursu
przyjmujemy jeszcze tylko do 23
grudnia.
Dzisiaj przedstawiamy kilka typowań naszych czytelników w pierw
szej części 44. Konkursu-Plebiscytu:

Mieczysław Kaczanowski (Ko
szalin): dyscypliny indywidualne sportowiec - Tomasz Waleński
(kickboksing), trener - Józef War
choł (kikcboksing); dyscypliny ze
społowe - sportowiec - Anna Tałaj
(piłka ręczna), trener - Jerzy Olejni
czak (koszykówka).
Zbigniew Miksza (Szczecinek):
dyscypliny indywidualne - sporto
wiec - Lucjan Gralak (zapasy), tre
ner - Krzysztof Pajewskl (sporty
walki); dyscypliny zespołowe - spor
towiec - Tomasz Briegmann (ko
szykówka), trener - Jerzy Olejni
czak.
Jakub Łobodziński (Koszalin) dyscypliny indywidualne - sporto
wiec - Tomasz Waleński (kickbok
sing), trener - Józef Warchoł (kick
boksing); dyscypliny zespołowe sportowiec - Andrzej Karaś (koszy
kówka), trener - Jerzy Olejniczak
(koszykówka).
Marta Sowa (Piława): dyscypliny
indywidualne - sportowiec - Marta
Wiśniewska (taekwondo), trener Dariusz Skiba (taekwodno); dyscy
pliny zespołowe - sportowiec Grzegorz Kaszczyc (piłka nożna),
trener - Tadeusz Datta (piłka noż
na).
(suw)

kupcfn konkursowy

głos Pomorza

Region.................................................

SPORTOWCY
Dyscypliny indywidualne:

Dyscypliny zespołowe:

Przed meczem AZS Gaz Ziemny - Idea Śląsk

Przedsprzedaż biletów

TRENERZY
Dyscypliny Indywidualne:

Dyscypliny zespołowe:

i

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

W niedzielę, 21 grudnia w Ko
szalinie, o godz. 17, dojdzie
do interesującego spotkania eks
traklasy koszykówki mężczyzn,
w którym miejscowy AZS GAZ
Ziemny podejmować będzie brą
zowych medalistów ubiegłego
sezonu, drużynę Idei Śląska

Wrocław.
Prowadzona
jest
przedsprzedaż biletów na to spo
tkanie. Można je nabyć w piątek
w siedzibie klubu przy ul. Wańko
wicza 1 w godz. 9-14 oraz w Biu
rze „Turysta” przy ul. Andersa
w godz. 9.30-17 I w sobotę
w godz. 9.30-14.
(suw)

fi i u t nnr
czytelny podpis
Wypełnione kupony należy przesiać 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.

konkurs - PLEBISCYT „Głosu Pomorza”
•

W zawodach startowało 120
uczniów z miejscowej szkoły. Walki
w mini-sumo były rozgrywane
z udziałem uczniów z klas 0, I,
II i II (dziewczęta rywalizowały
wspólnie z chłopcami). W turnieju
mini-judo brali udział uczniowie, któ
rzy uczą się judo na lekcjach wycho
wania
fizycznego.
Zawodnicy
Uczniowskiego Klubu Sportowego
Tori o profilu judo byli sędziami i spi
sali się znakomicie.
W turnieju mini-sumo (klasy O-III)
triumfowali: kategoria wagowa 20 kg

- Bartosz Rałowicz, 22,5 kg - Mi
chał Studziński. 24 kg - Hanna Fi
lipek, 25 kg - Jakub Kowalczyk,
26 kg - Tomasz Rudzki, 28 kg Mateusz Bosy, 30 kg - Milena Go
styńska, 32 kg - Oskar Ciepliński,
36 kg - Adam Przybysz, +36 kg Bartosz Obławskl.
Triumfatorzy rywalizacji w turnie
ju mini-judo: dziewczęta - 30 kg Izabela Rogala, 33 kg - Paulina
Sarna, 38 kg - Karolina Burak,
44 kg - Sylwia Nowakowska,
+44 kg - Katarzyna Pruś; chłopcy
- 30 kg - Tomasz Rałowicz, 35 kg
- Kamil Rogala, 46 kg - Szymon
Rogala, 50 kg - Mateusz Przy
bysz, +50 kg - Krzysztof Zubrzyc
ki.
(mar*)

na najlepszych sportowców i trenerów Pomorza Środkowego

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

^ii^i"Ertgt?äsfek,tr:GwXRDF
0117717:

alfa

Sponsor
Plebiscytu I Balu Sportowca
w Koszalinie
Koszalin, ul. Gwardii Ludowej 10

LIDER WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

„Cały sekret
to staranny dobór składników'
Janusz Dąbrowski - Dyrektor ds. Zakupów
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Dzisiaj
piszemy o:
GORĄCY TEMAT

Gorączka zakupów
Do świąt pozostało tylko kilka dni. Szukamy
w sklepach prezentów, stroików, jedzenia...
Sprawdź jak się zachowujesz w sklepie. Czy
jesteś: gepardem, lwem, guźćcem, zebrą,
pawianem czy słoniem?...........................str. 2

K grabią)
OSZUKUJĄ
KŁAMIĄ
Czy polityka jest dla pana pasją
czy powołaniem? - pyta młoda
dziennikarka polityka. - Pasją!
W życiu nie zarabiałem tylu
pieniędzy! - pada odpowiedź.

ROZMOWA

Wokół stóp,
na paluszkach
Z Dariuszem Rosatim,
byłym ministrem spraw
zagranicznych,
członkiem Rady
Polityki Pieniężnej:
„Zarobki
w krajach Europy
zachodniej
z pewnością jeszcze
przez kilkanaście lat
będą wyższe niż
w Polsce.” ............

str. 3

Jak rodzina lwowskiego
woźnicy Zachód
zdobywała

STR. 6-7
Na co pozwala sobie władza
w małych miastach

»v ,v ,v ,v ,v ,v

W większości domów w Wielgowie i Sławocieszu,
szczecińskich dzielnicach, które są enklawami
lwowiaków, będzie na wigilię kutia......... str. 5

Twoja reklama
może być...
głos Pomorza
Biuro Reklamy:
Koszalin 094/ 347 3 5 03-07, 14
Słupsk 059/ 840 32 51, 841

17 43

promocja
ł

Gorący

2

W SKLEPIE NICZYM NA POLOWANIU
rzekraczając progi sklepu
mężczyzna przeistacza się
w geparda-samotnika, zaś
kobieta w łaknącego towarzystwa
guźćca - takie wnioski płyną
z najnowszych badań
przeprowadzonych w Wielkiej
Brytanii.
Znany angielski psycholog, dr
Peter Collet, według którego
współczesne centra handlowe
można określić mianem miejskiej
dżungli, wyodrębnił sześć
różnych rodzajów zachowań,
typowych dla niektórych
gatunków zwierząt, jakie daje się
zaobserwować wśród polujących
tam na swoją „zdobycz”.
Co trzeci mężczyzna (35
procent) preferuje zakupy
w pojedynkę i pragnie zakończyć
je jak najszybciej - naśladując
w tym geparda, który poluje
samotnie i krótko ściga swoją
zdobycz. Podobnie, co trzecia
kobieta (33 procent) woli iść
na zakupy razem z przyjaciółmi.
Zaś więcej niż jedna na cztery
w każdej chwili czujnie rozgląda
się za okazją, wykazując tym
samym cechy guźćca, lubiącego
ryć dookoła siebie tak długo, aż
znajdzie jakiś smaczny kąsek.

P

Sklep to dżungla
Właśnie przyglądając się różnym
stylom i obyczajom zakupowym,
dr Peter Collet określił sześć
typów zachowań kupujących.
Każdej grupie przypisał cechy
charakterystyczne dla danego
gatunku zwierząt (gepard, lew,
guziec, zebra, pawian i słoń). Ekonomiści zwykli uważać, że
zakupy to proces w pełni
racjonalny: ludzie skrupulatnie
porównują ceny i kupują tylko
wówczas, gdy zachodzi taka
potrzeba. Nic bardziej błędnego twierdzi autor badań. - Podczas
zakupów kierują nami pierwotne
instynkty, a nasze działania
bardziej przypominają zachowania
zwierzęce związane ze
zdobywaniem pożywienia.
Centra handlowe to istna miejska
dżungla.

A ty kim jesteś?
GEPARD. Cechy geparda
wykazało 29
fc/i procent
kupujących.
1
Zwierzę to
znane jest
z nadzwyczajnej
szybkości, jaką rozwija w trakcie
pościgu za ofiarą, ale nie jest
wytrzymałe i już po 200 metrach
opada z sił. Jeżeli na tym
dystansie nie złapie ofiary,
zazwyczaj rezygnuje z dalszego

pościgu. Klienci lubiący
dokonywać zakupów,
w pojedynkę w jak najkrótszym
czasie są, jak gepardy - szybcy,
lecz mało wytrzymali.
LEW. Jeden na pięciu
kupujących
\pfl\
woli
dokonywać
zakupów
' wraz
z innymi, ale
nie chce, by
trwało to zbyt
długo. Zachowanie
takie przypomina strategię
myśliwską lwów polujących
w grupach. Nie wykazujące się
nadzwyczajną szybkością lwy
muszą polegać na zaskoczeniu,
co osiągają dzięki koordynacji
działań i równoczesnemu
atakowi na ofiarę z różnych
stron. Tak jak gepardy, nie są
w stanie ścigać ofiary na długim
dystansie. Podobne cechy
wykazują niektórzy kupujący:
lubią współdziałać z innymi, lecz
nie chcą przeciągać sprawy dłużej
niż potrzeba.
GUZIEC. Jedna piąta
kupujących są to
zwłaszcza
kobiety przyznaje,
że stale
rozgląda się
za specjajnymi okazjami
i promocjami. Zachowanie takie
przypomina postępowanie
guźćców, spędzających wiele
czasu na poszukiwaniu jadalnych
korzeni i innych smakowitych
kąsków. Podobnie rzecz ma się
z kupującymi, którzy wciąż tropią
specjalne okazje - oni również
spędzają wiele czasu
na poszukiwaniu czegoś
niedrogiego i zarazem
niezwykłego.
ZEBRA. Podobieństwo do zebr
wykazuje 12
procent
kupujących,
cenią sobie
zakupy
dokonywane
wraz z innymi
w nieśpiesznym tempie. Zebry
poruszają się i pasą w stadach.
Ponieważ trawy i krzewy, którymi
się żywią, są ubogie w składniki
odżywcze, zwierzęta te zmuszone
są spędzać na pastwiskach długie
godziny.
PAWIAN. Jeden
na dziesięciu
kupujących
podejmuje

decyzje co do zakupów
pod wpływem chwilowego
impulsu, co czyni go podobnym
do pawiana. Menu pawianów jest
bardzo różnorodne. Będąc
zwierzętami szybkimi,
ciekawskimi i impulsywnymi,
zwykły one najpierw zjadać to, co
znajdą na ziemi, a dopiero potem
zastanawiać się co to było. W tym
względzie przypominają
kierujących się chwilowym
impulsem kupujących, którzy
wybierają rzecz, której wcale nie
pragnęli wcześniej i dopiero
potem usiłują wymyślić jakieś
uzasadnienie tego kroku.
SŁOŃ. Jedynie 9 procent
kupujących zawsze
zabiera ze sobą <
listę zakupów.
Z takim dobrze
zorganizowanym
postępowaniem
przypominają słonie inteligentne, metodyczne,
kroczące powoli i majestatycznie.
Wiedzą, czego chcą, są dobrze
zorganizowani i rzadko kierują
się impulsami.

Kobiety wolą kupować
z przyjaciółkami
Z przeprowadzonych badań
wynika sporo innych ciekawych
wniosków. Okazuje się, że
mężczyźni najbardziej lubią
kupować w towarzystwie pań, 42
procent panów woli
towarzystwo żony lub partnerki
niż zakupy samotne bądź
w towarzystwie męskich
przyjaciół. Z kolei kobiety
wolałyby zostawić swoich
partnerów w domu; jedynie 17
procent woli zakupy razem
z nimi, zaś dla 33 procent lepiej
jest iść do sklepu wraz
z przyjaciółkami.
Te spośród kobiet, które nie
naśladują podekscytowanych
na punkcie znakomitej okazji
guźćców, zazwyczaj odznaczają
się cechami szybkich
i skutecznych gepardów, kobiety
lubią również polować
w stadzie, jak lwy. Jeden
na pięciu mężczyzn przypomina
swoim zachowaniem ruchliwego
lwa, podchodząc do zakupów
w sposób energiczny i „polując”
w towarzystwie innych ludzi.
Długie, nieśpieszne zakupy
w towarzystwie przyjaciół lubi
trzykrotnie więcej kobiet niż
mężczyzn. Cechy zebry,
poruszającej się wolno i pasącej
się w stadzie, wykazuje jedna
na dziesięć kobiet i zaledwie
jeden na pięćdziesięciu mężczyzn.
(oprać, jas)

Rys. Materiały reklamowe VISA

temat

- Święta trzeba
poczuć - uważają
Polacy. Zanim jeszcze
gospodynie zaczną
wałkować ciasto
na pierogi
i makowiec, na dwa
tygodnie
przed Gwiazdką
w sklepach trwało
gorączkowe szukanie
prezentów i stroików.

PIĄTEK - NIEDZIELA, 19 - 21 GRUDNIA 2003 ROKU

dawanych bombek i zwojach
łańcuchów. A jest w czym wybie
rać - bombkowa moda zmienia
się z roku na rok. - W trakcie ro
ku nie ma szans kupić bombek,
bo nie ma całorocznego sklepu
z takimi artykułami, więc trzeba
się wykosztować na święta mówią kupujący.
Stoiska oferują poinsecje
zwane popularnie gwiazdami
betlejemskimi. Te kwiaty przeży
wają renesans, dekorując świą
teczne stoły i mieszkania.
Czasem w sklepie dzieci te
stują zabawki, a potem podpo
wiadają rodzicom, co chciałyby
dostać. Nie obejdzie się, nieste
ty, bez przymiarek. Łyżworolki
czy inny sportowy sprzęt „osobi
sty" trzeba jednak przymierzyć
albo umówić się na ewentualną
wymianę, jeśli rower będzie
za mały.
Tradycyjnie pod choinką znaj
dą się słodycze. Żaden producent

nie pozwala sobie na nieświązczególnie w weekendy hi
teczne opakowanie: czekoladki
permarkety i sklepy pełne są
kupujących. Na zapasy jedzeniaz Mikołajami, cukierki opakowane
w pudelka-dzwonki - wszystko lą
jeszcze trochę za wcześnie, ale
duje koszach i wózkach.
prezenty i stroiki świąteczne już
Przez ręce kasjerek przepły
znajdują rzesze nabywców. wają banknoty i bony świątecz
Dzieci na takie zakupy się nie
zabiera - mówią rodzice, którzy
ne - setki złotych na minutę.
- Boże Narodzenie jest raz
sami przyszli wybierać prezenty.
w roku - mówią kupujący. - To
- Bo co to za radość, kiedy
takie święta, które kojarzy się
przy dzieciach kupujemy pre
z poczuciem bezpieczeństwa
zenty, które później one znajdą
i szczęścia. A szczęśliwi są
pod choinką?
wszyscy, kiedy mogą sobie
Kupione podarki, schowane
sprawić radość prezentami
u sąsiada, w garażu lub na stry
i drobnymi podarkami.
chu, przeczekają do Wigilii
(law)
na uroczyste odpakowanie. Wie
lu uzupełnia stroiki i bombki
Fot. SŁAWOMIR ŻABICK1
na świąteczne drzewko. Stare
PS. Zdjęcia zrobiono w hi
się wytlukły albo drzewko w tym
permarkecie Reala w Kobylni
roku będzie większe - można
cy pod Słupskiem.
wnioskować po ilościach sprze

S

Rozmowa
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Profesor Dariusz Rosati
- rocznik 1946.
Ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego
w SGH (dawna SGPiS) w Warszawie. W latach 19781979 pracował jako konsultant w Citibank w Nowym
Jorku. W latach 1985-1986 oraz 1987-1988 założyciel i dyrektor Instytutu Gospodarki
Światowej w SGH. W latach 1986-1987
przebywał na stypendium Fulbrighta
na Uniwersytecie Princeton
w USA. Od 1990 roku - profesor
nauk ekonomicznych w SGH.
W latach 1991-1995 pracował
w Europejskiej Komisji
Gospodarczej ONZ
w Genewie jako szef Sekcji
i Krajów Europy
Środkowo-Wschodniej.
Od grudnia 1995

paluszkac

do października 1997 był
ministrem spraw
zagranicznych RP.
Obecnie profesor SGH.
Od 1978 do 1991 roku
tył konsultantem UNIDO
i brał udział w wielu

I

misjach w krajach
P rozwijających się. W latach

Rozmowa z Dariuszem Rosatim,
byłym ministrem spraw
zagranicznych, członkiem Rady
Polityki Pieniężnej

1988-1991 był wielokrotnie
ekspertem Banku Światowego,
instytutu Badań nad Rozwojem
Gospodarczym ONZ (WIDER),
Międzynarodowej Organizacji Pracy
i Komisji Wspólnot Europejskich.

- Trzyma pan oszczędności w banku?
-Tak.

- Przedni to się Już nie opłaca. Nie
które banki swoim klientom oforują
oprocentowanie „0".
- Na trzymaniu pieniędzy
w banku wiele zarobić się nie da, to
fakt. Często jednak jest to pewien
sposób przechowywania oszczęd
ności dla ludzi, którzy nie chcą, nie
mają czasu, nie umieją zająć się
prawdziwymi inwestycjami. Pienią
dze w banku przechowujemy też
dlatego, że jest to po prostu bez
pieczne, a pieniądz chroniony jest
mimo wszystko przed skutkami in
flacji.

- Czy RPP obniżając stopy, nie ode
brała w ten sposób ludziom Jednego
ze sposobów na pomnażanie kapita
łu?
- Tu jest zawsze pewien dyle
mat. Należy pamiętać, że stopy
procentowe decydują zarówno
0 poziomie oprocentowania na
szych oszczędności, jak i kredy
tów. Wysokie stopy procentowe
skłaniają rzeczywiście do trzyma
nia pieniędzy w bankach, ale zara
zem hamują działalność inwesty
cyjną, działają antywzrostowo.
Przedsiębiorstwa nie biorą kredytu,
a ludzie zamiast inwestować wolą
wówczas zarabiać na bankowych
odsetkach. Z kolei niskie stopy pro
centowe pobudzają emisję kredytu
1 ułatwiają życie przedsiębiorcom.
Łatwiej im wówczas podjąć decy
zję o zadłużeniu się - odsetki nara
stają w wolniejszym tempie. Niskie
stopy procentowe z pewnością nie
zachęcają do trzymania oszczęd
ności w banku - ze względu
na niewysokie oprocentowanie, ale
są za to inne sposoby oszczędza
nia.

- Jakie?
- Swoje usługi proponują
na przykład fundusze inwestycyj
ne, można także kupić obligacje
skarbu państwa, które zawsze są
trochę wyżej oprocentowane niż lo
katy bankowe. Można wreszcie
próbować wchodzić we własne in
teresy.

- Czy to nie Jest zbyt duże ryzyko?
- Każdy podejmując taką decy
zję powinien poważnie się zasta
nowić. Osoby decydujące się
na rozpoczęcie wtasnej działalno
ści gospodarczej muszą także po
siadać pewne predyspozycje
pod względem cech charakteru.
Przede wszystkim jest to przedsię
biorczość i co się z tym łączy - do
bry pomysł.
Należy jednak pamiętać, że
własny biznes nie może być sposo
bem na życie dla każdego. Nie mo
że przecież być tak, żeby w danym
kraju 100 procent obywateli było
wyłącznie przedsiębiorcami. Nie

którzy lubią stale posady i nie moż
na się temu dziwić. Niech szczę
ścia we własnym biznesie szukają
ludzie obdarzeni największą inicja
tywą i pomysłowością.

- Dlaczego tego szczęścia nie szukał
pan - osoba z ogromną wiedzą?
- Zawsze interesowało mnie to,
co robiłem. Moja aktywność zawo
dowa związana była z pracą aka
demicką, badawczą. To były spra
wy, którym poświęcałem swój czas
i umiejętności.

- Nigdy nie zastanawiał się pan
nad Innym zawodem?
- Są jeszcze dwie, czy trzy inne
dziedziny, nad którymi się kiedyś
zastanawiałem. Myślałem na przy
kład o medycynie, gdyż tam rów
nież jest bardzo wiele do zrobienia.
Wybrałem jednak ekonomię i gdy
bym dzisiaj miał jeszcze raz doko
nywać wyboru w którą stronę
pójść, poszedłbym w tę samą.

- Nie prowadzi pan Jednak własne)
firmy...
- Przyznam szczerze, że teraz
jestem w pewien szczególny spo
sób zaangażowany w działalność
typowo biznesową. Jest to działal
ność mojej żony, która sama nie lu
bi zajmować się sprawami bezpo
średnio związanymi z prowadze
niem interesu. Woli bardziej stronę
twórczą, artystyczną.

- To znaczy?
- Jest projektantką mody. Ma
pracownię, a także sklep.

- W czym pomaga jej mąż?
- Doradzam. Jestem kimś w ro
dzaju nieformalnego menedżera,
takiego menedżera z doskoku, po
nieważ nie mam czasu zajmować

RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ
est organem Narodowego
Banku Polskiego,
powołanym na mocy ustawy
o NBP z dnia 29 sierpnia
1997 r. W jej skład wchodzi 9
członków - powoływanych
po trzech przez Prezydenta,
Sejm i Senat - oraz
przewodniczący, którym jest
prezes NBP. Zadaniem Rady
Polityki Pieniężnej jest
coroczne ustalanie założeń
polityki pieniężnej oraz
podstawowych zasad jej
realizacji. Rada ustala
wysokość podstawowych stóp
procentowych, określa zasady
operacji otwartego rynku oraz
ustala zasady i tryb naliczania
i utrzymywania rezerwy
obowiązkowej. Zatwierdza ona
plan finansowy banku
centralnego oraz sprawozdanie
z działalności.

J

Żonaty, dwoje dzieci.

się wszystkim. Zresztą w firmie
pracuje jeszcze kilka osób.

- Dariuszowi Rosatlemu pozostaje
więc czas na współdecydowanie
o losach polskiej gospodarki. Radzie
udało się zwalczyć Inflację.
- To prawda. Inflacja w Polsce
jest w tej chwili bardzo niska. Jest
nawet mniejsza niż średni poziom
inflacji w Unii Europejskiej. Bez
wątpienia jest to ogromny sukces,
który nam się udało osiągnąć
w ciągu ostatnich kilku lat. Nie
zmienia to jednak faktu, że realne
stopy procentowe w Polsce ciągle
są stosunkowo wysokie, wystarczy
porównać je do obowiązujących
w krajach wysokorozwiniętych.

„Zarobki w krajach
Europy zachodniej
z pewnością jeszcze
przez kilkanaście lat
będą wyższe niż
w Polsce. ”
Stopy podstawowe w Polsce
wynoszą od pięciu do siedmiu pro
cent. Przekładając to na kredyty
dla przedsiębiorstw - jest to 10-12
procent, dla klientów indywidual
nych możemy ciągle spotkać kre
dyty po 18-20 procent!

-Dlaczego tak Jest?
- Kredyt konsumpcyjny zawsze
jest droższym kredytem. Banki
we wszystkich krajach biorą za to
wyższe odsetki. Ja zwróciłbym jed
nak uwagę na inny aspekt tej spra
wy. Generalnie kredyty w Polsce
są drogie ponieważ mamy nie
do końca konkurencyjny system
bankowy. Mamy również pewne
kłopoty związane z akumulacją
złych kredytów w sektorze banko
wym. Złych, to znaczy takich, któ
rych spłata jest zagrożona. Banki
udzielając kredytów w poprzednich
latach nie zawsze roztropnie po
dejmowały w tej kwestii decyzje.
Teraz kredyty zagrożone nie pra
cują, banki próbują więc odrabiać
straty na tych, których udzielają
obecnie.

- Stąd bierze się teraz większa
ostrożność banków?
- To jest częściowo związane
z tym, że mniej więcej 20 procent
aktywów bankowych stanowią
wspomniane kredyty zagrożone.
Na nich banki nie zarabiają, muszą
więc zarabiać na tych pozostałych.
Muszą zarobić na tyle dużo, żeby
pokryć straty, które powstają na tej
pierwszej części. Stąd biorą się

wysokie koszty zaciągnięcia kredy
tu w Polsce.

- Od pewnego czasu banki obniżają
jednak dość znacznie oprocentowa
nie kredytów hipotecznych, przezna
czonych na zakup mieszkania.
- W większości przypadków
kredyt hipoteczny i tak ma zmienną
stopę oprocentowania. Jest ona
związana z pewną stopą rynkową
- na przykład z WIBOR-em (opro
centowanie międzybankowe - dopis red.). W miarę spadku tej stopy
rynkowej, spada również koszt kre
dytu hipotecznego, co jest tenden
cją pozytywną.
Kredyt hipoteczny jest dobrą
formą finansowania zakupu miesz
kań, mimo że ciągle, jak powie
działem, stopy są w Polsce wyso
kie. W perspektywie kilku lat te sto
py z pewnością pójdą w dół,
ą zwłaszcza po wejściu Polski
do strefy Euro. Wówczas stopy
procentowe zatrzymają się na bar
dzo niskim poziomie.

- Decydowanie o wysokości stóp
procentowych to odpowiedzialna
funkcja. Nie wszyscy Jednak rozu
mieją dlaczego Rada postępuje tak,
a nie Inaczej. Czasami dochodzi na
wet do sporów wśród ekspertów.
- Mam świadomość tego, że
zajmuję się dziedziną, w której
trudno o pełne zrozumienie
wszystkich zasad i reguł. Wszystko
dzieje się w oparciu o dość skom
plikowane mechanizmy i na pod
stawie przewidywań tego, co wy
darzy się w przyszłości. Rada Poli
tyki
Pieniężnej
stara
się
przy podejmowaniu każdej decyzji,
w trakcie każdej konferencji praso
wej wyjaśniać dlaczego podnosimy
stopy procentowe, albo dlaczego je
obniżamy i jakie to może przynieść
skutki. Wydaje mi się, że poziom
edukacji ekonomiczpej, a ściślej
edukacji monetarnej powoli się
podnosi. Ludzie już chyba wiedzą,
że z jednej strony stopy procento
we decydują o poziomie dochodu
jaki osiągną na depozytach banko
wych, z drugiej strony stanowią
o poziomie oprocentowania kredy
tów. Stopy procentowe to ważny
czynnik pobudzania rozwoju kraju.
Decyzje podejmowane przez
Radę to nie są decyzje teoretycz
ne. One dotykają wszystkie pod
mioty gospodarcze w kraju,
wszystkie rodziny.

- Jak pan się czuje w takiej roli?
- Przede wszystkim nauczyłem
się odpowiedzialności za to co mó
wię. Czasami jak słucham wypo
wiedzi posłów lub innych ludzi wy

stępujących w mediach, dochodzę
do wniosku, że często mówią coś
bez zważania, jaki to może mieć
oddźwięk społeczny i gospodarczy.
Mam silnie rozwinięte poczucie
odpowiedzialności za słowo, bo
wiem, że nieostrożna wypowiedź
może spowodować naprawdę po
ważne skutki, na przykład wahania
na rynku walut.

- W Jaki sposób działa ten „mecha
nizm”?
- Wypowiedzi przedstawicieli
ciała decyzyjnego, jakim jest Rada
Polityki Pieniężnej są śledzone
z wielką uwagą. Uczestnicy rynku
chcą wyczytać z tych słów zapo
wiedź dalszych decyzji, bo chcą
oczywiście zdobyć dodatkową wie
dzę o tym, czy stopy pójdą w dół,
czy w górę. ■

- Lubi pan związany z tym dreszczyk
emocji?
- To nie jest kwestia lubienia, to
jest kwestia poczucia odpowie
dzialności. Ja mam świadomość

„ Generalnie kredyty
w Polsce są drogie
ponieważ mamy nie
do końca
konkurencyjny
system bankowy. ”
tego, co mówię i co mogę powie
dzieć. To narzuca pewien rygor
w wypowiedziach. Trzeba uważać,
krótko mówiąc, żeby czegoś nie
palnąć. Wypowiedzi ekspertów
czasami interpretowane są aż
do granic absurdu.

- Wśród tych wypowiedzi pojawiły się
ostatnio sugerujące możliwość od
wrócenia kilkuletniej tendencji, czyli
podniesienia stóp procentowych.
- Stopy procentowe w gospo
darce rynkowej ulegają cyklicznym
podwyżkom w okresach bardzo sil
nego wzrostu popytu. Ich wzrost
służy wówczas zahamowaniu nad
miernej konsumpcji. Stopy obniża
się natomiast, gdy gospodarka
wchodzi w recesję. Powinniśmy
więc przygotować się na to, że bę
dziemy mieli zarówno cykle podwy
żek, jak i cykle obniżek.

- A co z tymi, którzy zaciągnęli kre
dyty na zmienną stopę oprocento
wania?

- Przede wszystkim każdy mu
si tego typu decyzję bardzo sta
rannie przemyśleć, a następnie
podejmując ją, musi mieć świado
mość, że działa na własne ryzyko.
Ryzyka w większości decyzji go
spodarczych nie można całkowi
cie wyeliminować. Tym, którzy de
cydują się na zaciągnięcie wyso
kich pożyczek, banki oferują
różnego rodzaju formy zabezpie
czeń. Są tak zwane instrumenty
pochodne,
które
pozwalają
za pewną dodatkową opłatą za
bezpieczyć się przed ewentualny
mi zmianami wysokości stóp procentowyoh, czy też zmianami kur
su walut.

- Jak długo Jeszcze będziemy zabez
pieczać się przed zmianą kursu euro?
- To, kiedy Polska wejdzie
do strefy euro nie jest jeszcze
przesądzone. Według ekspertów
Narodowego Banku Polskiego po
winniśmy zrobić to jak najszybciej.
Oceniając sytuację realistycznie,
sądzę jednak, że jest to perspekty
wa jeszcze 5-6 lat, czyli około roku
2009.
Już w tej chwili 60 procent rozli
czeń w handlu dokonujemy w euro,
30 procent w dolarach, a 10 pro
cent w innych walutach, głównie
funtach, frankach szwajcarskich.

- A jak pan skomentuje opinie typu:
Po przystąpieniu do Unii, wszystko
w Polsce zdrożeje czterokrotnie.
- To są zupełnie nieuzasadnio
ne poglądy. Nie wiem skąd zresztą
takie obawy. Po wejściu do Unii
pewne ruchy cen będą prawdopo
dobnie nieuniknione, ale one pójdą
w dwóch kierunkach. Na niektóre
produkty ceny mogą trochę wzro
snąć, inne z kolei stanieją.
Na przykład ceny wielu produktów
przemysłowych prawdopodobnie
spadną. Pewnego wzrostu cen
można oczekiwać, na przykład
w przypadku mięsa.

- Co stanie się z naszymi wynagro
dzeniami?
- Różnice w wynagrodzeniach
będą jeszcze istniały przez wiele
lat, ponieważ w Polsce wydajność
pracy, a zatem Produkt Krajowy
Brutto na mieszkańca są niższe
niż w krajach Unii Europejskiej.
Zarobki w krajach Europy zachod
niej z pewnością jeszcze przez kil
kanaście lat będą wyższe niż
w Polsce. Dlatego też niektórzy
Polacy mogą zdecydować się
na wyjazd i podejmowanie pracy
za granicą.

Rozmawiał:
RAFAŁ NAGÓRSKI
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„Jak nie pani, to kto?”

Rehabilitacja

„Przegląd” w rozmowie z Jolantą
Kwaśniewską zapytał ją, kiedy po
wie wreszcie, że chciałaby być prezy
dentem. - Bo jestem osobą odpowie
dzialną, bo mam w sobie ogrom po
kory w stosunku do ludzi, którzy
glosowali na mojego męża - uzasad
niła swoje „milczenie”, - Gdyby nie
on, to pewnie bym sobie prowadziła
moją firmę i nikt by o mnie nie usły
szał. Jestem tu dzięki niemu. Bardzo
się cieszę, że te swoje „pięć minuf
zagospodarowałam, jak pokazują
rankingi, dobrze.(...) Troszeczkę je
stem zagoniona w kozi róg (...). Wielu
mówi: „Pani prezydentowo, jest pani
takim człowiekiem opatrznościowym!
Jak nie pani, to kto?"...

Chłop z jajami
Część polityków twierdzi, że wice
premier Jerzy Hausner podejmuje zbyt
pochopne decyzje. - Nie przemyśli, nie
konsultuje'- wyraziła swój pogląd na ła
mach „Kulis" Izabela Sierakowska
z SLD. - Nie podoba mi się sposób, w ja
ki prezentuje program „odnowy biologicz
nej" dla Polski. Nie zdaje sobie sprawy,
że ten program interesuje 99,99 procent
Polaków i wszystko musi być tip-top. Nie
można straszyć ludzi podwyższeniem
wieku emerytalnego, a potem, po kilku
miesiącach mówić, że to kwestia jeszcze
paru lat. Ale są i tacy, którzy po począt
kowej krytyce Hausnera teraz mówią
o nim: chłop z jajami. - Negocjacje
w sprawie górników i likwidowanyd) ko
palń pokazały, że potrafi pójść na kom
promis, że nie wstydzi się przyznać
do błędnych decyzji - zauważa Kazi
mierz Kutz, senator. - Ujął mnie, że na
dal mieszka w obdrapanej kamienicy,
a nie w luksusowej willi. Oznacza to, że
jest człowiekiem ideowym.

Niepoważna pani filozof...
Senator SLD, prof Maria Szyszkowska, po swoich wystąpieniach
w obronie praw homoseksualistów,
stawiana jest często jako hippisowska,
niepoważna pani filozof. „Przegląd"
zapytał ją, czy nie odbiera to autoryte
tu osobie publicznej. - W wyjątkowy
sposób jestem spragniona aprobaty
innych.(„.) Niestety, moralność za
wsze ludzi dzieli. Ileż wojen prowadzo
no w imię moralności! - powiedziała
prof. SzyszkoWska. - (...) Ponieważ
mam poczucie bardzo głębokiej słusz
ność tego, co robię w żyću publicz
nym, nie mam odwrotu. I dodała: Na czterdzieśd kilka listów komentują
cych projekt ustawy, które przychodzą
codziennie do mojego biura, trzy są
wręcz obelżywe. Otrzymuję jednak
wiele listów z poparćem, i co ciekawe
- to korespondencja od środowiska
heteroseksualnego, zmęczonego bra
kiem tderancji w Polsce...

Religa na prezydenta?
Prof Zbigniew Religa, kardiochi
rurg, o swoich politycznych ambicjach
powiedział „Dziennikowi Polskiemu": Jestem zmęczony tym, że inni podej
mują za mnie decyzje (...) Chcę mieć
wpływ na to, co się będzie działo
w państwie (...) Biorę pod uwagę start
w wyborach prezydenckich, ale
pod warunkiem, że będę miał realną
szansę. Jeśli zobaczę, że w sonda
żach opinii publicznej mam złą pozy
cję, albo brakuje zaplecza partyjnego
lub finansowego, nie będę próbował.
Nie interesuje mnie kandydowanie dla
kandydowania. Chcę startować żeby
wygrać.

(NewPress)

zanowna Publicznościl Już
Niniejszym biję się w pierś i re
wydawało mi się, że słyszę
habilituję publicznie, ze wstydem,
stukanie spod dna, ale nie.
pokorą i czcią, b. ministra Łapiń
Dno III RP Właśnie odpada.
skiego. Na usprawiedliwienie
W związku z tym uprzejmie proszę
mam tylko tyle, że dopiero
naczelnego lekarza psy
po głębszym (ok. 1/2 litra)
chiatrę kraju o zakucie
zastanowieniu pojąłem je
mnie w dyby, zasuplanie
go geniusz. Nie wierzy
w kaftan bezpieczeństwa
cie? Skarży się głupawe
oraz o wypisanie żółtych
i przypadkowe społeczeń
papierów. Bo staję się nie
stwo, że nie ma pieniędzy
bezpieczny dla otoczenia.
na leczenie tudzież na le
Dlaczego?
ki?
Skarży.
A
więc
11 czerwca ub. roku
przed każdym gabinetem
Wielka Nadzieja Chorych
lekarskim „Łapka" chciała
z SLD, minister pełnomoc
postawić
jednorękiego
ny, profesor doktor habilito
bandytę - i gramy, proszę
JACEK
wany Łapiński Mariusz,
chorychl Zwycięzcy dosta
DEPTUŁA
wydał
Rozporządzenie,
ją skierowanie na lecze
które weszło w życie z dniem ogło
nie, przegrani idą na kroplówkę
szenia. Wzmiankowane rozporzą
pavulonu. Ze szpitalem czy kliniką
dzenie jest wiekopomne, jak
sprawa jest poważniejsza, zatem
i zresztą Całe Dzieło Wielkiej Na
w głównym holu organizujemy
dziei Chorych z SLD Łapińskiego,
szpitalną izbę przyjęć, czyli kasy
zwanego niekiedy „Łapką".
no gry: ruletka, black-jack, poker,
Minister pełnomocny zwolnił
strong man, łapka w ciemno etc.
w nim z cła sprzęt i urządzenia
A spłukanym do naga zostaje
do rehabilitacji choryęh. Spis zawie
ostatnia szansa - rosyjska rulet
ra m. in„ cytuję: papier gazetowy
ka. Wygrywa, rzecz jasna, czer
w zwojach, tekturę zwykłą i falistą,
wone, choć i czarne nie dyskwali
uszczelki i podkładki do samolotów
fikuje. Zaletą szpitalnego kasy
cywilnych, wachlarze, reklamy han
na będzie i to, że najubożsi
dlowe, elektryczny sprzęt do telefo
pacjenci mogą grać o własne
nii i telegrafii przewodowej i bez
członki tudzież organy. Obsługę
przewodowej, aparaty telefoniczne,
- sanitariuszy i przedsiębiorców
wideofony, mikrofony i stojaki, gra
pogrzebowych - ściągnie się
mofony, odtwarzacze, płyty gramo
z Lodzi.
fonowe, zegarki naręczne tudzież
O jednym tylko Łapiński zapo
kieszonkowe i inne zegarki (np. bu
mniał: o sprzęcie rehabilitacyjnym
dziki) oraz - uwaga, to najpyszniejdla słabujących w łóżku. Postuluję
szelll: sprzęt do gier towarzy
zatem w imieniu pacjentów: wibra
skich, stołowych, salonowych
tory bez cła! Stringi - zerowy VAT!
(tzw. „jednoręcy bandyci”) w tym
Pejczyki (Janku, dziękuję raz
bilardy elektryczne, stoły bilardo
jeszcze...) po kosztach! Dmucha
we, stoły do gier w kasynach ne lale na listy leków refundowa
nych! Hiszpańskie muchy - bez
np. do ruletki. Gwoli sprawiedliwo
ści odnotować trzeba, że z cła „Łap
winiet! I niech żyje rząd SLD-UP!
(teraz można mnie już zamknąć
ka" zwolniła przy okazji kule (inwa
lidzkie, ale niewykluczone, że też
z czystym sumieniem).
do kręgli lub karabinowe) i wózki in
Minister Łapiński, który nie ma
walidzkie (zapewne wersja lancia
już służbowej lancii, do rodziny
INW standard)... Co więcej, rozpo
wybiera się pociągiem. Akurat nie
rządzenie Łapińskiego działa dwa
ma strajku. Przy kasie prosi o bilet
lata wstecz - kto kupił wyżej wymie
do Szczecina.
niony sprzęt rehabilitacyjny wcze
- Normalny? - pyta zafrapośniej, może śmiało walić do urzędu
wana kasjerka.
- A co, wyglądam na idiotę?!
celnego po zwrot cła..
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Niebezpieczna podróż
Wicepremier Jerzy Hausner
w reakcji na sygnały z komisji sejmo
wych, aby jednak powrócić do sprawy
przetargu na nowe samoloty dla vlp-ów, stwierdził, że państwo ma pilniej
sze wydatki. „Można zrozumieć wice
premiera, który musi akurat przepro
wadzić program ostrych cięć
budżetowych i inaczej mówić mu nie
wypada - pisze publicysta „Polityki".
- Ale poza bieżącą polityką jest jesz
cze długofalowy interes państwa, któ
ry wymaga zapewnienia bezpieczeń
stwa najwyższym władzom. Przecież
nawet gdyby teraz ogłoszono prze
targ, to nowym sprzętem będzie latać
już następna ekipa i wcale nie jest po
wiedziane, że będzie to rząd SLD-Unia Pracy, tak jak już na pewno no
wym samolotem długodystansowym
nie poleci prezydent Kwaśniewski,
przynajmniej nie w roli głowy pań
stwa. Zakup czy też dzierżawa nowej
floty powietrznej dla vip-ów to sprawa
całkowicie apolityczna".
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Za zamkniętymi drzwiami
rwa dziwna dyskusja czy Jerzy Jaskiernia pówr
ster musi sam biegać i załatwiać poparcie dla przepro
nien nadal być szefem klubu parlamentarnego
wadzenia niezbędnych głosowań, co bywa trudne w sy
SLD. Otóż odpowiedź jest jedna i od dawna zna
tuacji rządu mniejszościowego, a w ostateczności musi
na; była znana zanim pojawił się niejaki pan
przyjść premier i zdyscyplinować.
Skórka, specjalista od gry na automatach,
Zapewne gdyby Krzysztof Janik zdecydował
a także znawca innych licznych gier i rzucił swój
się na odejście z resortu spraw wewnętrznych
cień na bohatera ostatnich debat. Otóż Jerzy
i administracji, gdzie trochę - najdelikatniej rzecz
Jaskiernia od dawna nie powinien być szefem
ujmując - wyczerpał się i zmienił Jaskiemię było
klubu parlamentarnego SLD. Powinien zostać
by lepiej. I to nie tylko dla klubu, ale w pierwszym
nim ktoś, kto ma czas, by poświęcić się pracy
rzędzie dla przeprowadzenia przez Sejm planu
partyjnej, kto potrafi rozmawiać ze wszystkimi,
wicepremiera Hausnera, składającego się z bar
także z opozycją, kto potrafi wprowadzić dyscy
dzo wielu ustaw, które muszą uzyskać więk
plinę w partyjne szeregi. Być może poseł Ja
szość. Czasem będą mogły ją uzyskać tylko
skiernia wiele cech potrzebnych do swej obec
dzięki poparciu jakiejś części opozycji. I z tą opo
nej funkcji posiada, rzecz jednak w tym, że ich
zycją nie może rozmawiać wyłącznie wicepre
JANINA
nie ujawnił. Wystarczy spojrzeć na pokazywane PARADOWSKA mier Hausner, który pracuje już za połowę rządu,
w telewizji migawki z sejmowych kuluarów. Ja
a więc nie może jeszcze kierować klubem parla
„Polityka”
skiernia wychodzi z zamkniętych drzwi, staje
mentarnym i prowadzić rozmowy na wszystkie
przed kamerą i patrząc w przestrzeń wygłasza jakiś
polityczne fronty. Musi mieć silne poparcie przynajmniej
tekst, a następnie znika za drzwiami, które szybko się
dwóch osób: premiera i właśnie przewodniczącego klubu
za nim zamykają. Jest też scena druga: poseł biegnie
parlamentarnego.
po schodach i rzuca oblegającym go dziennikarzom ja
Na razie premier kurujący się po wypadku wiele nie
kieś zdanie i już po nim.
pomoże, a szef klubu, który już zupełnie stracił autory
Otóż obecny szef klubu SLD jest człowiekiem za
tet, tym bardziej nie. Ostateczne decyzje mają podobno
mkniętym w swoim gabinecie. Nie widać by krążył
zapaść dopiero po Nowym Roku, a czas ucieka.
po Sejmie, by rozmawiał, by pojawiał się w innych klu
Do Sejmu wpływają i wpływać będą kolejne projekty
bach, by próbował dyskutować (a nie tylko przemawiać,
ustaw. Prawie cudem nie został odrzucony w pierw
oczywiście składnie, z sejmowej trybuny), przekonywać
szym czytaniu ważny projekt na podstawie którego pu
do swych racji, wiązać jakieś porozumienia. Aż dziw, że
bliczne zakłady opieki zdrowotnej mają być przekształ
trzeba było dopiero pana Skórki i na dodatek owej nie
cane w spółki, co będzie początkiem ich restrukturyza
szczęsnej wypowiedzi w sprawie wyjątkowych kwalifi
cji i oddłużenia. Nie miał kto załatwić niezbędnego
kacji Andrzeja Leppera do zasiadania w komisji śled
poparcia. I ten problem dotyczy nie tylko Jerzego Jaczej, by zaczęto w SLD głośno mówić, że przydałby się
skierni. Dotyczy generalnie tego, że w obecnym Sejmie
inny szef. Przecież o tym jak jest, wiedziano od dawna,
nie ma zbyt wielu gabinetów, w których prowadzi się
od dawna po kątach narzekano, że klub nie pracuje, że
rozmowy polityczne. Głównie wykrzykuje się hasła
nikt nikogo do niczego nie przekonuje, że każdy miniz trybuny, co jest tylko częścią uprawiania polityki.

T

CZŁOWIEK

hociaż w tej rubryce nie za
wsze udaje nam się donosić
o pozytywnych bohaterach
nie mniej pozytywnych zdarzeń poli
tycznego tygodnia, to jednak
na szczęście dla naszej kondycji
psychicznej czasami udaje się nam
znaleźć osobę, którą pochwalić war
to...
To poseł Jan Rokita, szef klu
bu parlamentarnego Platformy
Obywatelskiej.
Obok byłego prezesa firmy
komputerowej Optimus Romana
Kluski (za „walkę z bezprawiem”)
i publicysty Janusza A. Majcher
ka (za „walkę z populizmem”) Ro
kita został trzecim laureatem tego
rocznej edycji Nagrody Kisiela za
- jak czytamy w werdykcie kapituły
konkursu - „walkę o państwo pra
wa”.
Bohater komisji śledczej, o której
złośliwcy mówią: imienia Lwa Rywi
na i żelazny kandydat na premiera
w wygrywającej obecnie w sonda
żach Platformie Obywatelskiej jest
jednym z najpopularniejszych polity
ków obecnej doby.
Znany z kontrowersyjnych wypo
wiedzi, błyskotliwości i iście proku

TYGODNIA

C

ratorskiej dociekliwości jest Rokita
czternastym laureatem Nagrody Ki
siela w kategorii polityka.
- Kisiel był publicystą, który za
wsze kochał się w paradoksach,
sprzecznościach, ironicznych sytu
acjach - podkreślał Rokita odbiera
jąc nagrodę w stołecznej kawiarni
„Rozdroże", która przez całe lata by
ła ulubionym miejscem spotkań Mi
strza z przyjaciółmi. - Ta „kisiełow-

I

1

ska" ironia zawsze dobrze Polsce
służyła. W tym przypadku, ta ironia
też Polsce posłuży, a ja się będę
0 to starał - mówił poseł PO.
Sama nagroda jest jedną z naj
bardziej prestiżowych w Polsce,
choć nie brakuje krytyków jej poli
tycznego wskazania (czytaj prawi
cowego) w doborze laureatów.
- Nagrody Kisiela są jak idealny an
gielski trawnik. Trzeba go tylko podle
wać i przystrzygać, a po dwustu latach
będzie doskonały- żartuje o nagrodzie
syn Stefana Kisielewskiego Jerzy.
To nie pierwsza tegoroczna na
groda polityka z Krakowa. Kilkana
ście dni temu Rokita został także
pierwszym laureatem Nagrody im.
Edwarda Wende, która będzie
przyznawana prawnikom i osobom
zaangażowanym w działalność pu
bliczną za: „szczególne dokonania
na polu krzewienia i podnoszenia
kultury prawnej, realizacji idei pań
stwa prawa oraz działań mających
na celu zachowanie i rozwój tak pol
skiego, jak europejskiego dorobku
prawnego, umacnianie demokracji
1 miejsca Polski w Europie”.

(ogon)
Fot. PAP, TOMASZ GZELL
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Oferta dla św. Mikołaja
zanowny Panie, piszę
dziś po mieście jakieś podejrzane
do Pana jako rzecznik pra
typy, w których więcej promilli niż
sowy nieistniejącej jeszcze
świętości.
Święty Mikołaju, Cie
firmy public relations, która
ma zamiar zajmować się
bie imitują dziś sprze
ochroną znaków towaro
dawcy paliwa na sta
wych oraz wizerunku pod
cjach
benzynowych,
miotów rynkowych. Gdyby
zmuszani przez szefów
zechciał Pan zostać pierw
do noszenia czerwonych
szym klientem naszej fir
czap z pomponem. I ho
my, byłoby to dla nas nie
stessy w supermarke
tylko zaszczytem, ale
tach, które zachwalają
i mocnym marketingowym
smak soku z grejpfruta
wabikiem. Sam Pan rozu
(pół litra gratis!) albo
mie, święty Mikołaju, to
chyżość
wyciskacza
ZBIGNIEW
GÓRNIAK
tak, jakby otworzyć salon
do czosnku (przy zaku
fryzjerski i już pierwszego
pie trzech sztuk tarka
dnia gościć Królową Brytyjską,
do sera za darmo!). I cwaniacy,
która wpadła sobie zrobić balajaż
którzy w najlepszych punktach
przed spotkaniem z Jolą Kwa
spacerowych miasta pobrzękują
śniewską.
puszkami, do których trzeba
wrzucać datki na chorujące dzie
Firma nasza zagwarantowała
by Panu, święty Mikołaju, kom
ci. I cwaniacy w Sejmie, którzy
pleksowa obsługę prawną: naj
przebierają się grupowo za Cie
pierw zastrzeglibyśmy sądownie
bie, a potem gwiżdżą na telewi
Pański wizerunek, a następnie
zję, żeby przyjechała i to sfilmo
dbalibyśmy, aby nikt go nie naru
wała, bo mają nadzieję, że
szał ani z niego nie korzystał. Ci,
na Twoim grzbiecie podciągną
którzy wbrew zakazowi, czerpali
się w sondażach o parę oczek.
by z Pańskiego świętego wizerun
A także - chcesz to czytaj, nie
ku jakikolwiek zysk, byliby napo
chcesz, nie czytaj, w końcu jako
minani i obkładani surowymi kara
święty, nie musisz - lekkich oby
mi finansowymi.
czajów, występujące w telewizyj
Uważamy bowiem, w czym
nych programach dla dorosłych,
którym to damom czapki podob
zapewne nie jesteśmy odosob
nieni, bo powszechnie wiadomo,
ne do Twoich dodają powabu,
zwłaszcza, że na ogół jedyny
iż podobnego zdania są wszyscy
pana koledzy w Niebie, że wizeru
stanowią element odzieży. Tak,
nek świętego Mikołaja bywa dziś
tak, święty Mikołaju, byle kto wy
nadwerężany stale i z rozmysłem,
ciera sobie dziś gębę Twym wi
zerunkiem i pora z tym skoń
na dodatek z zamiarem zysku.
Pod Pana, święty Mikołaju, pod
czyć. Oferuję zatem nasze przy
szywa się dziś tak wiele osób,
szłe usługi prawniczo-medialne
a sytuacja nabrzmiała do tego aż
i oczekuję na rychły odzew.
A jak przy okazji przyślesz tę
stopnia, że wymaga interwencji
prawnej. W Twojej czapie (a pro
odpowiedź z jakimś załącznikiem
pos, gdzie się podziała Twoja bi
w formie prezentu, to nie powiem:
skupia infuła, dlaczego nosisz
nie. Może być mercedes, ko
na głowie coś' co zwykły nosić
niecznie czarny, w końcu poważ
niemieckie krasnale ogrodo
nemu rzecznikowi poważnej firmy
we??? A gdzie pastorał?) i z Two
nie wypada jeździć barachłem
w krzykliwym kolorze.
im workiem na plecach kręcą się
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Makowiec
upieczony,
karp sprawiony,
pachną pierniki
i suszone grzyby
na zupę i farsz
do uszek.
Pora na kutię. Ale
Wiktoria Konopczak
kutii nie robi.
Bronislaw Dzikowski pokazuje miniaturę kopii obrazu wiszącego
w kościele w Wielgowie. Przed oryginałem we Lwowie w 1656 roku
król Jan Kazimierz ślubował wierność Polski Matce Boskiej.

Jakiodzina

lwowskiego
woznic
7f»7ti i

m

O

Zachód zdobywała
- U nas nikt jej nie lubi, ale za
łożę się, że w większości domów
w Wielgowie i Slawocieszu jest
przygotowywana ta kresowa po
trawa - śmieje się pani Wiktoria. Te szczecińskie dzielnice, są en
klawami Iwowiaków. A bez kutii
trudno sobie wyobrazić wigilię
u Iwowiaków.
U Dzikowskich kutia będzie.
Bronisław Dzikowski miał dzie
więtnaście lat, gdy przyjechał z ro
dziną do Wielgowa. O nim miesz
kańcy mówią, że jest ich dobrym
duchem, bo robi wszystko, aby
ocalić od zapomnienia jak najwię
cej lwowskich elementów. On od
wrotnie - o sobie mówić nie lubi.

Jak „Sami swoi”
Przyjechali tu ze Lwowa kolejowy
mi transportami w czterdziestym
szóstym. W towarowych wago
nach wieźli cały dobytek. Konie,
krowy, drewniane wozy, pługi, sia
no, worki z ziarnem i mąką, skrzy
nie z ubraniami i naczyniami, tro
chę mebli.
- Pamięta pani film „Sami
swoi"? - pyta Tadeusz Konop
czak, mąż Wiktorii. - To o nas.
Tak jechaliśmy, tak wyglądaliśmy
i tak się osiedlaliśmy. Nawet histo
ria z kotem jest prawdziwa.
Na pewno nie było takiego przery
sowanego konfliktu jak między
Pawlakiem a Kargulem, bo raczej
staraliśmy się żyć w zgodzie.
Wtedy, w kwietniu w czterdzie
stym szóstym, do Wielgowa i Sławociesza przyjechało ponad dwie
ście rodzin z Żubrzy. Żubrza to
wioska
znajdująca
się
tuż

pod Lwowem, dziś już jego dziel
nica. Mieszkali w niej sami Polacy,
około 300 rodzin. Był kościół, re
miza strażacka z własną orkiestrą
i szkoła powszechna. Przez śro
dek wioski biegła rzeczka Zuberka
i polna droga. Jesienią i wiosną
zamieniała się w błoto po kolana.
Wzdłuż tego traktu stały domy
w większości drewniano-gliniane.
Mieszkały w nich kilkupokoleniowe rodziny.
U Tadeusza wraz z dziadkami,
rodzicami, rodzeństwem i wujo
stwem było to w sumie jedenaście
osób. Wszyscy pracowali w polu.
Ojciec Jan dorabiał jako woźnica
we Lwowie. Dziadek, prawdziwy
człowiek renesansu, leczył zwie
rzęta, był kołodziejem, stolarzem,
znał się na murarce.
W wiosce nie było światła i ży
cie toczyło się niespiesznie
przy naftowej lampie i w rytm
zmieniających się pór roku.

w dniu Wigilii żytnią słomą wykła
dało się klepiska w chatach,
a w rogach dia pomyślności sta
wiano dwa snopki - żytni i owsia
ny. Potem na tej świeżej słomie
spaliśmy i dla dzieciaków była to
wielka uciecha. O północy dziadek
i tata szli z opłatkiem do stajni
i chlewni. Te opłatki dla zwierząt
miały zielony kolor. W ogóle
o zwierzęta bardzo dbano. Często
budynki gospodarskie były solid
niejsze niż mieszkalne.
W głównej izbie stała choinka,
pachnąca, • prosto z lasu. Na niej
cukierki, orzechy, kruche ciastecz
ka, ozdoby ze słomki i łańcuchy
z barwnego papieru. Bombek nie
było.

Dzieciństwo przerwała wojna.
Najpierw była obok w bombardo
wanym Lwowie, potem przetoczy
ła się przez wioskę. Pojawiły się
wojska rosyjskie, potem niemiec
kie, potem znowu rosyjskie,
a w ślad za nimi i radziecka wła
dza. Zaczęły się prześladowania,
wywózki na Sybir, do kopalń Don
basu.
- Łapali akowców, a tata by!
w AK - mówi Tadeusz. - Rodzice
bardzo się bali. I z pewną ulgą
przyjęli możliwość wyjazdu na Za
chód. Tak się potocznie mówiło
„na Zachód". Dziadków trzeba było
przekonywać, ale i oni w końcu się
zgodzili. W czasie rodzinnej nara

Smak dzieciństwa
Ilekroć zbliżają się kolejne święta
Bożego Narodzenia Tadeuszowi
przypominają się tamte sprzed lat,
z czasów dzieciństwa, bo w czasie
przyjazdu do Szczecina miał
czternaście lat.
- W Żubrzy już w listopadzie
zaczynaliśmy przygotowania re
kwizytów dla kolędników - wspo
mina Tadeusz. - Były to szopki,
gwiazdy i oklejone kolorową bibu
łą kule. Kolędowaliśmy dwa razy,
w drugi dzień świąt i w Sylwestra.
Chodziliśmy po domach, śpiewali
śmy kolędy i za to dostawaliśmy
jakieś grosiki. Pamiętam, że

ladeusz Konopczak z żoną Wiktorią z domu Biernacik poznali się
w Slawocieszu. Oni jeszcze trochę tęsknią za Żubrzą. Ale ich dzieci, które
mają już własne potomstwo, nawet nie myślą o powrocie na Kresy.

dy ustalono, że trzeba wyjechać,
poczekać na lepsze czasy i wrócić.

Domki w lesle

dzieci mają już własne potomstwo.
Jeden z synów Konopczaków
mieszka w Niemczech, drugi wraz
z rodziną w Sławocieszu. Dzikow
ski ożenił się z Jadwigą Dobrzań
ską, też zubrzanką. Mają dwóch
synów i czwórkę wnuków.
W latach 70. do Wielgowa i Sławociesza po raz pierwszy przyje
chali Niemcy. Pojedyncze osoby,
małżeństwa. Chodzili po uliczkach,
nieśmiało zaglądali na podwórka,
robili zdjęcia. Byli wzruszeni, że
tak ładnie wyglądają domy, w których kiedyś mieszkali. Opowiadali,
że musieli je> opuścić nagle
i wszystko zostawić. Mogli zabrać
tylko bagaż ręczny.
W siedemdziesiątym szóstym
Konopczakowie z kilkunastoletnimi
synami pojechali do Żubrzy. Zoba
czyli zapadnięte chatynki i wielką
biedę.

Gdy w czterdziestym szóstym za
częli z Żubrzy wyjeżdżać Polacy,
natychmiast na ich miejsce przy
jeżdżali Ukraińcy i wprowadzali się
do opuszczonych domów. Na po
czątku kwietnia Konopczakowie
napiekli chleba, nawędzili kiełbas,
spakowali dobytek, nawet ul
z pszczołami zabrali i furmanką
wyruszyli na dworzec we Lwowie.
W sześć rodzin zajęli miejsca w to
warowym wagonie.
Po trzech tygodniach dotarli
do Stargardu. Tam podróż się
skończyła, musieli wysiadać. Byli
źli i zawiedzeni. Chcieli osiedlić się
na wsi, a tu miasto. Mężczyźni po
szli szukać wiejskich zagród.
Od napotkanego zubrzanina, który
przyjechał wcześniejszym trans
Obraz
portem, usłyszeli o koloniach domków stojących w lesie.
Rodzina Bronisława Dzikowskiego
- Pieszo, prowadząc krowy,
przyjechała pierwszym transpor
dźwigając pakunki szliśmy tam ca
tem. Bardzo im się spodobało
ły dzień - wspomina Tadeusz. Wielgowo i tam zostali.
Wśród drzew rzeczywiście była
Bronisław «od początku aktyw
enklawa ładnych domków ze spa
nie działa w szczecińskim oddzia
dzistymi dachami. To było Sławole Towarzystwa Miłośników Lwo
ciesze, które wtedy nazwaliśmy
wa i Kresów. Wyznaje zasadę, że
Stanisławówek. Wybraliśmy domy
przyszłość
należy
budować
i zostaliśmy. Wnętrza budynków
na
fundamentach
historii.
były w strasznym stanie. RozszaPrzy wielgowskim kościele jest ta
browane, bez drzwi, okien, z porą
blica poświęcona pamięci 25 Po
banymi podłogami. Przez jakiś
laków rozstrzelanych w Żubrzy
czas mieszkaliśmy na podwórku,
w 1944 roku. Miejscowa szkoła
bo w pokojach było pełno pierza
nosi imię Orląt Lwowskich.
z poprutych poduszek i pierzyn.
. Przybyli do Wielgowa i SławoTadeusz pamięta pierwsze
ciesza Iwowiacy najpierw się mo
święta w Sławocieszu. Mimo, że
dlili w poniemieckiej kaplicy. Po
były podłogi tata i dziadek starym
tem, trochę oszukując władzę, po
zwyczajem rozłożyli na nich sło
stawili w Wielgowie kościół, W tym
mę, w kątach ustawili snopki.
roku zawisła w nim kopia obrazu
W następnych latach mama już
Matki Bożej Łaskawej. Oryginał
na to nie pozwoliła.
znajduje się w katedrze we Lwo
Zaczęło się codzienne życie.
wie.
Przez długi czas towarzyszyło mu
- Może i inicjatywa była moja piętno tymczasowości. Konopcza
zgadza się skromnie Dzikowski. kowie, podobnie jak i inne rodziny,
Ale to parafianie doprowadzili
nie wyrzucili ani jednej skrzyni. Za
do tego, że obraz wisi i uroczyście
chowali je na powrót. Dziadkowie
został poświęcony. Pamiętam ten
i rodzice tęsknili za Żubrzą. Dopie
obraz z dzieciństwa. Byl bardzo
ro na początku lat pięćdziesiątych
ważny, bo przed nim w 1656 roku
pogodzili się z tym, że żadnego
król Jan Kazimierz ślubował wier
powrotu już nie będzie. Za to ich
ność Polski Matce Boskiej. Dziś
dzieciom coraz bardziej podobało
malowidło przypomina nam daw
się nowe miejsce zamieszkania.
ne rodzinne strony. A jak już ono
Mijały lata. Tadeusz ożenił się
wisi i jest cząstką Lwowa, to mam
ze śliczną, niebieskooką Wiktorią
nadzieję, że teraz w naszej parafii
Biernacik. Też była z Żubrzy,
będą się odbywać spotkania
mieszkała po sąsiedzku. Takich
szczecińskich Iwowiaków.
ślubów było coraz więcej. Na świat
KRYSTYNA POHL
zaczęły przychodzić dzieci. Dziś te
Fot. ANDRZEJ SZKOCKI
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- Czy polityka jest dla pana pasją czy
powołaniem? - pyta młoda dziennikarka
polityka. - Pasją! W życiu nie zarabiałem tylu
pieniędzy! - pada odpowiedź. Ta krótka
wymiana zdań, z nowego kabaretu Zenona
Laskowika, świetnie oddaje to, co dzieje się
na polskiej, ale w szczególności lokalnej,
scenie polityczno-samorządowej.
jawniony kilka tygodni temu
Nie brakuje zresztą przypad
przez media ogólnopolskie
ków, kiedy prawo nie zostało zła
układ wzajemnych powiązań włamane, a nastąpił jedynie tzw.
dzy i biznesu w podszczecińskim
„konflikt interesów”. Konflikt ów
Stargardzie dość wiernie repre
(np. firma syna burmistrza wygryzentuje patologię prowincjonalne
go samorządu.
Prokuratura
Wszyscy od lat świetnie się
znają. Jeden kolega jest polity
Rejonowa
kiem, drugi przedsiębiorcą. Pierw
w Koszalinie,
szy dysponuje publicznymi pie
na wniosek Prawa
niędzmi, drugi świetnie potrafi je
i Sprawiedliwości
wyprać i podzielić między zainte
bada okoliczności
prywatyzacji słupskiej I
resowanych. Praktycznie nie ma
nad tym żadnej kontroli. W nor
spółki Drogi i Mosty, która
malnych warunkach powinna być
cztery lata temu została
to opozycja, która patrzy na ręce
sprzedana słupskiej firmie
władzy. W rzeczywistości różnice
Pnmbr. Według PiS
polityczne w małych miastach wi
przedsiębiorstwo zostało
dać tylko na przedwyborczych
sprzedane za 2, 2 miliona
plakatach. Później wszystkich jed
złotych, mimo ze ostatnia
noczy jedno: kasa. Nawet polityk
wycena przeprowadzona
Prawa i Sprawiedliwości idzie ra
w 1997 roku wykazała, iż firma
mię w ramię po pełnię władzy
warta jest ponad 3 miliony
z kolegami z SLD.
złotych. Inna rzecz, ze
Czy Stargard jest wyjątkiem?
współwłaściciele Primbr-u
Czy to jedyne miasto, które w za
należeli do organizacji Rotary
chodniopomorskim określane jest
Club, do której również należał
czasem mianem naszych „lokal
Jerzy Mazurek, ówczesny
nych” Starachowic?
prezydent Słupska, a obecnie
Oczywiście, że nie. Takich
wiceminister spraw
układów w małych miasteczkach
wewnętrznych i administracji.
I
jest
zatrzęsienie.
Im
dalej
Opozycja podnosi również, że
od większych miast tym bezczel
DiM byty bardzo przychylnie
ność władz jest większa. Opozy
traktowane przez były Zarząd
cja jeśli była, została po prostu
Miasta. Firma wygrywała
kupiona stanowiskami dla te
większość przetargów na prace .
ściów, żon, kochanek. Lokalne
drogowe. - Powiązania
czionkow komisji przetargowej I
gazetki, z nielicznymi wyjątkami,
z właścicielami spółki Primbr są I
to tuby propagandowe aktualnej

U
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władzy, która w zamian za przy
chylne artykuły hojnie odwdzięcza
się urzędowymi ogłoszeniami
i zaproszeniami na bankiety.

Sprzątaczka
po znajomości
Nie we wszystkich przypadkach,
które
przedstawimy,
można
(na razie) ujawnić o jakie miasto
i jakie władze chodzi. Część tych
małych, jokalnych afer jest
wprawdzie powszechnie znana,
ale strach o własne stołki, docho
dy i spokój skutecznie knebluje
usta tym, dzięki którym skorumpo
wany samorządowiec mógłby zo
stać opisany, a i pewnie później
trafić przed sąd.

oczywiste - uważa Jolanta
Szczypińska szefowa
słupskiego PiS. - W naszym
odczuciu ówczesne władze
Słupska złamały prawo.
Wiceminister Mazurek
wszystkiemu zaprzecza. Primbr wygrał, bo przedstawił
nam najlepszą ofertę. Co
do Rotary Club, wypisałem się
z niego w odpowiednim
momencie, by uniknąć
niepotrzebnych nieporozumień \
-przekonuje Mazurek. Kontrolę j
okoliczności prywatyzacji spółki i
zapowiedział również
wiceprezes Najwyższej Izby
Kontroli
p

wa przetargi na remont dróg)
w krajach zachodniej Europy
zrujnował już niejedną polityczną
karierę. W Polsce „konflikt intere
sów” jest niestety zjawiskiem cał
kowicie normalnym i akceptowa
nym.
Z perspektywy większego
miasta, takiego jak Szczecin, Ko
szalin czy Słupsk, istnienie od lat
jednej, wzajemnie uzależnionej
od siebie siatki ludzi wydaje się
mało prawdopodobne. W więk
szych miastach jest jednak zbyt
wielu chętnych do sprawowania
władzy. Służy im wielu donosicie
li, którzy zadbają, by najmniejsze
potknięcia władzy ujrzały światło
dzienne.
Afery, które z pewnością ist
nieją, bo i przykładów nie braku
je, są znacznie lepiej zamasko
wane. Chodzi też z reguły o nie
bagatelne
pieniądze.
W mniejszych miejscowościach
króluje drobna prywata; panosze
nie się władzy służbowymi samo
chodami, budowanie za publicz
ne pieniądze dróg do swoich po
siadłości, czy też zadowalanie
się kilkoma tysiącami złotych
za odpowiednio rozstrzygnięty
przetarg.
Tę chorobę pogłębia rozdaw
nictwo lukratywnych, jak na wa
runki małych gmin, stanowisk
wśród „swoich”. Dochodzi nawet
do kuriozalnych sytuacji, gdy to
po wyborach i zmianie władzy
po znajomości dostaje się nawet
stanowisko sprzątaczki w urzę
dzie.

w zamian za zlecenie wynajmuje
sprzęt budowlany od radnego.
Przewodniczący rady gminy
w miasteczku na obrzeżach re
gionu historiami o lokalnych prze
krętach może zająć cały dzień.
- Burmistrz mieszka po są
siedzku z kolegą, który ma firmę
budowlaną - mówi. - Po kilku la
tach, kiedy obaj panowie upewni
li się, że nikt im nie wejdzie
w szkodę, tego co robią nawet
nie maskują. Chodzi oczywiście
o przetargi.
Gmina X jest mała i biedna.
Samorządowe
pieniądze
na drobne remonty dróg, wymia
nę okien w szkole, budowę wiaty
na przystanku zawsze się jednak
znajdą.
- Doszło do tego, że trudno
już nawet stworzyć pozory nor
malnego przetärgu, bo konkuren
cyjne firmy zorientowały się, że
z firmą sąsiada burmistrza nie
wygrają - dodaje przewodniczą
cy. - W ogóle więc nie startują.

Wzorce do naśladowania
Burmistrz miasteczka X nie boi
się ujawnienia swoich interesów.
Wprawdzie znaleźli się radni, któ
rzy stworzyli ciekawy raport o jego

dość podejrzanych działaniach,
ale pozostaje pytanie co dalej.
W miasteczku X jedyna gazet
ka jest na usługach burmistrza
(daje do niej ogłoszenia Urzędu
Miejskiego), a dla większych ga
zet regionalnych miasteczko
X jest za małe by zajmować się
nawet burmistrzem-oszustem. Kto
więc dowie się o przekrętach wła
dzy i w następnych wyborach nią
wzgardzi?
Z drugiej strony, jakie może
mieć burmistrz inne wzory postę
powania, skoro jego koledzy
z władz powiatowych również try
skają pomysłami jak wykorzystać
publiczne pieniądze? Przewodni
czący rady powiatu w tajemni
czych okolicznościach został ob
darowany asfaltową drogą, która
przykryła zwykłą „żwirówkę” pro
wadzącą do jego domu. Asfalt po
łożyła pewna firma, która później
dostała od władz powiatowych
zlecenie remontu innej drogi.
Samorządowiec, otwarcie py
tany jaki ma to związek z jego ele
ganckim podjazdem pod dom,
mówi: - Nie mam pojęcia, byłem
dłuższy czas poza domem, nie
wiem skąd ten asfalt się wziął.
Nieoswojone ze społeczną
kontrolą władze, najczęściej są

zaskoczone, że ktoś pyta o ich
podejrzane działanie.

W gminie Ustka juz
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"od kilku lat większość
przetargów wygrywa
jedna firma przedsiębiorstwo
Waldex z Objazdy.
Przykładem jest
chociażby przetarg
na dowożenie dzieci do szkół. Wiele przetargów budzi nasze
wątpliwości - mówi opozycyjny
radny Andrzej Zawada. Śmiem twierdzić, że niektóre,
szczególnie te z ubiegłego roku,
zostały ustawione. Sprawę
bada słupska prokuratura, która
w związku z podejrzeniem
nieprawidłowości
przy przetargach publicznych
postawiła zarzuty wójtowi Ustki
Tomaszowi Wszólkowskiemu. Nie działałem na niekorzyść
gminy. Mam czyste ręce
i sumienie - broni się
samorządowiec. Nieoficjalnie
mówi się, że dzieci wójta
i właściciela przedsiębiorstwa
mają się ku sobie.

Władza bez kontroli
Wszystkiemu sprzyjają pełne luk
przepisy. Według ostatniego ra
portu Transparency International,
organizacji walczącej z korupcją,,
w polskim prawie znajduje się kil
kadziesiąt przepisów, wprost pro
wokujących do korupcji w samo
rządach. Największe pole do po
pisu mają ci, którzy zajmują się
przetargami lub po prostu decy
dują o lokalnych inwestycjach.
Problem polega na tym, że usta
wa o zamówieniach publicznych
nie reguluje spraw związanych
z zamówieniami na kwoty niższe
niż 3 tysiące euro. Efekt?
W małej miejscowości G. w za
chodniopomorskim można zna
leźć długą listę drobnych inwesty
cji, których wartość nigdy nie
przekraczała 3 tysięcy euro. Dzię
ki temu drobne remonty drogi, bu
dowa wiat na przystankach, ścię
cie walących się drzew - wykony
wane są przez jedną, konkretną
firmę.
Układ jest prosty. Bardzo ener
giczny radny K. monituje, składa
.dziesiątki interpelacji i namawia
kolegów, żeby poparli jego wnio
ski o owe drobne remonty. Prace
zlecane są firmie należącej do ko
legi radnego. Przedsiębiorca

i

Fot. MARF.K BICZYK

Starosta powiatu choszczeńskiego, Tadeusz Puczyński, bez skrępowania wykorzystuje publiczne środki do
prywatnych celów. Jego działkę porządkują pracownicy powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych, a droga
na działkę ma być remontowana.
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Kiedy przyłapaliśmy starostę
z Choszczna na tym, że na jego
letniskowej działce drobne prace
porządkowe wykonują pracowni
cy podległego mu Zarządu Dróg
Powiatowych, ten nie bardzo wie
dział co powiedzieć. W końcu
stwierdził, że robotnicy przywieź
li... jego stróżowi papierosy.
Dlaczego zajechał na prywat
ną działkę, w dniu gdy miał urlop,
służbowym samochodem Zarzą
du Dróg Powiatowych - nie-wie
my do dziś.

§

wystawił na przetarg
atrakcyjnie położoną działkę.
W przetargu wystartowała
spółdzielnia mieszkaniowa
„Reda” oraz szczecińska
spółka Buchalter. Oferta
szczecinian była wyższa
od zaproponowanej przez
spółdzielnię o 150 tysięcy
złotych. Komisja przetargowa
unieważniła jednak
postępowanie uznając, że
oferenci nie wykazali tego, że
są wiarygodni finansowo.
W drugim przetargu
spółdzielnia „Reda”
zaoferowała większą stawkę
niż Buchalter. Tym razem
komisja przetargowa nie brała
już pod uwagę wiarygodności
finansowej oferentów i grunt
trafił ostatecznie do spółdzielni.
Żeby było ciekawiej

Niewygodni dziennikarze
Choszczno okazało się typowym
przykładem miejscowości, gdzie
powiatowa władza w pełni i poza
kontrolą korzysta ze swoich boga
tych możliwości.
Miejscowi dziennikarze uwikła
ni w lokalne układy rodzinno-towarzysko-zawodowe nie są skłon
ni pisać o nieprawidłowościach.
Opozycja praktycznie nie istnieje.
Wizyta dziennikarza ze Szczecina
i jeden artykuł, zresztą dość po
wierzchownie traktujący o dziw
nych poczynaniach starosty, spo
wodował w miasteczku szok.
Często taka dziennikarska do
ciekliwość władzę irytuje. „Weźcie
tego cymbalal", „Zaraz zrobię
z nim porządek!“ - to nie dialog
spod budki z piwem, ale słowa ja
kie padły z ust radnych pod adre
sem dziennikarza „Głosu", który
niedawno obserwował sesję Rady
Miejskiej w Chojnie, niedaleko
Szczecina.
Upublicznienie tego, co działo
się na sesji, było dla radnych nie
wygodne, bo dotyczyło nieprawi
dłowości, których sprawcami są
sami radni. Chodziło w szczegól
ności o jednego z nich - Juliana
Wiedera, działacza lewicy, który
otwarcie i wbrew prawu wykorzy
stuje majątek do prowadzenia
własnej działalności gospodar
czej.
Wojewoda wezwał radnych by
podjęli uchwałę o wygaśnięciu
mandatu radnego Wiedera. Radni
to wezwanie odrzucili, a próbują
cego uwiecznić tę farsę dzienni
karza chcieli wyrzucić z sali.
Dziennikarz jednej z lokalnych
gazetek (ok. tysiąc egzemplarzy
nakładu) na Pomorzu Środko

Fm ANDRZEJ SZKOCKI

Tu, na obrzeżach Szczecina, miało powstać osiedle mieszkaniowe. Niejasny układ między władzą, a ludźmi nazywającymi siebie biznesmenami
pozwolił, by zamiast domów powstały tu hipermarkety. Tzw. afera „Bryzy” to największa afera korupcyjna ostatnich lat w Szczecinie.
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Wiosną 2002 roku

Pomorski Urząd
Marszałkowski bez
wiedzy dzierżawcy Niepublicznego
Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Ustce
sprzedał budynek przychodni
dziecięcej, Kupili go syn
i synowa ówczesnego
burmistrza kurortu Wojciecha
Lewandowskiego.
Za nieruchomość zapłacili 659
tysięcy złotych. Formalnie
wszystko odbyło się zgodnie
z prawem. - Czy tylko dlatego,
że jestem burmistrzem mój syn
nie prawa kupować
nieruchomości w Ustce? bronił się samorządowiec.

rządowćów z Gryfina. W poprzed
niej kadencji tamtejsze starostwo
rozdało dwadzieścia służbowych
telefonów komórkowych, które
trafiły zarówno do urzędników jak
i do radnych. Nie dość, że było ich
dużo (średnio w zachodniopomor
skich powiatach doliczyliśmy się
3-5 służbowych komórek) to jesz
cze nikt wydatków na telefoniczne
rachunki
nie
kontrolował.
Po ujawnieniu afery władza oczy
wiście zapewniała, że sprawę wy
jaśni. W praktyce wyglądało to
tak, że „wyjaśnianiem" zajęli się
radni, którzy sami korzystali ze
służbowych komórek. Sprawa,
choć została ujawniona na po
czątku 2002 roku, ciągnie się
do dzisiaj.
Na nic zdało się nagłośnienie
sprawy byłego starosty z Kamie-

wym, który odważył się postawić
władzy zarzuty (wątpliwości wokół
organizacji przetargów) długo od
pierał ataki.
- Nie byty to riposty meryto
ryczne, ponieważ miałem rację!
Były to naciski w rodzaju: „Czy
pan pamięta, gdzie pracuje pana
żona?" - mówi dziennikarz
(po serii incydentów zmienił profe
sję). - Nie było sprostowania ani
polemiki. Burmistrz w kuluarach
sesji miał powiedzieć o mnie: „Te
go pana, to my tu już nie chcemy".
Inny dziennikarz (prasy kosza
lińskiej) opisywał wyniki kontroli
NIK w jednej z gmin nadmorskich.
Reporter wspomina: - Rezultaty
wykazały szereg wątpliwości, wy
chodziło na to, że sprawa trafi
do prokuratury (nie trafiła - przyp.
> red.). Po serii moich publikacji,
wyważonych, nie napastliwych,
wójt umawiał się ze mną na spo
tkanie, a później kazał mi czekać
w swoim sekretariacie po czter
dzieści minut. Później przestał
odbierać telefony.

OPINIA
Szyndler
z biura prasowego
Komendy Głównej Policji: Obywatele mają prawo patrzeć
władzy na ręce; to nie podlega
dyskusji. Co innego jednak, gdy
pojawią się wątpliwości, które
skłaniają do złożenia
doniesienia na policję. Nie
wystarczy tylko stwierdzenie:
„ Wydaje mi się, że... ”. Policja
potrzebuje przesłanek,
jednoznacznie wskazujących
na charakter sytuacji. Owszem,
to my jesteśmy od zbierania
dowodów, ale wszczęcie
postępowania musi poprzedzić
konkret (świadek, dokument).
Trzeba zachować ostrożność,
ponieważ w przypadku rzucenia
oskarżeń bezpodstawnych,
pozbawionych przesłanek, sam
zgłaszający może zostać
ukarany. Sprawą budzącą
kontrowersje można
zainteresować dziennikarza.
Reporterzy są na wskroś
dociekliwi. A to, co rozpocznie
dziennikarz, zakończy policja.
W ostateczności obywatele
mogą skorzystać z takich form
kontaktu z policją, które dają
im gwarancję anonimowości
z jednej strony, a z drugiej
podzielenia się swoimi
wątpliwościami. Do tego celu
służą policyjne bezpłatne
telefony zaufania i poczta
elektroniczna.
arcin

M

Podatnik płaci
Często okazuje się, że samo
rządowcy wcale nie ukrywają
swojej pazerności i publicznie
ubiegają się o profity z tytułu
sprawowania władzy. Najśwież
szy przykład pochodzi z Wolina.
Wicestarosta Paweł Czapkin
wcześniej pełnił funkcję dyrektora
miejscowej szkoły średniej. Wte
dy wprowadził się do budynku in
ternatu szkoły, który został wkrót
ce wyremontowany za publiczne
pieniądze
i
przebudowany
na obiekt z normalnymi mieszka
niami. Teraz wicestarosta ma
szansę skorzystać ze znacznych
ulg i kupić mieszkanie w dawnym
internacie o powierzchni około
120
metrów
kwadratowych
za nieco ponad cztery tysiące zło
tych.
Pomimo, że sprawa została
w mediach nagłośniona władzy to
nie krępuje. Jak na razie radni
stwierdzili, że nie ma przeszkód
prawnych by Paweł Czapkin kupił
za grosze mieszkanie, którego re
mont wcześnie sfinansowali po
datnicy.
Podatnicy zapłacili też ponad
130 tysięcy złotych za rozmowy
telefoniczne powiatowych samo-

Prokuratura

Okręgowa
w Szczecinie bada
sprawę podejrzanego
przetargu, do którego
doszło w 1999 roku
w Międzyzdrojach.
Ówczesny zarząd miasta

,

nia Pomorskiego, który w dziwny
sposób rozliczał się z delegacji
służbowych.

Pieniądze I władza
•
Stefan O. pobierał pieniądze
za wyjazdy prywatnym autem po
za teren miasta, chociaż nie miał
do tego prawa. Z analizy kart dro
gowych wynikało też, że były sta
rosta korzystał z dwóch samocho
dów jednocześnie, przebywając
w tym samym czasie w Gdyni
i Koszalinie.
Prokuratura sprawę jednak
umorzyła stwierdzając, że „podej
rzany co prawda zaniedbał nad
zoru służbowego przy rozliczaniu
kart pojazdu, ale nie było to dzia
łanie w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej".
Tak więc jakieś publiczne pie
niądze wyciekły, ale nikt o nie się
nie pokusił - taki absurdalny
wniosek płynie z uzasadnienia
prokuratury.
Można przyjąć założenie, że
im mniejsze miasto, tym więcej
spraw udaje się załatwić lokalnym
„ludziom trzymającym władzę",
a powiązania polityczno-bizneso
we sięgają tak głęboko, że już nie
wiadomo, gdzie przebiega
granica
między

- Na szczeblu władz gminy na
leżałoby przyjrzeć się niemal każ
dej decyzji inwestycyjnej - mówi
były radny sejmiku samorządowe
go województwa koszalińskiego,
działacz samorządowy, przedsię
biorca z regionu koszalińskiego. Nic nie dzieje się bez przyczyny.
Pieniądze i władza nakręcają
wszystkich. Kluczem jest poparcie
polityczne. Można nim płacić, jak
walutą.
Były radny sypie przykładami,
jak z rękawa. Radny X. (bogaty
rolnik) kupuje od gminy obiekty
po byłym pegeerze w małej wsi.
Oficjalnie po preferencyjnych ce
nach, ponieważ chce w budyn
kach uruchomić społeczną świetli
cę dla dzieci. Świetlica owszem
powstaje, a obok... sklepik wielo
branżowy. Wokół sprawy zapada
cisza.
Radny Y., zaraz po objęciu
władzy (współtworzy układ koali
cyjny), znajduje dla żony, a póź
niej również dla synowej pracę
w biurach spółek gminnych. Zno
wu, jak w większości tego rodzaju
przypadków, „sprawy nie ma”.
- System nadzoru nad samo
rządami jest dziurawy tak, jak pol
skie prawo - wyjaśnia były radny
wojewódzki. - Urzędy
są
twierdzami,

cały ten system, jest intruzem,
a gospodarze autentycznymi
władcami z dworem i aktami łaski.

Uczciwość nie popłaca
Trudno dziwić się powszechnej
opinii społeczeństwa, te władza
jest skorumpowana i zależy jej je
dynie na zaspokojeniu prywat
nych interesów i potrzeb, a nie
służeniu tym, którzy ową władzę
wybrali.
Co więcej, obywatele, którzy
próbują przeciwstawić się takim
patologiom z reguły nie znajdują
sojuszników w organach państwa,
które mogłyby takie nieprawidło
wości zwalczyć, a winnych uka
rać. Nic więc dziwnego, że gło
śno, a już zwłaszcza na potrzeby
mediów, ludzie boją się o tym
wszystkim mówić.
W małych miejscowościach
publiczne wyrażenie wątpliwości
co do czystości, intencji kogokol
wiek wyposażonego choćby
w ułamek władzy, nie wspomina
jąc nawet o rzuceniu konkretnego
podejrzenia czy zarzutu, oznacza
bezwzględną alienację. Na dru
gim biegunie jest przymykanie
oczu na afery.
W jednej z zachodniopomor
skich miejscowości szef pań
stwowej instytucji i równo
cześnie radny kupił od in
stytucji, którą kierował,
posiadłość.
Później
za publiczne pieniądze ją
wyremontował. Robił to
na tyle bezczelnie, że jego

spółdzielnia wniosła działkę
aportem do spółki, która
zamiast planowanego w tym
miejscu apartamentowca
urządziła płatny parking. Afera
została wykryta przez
Najwyższą Izbę Kontroli.
Zdaniem NIK nabywca działki
w Międzyzdrojach został
wybrany jeszcze
przed ogłoszeniem przetargu,
później zrobiono zaś wszystko
by ów plan zrealizować.

podwładny zdołał zgromadzić bo
gatą dokumentację dotyczącą te
go przedsięwzięcia.
Zawiadomiona o tym Prokura
tura Rejonowa nawet nie wszczę
ła postępowania sprawdzającego.
Zwierzchnicy obrotnego radnego
również nie zareagowali, w efek
cie czego ewidentne przestępstwo
wkrótce ulegnie przedawnieniu.
Tak oto społeczeństwo pobie
ra praktyczną lekcję tego, że
uczciwość i szacunek wobec pań
stwa prawa jest przejawem naiw
ności.
Trudno oczekiwać, by rozwija
ły się u nas postawy obywatelskie
i społeczna kontrola poczynań
władzy, by owa władza liczyła się
z tym, że jej przestępstwa i nad
użycia oznaczały dla nich poli
tyczną śmierć.

ANDRZEJ KRAŚNICKI JR
JACEK CEGŁA
PIOTR PAWŁOWSKI

§

Jedna

z najgłośniejszych
afer w Szczecinie,
która została
ujawniona, zaczęła
się w 1995 roku.
Wówczas miasto
sprzedało, w trybie
bezprzetargowym, związanej
z radnymi spółdzielni
mieszkaniowej „Bryza" działkę
na obrzeżach miasta. Działka
kosztowała spółdzielnię 6
milionów złotych. Miało na niej
powstać osiedle. Jednak
w 1997 roku spółdzielnia
przekazała teren spółce Bryza,
kontrolowanej przez te same
osoby co spółdzielnia.
Następnie za zgodą zarządu
miasta spółka zmieniła
przeznaczenie części terenu
z funkcji mieszkaniowej
na komercyjną (zdaniem
prokuratury doszło przy tym
do złamania prawa). Rok
późnie) Bryza sprzedała ziemie
za 16, 5 miliona złotych spółce
Casino, która postawiła tam
dwa hipermarkety. Bryza
zyskała więc na transakcji
ponad 10 milionów złotych.
W aferę zamieszany jest także
biznesmen Ryszard M.
Sprzedał on swoją działkę
w Wołczkowie pewnej firmie,
która z kolei sprzedała ją
radnym z Bryzy za 190 tysięcy
złotych. Zaraz potem radni
sprzedali ziemię Ryszardowi M.
za 15 milionów złotych. Sam
Ryszard M. dostał od jednej
z firm 30 milionów złotych
za nieużytki pod Szczecinem.
Według prokuratury 15
milionów złotych, które trafiły
do radnych, było ukrytą zapłatą
za załatwienie ziemi
pod budowę hipermarketów.
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P A N

pani
8898. 45-letnl wdowiec,
mężczyzna wzrostu 165 cm,
średniej budowy ciała,
wychowujący troje dzieci
uczących się. W celu
towarzyskim, choć nie wyklucza
matrymonialnego, chce poznać
samotną panią w wieku do lat 43,
lubiącą wieś i spacery,
zainteresowaną życiem
w gospodarstwie. Wyklucza
rozwiedzione panie.

E

na lewo
Ślub po czternastu latach

Eft 8900. Kawaler z USA, 33latek polskiego pochodzenia,
mężczyzna wzrostu 175 cm, bez
żadnych nałogów i zobowiązań,
uczciwy, szczery, prawdomówny,
materialnie niezależny, pracujący,
katolik. Ma podwójne
obywatelstwo, może mieszkać
w USA, jak również ułożyć sobie
życie w Polsce. Szuka partnerki,
ładnej, milej panny w wieku 23-30
lat, o dobrym charakterze, bez
nałogów i zobowiązań, katoliczki
poważnie myślącej o życiu
i małżeństwie, nawet niezamożnej
i bez pracy. Napisz koniecznie,
prześlij swoje zdjęcie i podaj numer
telefonu. Odpowie na pewno.
CE^^ 8906. Kawaler z woj.
pomorskiego, 37-letni mężczyzna
bez nałogów i zobowiązań,
z wykształceniem średnim,
niezależny finansowo. W celu
matrymonialnym chce poznać
panią, która pragnie rodzinnego
szczęścia i miłości. Oczekuje
zdecydowanych odpowiedzi.
ESP 8908. 38-letni kawaler,
mężczyzna bardzo atrakcyjny,
wzrostu 186 cm, wagi 85 kg,
z wyższym wykształceniem, uczciwy,
opiekuńczy, o wielu zaletach ducha,
katolik. Chce oddać się w niewolę
małżeńską ładnej, zgrabnej i władczej
pannie w wieku około trzydziestki,
wzrostu powyżej 170 cm, która ceni
partnerstwo i wartości rodzinne. Nie
jest zainteresowany paniami
mającymi zobowiązania, szukającymi
przygód i nie spełniającymi
powyższych wymogów. Prosi
o fotooferty. Zwrot fotki zapewnia.
EE^^ 8910. Samotny 44-latek,
mężczyzna przystojny, wzrostu 185
cm, bez zobowiązań, niezależny
finansowo, romantyk z poczuciem
humoru. Lubi przyrodę i długie
spacery. Mimo że od życia dostał
prawdziwego kopa, nadal pragnie
kochać i być kochanym. Chce
poznać wolną panią w wieku do lat
39, z wykształceniem średnim.

PLOTKI

Młodszy Pazura, w przeciwieństwie
do swego brata Cezarego i jego żo
ny Weroniki, marzy o ślubie z dala
od błysku fleszy i tłumu gapiów.
Chce uciec od mediów i zachować
prywatność.
Dorota Chotecka („Miodowe la
ta”, „13 posterunek") i Radosław Pa
zura („Sfora", „Fala zbrodni”) są ze
sobą już tak długo, że wiele razy po
jawiały się informacje o ich ślubie.
Jakiś czas temu po plotkarskiej
Warszawie gruchnęła nawet wieść,
że oni są małżeństwem! Przebąki
wano, że ślub wzięli w wielkiej ta
jemnicy, a na uroczystość weselną
zaprosili tylko najbliższych. Skąd
wzięły się te plotki? Ano stąd, że
w czołówce serialu „Awantura o Ba
się” w reżyserii Kazimierza Tarnasa
Dorota była wymieniona jako Chotecka-Pazura. Pytani o to, odpowia
dali wówczas wymijająco. To zna
czy ani nie potwierdzali, że są już
po ślubie, ani temu nie zaprzeczali.
Teraz wiadomo, że Dorota (rocz
nik 1966) i Radek (rocznik 1969) po
biorą się jeszcze w tym roku.
Na miejsce ceremonii wybrali Rzym.
Zabierają ze sobą na pięć dni naj
bliższą rodzinę i przyjaciół, do któ
rych zaliczają się: mama aktorki, ro
dzice Radka, jego brat Cezary z żo
ną i Piotr Piekarczyk, który ratował
życie pana młodego po groźnym
wypadku samochodowym. Teraz
doktorowi powierzono rolę świadka.
Trudno oprzeć się wrażeniu, że
wpływ na decyzję o ślubie, a przy
najmniej wybór miejsca, gdzie mło
dzi powiedzą sobie sakramentalne
„tak”, miał wypadek Radka. Doszło

EEJ^ 8916. Samotny, 31-letni
mężczyzna wzrostu 173 cm,
z wykształceniem zawodowym.
Szuka partnerki, kobiety ceniącej
uczciwość, kulturalnej, pragnącej
szczęścia we dwoje, najchętniej
z Solca Kujawskiego lub okolic, ale
nie tylko. Z niecierpliwością
oczekuje odpowiedzi. Mile widziane
listy z numerem telefonu.

Nasz adres: PRASOWE BIURO
MATRYMONIALNE „GAZETA
KUJAWSKA”. 87-800
WŁOCŁAWEK, ul. ŻABIA 29, tel.
(0-prefiks-54) 232-22-22.
Warunkiem zamieszczenia anonsu
jest dołączenie do jego treści
odcinka wpłaty 10 zł na konto:
DEUTSCHE BANK POLSKA SA
18800009-1101210-0000-PLN-000
z dopiskiem „MOŻE TO TY”.
Oferty ukazują się 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.

Fot. OKO CYKLOPA

Dorota Chotecka i Radosław Pa/ura pobiorą się jeszcze w tym roku.
Na miejsce ślubu wybrali Rzym. Prawdziwe wesele planują latem.
do niego w styczniu 2003 roku. Bra
wura i nadmierna prędkość pocią
gnęła za sobą śmierć aktora i mode
la Waldemara Goszcza, Radosław
Pazura zaś został ciężko ranny.
Przez 14 dni był nieprzytomny. Po
tem musiał przejść długotrwałą re
habilitację.
- Te przeżycia potwierdziły, że
nasza wspólna droga życiowa jest
słuszna. To nas wzmocniło - wy
znała Dorota Chotecka - Wiem, co
to jest szczęście. Nic mnie nie ob
chodzi, oprócz zdrowia i przyjaciół.
Z paru wypowiedzi Radosława
Pazury można domniemywać, że do
świadczył nawrócenia. Zapragnął być
w zgodzie z Panem Bogiem. Wcze
śniej przecież jakoś nie przeszkadza
ło mu życie w konkubinie. Legaliza
cja związku nie miała dla niego naj
mniejszego znaczenia. Nagle stało
się to ważne. Bardzo ważne.

Przed ślubem wzięli udział w na
ukach przedmałżeńskich w kościele.
Te spotkania uświadomiły im, że nic
nie jest dane raz na zawsze. Że
nad uczuciami i związkiem należy
nieustannie pracować.
- Nauki
przedmałżeńskie
wzniosły nas na wyższe piętro ro
zumienia, co to znaczy być razem
- oświadczyli zgodnie w jednym
z wywiadów. - Wyjechaliśmy, że
by je odbyć. Odcięliśmy się
od świata, mieszkaliśmy w wielo
osobowych pokojach z innymi
uczestnikami spotkania (Bóg to
codzienność).
Zaraz po ślubie Chotecka i Pa
zura wyruszają w romantyczną po
dróż poślubną na Mauritius. Praw
dziwe wesele zaś planują latem.
Wyznali, że jak najszybciej chcieliby
mieć dziecko.

GOTUJEMY
rzed zbliżającymi się święta
mi warto spróbować dania,
które na pewno zadowoli nawet
najbardziej wybrednych gości.
Frykasy z dzikiej świni, czyli dzi
czyzna w sosie wiśniowym,
świetnie nadaje się na szczegól
ne okazje.
No to do dziełal Najpierw
szynkę z dzika musimy zabejcować. Do przyrządzenia bejcy po
trzebujemy: listek laurowy, ziele
angielskie, owoc jałowca, tymianek, czerwone wino wytrawne
oraz pokrojone w plastry'mar
chewkę, seler i por.
- Do glinianego garnka wkła
damy mięso i przykrywamy war
stwowo bejcą - mówi Sławomir
Zabłocki, szef kuchni Karczmy
Polskiej
„Pod
Kogutem”
w Szczecinie. - Garnek odsta
wiamy do chłodnego miejsca
na 24 godziny.
Po tym czasie wyjmujemy
mięso i formujemy z niego pie
czeń. Następnie zawijamy je
w folię aluminiową i wkładamy
do nagrzanego piekarnika. Wy
tworzony podczas pieczenia sos
posłuży nam do przyrządzenia
sosu wiśniowego, którym poleje
my potrawę. Potrzebny nam
do tego będzie kompot z wiśni
(bez pestek) i czerwone wytraw
ne wino. Do całości dodajemy
zasmażkę.
Jako dodatek do frykasów
z dzikiej świni świetnie pasują
talarki z ziemniaków oraz goto
wane jarzyny. Może to być np.
marchewka, kalafior, brokuły lub
tradycyjne surówki.

RAZEM

wany i mam z głowy część porząd
kową. Zostanie stół...
Kiedyś to był problem - wielo
godzinne kolejki, szynka z łapanki.
Na szczęście teraz można kupić
gotową garmażerkę i to, co zabie
rało w przeszłości całe tygodnie, da
się załatwić w ciągu dwóch dni.
Chociaż mama już od początku
grudnia martwi się, czy upiecze,
usmaży, upichci. Zdążymy - uspo
kajam, ałe na darmo. Za robienie
bigosu chciałam zabrać się w po
niedziałek wieczorem, po pracy,
ałe pewnie ustąpię i zrobię to wcze
śniej. Bo mamy zdrowie trzeba sza
nować.

ANNA CZERNY-MARECKA

0 mężczyznach
PRAWDY

MITY

Mężczyźni lubią tylko szczupłe panie.
NIEPRAWDA. Zorganizowany w Burkina Faso, z pomocą mini
sterstwa do spraw Kobiet, konkurs piękności wygrała ważąca
117 kg Carine Riragendanwa, udowadniając, że nie wszędzie
kanonem urody jest szczupła sylwetka. Została ona wybrana
Miss „Pog-Bedre”, co u mieszkańców Burkiny Faso oznacza
„wielka pani”. Wraz z nią w konkursie brało udział 12 kandyda
tek, ważących od 75 do 130 kg. Organizatorom zależało przede
wszystkim na obaleniu „zachodnich kryteriów każących wybierać
najpiękniejsze kobiety jedynie wśród smukłych pań.” W przeci
wieństwie do zachodnich kanonów kobiecej urody, mężczyźni
w tej części Afryki wolą grube kobiety. Dla mieszkańca Burkiny
Faso, Nigerii czy Mali, tylko rozłożysta niewiasta zasługuje
na uwagę.
Przejmują się losem zwierząt.
PRAWDA. Duński strażak biorący udział w akcji gaszenia poża
ru stajni na południowym zachodzie kraju uratował
nieprzytomnego kota, wyciągając go z płonącego budynku i re
animując za pomocą sztucznego oddychania. „Kiedy go
znaleźliśmy, kot nie oddychał” - powiedział prasie jeden ze stra
żaków. Potwierdził, że zwierzę zostało poddane reanimacji przez
szefa jednostki Kedde Lunda, który najpierw zastosował metodę
usta-usta, a następnie podłączył zwierzę do butli z tlenem. Inne
zwierzęta, wyprowadzone na czas ż gmachu, nie ucierpiały pod
czas pożaru.
Faceci mają dziwne upodobania.
PRAWDA. 20-letni mężczyzna został oskarżony po tym jak robił
zdjęcia kobiecie za pomocą telefonu komórkowego z wbudowa
nym aparatem fotograficznym. Mack Le Vu ze stanu Washington
śledził kobietę w supermarkecie. W pewnym momencie podbiegł
do niej, położył się na ziemi i wykonał kilka zdjęć jej bielizny.
W trakcie śledztwa prokuratorzy ujawnili, że Le Vu wykonał wię
cej podobnych zdjęć. Grozi mu do 5 lat więzienia.
Żonaci Polacy mają nadwagę.

P

(ste)

Moja mama wprowadziła świą
teczną atmosferę już na początku
grudnia - to znaczy chodziła po do
mu i głośno myślała, że w tym roku
to się nie uda - chałupa nie będzie
posprzątana, na świątecznym stole
nie będzie nic do lodzenia,
a pod choinką będą świecić pustki.
Zrobiło się trochę nerwowo...
Wszyscy wiemy, że Boże Naro
dzenie to czas kontemplacji, pogłę
bionej myśli o sprawach ducho
wych itd. Wiemy, ale tak naprawdę
wariujemy zupełnie przyziemnie.
Przez dwa tygodnie puszcza
łam głośne myśli mamy mimo uszu,
aie tydzień temu poddałam się i ca
łą sobotę pucowałam okna, zmia
tałam pajęczyny, a męża zagoni
łam do odkurzenia najwyższych
półek. Bo mama, chociaż choruje
na wszystko, co dla jej wieku prze
widzieli lekarze, codziennie wie
czorem składała meldunek jak
z frontu walki: te filiżanki już wy
myte, ta półecz
ka uporządko
wana, w tej
szufladzie
już lśni.
I
cho
ciaż co roku
twierdzę, że
ostatni
weekend
przed świę
tami spokoj
nie wystarczy
na zorganizowa
nie świąt, zawsze
się poddaję ter
rorowi
mamy.
Tak było i tym ra
zem. W tę sobotę
tylko wypiorę dy

KAROL

Frykasy z dzikiej świni

EE!P^ 8912. 45-letni kawaler,
samotny, miły, romantyk, bez
nałogów i złych nawyków. Nie ma
dzieci. Posiada domek, ma
zapewniony byt, ma również
marzenia. W celu matrymonialnym
chce poznać panią w stosownym
wieku, gotową zamieszkać u niego.
Zaprasza do siebie, póki co
oczekuje listu od kobiety, z którą
wspólnie pójdą drogą do szczęścia.

Stan gotowości i nerwowości

o 14 latach narzeczeństwa - czy
jak kto woli - życia w grzechu,
na ślub zdecydowała się para akto
rów Dorota Chotecka i Radosław
Pazura. Pobiorą się jeszcze w tym
roku, w Rzymie. „Przy okazji" liczą
też na audiencję u Ojca Świętego.

P

Fot. ANDRZEJ SZKOCKI

W Karczmie Polskiej „Pod Kogutem” spróbować można wyśmienitych
frykasów i. dzikiej świni.

PRAWDA. Przeciętny żonaty Polak ma przynajmniej 10 kilogra
mów nadwagi. A wszystko przez... żonę. Aż 80 proc. Polek
uważa, że mąż powinien dużo jeść. Bo jak je mało, to pewnie
jest chory albo ma kochankę.
Codzienne posiłki są dla kobiet rodzajem swoistego testu. Im
więcej mężczyzna je, tym kobieta czuje się bardziej dowartościo
wana jako matka i żona. Sytuacja, kiedy partner je mało,
zostawia niedojedzoną porcję lub odmawia dokładek, jest trakto
wane przez aż 62 proc. kobiet jako porażka i źródło głębokiej
frustracji.
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pana

na prawo
Vulcano

DZIAD SWOJE
Strategia uniku
Od czasu, kiedy zacząłem orien
tować się w stosunkach między ro
dzicami, zauważałem, że tuż
przed świętami ojciec zawsze znikał.
W rezultacie nerwowa burza, która
towarzyszyła sprzątaniu I wigilijnym
przygotowaniom, omijała go.
I nagle tuż przed wigilijną kolacją
zjawiał się pachnący, zadowolony
I promieniujący humorem. Mamę to
rozczulało, a jego życzenia wprawia
ły ją w dobry humor. Inni mieli mniej
szczęścia, bo jakoś nie do końca
udawało się zapomnieć rany, które
poławiały się jeszcze kilka godzin
wcześniej.
Wtedy myślałem, że ojciec jest
hipokrytą, bo udaje kochającego mę
ża, a naprawdę robi, co może, aby
uniknąć obowiązków, które
zrzucał na kobiety i synów.
Z biegiem lat jednak coraz
częściej
dochodzę
do wniosku, że jego stra
tegia była bardzo dobra
I przynosiła wszystkim sa
me korzyści.
Dlaczego? W sprząta
niu z kobietami i tak nie miał
żadnych szans. Przeciwnie, co
by nie zrobił i tak było żle, bo
moja mama - podobnie
zresztą jak moja żona - nie
spoczęła dopóki nie udowod
niła wszystkim, że jak ona nie
tknie czegoś ręką, to to nie
jest posprzątane lub w ostateczności - jest po
sprzątane żle. Jego wysiłki
z góry były skazane na niepo
wodzenie, więc nic dziwnego,
że od razu oddawał cale pole
swoim domowym kobietom.
Szczerze mówiąc, też bym tak
chciał, ale, niestety, przyszło mi

żyć już w epoce szalejącego femini
zmu, który w wykonaniu mojej żony
nie spocznie, zanim nie doprowadzi
do
małżeńskiego partnerstwa
we wszystkich dziedzinach życia.
Dlatego chcąc nie chcąc sprzątam te
zatluszczone półki w kuchni i caiy
czas kombinuję, jakby się pod ja
kimś pretekstem wymknąć w bez
pieczne miejsce.
Ostatnio zauważyłem, że takim
miejscem jest w domu jedynie... ga
raż, bo tam jeszcze nie dotarły żonine zapędy, aby wszystko posprzątać
na błysk. Poza tym moi dwaj syno
wie już na tyle dorośli, że stali się do
brym obiektem do feministycznej in
doktrynacji, więc sprzątają, odkurza
ją I zmywają w imię wychowania
przyszłych dobrych mężów dla po
stępowych kobiet. I dobrze, bo mnie
już chyba nie uda się do końca
zmienić. Cale szczęście, że
w imię świętego spokoju żona
przyjęła to już do wiadomos
ści.

ZBIGNIEW MA
RECKI

DRINK

TYGODNIA

rink uniwersalny. Do
bry na zbliżającego
się wielkimi krokami Syl
westra. W klubach rza
dziej serwowany. Nazwa
kontrastuje ze smakiem
napoju, chyba, że za do
znanie wulkaniczne przyj
miemy słodki, owocowy,
aromatyczny smak koktaj
lu. Prędzej uznać można,
że drink ma przypominać
o istnieniu jednego z kilku czynnych wulkanów w Europie Po
łudniowej, na wyspie Vulcano (Wyspy Liparyjskie), na Morzu
Tyrreńskim. Szczyt Vulcano wznosi się do 500 m n. p. m.
Do 30 mililitrów białej wódki smakowej (idealna byłaby ma
linowa wytrawna, równie dobrze może być jednak brzoskwi
niowa, pomarańczowa lub cytrynowa) dodajemy 20 mililitrów
niebieskiego Curacao. - Wódkę i likier wlewamy do kieliszka
koktajlowego - instruuje Rafał Mazur, barman i właściciel ko
szalińskiego klubu „Ibiza". - Całość skraplamy sokiem ze
skórki pomarańczowej.
Curacao (nazwa wyspy sąsiadującej z Wenezuelą) jest
oryginalnym smakowo likierem, produkowanym ze aroma
tycznych skórek pomarańczowych (dodawanych przez nasze
babcie do niektórych ciast). Do wydobycia walorów smako
wych, skórki zalewa się alkoholami (np. koniakami).
Skórką można udekorować kieliszek, który dopełniamy
szampanem (winem musującym). W innych recepturach tego
klasycznego drinka, podawanego na wszystkich kontynen
tach, do gotowego napoju dodaje się kilka kropel syropu mali
nowego, który wzmaga aromat owocowy, a łagodzi i bez tego
delikatny smak wódki.
Na koniec uwaga. Napojów musujących, takich jak szam
pan, wino musujące, lecz także woda sodowh, sprite, coca co
la używa się wyłącznie do dopełnienia drinków. Napojów tych
- jako dodatków - nie miesza się w shakerze.
(ppa)
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Kobiety lubią ciepło.
PRAWDA. Pewna Bułgarka wniosła sprawę przeciwko firmie
dostarczającej energię cieplną. Według niej w jej mieszkaniu
było za zimno na uprawianie seksu. 28-letnia kobieta powie
działa, że planowała z mężem drugie dziecko. Niestety
od trzech miesięcy nie mogą uprawiać seksu. Winą za ten
stan obarczyła elektrociepłownię, która nie dostarczała energii
do jej mieszkania. Przedstawiciel firmy wyjaśnił, że dostarcza
nie energii zostało zawieszone, ponieważ mieszkańcy bloku
nie płacili rachunków. Podkreślił jednak, że wyjątkiem była ko
bieta, która złożyła pozew.
Staruszki są zawsze bezbronnymi ofiarami napadów.
NIEPRAWDA. Pewna 80-letnia wdowa wygoniła za pomocą
paradnej szabli dwóch młodocianych złodziei ze swojego do
mu w Poole, w południowo zachodniej Anglii. Według raportu
policji, dwóch raczej wysokich przestępców w wieku 18 i 20 lat
natknęło się na panią domu, Jean Freke, w jej salonie. Cier
piąca na duszności staruszka nie zawahała się użyć siły, ude
rzając jednego z napastników i powalając go na ziemię. Dru
giemu zagroziła zdjętą ze ściany szablą. Obaj intruzi opuścili
dom jak niepyszni z pustymi rękami, a starsza pani z siniaka
mi na rękach została przewieziona do szpitala w Poole, gdzie
lekarze kontrolują jej stan zdrowia. Szabla, której użyła od
ważna Brytyjka należała do ojca jej zmarłego męża, dawnego
oficera armii brytyjskiej jeszcze przed pierwszą wojną świato
wą. Policja pogratulowała kobiecie odwagi, potępiając jedno
cześnie „haniebny i tchórzliwy atak na bezbronną wdowę."
Panie dbają o swych partnerów.
PRAWDA. Bułgarscy pszczelarze od pewnego czasu rekla
mują miód z ostów jako naturalną i tanią alternatywę dla viagry. Są przekonani, że będzie to hit tegorocznej zimy. Przed
stawiciele pszczelarzy twierdzą, że wypróbowali już jego nie
zwykłe właściwości i są nimi zachwyceni. Polecany jako
środek, który osłodzi życie miłosne, ostowy miód jest roz
chwytywany przez Bułgarów. Szczególnie kobiety kupują go
na świąteczne prezenty dla swoich mężczyzn, aby wzmoc
nić ich seksualny apetyt.

Z karpiem bój ostatni

*

HACZYKIEM
j niedobrze z tym karpiem. Ryba
cy i handlowcy straszą, że bę
dzie dużo droższy. I do tego, nasz wi
gilijny ulubieniec, który miał przybrać
latem na wadze, stracił, i to pół kilo
grama! Toż to spisek, zmowa hodow
ców z rybami. Rozumiem, że lato było
gorące, woda niska, karpie mniej żar
ły, ale żeby wyzdychały, i do tego ro
sły wolniej? Paranoja.
Nie wierzę w te prognozy, chociaż
na hodowli ryb znam się jak niedź
wiedź na gwiazdach. Miałem nadzie
ję, że właśnie w tym roku, po ciepłym
lecie, karpie będą rosły jak na droż
dżach. A ja przed Wigilią pójdę
do sklepu i każę sobie wrzucić na wa
gę, taką około 2,5 kilogramową sztu
kę. Okazuje się, że trzeba będzie
wziąć dwa, trzy karpiki. Reasumując,
węszę spisek. Ot co.

PISANE
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Jednak nad wodę
i
jĘm*.
i *
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Ta 25-letnia Brazylijka - Juliana Ferraz - twierdzi, ie od piętnastego roku ży
cia ma romans z zawodnikiem Realu Madryt Ronaldo. Brazylijczyk miał wte
dy 17 lat. Poznali się w okolicach Bento Ribeiro. A ostatnio spotkali się w stycz
niu tego roku w stolicy Hiszpanii. Przyznajemy, Juliana może skusić...

Obiecałem, że do świąt nawet nie
pomyślę o wyprawie nad wodę. Ale
po przeczytaniu w „Głosie” wstrząsa
jących wyznań rybaków i handlow
ców, jak nic zbroję jutro wędkę i skoro
świt wymykam się nad jezioro.
A niech tam. Już słyszę narzekania
ślubnej (obiecałem pomyć żyrandole
i kafelki). Ale czy ma człek inne wyj
ście? Wobec takich wydarzeń, trudno
usiedzieć w domu. Lepiej ukoić star
gane nerwy, wpatrując się w spławik.
Aura wciąż wariuje. Na przemian
słońce, śnieg, deszcz. O lodzie zapo
mnijmy, nie wiadomo przy tym na jak
długo. Co meteorolog, to inna pro
gnoza. Górale, nawet ci starzy, też
nie chcą zabierać głosu, organizato
rzy Pucharu Świata zwożą śnieg
na skocznie, ptaki wodne mają
gdzieś ciepłe kraje, jednym słowem
wszystko, tylko nie zima.
Co nad wodą? Ano po staremu.
Miałem dzień wolny, wybrałem się
nad Parsętę, pospacerowałem. Kłu
sowników w bród, strażników jeszcze
więcej. Ganiają się nawzajem, oby
tylko łososie na tym nie ucierpiały,
Wracając do przedwigilijnego
wędkowania. Ponoć białoryb żeruje
całkiem nieźle i do tego nie zmienił je
siennych stołówek. Najgorzej z ci-

8915. Wdowa, blondynka
0 miłej aparycji, średniego wzro
stu, zgrabna, o pogodnym uspo
sobieniu, optymistka, z mieszka
niem. Wierzy w miłość, ceni lojal
ność. Chce poznać pana w wieku
62-65 lat, o podobnych walorach,
chętnie z mieszkaniem i samo.chodem. Spełnieniem oczekiwań
byłby mężczyzna ceniący radość
1 szczęście, poważnie traktujący
życie, z którym zawsze byliby
we dwoje. Prosi wyłącznie o po
ważne oferty.
8919. Sympatyczna pa
ni po czterdziestce, kobieta sa
modzielna, o szczupłej figurze,
z wykształceniem średnim, nieza
leżna finansowo, lubiąca aktywne
życie, wychowująca córkę. Pra
gnie mieć stałego partnera, wyso
kiego i wolnego pana o dużej kul
turze osobistej, z poczuciem hu
moru. Stan majątkowy pana i wy
znanie nie ma dla niej znaczenia.
Chętnie nawiąże też znajomość
z równie samotnymi paniami. Wy
klucza panów z zakładów kar
nych oraz szukających przygód.
E^^ i
8921. Panna z okolic
Bydgoszczy, ładna i zgrabna
25-latka, z wykształceniem wyż
szym, inteligentna, wrażliwa,
otwarta na ludzi i świat, ceniąca
wartości rodzinne. Chciałaby po
znać kawalera o podobnych wa
lorach, w odpowiednim wieku,
zdecydowanego na stworzenie
związku opartego na miłości,
partnerstwie i zaufaniu, który podobnie jak ona - pragnie
w smutne i nostalgiczne dni je
sieni, wkroczyć w miłości,
w przytuleniu. Oczekuje poważ
nych listów ze zdjęciem i nume
rem telefonu.
i8923. „Wodnik” z Ku
jaw, 57-letnia wdowa, szczupła
blondynka, kobieta romantyczna,
bez nałogów, na emeryturze.
Chce poznać samotnego pana
w wieku do lat 62, bez nałogów,
chętnie z samochodem. Fotooferty z numerem telefonu przyśpie
szą kontakt.

O

Kusicielka
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0 kobietach

8913. Wdowa, 53-letnia
pani wzrostu 163 cm, o miłej apa
rycji, bezdzietna, niezależna fi
nansowo i mieszkaniowo. Pozna
wdowca w wieku do lat 57, bez
zobowiązań, materialnie niezależ
nego, kulturalnego, poważnie my
ślącego o życiu, poszukującego
bliskości drugiej osoby i ciepła ro
dzinnego, pragnącego stworzyć
stały związek. Oczekuje szcze
rych i poważnych listów.

4.5X
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Fot. ARCHIWUM AUTORA

Sympatyczny pyszczek, prawda? Niestety, musimy się wyzbyć wszelkich
skrupułów. Albo on, albo my. Tłuczek do mięsa radzę schować za plecami,
a później działać szóstym sposobem.
śnieniem. Nie dość, że człowieka ła
mie w kościach, to i rybki natychmiast
reagują, zazwyczaj zaprzestaniem
żerowania. Nie ma się co jednak
przejmować, toż fachowcy twierdzą,
że grudzień, jako początek okresu zi
mowego, jest najbardziej obiecujący
w zimowych łowach.

Sposoby „bicia” karpia
Przed nami bój z karpiem ostatni.
Już widzę miny obrońców zwierząt
(ponoć będą szaleć też u nas). Za kil
ka dni czeka nas prawdziwa batalia,
■ i to niejedna. Po pierwsze musimy ku
pić rybę, po drugie niestety, pozbawić
ją żywota. Możemy to uczynić na kil
ka sposobów. Sposób pierwszy - „bi
cie na chama”, czyli młotek, ogłusze
nie, tasak, odcięcie łba. Sposób drugi
- „bicie na tchórza”, czyli unikanie
walki. Do wanny, w której pływa nasz
karp, wrzucamy suszarkę do włosów.
Sposób trzeci to bicie psychologicz
ne. Podchodzimy do wanny, w której
beztrosko pływa karp, i znienacka po
kazujemy mu kalendarz z zakreśloną
czerwonym pisakiem datą 24 grud
nia. Jak nic karp mrze na zawał. Spo
sób czwarty to gry wojenne. Do wan
ny wrzucamy petardę. Sposób piąty
polecam paniom. Wyciągamy kurek
z wanny i wychodzimy na papierosa.
I na koniec ostatni ze sposobów, tzw.

„bicie koleżeńskie”. Ponoć wybitnie
skuteczny, prosty, i do tego przyjem
ny. A wygląda to tak. Wypijasz z kar
piem flaszkę, i tłumaczysz mu że on
nie ma już po co żyć, bo jego dziew
czyna puszcza się z innym w sąsied
niej Centrali Rybnej. Gdy flaszeczka
ujrzy już dno... wybierzmy jeden
z pierwszych pięciu sposobów.

0 karpiu po raz trzeci
Czas na kuchnię. Dziś o karpiu
opowieść trzecia i ostatnia, czyli karp
w piwie. Pychota. Ponoć rankiem 15
lipca Anno Domini 1410 w lesie koło
Grunwaldu spałaszowali go do spółki
dwaj rycerze z Bogdańca - Zbyszko
i Maćko. Przepis dostali ze Zgorzelic,
od Jagienki. No więc do dzieła.
Duży karp, kilka solidnych cebul,
por, piwo (najlepsze „Królewskie”),
musztarda, kilka ząbków czosnku,
szklanka śmietany, wszelakie przy
prawy. Sprawioną rybę kroimy
w dzwonki, obkładamy na przemian
talarkami cebuli i pora, posypujemy
siekanym czosnkiem. Piwo miesza
my z musztardą i zalewamy rybę. Du
simy około godziny. Pod koniec pole
wamy śmietaną. Podajemy z surów
ką z białej kapusty.
Życzę smacznego oraz powodze
nia w potyczkach z karpiem (w skle
pie i łazience).
PODBIERAK

8925. Panna z Włocław

ka, 35-latka z wyższym wyksztalceniem, wzrostu 172 cm. Szuka
życiowego partnera, wysokiego
kawalera bez zobowiązań, odpo
wiedzialnego, uczciwego, cenią
cego partnerstwo i wartości ro
dzinne. Oczekuje szczerych od
powiedzi.
e£*

8935. Wdowa ze Słup

ska, 61-letnia pani na emerytu
rze, kobieta zadbana, średniego
wzrostu, pogodna, kulturalna,
z mieszkaniem. Jesień życia
pragnie spędzić w towarzystwie
miłego i kulturalnego pana
w stosownym wieku, mężczyzny
do tańca i do różańca. Oczekuje
szczerych i poważnych odpowie
dzi. Telefon przyspieszy kontakt.
8933. Panna, 53-letnia
kobieta o młodym wyglądzie,
wzrostu 163 cm, wagi 53 kg, była
nauczycielka, obecnie na emery
turze. Bardzo lubi podróżować,
czytać dobrą książkę. Chce po
znać pana w odpowiednim wieku,
zadbanego, o wysokiej kulturze
osobistej, niezależnego finanso
wo. Prosi o poważne i szczere li
sty.
8937. Rozwiedziona,
zadbana 56-letnia pani średnie
go wzrostu, niezależna material
nie, pracująca, kulturalna, z nutą
optymizmu i nadziei na poznanie
życiowego partnera. Szuka wol
nego pana w wieku do lat 65,
niewysokiego, o dobrym charak
terze, który również marzy, by
mieć kogoś bliskiego. Prosi
o poważne listy z numerem tele
fonu.
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Ryszard

Kapuściński

Ryszard Kapuściński

„Autoportret
reportera”

f

Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2003
makowity ten Kapuściński jest
niemożliwie. W wydanym nie
dawno „Autoportrecie" Krystyna
Strączek dokonała arcyciekawego zabiegu połączenia fragmen
tów udzielanych przez Mistrza wy
autoportret* refiortera
wiadów w jedną doskonale dopa
sowaną całość.
Ten układankowy charakter książ
szczególnie fragment, w którym
ki powoduje, że „Autoportret" stal
Mistrz opowiada historię listu
się - jak to określili w wydawnic
od nastolatki. Dziewczyna ta stra
twie „Źnak": „najwyższej klasy ele
ciła swojego chłopaka, po tym jak
mentarzem dziennikarstwa”. To
przyznała mu się, że nie wie, nie
prawda. Ale niepełna.
czytała i znać nie chce jakiegoś
„Autoportret" jest czymś znacznie
tam Kapuścińskiego. Zrozpaczo
więcej. Jest opowieścią o tym, że
na napisała błagalny list do przy
tylko pasja prowadzi do doskona
czyny swojej porażki miłosnej
łości (to o pracy), że zamknięci
z prośbą o jakąkolwiek książkę,
w tyglu swojej europejskości,
po przeczytaniu której będzie mia
z zadartymi do góry nosami, nie
ła szansę powrotu do utraconego
postrzegamy nawet wszystkich
kochanka. Kapuściński książkę
barw otaczającego nas świata (to
wysłał, a przesyłkę okrasił listem
o rzeczywistości). I tu Kapuściński
do dziewczyny i jej chłopca.
widzi miejsce dla reportera. Wy
Ja natomiast chciałbym, żeby i ta
znacza mu - piastowane przez
kich książek i takich chłopców by
siebie - stanowisko tłumacza, któ
ło więcej. Udanej lektury.
rego praca translators!« ma pole
TOMASZ OGONOWSKI
gać nie na przekładach z języka
na język, ale z kultury na kulturę.
WYGRAJ KSIĄŻKĘ
O swojej pracy Kapuściński mówi
jak o ukochanej kobiecie - z na
miętnością i wypiekami na twarzy.
głaszamy konkurs, w którym
Opowiada o złych stronach po
można wygrać dwie książki
dróżowania, o samotności, stra
SIW „Znak”: „Powrót” Adumu
chu przed śmiercią mówiąc o tym
Zagajewskiego oraz „Idziemy
wszystkim z czułością, na którą
po skarb” Janoscha (bajka dla
stać tylko człowieka, który strawił
dzieci). Wystarczy odpowiedzieć
całe dorosłe życie na wpychaniu
na nasze pytanie: Która z książek
się w ekstremalnie niebezpieczne
Ryszarda Kapuścińskiego
miejsca.
napisana po upadku ZSRR
Dużo miejsca poświęca Kapu
traktuje o życiu w byłych
ściński dzisiejszym mediom, nie
republikach radzieckich?
szczędząc im gorzkich słów praw
Na odpowiedzi (na kartkach
dy. „Hitler oszukał 40 milionów lu
pocztowych) wraz z dokładnym
dzi. Stalin 200 milionów, telewizja
adresem i dopiskiem „Książka”
zaś oszukuje trzy miliardy” wyro
czekamy do 29 grudnia.
kuje w swoim stylu - błyskotliwie
Zwycięzcami naszego konkursu
i niepodważalnie zarazem.
sprzed dwóch tygodni są:
Obok filozoficznych wycieczek
Krystyna Labuda z Sianowa
o życiu i świecie Kapuściński od
i Katarzyna Tąjcher z Koszalina.
krywa się też jako człowiek nie
Nagrody wyślemy pocztą.
zwykle zabawny. Mnie rozbawił

S

PODRÓŻE Z BLONDYNKĄ

Selamat Pagi
czyli dzień dobry
estem w Malezji, trochę poni
przeplatają się smaki tutejszej
żej równika między Tajlandią
kuchni: hinduskie curry, japoń
a Singapurem. Grudzień wyglą skie sushi, malajski ryż smażony
da tutaj jak środek tropikalnego
z warzywami, chińskie sosy
lata. Od miesiąca trwa już pora
słodko-kwaśne, poroczosnek,
deszczowa. Powietrze jest gę
szpinakocebulka, liście mięty...
ste, gorące i wilgotne, ale pach
Obudziłam się dziś rano
nie inaczej niż na tej samej sze
w hotelu w Kuala Lumpur i wyj
rokości geograficznej w Amery
rzałam przez okno. Nieśmiało
ce Południowej. Być może to
wschodziło słońce. Życie rozpę
dlatego, że z zapachem wilgoci
dzało się jak w każdym wielkim
mieście świata:
rano sznury sa
mochodów i tak
sówek i autobu
sów
rozwożą
ludzi do pracy.
Zaczynają
dzwonić tele
fony, stukać
naczynia

J

w barach i restauracjach, sprze
dawcy
wystawiają
towary
do sprzedania, przychodzą
pierwsi klienci. W oddali widzę
najwyższe wieże świata - Petronas Twin Towers. Wyglądają jak
dwie srebrne szpilki spięte w po
łowie wysokości wagonem kole
jowym z antenką. W rzeczywi
stości „wagon kolejowy” jest ko
rytarzem
łączącym
wieże.
Spiczaste czubki obu wież wpi
nają się w niebo na wysokości
452 metrów.
Nie przyjechałam tutaj, żeby
podziwiać miejskie pejzaże. Ju
tro jadę dalej na południe,
do najstarszej dżungli świata,
gdzie każdego roku rozgrywany
jest najbardziej śmiały i przygo
dowy rajd samochodami tereno

BEATA
est pisarką,

wymi na ziemi. Zwykle rozpoczy
nał się i kończył w listopadzie,
czyli tuż na granicy pory suchej
i deszczowej. Ale kiedy błoto
sięga ludziom tylko do pasa, to
jest go za mało. Dlatego przesu
nięto termin rajdy na grudzień,
kiedy jest jeszcze bardziej gorą
co, jeszcze bardziej wilgotno,
błotnisto i niebezpiecznie. Sa
mochody zlatują w przepaści, lą
dują na dachach, grzęzną w rze
kach i błotnistych sadzawkach,
ale na tym właśnie polega przy
jemność uczestniczenia w raj
dzie, którego nazwa wiele wyja
śnia: Rainforest Challenge czyli
„Pojedynek z dżunglą”.
W tym roku rajd będzie się
odbywał w miejscu zwanym „Za
kątek dinozaurów”, dziewiczej
puszczy zamieszkanej przez
małpy,, kolibry, żarłoczne moskity, pijawki I krokodyle. Samo
chód jest już gotowy. Załoga też.
Przed nami - dziesięć dni naj
cięższej przeprawy przez dżun
glę. Czy spotkamy po drodze di
nozaury, czy będziemy zmusze
ni do fruwania lub pływania
w samochodzie z napędem
na cztery koła i jak wygląda
dzień prawdziwego rajdowca o tym napiszę za tydzień.

BEATA PAWLIKOWSKA
b.pawlikowska@radiozet.pl
www.beatapawlikowska.com

PAWLIKOWSKA

podróżniczką, autorką
Jaudycji
„Świat według

.
'

DO

o takich wydawnictw, jak naj
gólną uwagę. Znalazły się
nowszy dwupłytowy album
na niej bowiem nagrania, które
Pearl Jam podchodzę, jak piesw niczym nie ustępują tym, które
do jeża. Na pierwszy rzut oka
znamy z regularnych płyt, a oso
sprawia ono wrażenie przedsię
biście uważam nawet, że je prze
wzięcia raczej handlowego niż
wyższają. Żadnej taryfy ulgowej.
artystycznego.
Zebrano
tu
To są naprawdę pierwszorzędne
po prostu 31 piosenek, dotych
rarytasy z różnych okresów ist
czas
rozrzuconych
gdzieś
nienia zespołu. Znakomicie ilu
po składankach, stronach „b”
strują różne etapy jego rozwoju
singli, niskonakładowych płytach
i potwierdzają jego klasę. No bo
dla członków fan-clubów. Z róż
w końcu skoro nawet takim nu
nych względów nie trafiły one do
merom do
tychczas na regularne płyty albo
tychczas pi
utknęły w szufladach.
sana
była
Wartość takich „rarytasów”
drugorzędna
bywa na ogół dość mama, na co
rola,
lub
istnieje również eufemistyczne
w ogóle ska
i jakże śliczne określenie: „kolek
zano
je
cjonerska". Wytwórnia wygrze
na
zapo
buje je, aby zarobić parę groszy
mnienie - to
na oddaniu fanów, którzy kupią
o
czymś
wszystko, co zostanie opatrzone
świadczy.
nazwą ukochanego zespołu.
Album
W tym przypadku mamy jed
mieni się róż
nak do czynienia z czymś do
norodnością,
kładnie odwrotnym i dlatego
dowodząc,
„Lost Dogs" zasługuje na szczeże
mamy

GÓRY

do czynienia z wykonawcą
wszechstronnym, aczkolwiek
poruszającym się wciąż w tej sa
mej stylistyce. Pierwsza płyta
jest zdecydowanie ostrzejsza,
rockowa, na drugiej znalazły się
utwory spokojniejsze, nasycone
brzmieniami akustycznymi. To
prawdziwy przegląd pearljamowych perełek np. ostry „Ali Ni
ght”, niemal garażowy „Leavin
Here", przypominający wczesny

_—Pink

wvr 1MV3d Mil
f

u\

Floyd

„Gremmie
Out Of Con
trol” lub okra
szony
cu
downą gitarą
„Yellow Led
better”
na
wiązujący
wyraźnie
do
„Little
Wing" Hendrixa, czy in
strumentalny
„Brother” piękny
po

„Pan i władca: na
krańcu świata”

est taka rzadka kasta reżyserów,
Akcja „Pana i władcy..” toczy się
którzy obojętnie jaki zrobiliby film,
na początku XIX wieku. Niemal cała
zawsze stworzą obraz subtelny. Pe Europa leży u stóp Napoleona Bona
ter Weir, twórca „Pana i władcy...”, to
parte. Tylko Wielka Brytania walczy
nie kto inny tylko autor znakomitych
z hegemonią cesarza Francji. Dla
„Pikniku pod wiszącą skalą", „świad
obu stron staje się jasne, że konflikt
ka", „Wybrzeża moskitów” czy „Galiten wygra ta strona, która zdobędzie
poli". Pomimo pozornie kompletnie
panowanie na morzu. Rozpoczyna
różnych spraw, o których ten austra
się niszczenie floty przeciwnika. Bie
lijski reżyser opowiada w swoich fil
rze w tym udział również Jack Au
mach, za każdym razem tak napraw
brey, komandor brytyjskiej marynarki
dę mówi o tym samym: o zderzeniu
i dowódca jednego z okrętów. Pew
ze sobą dwóch zupełnie różnych
nego dnia dostaje zadanie, aby prze
światów i konsekwencjach, jakie to
chwycić lub zatopić pewien francuski
ze sobą niesie. Czasami jest to ze
statek. W ten sposób zaczyna się pa
tknięcie się rzeczywistości material
sjonujący pojedynek tych dwóch jed
nej z niematerialną („Piknik...”), zaś
nostek, który przenosi się z jednego
innym razem w sam środek wioski
oceanu na drugi...
Amiśzów, ortodoksyjnych chrześci
Są tu pościgi oraz efektownie sfil
jan, trafia cyniczny policjant z wiel
mowane ostrzały burta w burtę
kiego miasta („Świadek”).
i abordaż. Nie brakuje też fantastycz
Nie inaczej jest w przypadku „Pa
nie oddanych realiów życia na wo
na i władcy...”. Tym razem Weir sta
jennych okrętach sprzed dwustu lat.
wia naprzeciw siebie dwóch ludzi, re
Cierpliwi doczekają się również pięk
prezentujących całkowicie różną po
nych zdjęć rozszalałego oceanu.
stawę wobec świata i samych siebie.
Jednak nie to w „Panu i władcy..."
Z jednej strony mamy do czynienia
jest najważniejsze. Tu kluczowe są
ze spokojem, wyciszeniem i miłością
spotkania i rozmowy komandora i le
do aktu tworzenia. Z drugiej do
karza pokładowego. Ten pierwszy
świadczamy chęci niszczenia, walki
chce za każdą cenę wykonać powie
za wszelką cenę i ciągłej potrzeby
rzone mu zadanie, a wojna to dla
sprawdzania się kosztem innych. In
niego cale życie, które kocha i rozu
ny reżyser zrobiłby z tego krwawą
mie. Drugi zaś próbuje ochronić to,
jatkę, tym bardziej, że akcja filmu zo
co ten pierwszy niszczy. Spokój
stała osadzona w realiach konfliktu
i piękno otaczającego ich świata oraz
morskiego z czasów wojen napole
trochę człowieczeństwa w duszach
ońskich. Ale zamiast tego Weir fun
ich obu. Komu się ostatecznie uda
duje nam delikatną opowieść o fun
je? Problem w tym, że tak do końca
damentalnych ludzkich cechach: dą
to nikomu. I właśnie na tym polega
żeniu do harmonii z przyrodą
wielkość „Pana i władcy...”. Na braku
i szacunku do wszelkiego życia oraz
łatwych odpowiedzi. Są tylko trudne
o bezustannej potrzebie totalnego
pytania.
zabijania. I tworzy wybitny film.
PIOTR POLECHOŃSKI

J

Uczta z rarytasów

D

FILM NA WEEKEND

Film amerykański
Reżyseria: Peter Weir
Występują. Russell Crowe, Paul
Bettany

Blondynki” w Radiu Zet
i cyklu książek
o przygodach Blondynki
w Ameryce Południowej:
(„Blondynka w dżungli”,
„Blondynka wśród łowców
tęczy”, „Blondynka śpiewa
w Ukajali” wyd. National
Geographic 2003).

USZY

O

przez prostotę, a nie efekciarską
wirtuozerię. Zgodnie z panującą
obecnie modą na końcu ukryto
nie opisany na okładce utwór
„4/20/02" poświęcony pamięci
zmarłego
niedawno
Layne’a Staleya, wokalisty Alice In
Chains.
Tę wyliczankę mógłbym cią
gnąć dalej, choć nie zaliczam się
do szczególnie zagorzałych
wielbicieli Pearl Jam.
Zmieniające się mody często
wynoszą na szczyty zarówno
wielkich artystów jak i miernoty.
Mody szybko przemijają, ale ci
najwięksi - pozostają. Zamierz
chła epoka lat 60-tych pozosta
wiła nam Rolling Stonesów. Naiwniutki w gruncie rzeczy styl
„new romantic” wypchnął na wy
żyny Depeche Mode. Może jesz
cze za wcześnie na takie stwier
dzenie, ale czuję, że cudownym
dzieckiem nieistniejącego już
praktycznie nurtu „grunge" bę
dzie właśnie Pearl Jam.
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Ogłoszenia Drobne/Reklama

PIĄTEK - NIEDZIELA, 19 - 21 GRUDNIA,2003 ROKU

1 Wpisz w telefonie komórkowym SMS

Wyślij SMS-em

o treści:

ogłoszenie drobne

Twoje ogłoKonie znajdzie tlę

gp numer rubryki treść ogłoszenia

możliwym terminie

(koszt wysłania zwykłego srnsa zgodny z taryfq sieci

Dozwolona liczba znaków w SMS-ie

informacyjny, a drugi z kodem aktywacyjnym

j

4. Po otrzymaniu sms-a z kodem aktywacyjnym

Regulamin przesyłania SMS-ów
dostępny w Biurach Ogłoszoó
„Głosu Pomorza' i na stronie

odeślij go na numer 7928 (koszt 9 zł + VAT)

głos Pomorzai

02 Kupno
05 Używane Sprzedam
06 Używane Kupię
07 Zwierzaki
08 Rolnictwo
11 Bank Kwater
12 Rozrywka
14 Poznajmy Się
16 Komputery

wraz zo spacjami, interpunkcję, kodem
gazety i numerom rubryki nie może
przekroczyć 100 znaków

3. Otrzymasz dwa sms-y zwrotne. Pierwszy

do „Głosu Pomorza"

Jui aktywne rubryki

w „Ołotle Pomorza' w najbliższym

2. Wyślij ten SMS na numer 2800

5. Otrzymasz następnie sms-a informujqcego

internetowej gazotyi

o publikacji ogłoszenia.

http://www.gloK-pomorza.pl

■■■■■■■■■I
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FELICIA (1995) idealna.

AUT0-M0T0

PILNIE laguna 2,2 D kombi (1996),

094/318-51-86.
-0WJS1MIMW

FIAT doblo 1,9 diesel (2003),

SPRZEDAŻ SAMOCHODU

30.000 + VAT. 0-608-665-564
--------------------------------------------------------- OM111WKOIM

CTTI^L

FIAT ducato kontener 2,5TDi (1997),
32.000 + VAT. 0-608-665-564
------------------------------------------ mimów»

1

Powypadkowe

FIRMA SKUPUJE SAMOCHODY POWY
PADKOWE I USZKODZONE. SŁUPSK,
845-60-00, 0-604-93-88-81

0604-235-892
0602-157-399
KUPIMY

rowy, 32.000 + VAT, 0-601-926-592.
—--------------------------------------------------- oowuojwc

Koszalin ul.Gnieźnieńska 81. lei.(094) 347-14 20 do 25
SCENIC

FORD ka (1996) 15 000, pp, autoalarm, wspomaganie, immobiliser, elek
tryczne szyby, radio panel. Stan Ideal; ny. 0-696-041-285
-----------------------i MoeseoMfw
GOLF 1,6TD (1990). 059/84-52-422,
0-604-147-476

1.612/2001 PRZEBIEG 25 TVS KM. CENA: 48 000.00

MEGANE COUPE
1.6 1996 PRZEBIEG 105 TYS. KM CENA: 22 000 00

KANG00EXPRESS
1.2 2001 PRZEBIEG 34 TYS KM. CENA 2 8 000 00

I...........................-

I Autokomis .MIX-CAR” Lisowski - po
średnictwo sprzedaży bez opłaty skar
bowej, profesjonalna obsługa,
094/346-23-55, 0501-531-938,
Koszalin, Gnieźnieńska 43.
----- --

--------------------------------------------- - 063616031101*1

125 na gaz bardzo tanio!.
0-602-306-656.
----------------------------------------------------------00350103813*1

ASTRA diesel kombi.

00356603KO«*!

................ ......— 0006590 juSfl/A

ISUZU rodeo 4x4 (1996), stan idealny.

---------------------------------------------------------- 00010103US*!

0-503-369-671.

Słupsk, 0-501-578-049.
------------------------------------------------------ — 00063303135*1

--------------------------------------------- —---- 00010103133*1

----------------------------------------------------------- 00010003US*!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M3505C3SIS*!
MERCEDES vito 110 (1997).
0-606-966-182.
094/35-422-08.

C-5 2002 2,2 HDI 80 000 (faktura),

-------------------------------------------- —A-------- OWZMOMW

0-504-088-544.
------------------------------------------ooaymiM/i
CITROEN berlingo 1,9 D (1999),
(ciężarowy - homologacja), 5 miejsc,
0-603-117-365.

NEXIA (97), wiśnia - metalik,
0-506-664-740.
----------------------------------------- ooumimt/t
NISSAN terrano 2,7D (1995), długi,
stan bdb, pełne wyposażenie.
Tel. 0-602-441-757.

---------------------------------- -—- mammou/i
DAEWOO tico (1998) instalacja gaz.

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

przebieg 59000. 0-694-487-140.

OPEL corsa 1,2 (1996).

----------------------------------------------------------- oowi60ius*i

0-602-795-788.
• xnmmi/i

PEUGEOT 205 (1989).
0-606-73-64-99.
- 00119103*00*1

PEUGEOT 306 Xt (1994).

AUTA całe, powypadkowe
skupuje firma. Słupsk 842-90-83,
0-609-102-992.
Tel. 059/822-52-13.

----------------------------------------------------------- W163303USJ/1

AKUMULATORY. Słupsk, Ostroroga 3,
0-59/844-02-95.
------------------------------- ---------------- —— 00151003333*1

AMORTYZATORY, tłumiki, zawieszenia,
naprawa silników. Raty! Zygmunta Au
gustami, 059/843-02-33, Inkubator
Przedsiębiorczości, Tuwima 23,
059/841-30-32 wew. 162.

------------ :--------------------------«nmnoK/i
BARAKOWÓZ. 0-691-179-341.
059/861-56-55.
----------------------------------------- mmmmii
GOKARTY, kiosk, 0-603-078-150.

----------------------------------------------------------- 000035031350/8

—------------------------------------------------------ «»19603*001/*

1
BH482

--------------------------------- -------- 0013330333*3/3

—---------------------------------------------------- 003603033003/3

daż. Zbigniew Czekaj. Koszalin, Szcze
cińska 70, (094) 346-76-64.

mgr Fmncw.ka Pnicwsku

00313103*01*»

Wex, 8411-029.
----------------------------------------------------------003310033030/0

WOLNO stojący, Słupsk, .Enigma",
059/840-25-40.
----------------------------------------------------------00333003303V3

1-P0K0J0WE
AJ-POŁAWSCY 059/8-402-402

NAPRAWA/SERWIS

GROTTGERA
-0030000330*1/3

WSPOMAGANIE kierownicy - naprawa,
Koszalin, Kupiecka 3. 0-606-998-591.

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

KAWALERKA, tanio.
0-603-715-878.

* * ,j

00131303 01 3

2-P0K0J0WE

AUTO Z CENĄ

842-80-75 - DWUPOKOJOWE - WGN.
.............................

00133303516*3

DWUPOKOJOWE (40) rozkładowe, I pię

SPRZEDAŻ

tro, 3-go Maja. Słupsk 0-602-49-49-67.

DO 15.000 ZŁ

1

........

000(66031/6*3

DWUPOKOJOWE (43), Kępice.
059/857-65-54, 0-505-011-023.
-------------------- --------------------------------------00381603303*1

FIAT seicento 900 (1999), 13 900

DWUPOKOJOWE (48) po remoncie -

----------------------------------------------------------00336303303*3

OD 15.000 ZŁ DO 25.000 ZŁ

Mochnackiego. Słupsk,
0-601-65-25-90.
--------------------- ------------------ —----- --------- 00358603516*3

DWUPOKOJOWE. 0-691-420-536.

PASSAT kombi (1994), 2 000 cmä, gaz,
21 000 zł, 094/351-72-63.
---------------------------------- ------ mmnom

--------

,

...................... ..

00066603E J5*3

DWUPOKOJOWE. Słupsk,
0-505-11-26-54.
....................

POWYŻEJ 25.000 ZŁ

0008060305*3

M3, czynsz 150, garaż.
0-501-641-014.

MERCEDES E 210 avangarde,

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

2 800 cm3, (1996), pierwszy właściciel,
stan idealny, 68 000 zł,
0-601-403-203.
-0031360330*1/6

00353103515*3

3-P0K0J0WE
3-pokojowe, wysoki standard, 87 tys.
.Omega", 059/841-44-20.
---------------------------------------------------------- 00315303306/t 1

NIERUCHOMOŚCI

AJ-POŁAWSCY 059/8-402-402
KOTARBIŃSKIEGO
--------------------------------------- —-----—— 00360003306/1/8

SPRZEDAŻ DOMU

GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI. Jednopokojo
we - czteropokojowe. 059/84-270-17.
www.gielda-nieruchomosci.slupsk.pl

BLIŹNIAK (120) Zatorze.
0-59/845-26-20.

---------------------------------------------------------- 00333103306*1

•-------------------------------------- _____ 00066003US*!

SŁUPSK »Enigma",

DOM - Połczyn Zdrój. 094/36-65-011

059/840-25-40.
I ----- ------------------------------------ £3)333003303*0
.........................................
000615030/5*1 SPÓŁDZIELCZE (62) umeblowane.
DOM - Siemianice. 0-603-75-62-95,
; Główczyce 059/81-16-749.
0-59/847-19-47.
i ------------------------------------------mmowi/t
00353303535*1 TRZYPOKOJOWE - Solskiego, czteropoDOM koło Gdańska 175 m,
kojowe - Romera, Koszalińska, Sło
0-505-259-699.
neczna. »IBIS’, 8425-405.
0-691-81-13-97.

TRZYPOKOJOWE, 094/34-03-957.

DOM w Mielnie 320 m.

KOMISY

----------------------------------------------------------00365503303*1

4-POKOJOWE

0-603-895-610.
- 00306303301*3

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

CZTEROPOKOJOWE (114), Ip - Tuwima.

DOM, stan surowy. Słupsk,
0-601-662-974.

0-59/84-52-900.
---------------------------------------------- ------ .—■ 000538030/5*3

----------------------------------------------------------00310103303*8

fcł

CZTEROPOKOJOWE 3 Maja.

DREWNIANY, styl góralski.
0-503-957-620.

KROS TV SAT

Wex, 8411-029.
- 00060303335*3

Koszalin, ul. Żebrowskiego 28,343 60 47
CYFRA +

TUNERY CYFROWE • MODUŁY * KARTY • OBROTNICE

CZTEROPOKOJOWE własnościowe
sprzedam, zamienię. 0-501-66-45-29,
0-59/84-35-927.
—-------- ------------------------------------------- 00062903US£

SPRZEDAŻ DZIAŁKI

AKCESORIA TVSAT

Sławno, ul. Jedności Narodowej 1,810 36 33 Miastko, ul. Armii Krajowej 29,857 21 50
Kępice, ul. Niepodległości, 858 52 85
Ustka, ul. Wyszyńskiego 1,814 78 00
Kołobrzeg, ul. Glerczak 12 E, 35 234 43
Darłowo, ul. Wo|ska Polskiego 64,314 60 00
Białogard, ul. Dworcowa 1, 312 59 54
Połczyn Zdrój, ul. Demokracji 1,366 50 36
ięcęj radości

50 '»

www.krp.of.pl
D4713

ŚREDNIE I MATURA

w 1 rok
lubl/2 roku

Bracia
Bertrand

okna I drzwi

«drewniane

c-nuiil: |'nic'X'Hka(@oticl pl

1278 m, uzbrojona, fundamenty,
projekt domu koło Reala za CPN,
0-504-088-544.

Okna

CERTYFIKAT - ISO 9001:2001

Zadzwoń - tel. 8400302, 501723417

Montaż okien za 1 zł netto*
‘Zamów okna w Naszej firmie w starym roku,odbierz

w nowym a za montaż zapłacisz tylko 1 zł netto.

Słupsk, ul. Wojłka Poliklego S3,
D.H. “Pod Kasztanem”, 1 pl»tro

REKLAMA

PODRĘCZNIKI:
SZKOLNE,

Mym»«''

AKADEMICKIE, JĘZYKOWE
PIOTR CEGIELSKI I ŁKA

Zajęcia w soboty i niedziele.

CZESNE 140 zł m-c
| SU6 Słupsk 845-67-52
Koszalin 342-38-49
Gdynia 668-71-97

Kom. 0 606 724 712
U517B

■

U-1255

tel. (0...94) Hi

w Słupsku
składa
Dyrekcja PKS w Słupsku

1 1

SZEREGOWE Słupsk.

USŁUGI

- 00356103535*1

7~vx>t Koszalin

oraz nadchodzącego Nowego Roku 2004,
moc serdecznych życzeń
oraz wszelkiej pomyślności
wszystkim naszym Podróżnym, Klientom,
Pracownikom oraz Emerytom
i Rencistom Przedsiębiorstwa
Państwowej Komunikacji Samochodowej

0-693-711-999.
—.. .

SPRZEDAŻ MIESZKANIA

----------------------------------------------------------00310103303*3

Kancelaria
Radcy
Prawnego

00331103*00*1

SPRZEDAM dom w Kobylnicy,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —- - - — 00150003*00*1

DOM nowy. 0-59/84-72-620.

ul. Piłsudskiego 2/b

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-------------------------------------------------------- - 00331303301*1

HANDEL

czone, kupię.

G2453

7. Płyty warstwowe

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

I 0-601-78-40-02 Powypadkowe, znisz

0602-506-359

f

naprawa, przyciemnianie.
Koszalin, 34-65-710,
Kołobrzeg, 35-28-281,
Słupsk, 84-25-180,
Szczecinek, 37-46-242,
Połczyn Zdrój, 36-63-749.
------------- ---------------------------- 00131103*00*8

--------- ;------------------------------------------- — 0030SS033MS/3

f

QdX'®'0” 7

--------------------------------------------------------- 0001000313«/*

TŁUMIKI, katalizatory, montaż, sprze

1. Blachodachówka m kw. ■ już od 20,93 zł + 7%VAT Promocja

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

.............. 0003 7703K06H/8

PRZYCZEPA HL 8011, 330 M (1987).
0-603-714-900

w

f

rowe, inne. NAPRAWA. Mścice 17,
094/316-50-67. Koszalin,
Szczecińska 57 A, »Auto - Sam”,
094/348-14-83, 0-602-51-86-51,
0-604-75-66-96, 0-602-51-75-73.

----------------------------------------------------------00310303*00*0

Oferuje blachy docinane na wymiar

W®®*

I Mercedes - części dostawcze, cięża

TACHOGRAFY - taksometry fiskalne kasy, Tachotronlc, Szczecińska 38,
094/346-51-98,0-602-461-398.

WYSOKIE CENY

4. Obróbki blacharskie
5. Folia zbrojona

SKUP samochodów.
0-604-283-435.

do uzgodnienia, 0-607-500-468.

AUTO SZYBY JAAN. Sprzedaż, montaż,

■ UUU*t OOI

|

ry, hamulce, zawieszenia, części eks
ploatacyjne, Bolesławlce, 841-53-53.
Bałtycka 8b, 059/841-48-42.

AUTA NA GAZ (BRC). NAJTANIEJ!
RATY. KOBYLNICA, WIDZIŃSKA 23,
0-602-644-337.

I nRnd-QQ7-d99

2. Trapez ocynk m kw. - już od 13,99 zł + 7% VAT
3. Trapez alucynk m kw. ■ już od 17,24 zł + 7% VAT

* **

00131103 00

059/842-70-17

j www.glelda-nleruchomoscl.slupsk.pl

• ...................... OOMiOiXOiH/8 ’

I AUTO - DOMASZ tłumiki, amortyzato

---------------------------------------------------------- 00305503*0**1

BLACHY BUDOWLANE - IMPORTOWANE iKUPIMY POWYPADKOWE
PBH „ALEX-DACH" Kołobrzeg, Janiska 11
tel./fax (094) 35-260-61

..............—......................

------- •------ .................

0-508-175-287.
- 00360003SU**

II Auto - TANIX - Kobylnica: Części uży
wane - 059/84-29-732. Części nowe 059/84-15-495. Bolesławlce - »Auto Kasacja”, skup - sprzedaż aut powy
padkowych. Hurt - detal
059/84-15-192.

FELICIĘ kombi, 094/345-41-08.

PRZYCZEPA kempingowa, 4 m, (3 000),

0-501-186-015.

SPRZEDAŻ CZĘŚCI/AKCESORIA

003030033«M(i/3

SPRZEDAŻ INNE

MOTOCYKL yamaha 350 (1977), 4 000,

Q2453

I Haki holownicze Słupsk,
059/ 841-4444, 841-44-13.

KUPNO SAMOCHODU

POWYPADKOWE kupię.
0-59/811-91-50, 0-606-20-60-77.

MERCEDES 124 200D (1987), stan
bardzo dobry. 0-609-49-27-03.

Płatne gotówką!

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

GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI. Domy,

--

------------------------------------------------ ----------00360003*0**1

MERCEDES 123 200D (1980) 2 300.
059/845-68-44.

---------------------------------------------------------- 00J63103KO«*!

szyberdach, ospojlerowany, zadbany,
5-drzwiowy, 0-608-631-596.

00131003*01*1

CIĄGNIKI, kombajny i maszyny rolnicze.

0-604-452-186.

| Uproszczone kredyty, leasing, zamiana.
Koszalin, Szczecińska 90,
AUTA POWYPADKOWE USZKODZONE ROZBITE . tel.346-59-16.

ŻUK (1982)^0-502-639-413.

---------------------------------------------—-------- 00110103610*1

MECEDES 190 1,8 (1985), 9 900.

--------------------------------------------------- — 001365031101*1

---------------------------------- — mtmiiM/*
ESCORT 1,4 (1989), el. szyby, alufelgi,

bi 1.9TDI (1999), audi 80 1.9TDI
(1992). 0-501-33-22-73.
—7—---------------- i------------------SMUMMUC
VW LT35 dobell kabina 2.5TDI (2001),
55.000 + VAT. 0-608-665-564.

KREDYTY samochodowe, hipoteczne,

BUS T 4, długi, osobowy; audi A 4 0-504-530-122.

ESCORT (1994). 0-59/84-37-187,
0-600-925-609.

VW golf 1.9TDI (2001), VW passat kom

-00161103*06*0

MATIZ (1999/2000).

|

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

0-501-620-533
---------------------------------------------------------- 00006303136*1

VW polo 1,4 kat. (1997).

gotówkowe. Słupsk, Sienkiewicza 3,
0-59/842-58-99.
i ------- -------—........ ....... . .. .i . 0005W03USfl/A
LANOS (1999), I właściciel.
094/3185-186.

------- -------------------------- ■ -—■■■■.------- 00356603SLSA/A

0-505-966-469.

—— 00313303X06*1

VECTRA 1600 (1991). Pilnie.

---------------:----------------------------------------- 00133303101*1

i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —- - - - - - - OMJMoam««

-------------------------------------------------------— 00135103«ai*8

...

0-602-12-45-40.

0-605-675-921.
------------------------------------- -—• ooo6no3us*6
ASTRA II 1.7 DTi kombi (2001).
0-601-88-88-54.

ASTRA II 2.0 DTL (1999),

—...

*

00313303 0**1

| samochodów osobowych I ciężarowych.

——--------—----------------------------------- 00133C03KIW/6

TAWRIA (1992); 0-696-663-197.

cy. Odkup aut za gotówkę, zamiana
I sprzedaż komisowa bez dodatkowych
opłat. Atrakcyjne warunki kredytowania.
! Koszalin, Gnieźnieńska 18,
tel. 34-60-659, tel./ fax 34-62-060.

AUTO Komis Max-Car. Największy wybór

II rat. 059/842-98-72, po 17.

SCENIK 2002 1,6/ 16 V 50 000
(faktura), 0-504-088-544.

AMC Auto - Handel Komis Etc, Suchec-

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

RENAULT nowe Clio, 36.000, możliwość

po remoncie, stan dobry.
0-59/84-20-609.

FORD focus kombi 1.8TDI (1999) cięża

RENAULT - DUBNICKI

MOTORYZACJA

----------------------------------------------------------00113103/100*1

RENAULT R19 1.4 benzyna (1991)

094/3-188-004.
-------------------------------------------------

B27/1174

- omiomt/t

--------------------------------------------------------- O046WÖ3//O0H/1

FORD courier 1,8 D (1999),

NA JK O FtZ YS T NIEJ

059/811-53-81,
—............. ........ . ............. —— oooifrowoot/ś
RENAULT 19 (1992/93), stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia,
094/35-12-764, 0-692-423-837.

URSUS 360P. 094/340-25-27.

BH3083

Stupsk

(059) 840-39-18

Bytów

(059) 822-50-65

Koszalin

(094) 348-92-21

Szczecinek (094) 372-13-63

ortis
SYSTEMY

OKIENNE

KS127203

... idealny prezent pod choinkę
świąteczna
wszystId#
od 1 do 20 grudi

20%

taniej]^

Koszalin, ul.‘ ŻwycIełtwalTOfc

Ogłoszenia Drobne/Reklama

PIĄTEK - NIEDZIELA, ltf - 21 GRUDNIA 2003 ROKU

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

WYNAJEM - LOKALE

---------------------------------——— mwwjuss**

DELTA 059/84-234-00
www.delta.slupsk.pl

I Do wynajęcia lokale biurowe, handlo

BUDOWLANA Grabno k/Ustki 27 zł m
kw., 0-607-041-000.
-------------------------------------------------- I---- -- OW310M8MS/*

CENTRUM Jarosławca przy PKS 162 m,

KRYNICKI-NIERUCHOMOSCI. Słupsk,

--------------------------------------------------------- MU/IOBIW*

budowlano-pensjonatowo-handlowa,
0-504-088-544.

059/840-20-62, 842-10-94. „Oomus’.
Mieszkania, domy.
------ ——----------------------------- mmmmmm
BOKS „Manhatan” - parter.
0-502-760-973.

--------------------------------- ----------OlKJMma«/!

DZIAŁKA 4000 m kw. Bory Tucholskie,
022/ 758-51-21, 0-606-990-201.
-— ------------------------------------ ouummi
DZIAŁKA budowlana w Kobylnicy.
0-696-48-48-59.

- 0045I803K08H/A j

- 00001903UBH/C j

DO wynajęcia pomieszczenie (333)
na działalność handlową w tym 56 m!
biurowo-socjalne. Poznańska 42.
848-54-30.

DZIAŁKA rolno-budowlana, uzbrojona.
Sławno, 059/810-42-47.

------I—
------------------------ MMMMMM
DZIAŁKA uzbrojona 90 arów - Słupsk,

84-11-662. www.krynicki.com.pl
AUTOZABEZPIECZENIA.
------------------------------------------ - 00963603USJ/A
Radioodtwarzacze. Auto - Plus
NIERUCHOMOŚCI - Kaczyńska,
059/841-41-45.
059/84-12-583.
- 00395103K08H/A
- 00451003K0BH/A j
OMEGA 059/84-14-420
REMONTY
www.nieruchomosci.slupsk.pl

WWW. ARKA. SŁUPSK. PL

------------------------------------------------ MMMMM

——------------------------ ■------------------- mmua/A

BUDOWNICTWO

------ --------------------------------------------------- M33«03SISM

059/843-92-31, 0-607-288-199,
gazowe, co., hydrauliczne.

SPRZEDAŻ

--------------------------------------------------------- - 004*36038008/0

- do wynajęcia Słupsk, 0-505-056-131.

Koszalińska 15. 0-603-695-045.

----------------------------- —— muoiusi/*

----- ------------------------------------------------------M07M3UM/*

GARAŻE ocynkowane - (1 200), wiaty,

DZIAŁKA, Kobylnica, 0-601-572-355.

LOKAL (120) Zatorze. Słupsk,

---------------------------------------------------- — MMMMMM

------------------------------ ;-------------------------- MMOMMOKM

0-504-116-140.
------------------------- —---------— 000M00MM
LOKAL do wynajęcia (25 m. kw) Słupsk,
Wojska Polskiego 37. 0-605-25-60-60.

raty, hale, transport, montaż,
058/778-14-22, 0-600-22-12-13,
018/334-03-55.

DZIAŁKI budowlane, jedna

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

DZIAŁKĘ nad jeziorem.
0-602-504-609.

z rozpoczętą budową. 0-59/84-20-122,
0-501-495-618.
----------------------------------------- MMMMI**
MIELNO działka pod budowę 50 zł/m
kw., 0-602-510-860.

MMMMOM

WYNAJEM -MIESZKANIA
1-P0K0J0WE

-------- —------------------------------—---------MMJMMMM

AJ-POŁAWSCY 059/8-402-402

SPRZEDAŻ LOKALE UŻYTKOWE

MMMMMM

DO wynajęcia kawalerka.
APARTAMENTY. Restauracje. Ustka.
www.glelda-nieruchomosci.slupsk.pl,
059/842-70-17, 0-605-73-23-55.
------------------------------------------------------

OlUOlMMMM

BOKS Manhattan. 059/84-27-912
----------------------------------------------------------- OOOMMIU6M

LOKAL 25 m kw., targowisko - Lębork
- tanio, 0-609-047-900.
----------------------------------------- -POMIESZCZENIA magazynowe 450 m
kw„ 059/8444-166 8 - 16.
------------------------------------

059/84-266-92
——-------------------------------- - muuuu/t
KAWALERKA do wynajęcia.
059/840-23-79.
———------------------------------------------- M0TMMUM

NIEZALEŻNY dwuosobowy.
0-59/842-56-49, 0-692-495-133,

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

KOTŁY ATMOS - na gaz drzewny. Sprze
daż - serwis fabryczny. 0-601-644-387.
Dowóz gratis.
" 1

—1

1

—■

■

■

—-------- 0013t 70JSIBH/Ą

CYKLINOWANIE. 0-508-36-70-10.

(możliwość nadbudowy mieszkania),
Lębork, 059/8623-725.
■—................'

MOIMMCOOI/*

Z powodu choroby odstąpię bar (cen
trum) sprzedając całe wyposażenie.
0-694-939-341, 0696-351-536
--------------------- i--------- ——— MMMMMM

CYKLINOWANIE. Remonty.
0-692-944-672.
--------

---------------------------------------------------------- OO0472O3USO/*

REMONTY. 059/84-03-135.
0-504-722-349.

FIRMA sprzeda tanio duże mieszkanie.
0-606-36-36-97.
------—-------------------------------- Mmum/i
GARAŻ (Poniatowskiego).
0-59/848-27-50.
-------- ---------------------------------------------!----------- JMiSMJUSJ/*

GARAŻ, Zaborowskiej. 059+/84-55-174
----------------- --------------------------------- ——^— M0M403USI/*

KUPNO - sprzedaż - wynajem
„Ar -Hand”, 059/84-14-993,
0-605-374-601.

BIURA HANDLOWE:
KOŁOBRZEG

BH4499

AJ-POŁAWSCY 059/8-402-402

■ ----------- 003363033*30/*

DWUPOKOJOWE, ładnie umeblowane
(także studenci), 059/842-13-76.
00432M3KW/A

OKNA/ŻALUZJE/ROLETY

USŁUGI

li! Żaluzje, verticale, rolety „Linda”,
Żółkiewskiego, 059/843-73-73.

AUDIO-VIDEO

--------------------------------------------------------- ——- 00*513038068/*

I! 0-59/841-79-00, 0-601-652-588
TELENAPRAWY domowe.

3-P0K0J0WE

„BLIŹNIAK”, Chodkiewicza 20. Rolety

0-59/84-20-970.
00890303U81/*

TRZYPOKOJOWE (100) I piętro - Słupsk

VIDEOFILMOWANIE.
059/840-42-31, 0-602-307-206.

Wojska Polskiego. 0-59/842-57-25.

-----------------------------i---------------------------- OMBMJUSM

--------------- —-------------------------------------- MMMMMM

— -------------i------- -—— miiossim
WIDEOFILMOWANIE. 0-59/840-42-31,

TRZYPOKOJOWE (72) - Słupsk.

0-602-307-206.

0-22/643-94-07.
------------------— -

------- wss9m»/*

DO wynajęcia domek (80) na dłuższy
okres. Ustka Tanio. 0-609-887-705.
----------------------- ------------------------------------------ 00071603USB/A

120 m kw. Tel. 0-608-535-700.

KUPIĘ nieduże (stare budownictwo).
0-602-340-195.
—--------------------------------------- MM570JUSM

KUPIĘ trzypokojowe lub dom.

WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE

-- ---------------------------------------------------------------00452203KOBH/B

GARAŻ do wynajęcia. 094/340-53-57.
------------------------------------------------------

00071203USB/A

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

DWA mieszkania na domek.
0-505-11-26-54.
ilMLSM

DWUPOKOJOWE własnościowe (49)

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

CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI, pralkona
prawy. „Polarserwis”, Wileńska 12 8,
059/840-38-30, 0-601-789-892.
00391603*088'*

00262903H0K8/4

oo*77M3*o«8/*

ZAMIANA

.- ----- :-------- 00347903SLSf/4

! Naprawa RTV. Słupsk, 845-55-63.

WYNAJEM - INNE

AGENCJE NIERUCHOMOŚCI

lub okolicy; 0-502-481-525.

——— ------- ---------- —--------- (81*306038068/*

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

POKÓJ do wynajęcia. 0-59/844-30-28.

ŁADNA działka budowlana w Słupsku

--------- —

-------------------------- --------- ----------------------- ------ 00472503AOBH/A

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

KUPNO DZIAŁKI

liii! Arged Słupsk, 059/843-54-88,
84-56-156. Pralkonaprawy, zmywarki,
lodówkozamrażarki, mikrofalówki.
----- T-------------------i------------- mmom/A
I! PRALKONAPRAWY. 059/844-22-46.
I! Telepogotowle. Słupsk 842-17-21,
0-602-423-697

—------ J-------------------—---------------------------- 003454Ö3S1S8/A
- 0W62903K08W

NAPRAWA AGD/RTV

MANHATAN - parter; 0,-501-708-965.

BOKS Wolności. 0-508-259-034.

059/84-14-976.

j

WYNAJEM - DOMY

KUPIĘ jednopokojowe, dwupokojowe,

KUPIĘ mieszkanie w Ustce 70 -

i

----------- ;------------i- ------------- amoMusw

KAWALERKĘ. 0-59/845-67-30.

------- —------------------------------------------------------ 003167038088/*

j na okna PCV, rolety zewnętrzne, verti
cale. Promocja!
j

Słupsk 842-37-51, 0-502-570-796

0-607-15-50-15.

TEL. 37 544 95

00273803A06H/B

parter, Norwida na większe.
0-602-314-684.

IREMID. 0-59/842-33-90,0-606-21-20-04,
SIENKIEWICZA 20. POSZUKUJEMY NO
WYCH OFERT. WWW. REMID. SŁUPSK. PL

------- -------------------------------------------------- M06U03USM

------------- :----- ------------------------------------- -------- 00069903USB/C

NAPRAWA sprzętu RTV, monitorów, dru
karek. Słupsk, 84-30-465.
---------------------------------------—--------------- 00106603S188/*

TELENAPRAWY domowe, tanio.
0-59/843-69-18, 0-600-280-917.
OOOS2003USM

zabezpieczenia /alarmy

IIRYDOLOGIA - określanie stanu zdro
wia na podstawie badania tęczówki.
Ziołolecznictwo. Terapia bólów, masaże
kręgosłupa. „MEGAVITA” - Władimir
Stepowy, Koszalin, Wojska Polskiego
24-26, 094/341-14-63.

—----------------------------- mmmm

MEBLE kuchenne na wymiar, rabat
15% + projekt, montaż gratis.
059/841-48-69, Słupsk,
www.kostol.com.pl
------- ---------------------------------- mum3SWA
MEBLE na wymiar; kuchenne, łazienko
we, szafy, garderoby, lustra kryształo
we. Promocja - montaż gratis!
„KRYSTOM”. Koszalin, Wąwozowa 15A,
(094) 3410-354.

----- ------------------------------------------------------------ 00308803KOBH/B

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

—------------------------------------------------------------ »3S5S03S1SS78

gradzana; IRO 094/346-15-98.
0042980380*G/*

JUŻ w tydzień zdobędziesz zawód styli
sty paznokci. Informacje o kursie firma
„La Fame”, 0-600-243-754.
----------- ------------------------ -— mmmwA
OPIEKUNKĘ do dziecka, Siemianice lub
okolice. 0-693-445-779.
00068603US8/*

PILNIE zatrudnię gosposię domową,
tel. 004176-52-75-667 po 13.
00431603*0*0/*

PRACA od zaraz. 0-502-812-522,
Koszalin.

--------------------------------——------------------- 00890503USJ/*

!!! Pers. Pralnia dywanów i tapicerki.
059/843-44-53.
--------------------- —:-------------- ousmiAmA
I PODCIŚNIENIOWO. 0-59/84-36-879,
0-^06-192-716.

00*36203*01«/*

PRZEDSTAWICIELI handlowych. Grupa
towarów FCMG (preferowane doświad
czenie i własny samochód) w miejsco
wościach: Słupsk, Koszalin, Szczeci
nek, Lębork. 059/842-94-62,
0-691-43-72-33. Kontakt w sobotę
godzina: 10 - 12.

------------------------------------------I--------------- 0087W03US*«

— 003798038068/3

GABINET DĄBROWSKI Wojciech, BRATOŚ Ryszard. Chirurgia ogólna: tarczy
ce, przepukliny, żylaki... Chirurgia este
tyczna: twarz, uszy, nosy, piersi... Liposubcja. Cellulitis. CERTYFIKAT HOLEN
DERSKI. Rejestracja, 094/34-21-552,
347-16-64, 0-601-726-305,
0-601-266-950.

j
j ------------ ----------------------------------------------- — 00077603KOBH/A

GABINET Dermatologii Ogólnej, Lasero
wej i Estetycznej - Maria Luśnia - Kondaszewska, Koszalin, Kubusia Puchat
ka 36. Rejestracja: 094/342-08-20
www.republika.pl/dermest_kondaszewska.
Nowość - mezoterapia: odmładzanie,
łysienie, cellulit.

i
j ---------------------- —----------------- --------------- ------- 00373303*088/*

GABINET Dermatologii Ogólnej, Lasero
wej i Estetycznej lek. Maria Luśnia Kondaszewska, Koszalin, Kubusia Pu
chatka 36. Rejestracja telefoniczna
w dni powszednie 094/342-08-20
www.republika.pl/dermest_kondaszewska

PRZYJMĘ fryzjerkę męską

-------- ——'------------------------------------------------- 0036330380*0/0

Odbiór i dowóz gratis. Słupsk,
Zygmunta Augusta 41, 059/843-29-71.

lub damsko-męską. 059/840-37-27,
0-504-237-522.

HTTP://WWW. KRUPIŃSKI. UROLOGIA.
WIZYTÓWKA. PL

- 00418803KOAG/A

0005850380880

j —---------------------------------------------------------- 00006203HOBH/A

STUDENTÓW zaocznych, Koszalin,

IMPLANTY (wszczepy) zębowe. Gabinet

0-59/84-11-604.

0-59/843-47-42

0-502-812-522.

Dentystyczny, Szczecin - Warszewo,
tel./fax 091/460-67-99,
0-602-111-488,
www.implantgrot.com

-------------- 0O4572O38OB«/*

- 00054603USB/A

ALARMY w obiektach, kamery. .

DYWANY.

059/842-43-70. ELSER - Muchnicki.

0-59/84-38-911.

------------------------------------------------------------------ 00123603SL6H/A

-------- ----- ------------------------------------------- 00436203KQAM

STUDENTÓW zaocznych, Szczecin,
091/487-50-03.
■ 00744903USJ/A

-0032880380*0/6

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

00290103H0AG/A

01

KOSZALIN
al. Sienkiewicza 20, 76-200 Stupsk - 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

iL’iiJiMV 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

i&ilUHid p|. Wolności 10 - w godz. 9-16

Przetarg odbędzie się dnia 23.12.2003 r. o godz. 10.00 w Słup
sku ul. E. Orzeszkowej 1,1 piętro pokój nr 9. Kryteria wyboru
ofert - według kolejności pisemnych ofert na zakup. Zastrzega
my sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez
podania przyczyny.

—------------------------------------------------------------- 003/730380*0/*

I PRANIE, maglowanie w 24 godziny.

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

• branża motoryzacyjna ■ informacje pod nr tel. - 84 260 51 w. 73
- branża mechaniczna (łożyska) - inf. pod nr tel. ■ 84 260 51 w. 51
• pompy ciepła powietrze-powietrze - inf. pod nr tel.- 84 260 51 w. 50
- armatura instalacyjno-sanitarna - inf. pod nr tel. - 84 260 51 w. 64

CENTRUM Laserowe, chirurgia ogólna,
estetyczna, USG. (094) 340-31-50;
0605-284-307. Pajączki, brodawki,
zmarszczki, trądzik, żylaki, nerwobóle.

DYWANÓW, tapicerki,

Spółka z o.o.

Ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż
materiałów według cen ewidencyjnych w poniższych
branżach:

—---------------------------- ----- -------------------------- 004126O3K0AG/A

ANGLIA: edukacja opiekuńcza - wyna

CZYSZCZENIE/SPRZĄTANIE

* *«/*

------------------------------------------------------ —— 000053038088/*

markizy, napędy, bramy.

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie
parkietu. 0-59/84-32-038,
0-601-61-40-93.

*

00 17203 0

BEZBOLESNE leczenie stomatologiczne,

USZCZELNIANIE drzwi wejściowych.

SPRZĄTANIE - przychodnie, gabinety,
biura, firmy. 0-693-549-134.

84-24-884 Słupsk - żaluzje, rolety,

0O4747Q3KOBH/A

Terapii Alergii (testy, odczulanie, spiro
metria, EKG). Koszalin, 3425-091.

0-501-030-942.

------------------------------------------------— OOllWHSLBH/A

DAM PRACĘ

DRZWI/PODŁOGA/ŚCIANA

------------------------------------mmmm
ALERGOSAN - Ośrodek Diagnostyki

--------------------------------------- ------------—— 00853303USJ/1

00480703B0BH/B

SCHODY - producent. 059/842-66-71.

— --------------------------------------------------------- -omimoAiyA

- - - - - - - —fj-- - - - - - - -

tyczne Bastek Krzysztof. Lekarz stoma
tolog Gąsecki Tomasz, chirurg stomato
log Mruczyński Jarosław, specjalista ortodonta Mruczyńska Magdalena. Ko
szalin, Piłsudskiego 31, 346-16-44;
Darłowo, Żeromskiego 7, 314-62-05.

protetyka, zachowawcza, raty. Koszalin,
Modrzejewskiej 13/2, 094/346-58-30.
—---------------------00289103K06H/E
CEBULA Dorota i Witold - Gabinet Sto
matologiczny - pełen zakres, lasery, ul
tradźwięki. Poniedziałek, środa, piątek
16-18.30. Koszalin, Zgoda 9/04,
340-22-61, 0-602-32-10-64.

PRZEMIAŁY, aglomeracja tworzyw
sztucznych. 0-506-069-279

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

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

--------- ------ -- ----------------------------------------- ------ 001618038088/E

A GABINETY Stomatologiczno - Prote

ALARMAUTO; Słupsk,

99

76-200 Słupsk, ul. El. Orzeszkowej 1
tel. 059/ 84 260 51 do 57, fax 059/84 222 07

---------—-------------------------------------------------- 00*77903*088/1

PRACA

--------------------------------------------------- 00462803806H/*

I! Gabinet chirurgiczny. OZONOTERA
PIA. Choroby odbytu, naczyń, stawów:
diagnostyka i leczenie. Brodawki, ku
rzajki, włókniaki, wrastające paznokcie,
odciski - laserowo. 094/3412-875,
0-602-187-867.

- oomroiusi/i

------------------------------------------------ -------- ---— M722303US*/*

—•

ZDROWIE

WYNAJMY okolicznościowe kraj i zagra

Filip”: wkłady, montaż, Koszalin, Lutyków, 094/347-50-27, 0-508-399-904.

ul. Plawieńska 7

www.tur-plast.com.pl

DO wynajęcia dwupokojowe, umeblowa
ne. 059/84-22-245.

- 00065303US8/*

PRACOWNIA kominków, mebli „Cyprian

CZAPLINEK

CZAPLINEK

------------------------------------------------------------------ 00tt0003*08«/0

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

- przeprowadzki, winda

------------------------------------------------------ ------ — 00*05603*0*0/*

M1JMMSISM

---------------------------------- —---------------------------- 00480003K08H/E

-----------------------------------------------------------MJsarojsisM

ul. Lechicka 39
TEL. 342-09-45

AJ-POŁAWSCY 059/8-402-402

KUPNO MIESZKANIA

KOSZALIN

TUR-PLAST

2-P0K0J0WE

—-------------------------------------------------- MMMMMM

DOM bliźniak, nowy, zdecydowanie.

TEL. 354-55-13

POKÓJ do wynajęcia. 0-59/840-30-70,

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

I 0-602-284-693. Meblowozem

INNE

—---------------------------------------------MMMMMM

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

KUPNO DOMU

00330903S*S|/<

ropa Zachodnia. Tel. (071) 385-20-18.
-----------------—--------------------- 00229703mB/A

------- ------------ ------------------------------------------ — 002663O3AOBH/C

nica PKS Koszalin, 34-78-781.

-----——............................. ....................

00479803K08K4B

ZWROT podatku z pracy - Niemcy, Eu

I! Brodawki, kurzajki, zamykanie roz
szerzonych naczynek na twarzy, inne
00347103M4M
LASEROWO. Alergiczne testy, odczula
nie. CHIRURGIA, NEUROLOGIA BICOM-MED, Koszalin, Piłsudskiego 73
(0 prefiks'94) 340-49-40.

-------------- -- ------------------------------------------ 0039960380*1/1

059/846-11-10.

dostawczy - izoterma lub gotowość
do stosowania. 059/842-94-62,
0-691-43-72-33. Kontakt w sobotę
godzina: 10 - 12.

GABINETY

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

0-605-824-667.

ZLECĘ usługi transportowe (samochód

00674203US1/*

—...................................

-------------------------------- — oojjrrrasisM

ul. Koszalińska 52 c

POKÓJ do wynajęcia.
0-59/84-21-975.

00341903SISM

NCW - skup, odzysk wierzytelności.
(094) 343-89-40.

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

-------------------------------—--------------MMMMMM

----------------- --------------------------------------- MMMMMM

BIURO rachunkowe. 0-59/84-34-926,
0-504-038-926.

---------- —------------------------------------------- 00330I03SISM

POKOJU poszukuję.
Słupsk 842-79-50.

0-505-056-134

— 002S8103KOKB/B
BIURO rachunkowe MODUS Słupsk,
Kilińskiego 45, p. 12, tel. 84-17-050,
0-692-681-743, 0-609-182-868 poleca:
usługi księgowe, płace i kadry, elektro
niczny przekaz do ZUS, wnioski kredyto
we, pozyskiwanie funduszy z progra
mów Uni Europejskiej.

OSOBOWYM, dostawczym.

POKÓJ do wynajęcia Słupsk,
0-609-567-957.

----------------------------------- -- --------------------------- 00480103KOBH/A

nia, 059/845-30-69.

HYDRAULICZNE. 059/84-44-881,

----------------------------------------- muimusj/»

059/845-55-63.

AKCEPT, skuteczne ściąganie zadłuże

MJ5I003SISM

GLAZURA, remonty, 059/858-26-06,
0-696-647-305.
------------------------------------------ owiimKW/*
HYDRAULICZE - kompleksowo, tanio.
0-59/842-42-28.

„SERWIS-DACH" SŁUPSK, POPRZECZ
NA 7, TEL/FAX 0-59/840-23-60. DA
CHÓWKA CERAMICZNA, CEMENTOWA,
BLACHODACHÓWKA, OKNA DACHOWE,
PAPY, RYNNY, IZOLACJE DACHU, CEGŁA
KLINKIEROWA.

ZATRUDNIMY serwisanta elektronika.

TRANSPORT

-■

---------——-------------------------— MMMMMM

WYNAJEM-MIESZKANIA

SPRZEDAŻ INNE

003213033*31/*

w klubie nocnym. Koszalin,
0-602-75-66-55, 094/340-58-99.
-------------------------------------------------------— 00391803ntfl

FINANSOWO-DORADCZE

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

0006**03us</*

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

ZAPRASZAM panie do współpracy

------------------------------------------------------------------ 00067403USR/A

KSIĘGI - podatki - ZUS.
0-59/845-32-66, 0-692-458-349.

Układanie. Słupsk, 0-59/843-43-20,
0-601-64-10-92. Kaliszewski.

-------------------------------------------------------- - (W2S403*0*ł'i

PODCIŚNIENIOWE. Najtaniej!
0-59/84-12-736, 0-505-205-246.

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

CYKLINOWANIE bezpyłowe.

MMMMMM

SKLEP wolno stojący blisko centrum

99'

„FRESCO”. TAPETOWANIE NATRYSKO
WE, REMONTY. 059/8-456-888;
WWW. FRESCO. SŁUPSK. PL

i -----------------------------------„Remonty". 0-604-228-115.

----------------------------------------------------------- MM9M3USM

GABINET kosmetyczny z wyposażeniem

ALARMY: domki, dacze, mieszkania,
auta, garaże, do 500 zł.
0-502-293-100.
------------------------- j---------------- 00138303SLBH/A

- 00W1M3LSM

we, na małą produkcję w Centrum
„Za Rzeką’ Słupsk, Kilińskiego 31,
059/840-36-55

13

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

nad sklepem „Rossman” (wejście od ul. Boh. Warszawy)
tel./fax (094) 37 403 11
Punkty przyjmowania ogłoszeń do „Głosu Pomorza”
KOSZALIN:
„AGENCJA REKLAMOWA Andrzej Klkta” tel. 340 46 20 (do 9.30 i po 16)
"o5!8C8?R,NFO”’ uI- Władysłavva 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
.BERNI-ul. Drzymały 10 (sklep PANASONIC) tel. 34105 02, fax 345 75 37, kom. 0601558 563
„EKOLAM ul. Zwycięstwa 137 „Związkowiec" - parter, tel./fax 346 07 55 (7.30-17)
„MEDIA PARTNER" J.M. Ćwiek, tel./fax 346 67 77 (całodobowo)
„MEDIA PRESS” Agencja Reklamowa, ul. Zwycięstwa 6A/p24, tel. 342 78 51 w. 294 (8-15)
„NO - KAR” tel./fax 347 04 27
„PIK" Agencja Usługowo - Reklamowa, ul. Zwycięstwa 106-108, tel./fax (094) 342 41 72 (9-16)
Białogard
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)

(budynek Biblioteki), tel. /fax (059) 862 55 88
Punkty przyjmowania ogłoszeń do „Głosu Pomorza”
SŁUPSK: „Agencja UNIPRESS" ul. Wojska Falskiego 29A (dawny biurowiec PKP),
tel./fax 842 89 54, 841 27 00, tel. 843 64 36 (cała dobą)
„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. 81 44 220 (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 F*omorza” www.glos-pomorza.pl oraz do wydania
internetowego ogólnopolskiego dziennika „Rzeczpospolita" - serdecznie zapraszamy!

14
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Menu na stronie WWW

4

HOTEL

RYJ A
OK

Cena obejmuje:

Promenada Gwiazd 34

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

Tel. (091) 3280106, 3280098; Biuro 3280912, Fax 3280914

www.hotelslavia.pl

BEZPŁATNIE! Operacje: przepuklin,
tarczycy, żylaków. Laparoskopia.
Kruroskopia. USG. Konsultacje
i zabiegi ortopedyczne i neurochirur
giczne. Koszalin, Szczecińska 32,
informacje: 343-40-64;
rejestracja, 0-603-990-401.

---------------------------------------muirwioiw
PROTEZY dentystyczne w 3 dni.
Gwarancie. Stupsk, 059/842-36-77,
0-609-85-00-59.
---------------------------------------- MHMMKM
ŚWIĄTECZNA promocja - SANATUS zniżki na zabiegi: akupunktury,
świecowania, masażu, rezonansu
magnetycznego. Ponadto polecamy:
badanie diagnostyczne aparatem
OBERON, zabieg głębokiego
płukania jelita grubego.
Koszalin, Andersa 26, 346-33-63,
Słupsk, Kopernika 18, 841-44-90.
----------------------------------------- «Mimum/t

WWW. ESTMED. KOSZALIN. PL.
Korekcja zmarszczek, peelingi,
nadpotliwość, odchudzanie - promocja,
0-602-773-762.
— -- --------------------------------- -------------- momom/K j

O04O12O3NOW8

Certyfikat ISO 9001:2001
Infolinia: 0601100777 YYWW.C#nfrum-MŁtdU,Dl

PROFESJONALNE szkolenie przedłu
żania, modelowania paznokci, pedi
cure leczniczego. Koszalin,
tel./fax 094/345-20-96.
HUMMMW

INNE
B0T0X Błyskawicznie zredukuje twoje
zmarszczki. Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Irena Kotarbińskiego 10.
059/844-34-06
————————— MMMM*»

Inlormotydit« • Rachunkowo« • BHP
Prawno Adminhtrrxyjna • ArchHaktury (program
Aulo CAO, Corel) • lurystyano Hotilariklo
Koimetyana • Multimedia i Organizacja Roklomy
DaIMtywów i Ochrony Rutkowkl&Cnrwtfhki
Pracownika Socjalnego • Rolniczo • Fizjoterapeuty

BH4549

ALKOHOLOWE odtruwanie.

0-59/84-44-114.

0-608-225-613
. mmu»t

ummMit

■

TOWARZYSKIE

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

gły, 091/322-25-08, 0-605-082-419.

Opimus Inrach, 094/347-40-86.

------------------ ---------------------------------- -------------00412903*0«^

Ml HAVANA. Ustka, 0-601-64-43-94.

—-------------------------------------------------------- 00151003K08N/A

-------------------------------------------- -——— mimusvt

PRYWATNIE.
0-508-248-489

mmmua/t
PRZYJEDZIEMY. 0-504-641-678.

Słupsk, zatrudnię.

— 0W2JMJKQMVA

SARA. 0-698-249-668.
-------OOOflWOJUSA/4

TRZYDZIESTOLATKA,
0-501-920-108.
------ 0W1790W0r»(i/A

ZADZWOŃ, przyjedziemy:
0-507-560-640.
— mmim

—■ .

tOMsiotustn

DŻESIKA Słupsk, 0-606-426-664.

POZNAJMY SIĘ

059/842-60-98.
----------------------------------------------------- mmm/i.
POZNAM przyjaciela, wykształcenie
GOLUTKA, Kołobrzeg,
wyższe, 50-65 lat. 0-505-605-983
0-692-964-998.
---------------- -—--------------------------- MMMMM

—

trumnami»

GOSIA. 0-692-573-104.
-------- ------------------------ —.... 000MM31J3O/B
KAMA. Słupsk 0-503-47-98-14.

-———-------------------------------- wmmjH/t
KOBIECA 25-latka.
Słupsk, 0-694-105-347.

UROCZYSTOŚCI
ORGANIZACJA IMPREZ

- OOOMOUUAI

- miMOWOM/A

BAL sylwestrowy Poddąble Ośrodek
Wczasowy Lazur. 0-S06-839-638,
059/846-13-40.

NICOL.

-------------------------------- r-'

Słupsk 0-698-147-519

DOM Weselny.

NIGHT Club. Koszalin, (094) 348-06-47.
Zatrudnimy, zakwaterowanie.

- mumnm*
FRANCUSKI, wioski - tłumacz przysię

........ .. ■

CZARNULKA.
0-697-326-558.

— ooMirouw*
«KKU03US4B

III! Atrakcja Studio 2000, sauna,
jacuzzi, Kołobrzeg, 35-814-48.
Zatrudnię.
---------------------------------- — mmmmi

NAUKA JĘZYKÓW

! 0-605-317-508.
.... ■■■ 1
■
...

KRZYSZTOF paniom,
0-69-232-09-28.

BOGDAN SOS szukam żony.

SPRZEDAŻ

------------------------------------------- oooraowow«

ANIA, 0-603-705-198.
----------------------------- —— 00HM0MW4«
BLONDYNKA. Słupsk,

oojzemiiowz

' - —........ ......................................................... OOOM203KOW*

0-504-512-507.

GINEKOLOG, zabiegi,
bezzabiegowo, zabiegowo,
0-603-666-954,

—

ROZRYWKA/ RELAKS

0-608-526-118,

----------------------------------------------------------00446003K06H/A
- <#4M503K0aK/4

| Pilnie zatrudnię.

dów: osobowe, mikrobusy, autokary,
koncesja, kraj, zagranica.
094/354-26-77, 0-601-555-174.
U-461
--------------------------------------- MOiMMOtW

SZUKAM sponsora.

E - 650;. 0-59/845-37-37,
0-501-334-323, sms - całodobowo.

ESPERAL, obdukcje,
094/342-02-42.

AGNES Kołobrzeg 35-163-64.

GLOBTOURIST - wynajem samocho

0-503-324-542.
mmmmi

' mmmom/t

------------------------------------------------ OOOfflMUM

BIURA TURYSTYCZNE

SZKOŁA jazdy. 059/84-33-963,
--------------------- — -- --------- muoww*
TOMCIO. C - 790, C + E - 990, B +

Narkomania. 059/847-50-68,
0-602-46-86-31.

— ....
■
23-LATKA 0-697-114-996

----- :-----------------------------—— mumm
35-LATKA. 0-506-365-459.

MATRYMONIALNE

MATEMATYKA.

oooMoxcauyi

POMYSŁOWA 20-letnla. Słupsk,

| Zatrudnię. Zakwaterowanie gratis.

TURYSTYKA

KOREPETYCJE
AUTO - Nauka Tkaczyk.

0-603-756-330.
- mmmm

-------- mmmm

konferencje, noclegi. Koszalin, Falata 34,
tel. 345-13-21, fax 346-46-81.

NAUKA JAZDY

0-696-158-006.

.....
■■
■
OOWWOJUSyA
I Violetta. Kołobrzeg, 35-171-70.

Słupsk 843-63-80,
0-601-558-236

—;------------------ •----------------------AAorketingu i Reklamy • Architektury Wnętrz
Sekretarsko Asystenckie • Menedżerskie
Dziennikarskie • Rachunkowości i Finomów
Zarządzanie Personelom • Barman • Koln«
Mosoiu Leczniczego • Obsługi Celnej i Sp«lyc|i
Rysunku i Malarstwo • Logistyki • Menedżera
Gostronomii • Fotografii Reklamowej • Fryijentwo
Konserwator Mobil i Zabytków
Sprzedawca Handlowiec • Stylizacji i Wizaiu
Wokalno Aktorskie

PATRYCJA

i (zakwaterowanie).

NAPRAWA, modernizacja.

HOTELIK Gwardia - przyjęcia, bankiety,

------ OOHOZOJKOfflfl

Ginekolog, zabiegi.

I ROMANTICA-CLUB p/Ustką.
| 0-504-172-480. Zatrudnię

BILETY - www.cmpa.pl,
094/346-29-26, 346-24-04.

NAUKA

RONDO. 0-59/84-39-126,
0-501-03-03-69.

U425

SERWIS

POLICEALNE STUDIUM

094/347-11-77_________

INNE

Mmi

Uprawniała
Sikoły hJbłłcmę/

tul: 094/348 14 22 do 24

GABINETY KOSMETYCZNE

/
\/ 7

* cena bez pakietu pobytowego

75-601 KoszaHn ul. Zwycięstwa 113,

URODA

a
yl

-

— --------------------------- ------- «UÜIOJKOW»
PRAXIS Lecznica Chirurgiczna.

ŁUSZCZYCA, BIELACTW0,
0-601-214-388.

(/

BAL. SYLWESTROWY - 320 zł *

SPRZEDAJEMY PRYWATNE APARTAMENTY 60M OD
ODTRUWANIE alkoholowe, również
w domu pacjenta. Esperal.
0-602-706-553.

-

OLA Słupsk.
0-698-249-682.
- HOCMMWOUVA

OLA. 0-501-805-352.

own»»«/!

PARA BI.
0-501-93-62-88.

mmiuu/i

094/347-11-77.
rniTKimnnn
SYLWESTER - 175 zł za osobę.
Arka, Jarosławiec,
tel. 0-604-460-102,
0-696-443-114.
------------------------------------------------- —i— OOMOlOMt/A

USTKA - Imprezka sylwestrowa.
Pensjonat 8 pokoi + salon
na zabawę do wynajęcia.
059/ 8147-230.
------------------------ ----------------------------------OMMJOMDASffl

OKAZJA!!!!! PONAD 700 ARTYKUŁÓW W NIEWIARYGODNIE NISKICH CENACH
„ t
ZAPRASZAMY DO NASZEGO KIERMASZU MEBLI W SŁUPSKU
"Ü5 **» W OBIEKTACH SŁUPSKICH FABRYK MEBLI PRZY UL. KRZYWOUSTEGO
<
Najlepsze zakupy
-najlepszym prezentem

76-200 Słupsk
ul. Krzywoustego 8
tel. 059/843 40 04
fax 059/843 37 76
sekretariat@meble.slupsk.pl

Zapraszamy do naszych Salonów Meblowych a-LD-i Meble
w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej 211
i w Komornikach k. Poznania przy ulicy Poznańskiej 140
MEBLOŚCIANKA BLITZ V

OFERTA MEBLI PODLEGA STAŁEJ ZMIANIE - ODWIEDZAJ NAS CZĘSTO A NICZEGO NIE PRZEGAPISZ
KS1375

Ogłoszenia

PIĄTEK - NIEDZIELA, 19-21 GRUDNIA 2003 ROKU

CHOINKI - hurt. 0-600-37-42-46.

BIZNES

CHOINKI - hurtowo, dowóz na miejsce,
0-600-232-037.

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

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

----------------------------------------- - nucjojsjw
KREDYT hipoteczny, samochodowy.
0-59/841-2140.
——-------------------------------- umwjyi
KREDYTY. 0-59/842-92-38.
■"

■ ■■■

■■ —

---------------------------------- — «mmmmi
HURTOWNIA fajerwerków Słupsk,
Zaborowskiej 67. 059/84-55-498,
0-605-05-01-78. Czynne 7 - 19.
Zapraszamy do współpracy detallstów.
DuZy wybór.

00826403USJ/A

—■

■

00791303US4/4

QS KREDYT - GOTÓWKOWY, SAMOCHO
DOWY. SŁUPSK GALERIA PODKOWA IIP
059/84-03-470.

■1

'

"i

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

0041MMMW4

KOMIS. Wyposażenie sklepńw, chłod
nictwo, budowlane, gastronomia, AGD,
masarnlcze, piekarnicze. Kupujemy! II
Zamieniamy! II Słupsk, Lutosławskiego 5,
0-505-171-321.
----------------------------------------- OWM/OMIrt
KOŻUCHY oko, kurtki, płaszcze skórza

USTKA. Kredyty 059/814-74-54.
-------------------------------------------umimm

LOMBARDY
LOMBARD. Stupsk, Norwida 19,
059/84-362-14.
......................................

-

wmooinm/»

ne. Super promocja do 30. XII. 03. DuZy
wybór kołnierzy. Producent. Manhatan
Ip boks 58.

ZWIERZĘTA
DOMOWE
BASSETY szczenięta, 0-602-38-31-06.
----- ------------------------------------ MMMWIt
COCKER spaniele złote. Słupsk
059/84-35-091
ooMmat/t
DOGI de bordeaux szczenięta,
0802-38-31-06.
— ------------------------------ 1— mimtm/c
DOGI niemieckie - piękne, czarne (płaszczo
we), szczeniaki - suczki, bardzo tanio sprze
dam, 094/3581448,0604408-530.
owmwonM
PINCZERKI. 0604-299-652.

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

DAM PRACĘ
ZATRUDNIĘ do sklepu z odzieżą dziecię
cą. Hala Banacha boks 6.

SPRZEDAŻ

————------------------------------------------------ OOOS7903US8/3

BRUKIEW, 094/36-47-004,
0-608-508-395.
- 00466403K0BH/A

Serdeczne podziękowania ordynatorowi OlOM-u Waldemarowi
Saslukowl, pielęgniarce Barbarze Poznańskiej oraz całemu ze
społowi tego oddziału za okazane serce I troskliwą opiekę nad

JERZYM SZADKOWSKIM

--------------- —-- ------------------------------------------ »1IM0JK0«

NAGRZEWNICA elektryczna, 2x9kW.
0-601-928-642.
—"

---------------------------------------------------- oooMsoiua

-------------- ---------------------------------------------------OMMJOIUS*

PRZEMIAŁ HOPE, PP (wtrysk).
0-506-069-279.
--------------------------------------- — wworoM««
SIATKA ogrodzeniowa. 0-59/846-11-10.
—------------------------------------- - OOMUOJIW
SIATKI, słupki - produkcja. Transport
gratis. 0-59/810-29-07.

......... - ... aUMMM«M

ROTTWEILERY. 059/8148-157.
-------- --------------------------------- «xjmomäw
SHAR-PEI szczenięta, 0602-38-31-06.
002649ÜJKÜMVA

SZNAUCERY średnie, 094/314-9646,
0602-501449.

-------------------------- i------------ ------------ OMMOMMitt

------

YORKI - pieski, 0698-242835.

SIATKI, słupki, druty - kolczasty. Produ
cent. Transport gratis. 059/ 847-13-44,
847-16-42.

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

mmmmii

YORKI, 094/35-117-28.
------------------------------------------------------------------ J0(!«03«0#t4l

HODOWLANE
25 prosiąt. 0-505-696-460.

- 00!«riU«WW

INNE
BIAŁY schar-pei roczny, złamany ogon zaginął na ul. Kilińskiego. NAGRODA.
0-59/84-20-121.
---------------------------------------- -------------------------- 0035500JSISM

■

■

-

................ 0MMM3USM

------------ —------------------ ----- courxuwy»
SPRZEDAM kiosk handlowy.
Tanio 059/84-31-624
—----- ——-------------------------- 0008M03USIW
STOŁY bilardowe, akcesoria, 0607-801-521.
■--------------------------------------- — OUmOUOKi/k
STUDIO Regina, Szczecińska 68, wy
przedaż ekspozycji, 059/8456-905.
----------------------------------— m/imnou/k
WORKI foliowe - producent. Słupsk,
Sportowa 61, 0-59/84-53-226,
0-604-208-414.
--------------------------- :--------------------------------------omno3usi/i

WYPOSAŻENIE sklepu 0-59/840-34-64,
0-505-69-79-67.

UŻYWANE

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

000/1503USg/A

WYPRZEDAŻ mebli tapicerowanych Roberta. RDT.

SPRZEDAM
KREDENS, komoda, stół, krzesła, fotele
i kanapa (skórzane), sekretarzyk, ława,
telewizor, video, mikrofalówka.
094/343-48-77.
—------------------------------------- mutmm/k
MEBLE AGD, RTV. Ustka, Słupska 7;
059/814-81-14.
— -------------------------------------«mmmm/i

-------------------------------------------------------------— M3SSJ03S1SIW

ZEGARY ścienne, zegarki na rękę oferu
je „Fonik”. Koszalin, Andersa 2,
094/342-32-95.
------------------------------------------OOłJWOJKOKW

KUPNO

nii pogrzebowej i Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikatji Samochodowej w Bytowie informuje

SPRZEDAŻ
! Najtaniej materiały hydrauliczne. Hur
townia Santex I, Poznańska 42 przy sa
lonie Seata. 059/84-13-260, plac Bro
niewskiego 14, 059/842-85-10.
----------------------------------------- OMSUOMOBW

Sprzedaż, doradztwo oraz obsługę serwisową

mojego Męża

prowadzą wyłącznie Autoryzowani Dealerzy:

składa

___________________

Żona z Rodziną

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,

OBWIESZCZENIE 0 LICYTACJI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu unieważnia
przetarg ofert z dniał 5.12.2003 r. i podaje do publicznej wiadomości, że dnia 23.12.2003 r. o godz. 13. w Czerninie 69 gm.
Dygowo w celu uregulowania należności na rzecz wierzycieli
chomości zajętych w dniu 06.11.2003 r. należących do „TRIUMWIRAT" spółka z o. o. z siedzibą w: Czernin 69, 78-113 Czernin:
1. BECZKA ASENIZACYJNA
2. WÓZEK DATSHUN

1 szt.

wartość szac. z VAT

1.000,40

1 szt.

wartość szac. z VAT

8.000,80

3. WÓZEK MITSUBISHI

1 szt.

wartość szac. z VAT

10.000,30

4. WÓZEK WIDŁOWY

1 szt.

wartość szac. z VAT

3.500,20

5. UFłZĄDZENIE WIELOF RICH

1 szt.

wartość szac, z VAT

1.000,40

6.KOMPUTER Z DRUKARKĄ

1 szt.

wartość szac. z VAT

800,30

7. KOMPUTER MK CEL

1 szt.

wartość szac. z VAT

600,20

podróżnych, iż dnia 02.01.2004 r. (piątek)
w Bytowie i w Miastku komunikacja będzie pro
wadzona jok w wolne soboty. Natomiast
10 stycznia 2004 r. (sobota) komunikacja w Bylowie będzie prowadzona jak w dzień roboczy
z uwzględnieniem kursów szkolnych.

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.

Nr 1 na świecie.

REKLAMA

Prezydent Miąsts Kołobrzegu informuje, że

8. KOMPUTER Z DRUKARKĄ

1 szt.

wartość szac. z VAT

700,30

1 szt.

wartość szac. z VAT

300,10

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kołobrzegu

10. KOMPUTER MK CEL

1 szt.

wartość szac. z VAT

300,10

wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zby

11. DRUKARKA FISKALNA

t szt.

wartość szac. z VAT

300,10

cia tj. dz. nr 190/2 położonej w Starym Borku, gmina Ko

12. KOMPUTER

1 szt.

wartość szac. z VAT

500,20

łobrzeg za cenę 10.400 zł, zbywana w trybie bezprzetargo-

13. KOMPUTER Z DRUKARKĄ OKI

1 szt.

wartość szac. z VAT

800,30

14. PRASA DO TWORZYW

1 szt.

wartość szac. z VAT

3.000,00

15. ZGNIATARKA DO TWORZYW

1 szt.

wartość szac.a z VAT

8.000,80

16. ZGNIATARKA DO TWORZYW

1 szt.

wartość szac. z VAT

8.000,80

1 szt.

wartość szac. z VAT

8.000,80

18. MŁYNEK DO TWORZYW

1 szt.

wartość szac. z VAT

3.500,20

19. CENTRALA TELEFONICZNA

1 szt. wartość szac. z VAT

20. KOMPUTER
21. SIEĆ KOMPUTEROWA

1 szt.

22. ZBIORNIK NA PALIWO

1 szt.

wartość szac. z VAT

800,32

23. ZBIORNIK NA PALIWO

1 szt.

wartość szac. z VAT

3.000,00

17. ZGNIATARKA DO TWORZYW

1.799,50

wartość szac. z VAT

1 szt.wartość szac. z VAT

500,20

BH4790
3*'............

PKS sj

24. ZESTAW MEBLI

1 szt.

wartość szac. z VAT

3.000,00

25. MEBLE BIUROWE

1 szt.

wartość szac. z VAT

3.200,10

26. POJEMNIK NA OLEJ P

463 szt. x 82,00
46.318,50

Cena wywołania I licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej. Gdyby I li
cytacja ruchomości wyznaczona na dzień 23.12.2003 r. nie doszła
do skutku to II licytacja odbędzie się 29.12.2003 r. o godz. 13. wówczas
cena wywołania wynosić będzie 1/2 wartości szacunkowej tych rucho
mości. Zajęte ruchomości można oglądać w dniu licytacji od godz. 12. 30
do 13. w Czerninie 69. Wadium w wysokości 1/10 wartości szacunko
wej należy wpłacić w dniu licytacji do godz. 13. do rąk poborcy skarbowego.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

liPSK Ul. Piłsudskiego 74

tj. Od 22.12.2003r.do 2.01.2004r.
W dniach 22, 23, 29, 30.12.2003r. (poniedziałek - wtorek)
- komunikacja będzie prowadzona według roboczego rozkładu
jazdy oprócz kursów szkolnych.
W dniach 24 oraz 31.12.2003r. (środa) - komunikacja
będzie prowadzona według roboczego rozkładu jazdy oprócz
kursów szkolnych, w ograniczonym zakresie do godz. 16:00
W dniach 25.12.2003r. i 1.01.2004r.* (czwartek) - komunikacja
nie będzie obsługiwana (*za wyjątkiem wybranych kursów dalekobieżnych.)
W dniu 26.12.2003r. (piątek) - komunikacja będzie prowadzona
jak w dzień świąteczny z ograniczeniami niektórych połączeń.
W dniach 27 oraz 28.12.2003r. (sobota - Niedziela)
- komunikacja będzie prowadzona według rozkładu jak w soboty
i niedziele
W dniu 2.l.2004r. (Piątek)- komunikacja będzie prowadzona
według roboczego rozkładu jazdy oprócz kursów szkolnych.
Szczegółowe informacje na dworcach PPKS Słupsk.
Telefony:Słupsk 842 42 56, Lębork 862 19 72, Sławno: 810 36 50

Dowód nadania zlecenia
ogłoszenia
do „Głosu Pomorza”

na ogłoszenia drobne
Zlecam zamieszczenie ogłoszenia drobnego POCZTA POLSKA
w najbliższym wydaniu „Głosu Pomorza"

Dowód dla poczty

POCZT* POLSKA

-

OPŁATA

kupon promocyjny

CU

(dopłata 100 %)

[8 NASZE RUBRYKI - zaznacz x
□ SPRZEDAŻ
□ KUPNO
□ ZAMIANY
MOTORYZACJA
NIERUCHOMOŚCI
□ USŁUGI
□ NAUKA
□ MEDYCZNE
□ MATRYMONIALNE
□ PRACA
□ INNE
□ ZGUBY
□ TURYSTYCZNE

B

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

(ilość stów).......x (cena 1 słowa)...........zł = (opłata) .........zł
□ LOMBARDY
□ KOMPUTERY
(ilość emisji)
x(optata)............zt
□ NAUKA JAZDY
(do zapłaty brutto)........................... zł
□ BIZNES
□ NASZ REGION
□ BUDOWNICTWO
Imię i nazwisko lub nazwa firmy
□ ROLNICTWO
S□ UŻYWANE SPRZEDAM
□ UŻYWANE KUPIĘ
!{
miejscowość, kod - poczta
Wymienione rubryki posiadają podrubrykl.
Ogłoszenia zostanie wydrukowana
w podrubryce zgodni« z Jego treścią,
wg decyzji „Wydawcy”.

Biuro Ogłoszeń „Biotu Pomorzu", 75004 Koszalin, ul. Mlcklswlczs 24

N&
<D |

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

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

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

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

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

ozn. kod.

NADAWCA

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

(ulica, nr domu, nr mieszkania)

poczta

złotych

ozn. kod.

poczta

gr..........
złotych

słownie
złotych

gr..........

słownie
złotych

groszy
jak wyżej

Biuro Ogłoszeń „Głosu Pomorza"
s 75-004 Koszalin, uł. Mickiewicza 24

groszy
jak wyżej

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

.........
ulica, nr domu, nr mieszkania

£8

a

telefon

podpis

i'v

POLSKA

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

(ulica, nr domu, nr mieszkania)

I wydanie magazynowe

nadania zlecenia
POCZT*
ogłoszenia do „Głosu Pomorza”

OPŁATA

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

NADAWCA

L

....
-f
www.pka.»luD«k.Dl

ł^P»1*

G4822

ZLECENI

wydanie zwykłe

7*3!

PKS w SŁUPSKU INFORMUJE PT PODRÓŻNYCH
o funkcjonowaniu komunikacji PKS SŁUPSK
w okresie Świąt Bożego Narodzenia I Nowego Roku

10.000,30

BH4794

Wpisz treść ogłoszenia drukowanymi literami,
każda w osobnej kratce (zaznacz znakiem x przerwę między słowami)

STIHL

9. DRUKARKA FISKALNA

wartość szac. z VAT
ZEGAR stary stojący, duży. 0693-142-914
---------- --------------------------------------------------- OOMlJUStyl

ROŻNE

ANDREAS STIHL, ul. Poznańska 16, Sady,
62-080 Tarnowo Podgórna, www.stihl.pl, tal. 061 816 62 16

tas, firmie „Zieleń Miejska” za profesjonalne zorganizowanie ceremo

odbędzie się I sprzedaż licytacyjna niżej wyszczególnionych ru-

PLAYSTATIN 2 z gwarancją. 825 zł.
0-693-467-038

GRATIS!

oraz wsparcie i pomoc w trudnych chwilach Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Księżom z Parafii Św. M. Kolbe, Joanitom i Cari

omroiusM

cja). 0-694-105-348.
-------------- --------------------------COONUMI
MEBLE sosnowe. KoZuchy. Koszalin,
Morska 53A, www.phurabka.pl

ROTTWEILERY szczenięta sprzedam.
060031-2540, 094/3543826

.......................

Do wybranych
modeli pilarek
spalinowych

śp.

LODÓWKO ZAMRAŻARKĘ Ardo (gwaran

---- ------------------------------------------------- OMMIOMUH

... .................. — " '

--------- 1---------- —------------------------------------- 00068303UW

ROLNICTWO

------------------------------------------------------------- — OOMOMJSIHZ«

LADA chłodnicza, szafa chłodnicza peł
na, uZywane rok, lodówko-zamrażarka
Zanussi. 0-694-838-287.

SKUP zbóż paszowych.
0-505-39 .asterix”, santa’ kupię.
0-601-662-974.

0030M03S1W3

0O«!»JSlSS-<

GARAŻE - blaszaki najtaniej! Trans
port, montaZ w cenie! 094/35-42-023,
069-034-39-75, 058/76-29-512.

KREDYTY. Ustka, 0-502-551-685.
1

OOI4m3SLBH/k

PROMOCJA!

--------------------------------------------------------- -------- 00024203KOOS/A

KUPNO

PARKING, abonament 80 zł, garaże
100 zł Tuwima/Wita Stwosza.
0-608-66-55-64 Słupsk.

DREWNO kominkowe. 059/84-71-901.
--------------—---------------------- oosHmsą'*
DRZWI wejściowe antywłamaniowe taniol. 0-501-030-942.

------------------ —— ■
oweracoaw
EXPRES-KREDYT. 059/840-22-72.

—■

MIKOŁAJ do wynajęcia. 0-501-33-37-78

CHOINKI szlachetne. Kobylnica, Witosa
68 (dojazd od Szczecińskiej) - 400m
od Reala; 0-604-436-906.

15

KOMBAJN zbożowy Forschnitt 514,
0-604-224-383.
i

-------------------------------------------------------------- — O00M5O3US&«

—------- —--------------------------------- ——-------- 0044?503K08tVA

! Natychmiastowe pożyczki
pod zastaw, nieruchomości, pojazdy.
094/340-23-08. 0-696-908-156.
——--------- —------------------- — msmw*
CHROBRY, Kredyty - Słupsk, Tuwima 23,
059/848-28-29.

----

INNE

----------------------- -—------— ixusurasisw

KREDYTY

drobne/ogłoszenia

podpis przyjmującego

podpis przyjmującego

nr nadania

nr nadania

16

Relaks
CZYCZYŁO
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PIĄTEK - NIEDZIELA, 19 - 21 GRUDNIA 2003 ROKU

WEEKEND

MOJA

KORRIDA

Premiera
iedy słucha się radia, ogląda te
samochód, uśmiechali się, siadali
lewizję czy czyta prasę, doznaje
za kierownicą, nieśmiało dotykali tasię czasami dziwnego wrażenia, żepicerki. Czy taki pokaz zasługuje
coś z tą naszą polszczyzną jest ńie
na rangę premiery? Jeśli tak, to
tak. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy,
gdzie dramaturg, reżyser, sceno
gdy jakieś znane nam sło
graf, inspicjent, sufler, gdzie
wo zaczyna funkcjonować
scenopis, umowne dekora
w innych znaczeniach czy
cje, kulisy? Niczego takiego
niespodziewanych kontek
nie ma, bo pokazanie nowe
stach.
go samochodu nie jest pre
Dzisiaj chcę zwrócić
mierą I nie ma nic wspólne
uwagę
na
niezwykłą
go ze sztuką teatralną czy
(w ostatnich latach) popu
filmową.
larność rzeczownika „pre
Podobne niestosowne
miera”. Jak wiadomo, słowo
określenia zdarzają się nie
to
oznacza
„pierwsze
mal codziennie. W listopa
przedstawienie utworu dradzie mieliśmy w Koszalinie
RAFAŁ
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maimnm mm m

w danej inscenizacji, w da

mm

nym teatrze; także: wyświe
tlenie po raz pierwszy nowego fil-

mu" (Uniwersalny słownik wyka
polskiego, Warszawa 2003, t. 3, s.
549-550). Tymczasem wszyscy wi
dzimy, że „premiera" zaczyna poja
wiać się tam, gdzie stosowniejsze
czy wręcz konieczne byłyby inne

ZAGADKA LOGICZNA

Kapitan w kuchni
Ale w kawalerce kapita
na Żuka, która kiedyś niemal

wymaga dokładnie trzech mia
rek i koniec.

Tydzień temu Kapitan Żuk

nak żelazną zasadę: golił tylko
tych mieszkańców miasteczka,
którzy sami się nie golili. Zasta
nów się, czy to możliwe?
Odpowiedź: Możliwe, goli
broda może być przecież ko
bietą.

musiał odpowiedzieć na pyta
nie pewnej dziewczyny. Ta re
zolutna kobieta opowiedziała
mu krótką historię na temat
pewnego miasteczka. - I żył
tam pewien golibroda. Miał jed

Bon do Parku Wodnego
„JAN" w Darłowie wygrał Ju
liusz Krajewski ze Słupska.
Nagrodę prześlemy pocztą.

spłonęła przez Czytelników,

Pomóżcie Kapitanowi, bo

którzy pomagali mu piec piz
zę, nie ma potrzebnych sprzę
tów do odmierzenia, zgodnie
z przepisem, mąki. Problem
apitan swojej nowej uko
ogromny, kapitan Żuk wpadł
chanej chciał przygotować
w popłoch.
, niesamowity posiłek, roman Jedyne bowiem co znalazł,
tyczną kolację przy świecach
to pojemnik mieszczący dwie
z wykwintnym deserem. Dese
miarki mąki i drugi mieszczą
rem miało być ciasto.
cy siedem miarek. A ciasto

czeka zrozpaczony.

na tropie

K

słowa, takie jak „debiut", „pokaz",

■

„wydanie", „odsłonięcie", „prezenta
cja" itp.
Ostatnio przeczytałem na przy
kład, że w Niemczech odbyła się
„prasowa premiera opla vectry kom
bi" - chociaż, jak wynika z relacji
oraz migawek telewizyjnych, nie by
ło tam aktorów, dialogów i monolo
gów, zawiązania akcji, punktu kul
minacyjnego,..; a cóż dopiero mó
wić o tak ważnej dla przedstawienia
teatralnego kategorii tragizmu - jak
widziałem, wszyscy jedynie oglądali

..prflmlur? p„mnlLn JAzaln

ntsudstMęjp" [w n DWU)

możne by lanhoeptownO,
Marszalka ze słrażakiem-odslanla-

nie jedynie w kontekście pojedynku

czem; usłyszałem wtedy ciekawy

komentarz: „Ale

kinol"). Kilka

na

stępnych przykładów potwierdza
zjawisko: „premiera nowego modelu
telefonu komórkowego", „premiera

nowego ogólnopolskiego dzienni
ka", „premiera Pucharu Świata
w skokach narciarskich",,,
Najwyraźniej „premiera" to kolej
ny modny, czyli nadużywany wyraz,
słowo dobre na (prawie) wszystko.
Takie beztroskie odnoszenie nasze
go wyrazu do nieodpowiednich kon
tekstów spowoduje oczywiście (czy
już nie spowodowało?) jego dewa
luację i zanik wyrazistości. A wtedy
- kto wie, czy teatry nie będą zaczy
nały sezonu... pokazem Hamleta
lub prezentacją Dziadów.,.
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NA TYDZIEŃ (19-25 GRUDNIA)
Jedynie w poniedziałek możesz mieć drobne kłopoty.
Z każdym dniem sytuacja zacznie się stabilizować,
a twój nastrój poprawiać, tak że spojrzysz na wiele spraw przychylniejszym
okiem.
byk

Ułoży się po twojej myśli. Gwiazdy są ci przychylne, try-

■Sfl w IV ■ 20 v skać więc będziesz entuzjazmem. Możesz działać
w kierunku, który sobie wcześniej obrałeś. Żadne siły
kosmiczne nie będą ci przeszkadzać.
bużkięt*

H

. ___________
Najważniejsze okażą. się. stosunki międzyludzkie.
Sta-

21 v - 20 vi j niesz się inicjatorem nowych kontaktów, które już

w niedalekiej przyszłości okażą się niezwykle cenne.
W drugiej połowie tygodnia czekają cię miłe niespodzianki.
Nie wszystkie sprawy potoczą się po twojej myśli. Nie
uda ci się bowiem wykorzystać szans, które się
przed tobą otwierają. Postaraj się więc być bardziej
spostrzegawczy i nie myśl tyle o swoich ograniczeniach, ale o tym, w jaki spo
sób możesz je pokonać. Humor wróci ci dopiero w święta.
rak

21

vi - 22 V«

lew

[23 VII - 22 VIII

Przedświąteczna atmosfera zapowiada się nerwowo.
Księżyca nie wróży ci dobrego samopoczucia.

nów

Brakować ci może sił nawet na wykonanie najprost
szych czynności, nie wspominając już o dodatkowych obowiązkach. Uważaj
na zdrowie i nie przepracowuj się. Trzymaj z Bliźniętami.

lui 23 V"1 • 22 ix

To nie będzie dla ciebie dobry czas. Bez przerwy zmagać się będziesz z pretensjami różnych osób. Postaraj

się puścić to mimo uszu, gdyż w przeciwnym razie sta
niesz się mało efektywny. Skup się na rzeczach najważniejszych. Zrób ostat
nie porządki, nie zapomnij też o niezbędnych zakupach.
Do wtorku atmosfera może być tak stresująca, że nie
trudno będzie o konflikt. Postaraj się trzymać nerwy
na wodzy, bo ewentualna kłótnia z domownikami mo
że okazać się naprawdę zacięta. W święta pójdzie już sprawniej. Nie tłum
emocji, ale też nie wylewaj na otoczenie wszystkich swoich żali.
waga

23 ix - 22 x
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skorpion

HIS 23 x - 2i xi

Mimo wcześniejszych nieporozumień kolacja wigilijna
uda się znakomicie. W pierwszym dniu świąt nie bę

dziesz się czuł tak komfortowo, jak to dawniej bywało.
Mimo to nie grożą ci żadne katastrofy. Jedynie w czwartek czekają cię drob
ne sprzeczki, z którymi jednak szybko sobie poradzisz.
Gwiazdy sprawią, że pozostaniesz w pogodnym nastroju. Również spotkania towarzyskie i te w gronię ro
dzinnym miną w przyjacielskiej atmosferze. Żadne
okoliczności nie będą w stanie zepsuć ci samopoczucia. W relacjach uczucio
wych również sprzyja ci dobra passa.
strzelec
22 xi- 21 XII

KH koziorożec
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To będzie jeden z przyjemniejszych tygodni. Ludzie
będą ci życzliwi, bo zapanuje między wami sympatycz
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Wyślij SMS-em rozwiązanie
krzyżówki na numer 7228

na atmosfera. Nie musisz się martwić żadnymi prze
ciwnościami losu. Znajdziesz czas na wypoczynek, poświęcisz się też swoim
ulubionym zajęciom.

ĘĘĘjĘ
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wodnik

201 -1» ii

Jeśli masz jeszcze w tym roku do zrealizowania jakieś
ważne ambicje, nie odkładaj ich na później. Teraz bo

wiem zabrzmi dla ciebie ostatni dzwonek. Przed świę
tami nie planuj żadnych spotkań rodzinnych ani towarzyskich. Nie wyniknie
z nich dla ciebie nic dobrego.
BJl

ryby

BAI 19 u - 20 iii

Zwali ci się na głowę tysiące spraw. Jednak nie wzbudzi to w tobie ani sprzeciwu, ani nerwowości. Działać

będziesz dość odważnie, energicznie, a chwilami na
wet brawurowo. Otoczenie będzie zaskoczone twoimi postępami. Ostatnie
decyzje w tym roku podejmuj błyskawicznie.
URAN

SMS-e
ogłoszeni
drobne
do
„Głosu

Pomorza"

Do wygrania

o następującej treści:

prezent-niespodzianka

gp krm28 hasło, imię
nazwisko i adres
Przykład: gp krm28 kondycja
Na SMS-y czekamy do 24 grudnia
2003 roku. Koszt zabawy 2 zł + VAT.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z 5
grudnia otrzyma: Henryk Kotmeda ze
Słupska.

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
21 listopada 2003 r. - hasto:
„gawędziarstwo". Lampkę na biur
ko wygrała: Marla Karwina z
Koszalina.

