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WYDANIE SŁUPSKIE

ri/rowo if Chaos na torach

DOBRA WIADOMOŚĆ DLA KIEROWCÓW

Paliwo mniej chrzczone

_ Pojedzie czy nie pojedzie? To pytanie zadawali sobie

► Diety dla Ciebie

wczoraj podróżni oczekujący pociągów na słupskim
dworcu kolejowym. Odpowiedzi nie potrafili udzielić
ani dyżurny ruchu ani protestujący związkowcy

Już za kilka dni,
objedzeni świątecznym
przysmakami zaczniemy
się zastanawiać, co by
zrobić, żeby zmieścić się
w sylwestrowe kreacje

Kontrole stacji paliwowych pomogły. O osiem procent spadła liczjakośd ’ W ktÓfych kl,ent nara*ony jest na zakup paliwa złej
Akcję sprawdzania parametrów sprzedawanej benzyny i oleju ODaOri 1n°r nSpekCJH Ha"dlowa Powadzi na terenie całego kraju,
d 10 czerwca do końca listopada skontrolowała 2552 stacji
ń^!!fłZ,£;UWaZyta pewną P°Praw<? jakości paliw, to generalnie
nadal jest źle. co czwarta próbka pobranego paliwa nie spełnia
nm°*i'ąZUJąCyfh norm- Na początku roku było jeszcze gorzej bo
chrzczone00
J ^ inSpek,0r2y stwierdzali, że paliwo jest
ntahW'e P^oroiosięcznych badań Inspekcji Handlowej,
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opracował biała

str. 16

paliwowych- Na biatej znalazły się te, które
sprzedają dobrą benzynę i olej opałowy, na czarnej - stacje które
kierowcy powinni omijać. Na pierwszej jest 317 stacji, na drugiej -

► Sztuka relaksu

W województwie zachodniopomorskim Inspekcja Handlowa skon
trolowała dotąd 35 stacji. Osiemnaście z nich zostało
nUeTwZ0Zr°ar,!iŚCie s,ac{* Polecanych; pięć - na liście czarnej. w województwie pomorskim inspektorzy zwizytowali 79 stacii
Na listę białą wpisali 19 z nich, na czarna listę - tylko dwie.
(jola)

TRWA AKCJA ZBIERANIA PODPISÓW

Apel do mieszkańców

Znajdź choć chwilę, by
odprężyć się
przed świąteczną
gonitwą. Przed Tbbą
jeszcze wiele wyzwań:
bieganie po sklepach,
krzątanina w kuchni
i długie siedzenie
przy stole...
str. 18
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Tu znajdziesz obraz
na każdą ścianę
Małe I Duże
Reprodukcje I Upominki
MANHATAN BOX 42 I p.
Zapraszamy
w godzinach 10

• 18“
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(0S9) M2 »9 40, 0602 498 827
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Połączenie bezpłatne

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

509-532-509
Realizację zamówienia potwierdza SMS:
marka samochodu i numer boczny taksówki

Tolofon dodatkowy

502-050-919
U103

Inicjatry Ustawodawczej apeluje do mieszkańców ziemi
słupskiej o Większą aktywność podczas zbierania podpisów
pod projektem ustawy, w sprawie powołania województwa środkowopomorskiego. Mieszkańcy regionu koszalińskiego zebrali dotąd
67 tysięcy podpisów, a słupskiego dopiero nieco ponad 25 tysięcy
rBny7nP2 ustawy 0 otworzeniu siedemnastego województwa był
rozpatrywany przez parlament potrzeba 100 tysięcy podpisów Listy z podpisami gromadzone będą do 28 grudnia. - Projekt

obywatelski to nasza wspólna szansa na przyszłość Pomorza

ä -TŁPd/pk0nr^U9eniUS2 Żuber Pe,nom°cnik komi-

To także, dla polityków, poważny sygnał obywatelski
0 niewłaściwym podziale terytorialnym Polski.

tetu.
Strajk generalny kolejarzy
miał się rozpocząć o godzinie
1° - Od tej godziny nie odjedzie
ze Słupska żaden pociąg - za
pewniał Karol Gili ze związków
zawodowych kolejarzy. Tymcza
sem pociągi nadal kursowały,
o godz. 10.05 odjechał skład
do Lęborka. Kolejny pociąg od
jeżdżał o 12.08. — Nie wiem czy
pojedzie — tłumaczył dyżurny ru
chu. - My jesteśmy gotowi, jed

nak nie wiemy czy związkowcy
go przepuszczą.
Nie wiedzieli tego także inni
pracownicy kolei, nawet związ
kowcy. Kasy pracowały normal
nie, jednak nikt nie dawał gwa
rancji, że pociąg ruszy. Jeśli ru
szył to i tak nie było pewności
czy pasażerowie dojadą do celu,
ponieważ w każdej chwili mógł
zostać zatrzymany przez związ
kowców na innej stacji. Zdener
wowani pasażerowie oddawali
bilety. Okazało się jednak, że
pociąg o 12.08 odjechał bez
przeszkód. Tymczasem kolej
miała już przygotowany trans
port zastępczy. - Pasażerowie

będą mogli dojechać autobusa
mi do wszystkich miejscowości,
gdzie zatrzymują się pociągi —
zapewniał Artur Surmacz, na
czelnik Sekcji Przewozów Pasa
żerskich w Słupsku. Okazało się

jednak, że autobusy nie były po
trzebne. Związkowcy zapewnia
ją jednak, że strajk cały czas
trwa. - Eskalacja strajku będzie
postępowała - zapowiadał Ma
rek Porowski, wiceprzewodni
czący Związku Zawodowego
Pracowników Transportu Kolejo
wego w Słupsku. - Na razie

strajkują duże węzły kolejowe,
między innymi Gdynia i Tarnow
skie Góry. Jeśli nie dojdziemy
do porozumienia z rządem strajk
ogarnie cały kraj.
Związkowcy twierdzą, że
ogłoszony strajk generalny, nie
doszedł w Słupsku do skutku,
ponieważ związkowcy zbierali
się powoli. — Słupsk to mała
stacyjka - tłumaczył Porowski.
- Jednak będziemy robić

wszystko, aby zablokować pociąg. Czy to oznacza paraliż
kolei tuż przed świętami? -

O tym zadecyduje Krajowy Ko
mitet Strajkowy - mówi związ
kowiec. - Jest nam bardzo
przykro, że ucierpią na tym po
dróżni, jednak jeśli chcemy coś
osiągnąć, nie mamy innego
wyjścia, jak tylko wyjść na tory.
Protestujący domagają się
przywrócenia
poprzedniego
rozkładu jazdy pociągów oraz
spełnienia innych postulatów
Krajowego Komitetu Strajkowe

go Kolejarzy, w tym: przedsta
wienia programu restrukturyza
cji PKP oraz zagwarantowania
pieniędzy na pasażerskie prze
wozy regionalne.
Jednak już o godzinię 13.30
agencje prasowe donosiły, że
strajk się skończył. - To nie

prawda, zawieszona została je
dynie czynna akcja strajkowa mówi Jerzy Kielar, związko
wiec, który w stolicy prowadził
rozmowy z wicepremierem Je
rzym Hausnerem. - Oznacza

to, że kolejarze nie blokują już
pociągów, jednak jeśli rząd nie
dotrzyma obietnic, strajk będzie
wznowiony.
W trakcje rozmów związkow
ców z ministrem obradował
Sejm, który ostatecznie zdecy
dował się dofinansować kolej.
Pasażerskie przewozy regional
ne PKP otrzymają dodatkowo
550 milionów złotych, Tym sa
mym parlament przyjął poprawki
do projektu budżetu na przyszły
rok. Pieniądze mają pochodzić
z tzw. środków specjalnych. Po
prawka przydzielająca dodatko
we pieniądze dla przewozów pa
sażerskich oznacza, że zrealizo
wane
zostały
postulaty
głodujących od kilkunastu dni
kolejarzy.
PIOTR KAWAŁEK

(ago)

CZTERY KOŁA DLA PRENUMERATORA

Losowanie samochodu
W poniedziałek o godzinie 11, odbędzie się losowanie finałowe trwająPnmn ^'ę£TSlęC,y °ter" Pr2e2nac20naj dla prenumeratorów „Głosu
Pomorza Podczas losowania wyłonimy finalistę, który wygra nagrodę
główną fiata seicento. Rozlosowane zostaną także pozostałe nagrody9
1 ChSrtn? ?Óre,nie Z°Stały °debrane W *rakCie trwanla lot®'
w
h ałU W l0S0waniu zaProszamy do naszej redakcji
w Koszalinie (na drugim piętrze) przy ulicy Mickiewicza 24.
(tg)

7/4y
Słupsk, ul. Garncarska 19
tel./fax (059) 842 80 29
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Bardzo bogata oferta
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„FOX - OIL” Słupsk
ul. Wrocławska 45
TAXI - specjalna cena
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Słupscy samorządowcy czekają na Amerykanów

odżywczego

Bazy mile widziane
Samorządowcy z powiatu słupskiego
ponowili apel do ministra obrony na
rodowej w sprawie utworzenia ame
rykańskiej bazy wojskowej w podsłupskim Redzikowie.
Chodzi o ewentualność prze
niesienia do naszego kraju baz
wojskowych, znajdujących się
obecnie w Niemczech. O tym, że
taka możliwość istnieje poinfor
mował niedawno przedstawiciel
Pentagonu. Pod pismem podpi
sało się trzech samorządowców:
starosta słupski Zdzisław Koło
dziejski, prezydent Słupska Ma

ciej Kobyliński oraz wójt gminy
Słupsk Mariusz Chmiel. Auto
rzy listu podkreślają, że leżące
przy drodze krajowej Redzikowo
spełnia warunki do przyjęcia
wojsk USA. - Szczególnym atu

tem jest fakt, iż w pobliżu Ustki,
a także w niezbyt odległym
Drawsku Pomorskim znajdują
się poligony wojskowe, niezbęd
ne do szkolenia i utrzymania
żołnierzy w gotowości bojowej.
Poza tym do Redzikowa istnieją
dogodne połączenia komunika
cyjne - lądowe, morskie i lotnicze — czytamy w oświadczeniu.

D2635

Samorządowcy przypomina
ją, że po likwidacji wojewódz
twa słupskiego region boryka
się z olbrzymim bezrobociem,
znacznie
przewyższającym
średnią krajową. — Umiejsco

wienie bazy w Redzikowie po
zwoliłoby na stworzenie no
wych miejsc pracy oraz umożli
wiłoby podjęcie współpracy
i współdziałania samorządów
lokalnych, wojska i instytucji
gospodarczych w ramach Part
nerstwa dla Pokoju — uważają
autorzy listu.
(jac)

fiwm

GLAZURA, TERAKOTA

Słupsk, ul. Bałtycka 10
D2499
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PROSTO Z MOSTU

Budżet przyjęty

Złudzenia
nie dla wszystkich

(94) 347-35-35
■ Paweł Wojciechowski
z Kołobrzegu: - Rząd jest

chory. W czasach wolnego
rynku, planując budżet pań
stwa, ustala się też deficyt.
I to byłoby normalne, gdyby
nie fakt, że równocześnie
w tym właśnie budżecie za
planowane są wydatki na na
grody, premie i trzynastki dla
administracji państwowej. Je
śli nie ma pieniędzy, to z ta
kich dodatkowych wynagro
dzeń należy zrezygnować.
Takich absurdów jest więcej.
Otóż na mocy ustawy z tam
tej epoki, posłom przysługują
ulgi w przejazdach komunika
cyjnych. Jeśli poseł ma kilka
naście tysięcy pensji, to prze
cież niedorzecznością jest,
że wsiadając do autobusu ko
munikacji miejskiej nie płaci
on 1,80 czy 2 zł za bilet. Jest
wiele możliwości oszczędza
nia, ale trzeba je zacząć
od tych, którzy mają najwię
cej.

Sejm przyjął wczoraj przyszłoroczną ustawę budżetową.
emokracja ma różne oblicza. Lepsze I gorsze.
Jednak wczorajsze kreowanie się posłów PIS
na zbawców kolejarzy ma wymiar żałosny. Jarosław
Kaczyński apelujący o zaprzestanie przez nich protestu, bo „postulaty, któ

D

re zawarto w poprawce przez PIS do budżetu, zostały w piątek przyjęte
przez Sejm'' - to jedno z najbardziej żenujących wydarzeń mijającego roku.
To żadna tajemnica, że PKP wymagają lak najszybszej restrukturyzacji.
W Innym razie ten olbrzymi, nierentowny moloch gotowy jest pociągnąć
za sobą na dno całą polską gospodarkę. Każdy zdaje sobie też sprawę, że
tego typu reforma łagodną operacją nie będzie I na pewno pociągnie
za sobą liczne zwolnienia.
Taka jest prawda I udawanie przez polityków, te lej nie dostrzegają to
z Ich strony bezczelna nieodpowiedzialność I skrajny populizm. Tymczasem
Kaczyński I spółka wyciągają z sejmowego kapelusza 550 min zł I rzucają
na stół rokowań ze strajkującymi związkowcami. Nic Ich nie obchodzi, że
państwa na to nie stać, a kolejarzom wyrządza się w krzywdę łudząc Ich, że
oto stuknęli groźnie w szyny I zwyciężyli.
W rzeczywistości przegrali wszyscy. Pracownicy PKP, bo za kilka miesięcy
znowu będą musieli strajkować, Pasażerowie, bo nadal będą musieli Jeździć
w koszmarnych warunkach sztucznie reanimowane! kolei. Zaś największą
klęskę ponieśli d, którzy nie mogą czegoś zablokować lub czegoś nie wydo
bywać, aby skutecznie zaszantażować polityków I zafundować sobie
na święta trochę nadziel, te będzie lepiej. Dowiedzieli się, że nawet na złu
dzenia Ich nie stać.
PIOTR POLECHOŃSKI

&RODKOlV0p0MQ|ięty\t

Walczą o województwo

Tam będą zbierane podpisy
Sobota (20 grudnia)
Białogard - market „Sano”,
ul. 1 Maja w godzinach 9-15,
sklep „Weronika”, ul. Kochanow
skiego 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 „Che
mia”, ul. Łukasiewicza 1 w go
dzinach 9-15, cukiernia „Kaliszczak”, placu Wolności w go
dzinach 9-15;
Wierzchowo - pod kościo
łem w godzinach 12-13.
Niedziela (21 grudnia)
Kołobrzeg - market „Mini
mal”, ul. Koszalińska 36 w go
dzinach 10-15, market „Suk
ces”, ul. VI Dywizji Piechoty 2
w godzinach 9-10;
Sławno - market „Lux”
PSS, plac Kardynała Wyszyń-

skiego 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 Darłówku Wschodnim, ul. Północ
na 1 w godzinach 10-15.
Wszystkie zainteresowane
osoby i instytucje informujemy,
że na stronie internetowej „Gło
su Pomorza” (www. glos-pomorza. pl) dostępny jest wzór
formularza listy podpisów po
parcia na rzecz powołania wo
jewództwa środkowopomorskiego. Formularze można po
brać także w naszych biurach
ogłoszeń w Koszalinie i Słup
sku. Wypełnione listy z podpi
sami można dostarczać osobi
ście lub za pośrednictwem
poczty do naszej redakcji w Ko
szalinie, ul. Mickiewicza 24
i w Słupsku, ul. Henryka Po
bożnego 19.
(hs)

Po zmianach wprowadzo
nych przez posłów przyszło
roczne wydatki budżetu ma
ją wynieść 199 miliardów
861 milionów złotych. Wpły
wy natomiast 154 miliardy
561 milionów. Deficyt ma
wynieść 45 miliardów 300
milionów złotych.
Największe przesunięcia
dotyczą zwiększonych o pół
tora miliarda złotych-docho
dów i wydatków z budżetu
z tak zwanych środków spe
cjalnych. Sumę tę rozdzielo
no przeznaczając 550 milio
nów złotych na regionalne
przewozy pasażerskie, 450
milionów na kontrakty regio
nalne w tym 150 milionów
na metro w Warszawie.
Po 100 milionów przezna
czono na naukę i dofinanso
wanie internetu w szkołach,
a 200 milionów na szkoły
wyższe.
Budżet zakłada wzrost
o 4% wydatków na eduka
cję, zdrowie i kulturę. Wy
datki na szkolnictwo wyższe
mają wzrosnąć o 5,8%.
Ustawa zakłada też 3-procentowy wzrost wynagro
dzeń w budżetówce oraz
waloryzacje rent i emerytur
o 1,3%.
Za przyjęciem głosowało
225 posłów, przeciw było
190-ciu a czterech wstrzy
mało się od głosu. Teraz
projekt budżetu trafi do Se
natu.
(PAP)

■ Krzysztof z Koszalina;
- Minister Janik uczula społe

Fot. PAP
Wicepremier Jerzy Hausner podc/.as posiedzenia Sejinu.

Eksperci o katastrofie śmigłowca premiera

Oblodzenie lub paliwo
Oblodzenie wlotów silnika i jakość
paliwa - to dwie najbardziej prawdo
podobne przyczyny wypadku rządo
wego śmigłowca koło Warszawy.
Do takiego wniosku doszła Komisja
Badania Wypadków Lotniczych.
Wczoraj komisja przedstawiła
wyniki swoich prac. Jak poinfor
mował stojący na czele komisji
płk pilot Ryszard Michałowski,
na początku eksperci brali
pod uwagę kilkanaście hipotez,
w tym zamach terrorystyczny
i zderzenie z ptakami.
- W wyniku nieprzerwanej,

15-dniowej pracy komisja jedno
znacznie wykluczyła niespraw
ność silników lotniczych oraz

większość hipotez, skupiając
swoją działalność na prawdopo
dobnych hipotezach. Jest to ob
lodzenie wlotów silnika i niewła
ściwa jakość paliwa - zanie
czyszczenia
w
paliwie,
niewłaściwy skład chemiczny.
W tej chwili komisja skupia swo
ją uwagę na badaniu oblodzenia
wlotów silnika i czeka na wyniki
badania paliwa.
Nie zaświeciła się lampka
sygnalizująca oblodzenie silni
ka. Nadal badane jest, czy sil
nik mógł się wyłączyć z powo
du oblodzenia przy braku sy
gnalizacji. Załoga śmigłowca
nie miała informacji o możliwym
oblodzeniu od służb meteorolo-

■ Joanna ze Słupska:
- Ministerstwo Finansów zu

gicznych. Członkowie komisji
podkreślili, że jej prace potwier
dziły, że zachowanie pilota mjr.
Marka Miłosza było „perfekcyjne .
4 grudnia rządowy śmigło
wiec po awarii obu silników roz
bił się pod Warszawą. W wypad
ku zostali ranni premier Leszek
Miller, szefowa jego gabinetu
politycznego Aleksandra Jaku
bowska, dwoje pracowników
Centrum Informacyjnego Rządu,
lekarz, pięciu oficerów BOR,
trzech pilotów i stewardesa.
Po wypadku szef Sztabu Gene
ralnego powołał komisję do zba
dania jego przyczyn.
(PAP)

ROZMOWA DNIA

SPORT

Zaskarżone - uchylone
Trybunał arbitrażowy Polskie
go Komitetu Olimpijskiego uchy
lił wczoraj wszystkie zaskarżone
decyzje Polskiego Związku Piłki
Nożnej w sprawie tzw. afery barażowej. Oznacza to, że wszyst-

kie kary nałożone na klub
Szczakowianka Jawbrzno i pił
karzy Świt Nowy Dwór zostały
anulowane. Sprawa będzie po
nownie rozpatrzona przez Polski
Związek Piłki Nożnej.
<pap>

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
dnia 18 grudnia 2003 r.
odszedł nagle mój kochany Mąż i Tatuś

t.

MIROSŁAW ZIÓŁKOWSKI
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 20 grudnia 2003 r. w Słupsku.
Wystawienie w kaplicy przy ul. Hubalczyków o godz. 12.20
Wyprowadzenie do miejsca spoczynku o godz. 12.50
Pogrążona w smutku
Rodzina
Autobus podstawiony na Starym Cmentarzu
w Alei Świerkowej o godz. 11.50.

ROMUALD ANSEN
przewodniczący
Zachodniopomorskiego
Międzyzwiązkowego Komitetu
Strajkowego Kolejarzy
w Szczecinie

Z myślą
o pasażerach
- Jak pan ocenia wczorajsze roz
mowy z rządem I to, co działo się
na kolei?
- Nareszcie ktoś zrozumiał
trudną sytuację w jakiej znajdują
się Polskie Koleje Państwowe.
Atmosfera była nerwowa, ale
pewne decyzje zostały wreszcie
podjęte. Trudno jeszcze mówić
o pełnym porozumieniu i kom
promisie, ale wszyscy przekonu
ją się, co ta kolej dla społeczeń
stwa i dla gospodarki znaczy.

Mam nadzieję, że głodówka
i zatrzymanie ruchu pokazało,
że warto w to przedsiębiorstwo
zainwestować i warto, żeby było
dalej przedsiębiorstwem zarzą
dzanym przez państwo.
- Czy nie można było uniknąć za
trzymywania pociągów?
- To był jedyny sposób, żeby
walczyć z arogancją osób po
dejmujących najważniejsze de
cyzje w kraju. Nie doszłoby
do tego, gdyby ktoś zaintereso
wał się naszymi problemami
od samego początku. Chcieli
śmy rozmawiać, negocjować,
blokada kilku stacji w całym kra
ju to była ostateczność. Jak wi
dać trzeba było radykalnych de
cyzji.
- A co pan powie pasażerom, któ
rzy najdotkliwiej odczuli skutki
wczorajszych protestów?
- Ależ my protestujemy
z myślą o pasażerach. PKP
mają służyć ludziom. Gdyby
śmy nie protestowali przeciw
ko likwidacji kilkuset połączeń

czeństwo, by zwracało bacz
niejszą uwagę na to co się wo
kół dzieje, bo być może ktoś
w pobliżu planuje atak terrory
styczny. Ten apel kieruje
do nas akurat przed świętami,
gdy powinien panować nastrój
pokoju i spokoju. Wie jednak
co robi, bo właśnie w święta
wiele służb będzie odpoczy
wało, zmniejszy się czujność,
a gdyby rzeczywiście coś nam
groziło, to minister ze spoko
jem powie - przestrzegałem.
Pewnie jednak nie zdaje sobie
sprawy jak silna jest psycho
za strachu. Na szczęście nie
kazał nam upewniać się, czy
paczki pod chotnką pochodzą
wyłącznie od naäzych bliskich.

ludzie straciliby możliwość
na przykład dojazdu do pracy.
Pociąg jest często jedynym
środkiem lokomocji, który mo
że dotrzeć szybko i bezpiecz
nie w określone miejsce. Żeby
tak było konieczne jest zwięk
szenie dotacji i rozsądne wy
datkowanie pieniędzy.
- Czy wstrzymując ruch pociągów
PKP nie działa na własną nieko
rzyść?
- Patrząc tylko z ekonomicz
nego punktu widzenia można
pokusić się o taki wniosek. My
walczymy jednak o przyszłość
tej kolei. Mam tutaj na myśli nie
tylko pieniądze i restrukturyza
cję, ale podjęcie przemyślanych
działań, które sprawią, że jeden
z największych przewoźników
w Europie „wyjdzie na prostą”.
Do tej pory wszystko jest robio
ne pośpiesznie, na konkretne
pytania nie ma odpowiedzi.

pełnie zwariowało. Planują
zwiększenie do 22 proc. po
datku na ubranka, akcesoria
i środki pielęgnacyjne dla
dzieci. Może ktoś odpowie
na pytanie czy powinniśmy
rodzić dzieci, czy nie. Z jed
nej strony płyną ubolewania,
że społeczeństwo się starze
je, że grozi nam niż demogra
ficzny, nie pozwala się
na aborcję, a z drugiej znie
chęca się młodych ludzi
do posiadania dzieci opodat
kowując, a tym samym pod
nosząc ceny na to co jest nie
zbędne do ich wychowania.
Już teraz w zamożniejszych
rodzinach najczęściej jest
jedno dziecko. Więcej ich jest
w rodzinach średniozamoż
nych i biednych. Obecna poli
tyka rządu, doprowadzi do te
go, że urodzeń będzie jesz
cze mniej, a dzieci już
narodzone będą niedożywio
ne, słabe, chorowite, a prze
cież na leczenie też pieniędzy
brakuje.
(tg)
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Posłom wciąż mało pieniędzy

Trzynastki utrzymane

ze Słupska

f

hurdzo

I ■■bulwersowany
■ tym faktem, po

nieważ
pasatera nie powinno w ogóle
Interesować co się dzieje po
między kolejarzami a rządem.
Absolutnie nie powinno to być
uelątllwe dla podrótnych. Mam
zorganizowaną grupę na wy
jazd sylwestrowy I nie wiem,

Sejm odrzuci! wczoraj poprawki Platformy Obywatelskiej do budżetu
na przyszły rok, likwidujące trzynastki dla osób pełniących kierownicze
stanowiska w państwie. Oznacza to, że w najbliższych dniach każdy
parlamentarzysta dostanie po dziewięć tysięcy złotych brutto.

To kupisz za jedną poselską trzynastki

w ogóle pojedziemy.

N

___

Tomasz
t li u ni u Ink
ze Świdwina

Słodko

głos Pomorza

fortunka
Prezentujemy laureatów
Pani Aldona Czernik z Koszalina

Od wielu lat czyta „Glos Pomorza” i jak mówi
od zawsze gra w naszych konkursach. Na swój suk- f
ces czekała długo ale teraz, tuż przed świętami wy-1
grała zestaw słodyczy. Ta słodka niespodzianka spra
wiła jej radość, a łakocie rozdzieli między członków
rodziny, poczęstuje przyjaciół i kolegów w pracy. Pani Aldona interesuje się sportem, uprawia siatków-1
kę, jeździ na rowerze, lubi też podróże.
.
W tej loterii poza słodyczami do wygrania są
*®z cz,ery nagrody pieniężne w wysokości: 20
wir°plń °h°0, 5
2 000 zł kazda Wierz3c, że takie pieniądze mogą spraństwu radość, zachęcamy do kontynuowania zabawy Głos Pomorza”
wreriai?miT '
konkursową do końca grudnia można jeszcze kupki

I - Od trzech
I miesięcy siedzę

I
I

w Jednostce
wojskowej, do
stałem w końcu
pierwszą przepustkę I chcę wró
cić do domu na święta, a tu
jakU strajk. Nie wiem eo robić.
Jeśli n/e będę mógł pociągiem
dojechać do Świdwina, będę

Miliony dolarów nadziei

W cud już nikt nie wierzy
Choć Henryk Jabłoński, przedstawiciel
niemieckiego pośrednika jeszcze wy
dzwania do słupskiego ratusza i nadal
obiecuje ściągnięcie do miasta wiel
kich pieniędzy, to nikt go już nie trak
tuje poważnie. On wciąż zapewnia, że
cudowny interes dojdzie do skutku.

musiał chyba spędzić <wlęta
w Jednostce wojskowej.

Marcin
Cirodzina
z Bydgoszczy
I - Ten strajk Jest
I bez sensu. We

Źródło: Opracowanie własne

dług mnie
1 strajkujących

powinno się
zwolnić, na pracę czeka przeclet rzesza bezrobotnych,
którzy by poszli pracować na
wet za połowę tego, co mają
kolejarze. Siedzę I czekam
na pociąg ale nie wiem, czy hę
dę mógł dziś wrócić do domu.
Zaraz sprawdzę połączenie au
tobusowe.

Andżelika
Wiązowska
z Grąbkowa
- Jestem jak

najbardziej
za kolejarzami,
bo walczą
o swoje. Rozu
miem, te jest to dute
utrudnienie dla pasaterów, jed
nak jeill rząd zlikwiduje szereg
połączeń lokalnych, stracą
równiet ludzie. Kolejarze wal
czą o interes swój i pasaterów,
dlatego trzeba ich zrozumieć.

(wysł. krab)
Fot. SŁAWOMIR ŹABICKI

Za poprawkami było 155 po
poseł SLD Władysław Szkop.
słów, przeciw 225, a 31 wstrzy
- Nie glosowałem przeciwko li
mało się od głosu. Przeciwni
kwidacji trzynastek, a przeciw
propozycji PO byli przede
ko błędnie przygotowanej ustawszystkim posłowie SLD i PSL.
Dla państwa to wydatek rzędu . w/e - zapewnia parlamentarzy4,9 miliona złotych.
Szkop, zapytany, czy prze
Głosowanie nad trzynastkami
znaczy część swojej trzynastki
poprzedziła burzliwa dyskusja. na cele charytatywne odpowie
Trzynastka jest w historii pol
dział wymijająco: - Oddam, jeśli

skiego prawa pracy nagrodą
za dobrą pracę - mówił Jan Ro
kita, szef klubu PO. - Niech
każdy w swoim sumieniu zasta
nowi się, czy nasi wyborcy uwa
żają dzisiaj, iż polska polityka,
polski Sejm i polski rząd zasłu
guje w sposób uzasadniony
na tę nagrodę i to będzie spra
wiedliwe
Wcześniej posłowie Platfor
my postanowili przekazać swoje
trzynaste pensje na cele chary
tatywne. - Już od kilku lat całą

swoją
trzynastkę
oddaje
na mieszczące się na Pomorzu
Domy Opieki Rodzinnej - powie
dział nam Janusz Lewandow
ski, gdański poseł PO.
Przeciwko likwidacji dodat
kowej pensji głosował słupski

pan też wspomoże charytatywną
działalność. Dziennikarze są ob
jęci prawem autorskim i też mają
przywileje, bo płacą niższy po
datek.
Inicjatywę PO poparł słupski
poseł Ligi Polskich Rodzin Ro
bert Strąk.,- Osiemdziesiąt

procent swojej trzynastki od
dam na cele charytatywne deklaruje. - Nie powiem na ja
kie, bo nie lubię się chwalić. Ci,
którzy mówią o tym głośno tak
naprawdę nikomu nie pomaga
ją■
Za likwidacją trzynastek gło
sował również Andrzej Lepper,
szef Samoobrony. — To niemo

ralne, żeby przy takiej biedzie,
jaka jest teraz w Polsce, posło
wie pobierali dodatkową pensję

kwituje Lepper. - W tamtym ro
ku całą trzynastkę oddałem
na dom dziecka. Teraz zrobię
tak samo.
Zdaniem Wiesława Walen
dziaka, pomorskiego posła Pra
wa i Sprawiedliwości, który gło
sował za poprawką PO, sprawo
wanie mandatu to nie zawód,
a misja. - Poza tym nie ma sen

su premiować posłów, bo i tak
zarabiają przyzwoicie - mówi
Walendziak. — W ciągu roku
przeznaczam na cele charyta
tywne więcej niż wynosi trzy
nastka.
Zgodnie z prawem trzynast
ka należy się m.in. parlamenta
rzystom oraz osobom pełnią
cym kierownicze stanowiska
w państwie, czyli ministrom,
pracownikom Kancelarii Prezy
denta, Sejmu i Senatu, Sądu
Najwyższego, Trybunału Kon
stytucyjnego i Najwyższej Izby
Kontroli.
Poseł otrzymuje rocznie śred
nio 116 tysięcy złotych uposaże
nia i 25 tysięcy złotych diet po
selskich.

Chodzi o 100 milionów euro,
które według zapewnień przedsta
wicieli niemieckiej firmy „Tak inter
Manfred Trocha" miały pochodzić
z amerykańskiego funduszu inwe
stycyjnego. Inwestor deklarował,
że przeznaczy je na dokończenie
budowy słupskiego szpitala. Po
czątkowo reprezentujący pośred
nika Henryk Jabłoński, właściciel
Biura Koordynacji Gospodarczej
ze Szczecina mówił, że te pienią
dze pojawią się, gdy samorząd
Słupska tytułem gwarancji zacią
gnie 20 milionów dolarów kredytu.
Radni zgodzili się na taki układ,
ale do interesu nie doszło, bo
Manfred Trocha w rzeczywistości
nie pokazał pieniędzy, które miały
trafić do Słupska. Przeciwnie, Ja
błoński przedstawiał coraz mniej
wiarygodne informacje.
Prezydent Słupska Maciej
Kobyliński teraz otwarcie przy

znaje, że został trochę oszukany.
Szefowa Rady Miejskiej Anna
Bogucka-Skowrońska
idzie
jeszcze dalej. - To była lipa - nie
ukrywa, ale jednocześnie uspra
wiedliwia prezydenta miasta, bo
według niej to żaden wstyd, gdy
zostanie się oszukanym. O Ja
błońskim rozmawiać nie chce wi
ceprezydent Ryszard Kwiat* kowski, który najdłużej z nim się
kontaktował, bo prezydent Koby
liński nie miał już do tego ner
wów. - Coś tam ciągle mówi, ale
nie ma co powtarzać - ucina
Radny Mirosław Pająk publicz-.
nie wręcz stwierdził, że prezy
dent się ośmieszył i powinien
przeprosić słupszczan.
Tymczasem Jabłoński wczoraj
w rozmowie z nami powiedział, że
sprawa jest nadal aktualna.
- W ratuszu pewnie muszą

mówić tak, jak mówią, ale pan Tro
cha ma ciągle bardzo poważne
zamiary i zrealizuje je szybciej niż
się to wydaje - tłumaczył nam, za
pewniając, że dobrze sprawdził
Trochę i mu wierzy. Jednocześnie
podkreślał, że on nie ponosi żad
nej winy, bo jest tylko pośrednikiem.
o,,«)

Ekumeniczna Wigilia mundurowych

JACEK CEGŁA

Wręczono nagrody za trud i poświęcenie

Tylko dla dobrych ludzi

Do trzech księży, Caritas diecezji
pelplińskiej i firmy Euro-Tours trafiły
statuetki Świętego Mikołaja Bisku
pa. To znak, że w mijającym roku
bezinteresownie i spontanicznie po
magali potrzebującym, szczególnie
dzieciom i młodzieży.

bliski jest mu los wszystkich po
krzywdzonych i zagubionych
oraz Euro-Tours ze Słupska firma od wielu lat działająca
charytatywnie na rzecz dzieci
i młodzieży.
Organizatorem uroczystości
były parafia św. Jacka i Sale
zjańska Organizacja Sportowa
Salos, którym pomagała mło
dzież z Zespołu Szkół Agrotech
nicznych.

Statuetki przyznawane są
w Słupsku od trzech lat. - W ten

sposób chcieliśmy docenić ludzi,
którzy nie oczekując poklasku,
poświęcają swój czas, środki
i zdolności pomagając dzieciom
i młodzieży - mówi Zbigniew
Zynis, pomysłodawca i prze
wodniczący kapituły.
Trzy pierwsze ceremonie
przyznania statuetek miały cha
rakter lokalny. W tym roku, dzięki
zabiegom wicemarszałka woje
wództwa Przemysława Marchlewicza,
podniesiono ją
do rangi uroczystości wojewódz
kich. Inicjatywa objęta została
patronatem Jana Kozłowskie
go, marszałka województwa po
morskiego. W skład kapituły
przyznającej wyróżnienia wcho
dzili przedstawiciele trzech kurii
diecezjalnych leżących w grani
cach województwa pomorskie
go, marszałek województwa

(lir)
laureaci

Z LAT UBIEGŁYCH
Rok 2000
■Laureaci. statuetek
, Świętego Mikołaja biskupa Fot.
SŁAWOMIR ŻABICKI
wraz z księdzem bisku
pem ordynariuszem Marianem Gołębiewskim.

V

Fundacja „Nadzieja”, ks. Jan Giriatowicz, Firma T.J.
Niciejewscy, Monika Czyżyk
Rok 2001

i Salezjańska Organizacja Spor
towa.
Podczas uroczystości w ko
ściele św. Jacka statuetki Świę
tego Mikołaja Biskupa otrzyma
li: ks. Gerard Jakubiak -koor
dynator
Caritas
diecezji
pelplińskiej; ks. Stanisław La
da - prowadzący Duszpaster

stwo Osób Niepełnosprawnych
Przy Parafii Podwyższenia
Krzyża Świętego w Pruszczu
Gdańskim; ks. Krzysztof Gidziński z Gdyni - słynący z nie
zwykle twórczej pracy na rzecz
potrzebujących; ks. Jerzy Wy
rzykowski z Duninowa - od po
nad 20 lat udowadniający, że

Środowiskowy Dom Samopo
mocy w Słupsku, Renata Klatka,
Salezjańska Organizacja Sporto
wa Salos
Rok 2002

Janusz Dudziński, Hospicjum
Miłosierdzia Bożego w Słupsku
Wojciech Lewenstam, Wojciech
Gajewski.

Kije w(fomentm
• nP?Wiatu s upskle9° uroczyście obchodziło Wiginb
Td. M|e,sklel Pollcl> « Słupsku. Funkcjonariusze przyjęli życzęia od komendanta mł. insp. Waldemara Fuchsa oraz zaproszonych gości którOST- HSkUP Ja,deu*2 Werno'kapelani wojskowi. Marian Łabisz i MarSvnak Dl rhnwni 9.rekokatollckl B°9dan p'Pka ' prawosławny kapłan Mariusz
Z : n“
? roznych wyznań po raz pierwszy gościli w słupskiej komenm/6'-/- D°, wspólne9° s,otu oprosiłem kapłanów chrześcijańskich ponieważ
igilia jest czasem, kiedy jesteśmy ponad podziałami - mówi Jarosław AlekrC2' kap®lan s,uPsklch policjantów. Wigilię uświetniły dzieci ze Szkoły
Podstawowe) nr 9, które wystawiły jasełka oraz śpiewały kolędy.
(krab)

Pracownicy kontra pracodawca

Po pomoc do prokuratora
Związek zawodowy NSZZ „Solidarność”
pracowników Kauflandu złożył zawia
domienia o popełnieniu przestępstwa
przez zarząd firmy. Zarzucają mu dys
kryminację pracowników.
„Solidarność"
skierowała
do prokuratury trzy zawiadomienia
o popełnieniu przestępstwa, doty
czące prezesa zarządu Kaufland
Polska, dyrektora słupskiego mar
ketu oraz jednego z pracowników.
Związkowcy zarzucają kierownic
twu firmy utrudnianie budowania
organizacji związkowej oraz bez
podstawne zwolnienie dyscyplinar
nie jej założycieli i przewodniczą

cych Romana Malaka i Andrzeja
Śliwińskiego. Natomiast jednego
z pracowników oskarżają o umyśl
ne wprowadzenie w błąd listono
sza, który miał dostarczyć związ
kowcom przesyłkę. Doręczyciela
poinformowano jednak, że w Kauflandzie nie istnieją związki zawo
dowe.
.
Tymczasem Zarząd Kauflandu
również złożył doniesienie do pro
kuratury na Malaka i Śliwińskiego,
którzy rzekomo zastraszali pracow
ników i dostawców towaru. Mieli
m.in. grozić śmiercią i zwolnieniem
z pracy.
(krab)
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Nasi żołnierze przenieśli się z namiotów do kontenerów

Polak potrafi

Polska poróżniła się z wieloma euro
pejskimi krajami, ale ani elitom poli
tycznym, ani zwykłym Polakom to
nie przeszkadza - napisał w piątko
wym wydaniu amerykański dziennik
„The New York Times".

Większość polskich żołnierzy stacjo
nujących w Obozie Babilon - głównej
bazie polskiego kontyngentu w Iraku
- mieszka już w kontenerach. W Iraku
trwa pora deszczowa. W dzień tem
peratura sięga 20 stopni, w nocy
spada do zera, nad ranem często pa
da rzęsisty deszcz.

wcześniej w namiotach, teraz w kon
tenerach, i się uczą - powiedział PAP
mjr Krzysztof Stachowiak. - Ale w na
miotach też się dobrze mieszkało, tyl
ko tą woda”.
Żołnierze stacjonujący w innych
bazach polskiej strefy od początku mi
sji mieszkają w większości w budyn
kach.
W Iraku pora deszczowa rozpo
czyna się na przełomie listopada
i grudnia i trwa mniej więcej do po
czątku marca. Rzęsiste deszcze i bu
rze mogą trwać nawet po 40 godzin.

się na świadków. Według nich, eksplo
zja, która nastąpiła przed świtem,
zniszczyła połowę prywatnego parte
rowego domu, w którym mieściło się
biuro, oraz część podwórza. Budynek
znajduje się w zachodniej dzielnicy
miasta • Al-Dżihad. Mieszkający
w nim Rahim Dźabar powiedział
dziennikarzom, że zginęła jego sio
stra, a pięcioro innych mieszkańców
domu zostało rannych.

„Polska dumna ze swojej sta
nowczości wobec sąsiadów” brzmi tytuł artykułu.
Korespondent gazety w War
Klimatyzacja I ogrzewanie
szawie uważa, że chociaż za nie
Koptenery chronią żołnierzy
ugiętą postawę na szczycie Unii
Zamach na Bremera
przede wszystkim przed wodą, która
Europejskiej w Brukseli Polsce
podczas deszczu zalewała ich rzeczy
grozi odwet finansowy, to „Polacy
Amerykański cywilny administrator
w namiotach. Ponadto mają klimaty
są pełni entuzjazmu dla twardego
Iraku, Paul Bremer, ujawnił w piątek,
Wybuch w Bagdadzie
zację i ogrzewanie. Oficerowie starsi
stanowiska zajętego przez ich
że na początku grudnia był celem za
mieszkają pojedynczo, młodsi oficero
przywódców“; premier Leszek Mil
machu. „Tak, to prawda, jednak
Tymczasem w bagdadzkiej siedzi
ler zwycięsko wyszedł z sytuacji, j wie i pracownicy cywilni po dwóch,
szczęśliwie wciąż żyję i stoję tu przed
bie Najwyższej Rady Rewolucji Islam
żołnierze mieszkają po dwóch-trzech
„i, co rzadkie, stanęła za nim soli
wami” - powiedział Bremer w Basrze
skiej w Iraku (SCIRI) - głównego ugru
w kontenerze. Ci żołnierze, którzy
darnie polska klasa polityczna".
reporterom, kiedy zapytali go o donie
powania szyickiego w tym kraju, które
przenieśli się już do kontenerów, zro
„Polska jest w bojowym nastroju
sienia mediów, że przeżył próbę za
współpracuje z siłami amerykańskimi ■
bili sobie w nich półki, stoliki, wielu
od ostatniego weekendu, kiedy ra
machu 6 grudnia.
nastąpił w piątek wybuch. Zginęła jed
z nich ma też świąteczne dekoracje.
zem z Hiszpanią doprowadziła do
na Irakijka, a pięć innych osób zostało
„Polak potrafi. Inne narodowości
zerwania szczytu poświęconego no
(PAP)
rannych • podały agencje, powołując
patrzą na nas, co sobie zrobiliśmy
wej europejskiej konstytucji - pisze
dziennik. - Polska nie ugięła się pod
żądaniami Francji i Niemiec, aby za
akceptować nowy, mniej korzystny
KOSMOS. Sonda Mars Express wypuściła lądownik w stronę Marsa
system głosowania w Unii Europej
skiej" - przypomina dziennik.
(PAP)

WATYKAN

Poszukiwanie życia
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Najstarsza córka Saddama Husajna zaapelowała w czwartek
0 zorganizowanie dla jej ojca procesu pod kontrolą międzynarodową.
„Oczywiście nie uważam, iż będzie miał uczciwy proces" przy obecnym
rządzie, powiedziała 35-letnla Raghad Husajn w wywiadzie dla CNN,
przeprowadzonym w Jordanii, gdzie wraz z młodszą siostrą uzyskała
azyl, po inwazji USA na Irak. „W świecie arabskim rząd tymczasowy nie
jest przez nikogo, uznawany", dodała. „Chcę uczciwego procesu pod
nadzorem międzynarodowym... To jest uzasadnione prawo każdej istoty
ludzkiej", powiedziała córka byłego dyktatora.
Rosyjska Centralna Komisja Wyborcza podała w piątek
ostateczne wyniki wyborów do Dumy Państwowej 7 grudnia, które
jeszcze bardziej zwiększają zwycięstwo prokremlowskiej partii Jądna
Rosja. Na partię Kremla głosowało według ostatecznych rezultatów
blisko 23 min Rosjan - uzyskała ona 37,57 proc. głosów i 120 miejsc
spośród 225 obsadzanych z list partyjnych (połowę miejsc obsadza się
z list, a połowę w jednomandatowych okręgach wyborczych). Oznacza
to, że razem z deputowanymi wybranymi w okręgach, ugrupowanie
Kremla, któremu wcześniej dawano 222 miejsca w 450-osobowej Izbie
niższej parlamentu, mieć ich będzie 225, a więc dokładnie połowę.

Sąd uznał w czwartek 18-letniego Lee Malvo za

Jan Paweł II obejrzał kontrowersyjny
film „Pasja” Mela Gibsona o ostat
nich godzinach Chrystusa i był nim
poruszony - poinformowały w czwar
tek źródła watykańskie.

winnego zabójstwa jednej z 10 osób, które w ubiegłym roku zginęły
od kul snajpera terroryzującego rejon Waszyngtonu. Zabójcy grozi
kara śmierci lub dożywotnie więzienie, bez możliwości
wcześniejszego przerwania kary.

Papież obejrzał „Pasję” około 10
dni temu w towarzystwie swego oso
bistego sekretarza arcybiskupa Stani
sława Dziwisza.
Źródła watykańskie potwierdziły
doniesienia, że po projekcji Jan Pa
weł II powiedział do sekretarza: Jo
jest tak, jak było“; słowa te odczytano
jako uznanie dla autentyczności zo
brazowania zawartych w Ewangelii
świadectw o ostatnich godzinach ży
cia Chrystusa.
„Pasja" jest krytykowana przez
niektóre ugrupowania żydowskie, któ
re obawiają się, że film doprowadzi do
wzniecenia antysemityzmu, ponieważ
przedstawia władze żydowskie jako w
znacznej mierze odpowiedzialne za
śmierć Chrystusa.
Katolicy i inni chrześcijanie, a także
znawcy Biblii, bronią natomiast filmu,
podkreślając wierność zawartych
w Nowym Testamencie relacji z ukrzy
żowania. Bardzo pozytywne oceny
wystawiło „Pasji” kilku kardynałów.
Premiera „Pasji” Mela Gibsona od
będzie się w lutym; dotychczas film
zaprezentowano jedynie wybranym'
osobistościom katolickim na zamknię
tych pokazach. Według źródeł waty
kańskich, Jan Paweł łl obejrzał „Pa
sję" na wideo w swoich apartamen
tach.

się w Seattle do zamordowania w ciągu 15 lat 48 kobiet, został
w czwartek skazany na dożywotnie więzienie. Uniknął kary śmierci,
bo zgodził się ujawnić policji, gdzie ukrył zwłoki. Mordowanie kobiet głównie prostytutek i dziewcząt, które uciekły z domu - Ridgway
rozpoczął w 1982 roku. W latach 80. padło na niego podejrzenie, ale
z braku dowodów nie postawiono mu zarzutów. Dopiero najnowsze
osiągnięcia nauki, przede wszystkim udoskonalona analiza DNA,
umożliwiły ponowne zatrzymanie go i oskarżenie.

(PAP)

NIEMCY

Koncert Carrerasa
Ponad sześć milionów euro na rzecz
walki z białaczką zebrano w czwartek
podczas galowego koncertu zorgani
zowanego w Lipsku przez słynnego
tenora Jose Carrerasa.
W finale Gali Carreras wraz z Lu
ciano Pavarottim wykonali kilka prze
bojów, w tym pieśń „Ave Maria”.
W trzygodzinnym koncercie trans
mitowanym na żywo w pierwszym
programie niemieckiej telewizji pu
blicznej ARO wystąpili m. in. Cliff Ri
chard, Vicky Leandros, Andre Rieu,
Deborah Sasson i Herbert Groenemeyer.
Występy artystów przeplatane były
rozmowami z osobami, które zwalczy
ły chorobę oraz z ludźmi, których bli
scy zmarli na białaczkę.
Carreras zachorował na białaczkę
w latach 90 a wyzdrowiał dziewięć lat
temu. Od tego czasu organizuje co ro
ku dobroczynne koncerty. Dotychczas
zebrał ok. 50 min euro. Pieniądze
przeznaczone są na leczenie, prze
szczepy szpiku kostnego, stypendia,
zakup sprzętu medycznego dla klinik
i szpitali. Założona przez Carrerasa
fundacja wspiera działalność kliniki
w Lipsku.
(PAP)

54-letni Gary Ridgway, który na początku listopada przyznał

Chcąc przekonać obywateli, że mimo stwierdzenia w Korei
Południowej przypadków ptasiej grypy, nie trzeba wpadać w panikę,
minister rolnictwa tego kraju zaprosił w piątek dziennikarzy do
restauracji, aby zobaczyli, jak je danie z kaczki.

W Tajlandii wyrastają nowi Saddamowie. Niektóre
muzułmańskie pary dla uczczenia obalonego irackiego dyktatora
Saddama Husajna, nadają bowiem jego imię swym nowo narodzonym
synom - podała w piątek prasa w Bangkoku. „Podziwiamy Saddama,
ponieważ miał odwagę stanąć do walki z jedynym supermocastwem
1 uważamy, że wojna (w Iraku) była nieuzasadniona" - wyjaśnił
dziennikowi „Bangkok Post” przewodniczący Stowarzyszenia Młodych
Muzułmanów Rawsedee Lertariyapongkul.

Komputerowy obraz lądownika Beagle-2 na Marsie.

Kierownicy pierwszej europejskiej
misji marsjańskiej odetchnęli z ulgą
w piątek, gdy sygnały odebrane
z okolic Czerwonej Planety potwier
dziły, że lądownik Beagle-2 pomyśl
nie odłączył się od sondy Mars
Express i zdąża ku Marsowi.
65-kilogramowy aparat ma wy
lądować na Marsie 25 grudnia ra
no. Jeśli wyląduje, zacznie poszu
kiwać tam śladów życia. Sonda-matka Mars Express powinna
tymczasem krążyć dookoła Czer
wonej Planety i zdalnie badać jej
powierzchnię za pomocą aparatu
ry radiolokacyjnej i innej.

Odłączenie lądownika jest
pierwszym z serii skomplikowa
nych manewrów nawigacyjnych,
od których zależy ostateczne po
wodzenie misji.
W trakcie tych manewrów inży
nierowie kierujący misją z Ośrodka
Kontroli Lotów w miejscowości
Darmstadt w zachodnich Niem
czech włączą na 30 minut główny
silnik sondy Mars Express, aby skie
rować ją na orbitę wokółmarsjańską.
Sonda będzie przesyłać na
Ziemię zdjęcia powierzchni Marsa,
a radar przekazywać informacje,
które pozwolą ustalić, czy pod po
wierzchnią planety znajduje się

woda. Sondę Mars Express wy
strzelono na początku czerwca
z kosmodromu Bajkonur w Ka
zachstanie z pomocą rosyjskiej ra
kiety nośnej Sojuz- Fregat.
Sonda, wspólne dzieło państw
skupionych w Europejskiej Agencji
Kosmicznej, kosztowała około 300
milionów euro. Lądownik Beagle-2
zbudowali Brytyjczycy. Swą na
zwą nawiązuje do brytyjskiego
okrętu żaglowego „Beagle”, na
którego pokładzie w latach 183136 odbył podróż dookoła świata
angielski przyrodnik Karol Darwin,
twórca teorii ewolucji.
(PAP)

KALIFORNIA. Michael Jackson formalnie oskarżony o seksualne molestowanie
.

Dziewięć zarzutów
Słynny gwiazdor muzyki pop Michael
Jackson został w czwartek formalnie
oskarżony o seksualne molestowa
nie nieletniego chłopca. Jego do
mniemana ofiara miała 12 lat.
Prokurator okręgowy w Santa
Maria w Kalifornii, Tom Sneddon,
przedstawił dziewięć zarzutów po
stawionych „królowi popu".
Siedem z nich to czyny lubież
ne wobec chłopca, jakich Jackson
miał się dopuścić na przestrzeni
kilku tygodni w lutym i marcu tego
roku. Dwa zarzuty dotyczą użycia
alkoholu w celu upojenia dziecka,
aby poddało się woli sprawcy.
Sneddon odmówił podania bliż
szych szczegółów.
Jacksonowi grozi kara do 24 lat
więzienia. Słynny piosenkarz nie
przyznaje się do winy. Jego obroń
ca Mike Garagos, jeden z najlep

szych adwokatów w USA, powie
dział w środę: „Jeżeli ktokolwiek
sądzi, że w tej sprawie chodzi
o cokolwiek innego niż wyłudzenie
pieniędzy, żyje w swym własnym
Neverlandzie”.
Neverland to luksusowa rezy
dencja Jacksona w Kalifornii, gdzie
ma on zwyczaj zapraszać swoich
najmłodszych fanów i gdzie miało
dojść do molestowania.
Jak uważają prawnicy komen
tujący sprawę w amerykańskiej te
lewizji, zarzuty przeciw Jacksono
wi są bardzo poważne, ale szanse
wybronienia się stwarza mu - ich
zdaniem - fakt, że oskarża go tyl
ko jedna osoba. Prokuraturze nie
udało się znaleźć innych ofiar, mi
mo apelu, żeby się zgłaszały.
Gwiazdora aresztowano 20 li
stopada, po czym zwolniono za
kaucją w wysokości 3 min dolarów.

Fol. PAP

Mieszkańcy Paryża korzystają z lodowiska przed ratuszem.

Od tego czasu media donosiły za
podstawie pogłosek, że dowody
przeciw niemu są słabe i istnieją
wątpliwości co do motywów jego
oskarżenia przez rodzinę ofiary.
Prokurator Sneddon stanow
czo zdementował w czwartek te
doniesienia.
Mimo odebrania Jacksonowi
paszportu po aresztowaniu, zwró
cono mu go, aby mógł polecieć do
Londynu 20 grudnia w sprawach
związanych z promocją jego na
grań. Gwiazdor ma wrócić do USA
5 stycznia.
Jackson był już w 1993 r.
oskarżony o molestowanie seksu
alne, ale zanim postawiono mu
formalne zarzuty karne, sprawa
została załatwiona polubownie domniemanej ofierze wypłacono
15 milionów dolarów.
(PAP)

FRANCJA. Echa strajku dyplomacji

Niech ujawnią zarobki
We Francji nie cichną echa czwartko
wego strajku francuskiej dyplomacji
przeciwko cięciom w resorcie. Mini
ster budżetu ujął się w piątek za kryty
kowanym przez podwładnych mini
strem spraw zagranicznych i zaapelo
wał do ambasadorów, aby powiedzieli
publicznie, ile zarabiają.
Dyplomaci twierdzą, że francuska
dyplomacja jest niedoinwestowana do
tego stopnia, że połowa wind w centrali
resortu przy Quai d'Orsay w Paryżu nie
działa, a czasem brakuje papieru w dru
karkach. „Quai d’Orsay ma wystarcza
jąco dużo pieniędzy, to nie ulega wątpli
wości. Na służbę zagraniczną także są

wystarczająco duże środki” - podkreślił
minister budżetu Alain Lambert.
„Strajkujący ambasadorowie mo
gliby ujawnić, jakie są ich pensje. Opi
nia publiczna byłaby z pewnością bar
dzo zainteresowana” - dodał Lambert.
Żaden z dyplomatów tego jeszcze
nie zrobił; nie wydano też żadnego ko
munikatu MSZ w tej sprawie.
Lambert opowiedział się za konty
nuowaniem reform zapoczątkowa
nych przez szefa dyplomacji Dominique’a de Villepina. Jej celem jest m.in.
zmniejszenie dysproporcji między za
robkami pracowników centrali i placó
wek zagranicznych.
(PAP)
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Wyniki raportu Transparency International

Diabetycy liczą, że lista leków refundowanych zostanie

Całkiem czyste ręce
...
Chociaż na mapie i._......
korupcji
nasz re
gion nie jest białą plamą, to w po
równaniu z zachodnią częścią woje
wództwa, a szczególnie z Jego stoli
cą wypadamy wręcz doskonale.

Boją się o zdrowie

Phnnloł nn

Mapa korupcji to raport
przygotowany i opublikowa
ny kilka dni temu przez
Transparency International
Polska (działające od 1998
roku niezależne stowarzy
szenie, którego celem jest
podejmowanie
działań
na rzecz przejrzystości życia
publicznego i przeciwdziała
nie korupcji). Opracowany
w formie tabelarycznych ze
stawień pokazuje obraz nie
chlubnego fragmentu pol
skiej rzeczywistości (13 mie. sięcy
poprzedzających
wybory
parlamentarne
z 2001 r.) widzianego oczami
dziennikarzy
185 gazet,
z których lektury czerpali
wiedzę autorzy raportu.
IT
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Skandalicznie źle wypadł
Szczecin, który w łapówkarskiej konkurencji zajmuje
drugie miejsce w kraju
po stolicy. Natomiast zaska
kująco dobrze wypada teren
byłego województwa kosza
lińskiego. W zestawieniu
dwa razy figuruje Kołobrzeg
i po razie: Koszalin i Szcze
cinek. O tych sprawach in
formowaliśmy także na na
szych łamach.
W Kołobrzegu czterej po
licjanci zostali oskarżeni
o przyjęcie łapówki od pija
nego kierowcy („Głos Pomo
rza" z 14, 15 i 16 lutego
2001 r.). Pół roku później pi
saliśmy o kołobrzeskim lide
rze partii politycznej, który
zarzucił korupcyjną sprze
daż działki pod sklep („GP”
z 23-24 czerwca 2001 r.)
Z kolei w Koszalinie wice
prezes Klubu Abstynenta,
będący także członkiem

zmieniona

miejskiej komisji ds. rozwią
zywania problemów alkoho
lowych zarzucił tejże komisji
korupcję. Twierdził przy tym,
że pieniądze przeznaczone
na działalność organizacji
i stowarzyszeń zajmujących
się problematyką osób uza
leżnionych są dzielone ten
dencyjnie („GP" z 5 marca
2001).
Natomiast w Szczecinku
szefom jednego z tamtej
szych przedsiębiorstw rol
nych zarzucono niegospo
darność i oszustwa, które
polegały m.in. na manipulo
waniu kredytami preferen
cyjnymi na zboża (nieprawi
dłowo
ewidencjonowane
i rozliczane). Nienależne do
płaty do kredytów wyniosły !

Od kilku tygodni obowiązuje nowy wykaz lekarstw finansowanych przez
budżet państwa. Chorzy na cukrzycę prawie z niego nie korzystają.

700 tysięcy złotych, a dłużni- j
cy byli winni przedsiębior- 1
stwu ponad siedem i pół mi
liona.
TOMASZ OGONOWSKI !
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ZAKŁADY SPECJALNE

im

Krystyna Kasper każdego dnia 5

Fo^adosla^Jolesnik
razy podaje sobie insulinę. Jest zdecydowana dopłacać i nie przechodzić

na leki refundowane.

1 grudnia wszedł w życie ko
lejny spis leków refundowanych.
Różnice między nim a poprzed
nim są spore - szczególnie
w części dotyczącej diabetyków.
Z nowej listy wyrzucono więk
szość specyfików, do których
chorzy byli przyzwyczajeni
| °d lat. Ministerstwo zastąpiło je
polskim odpowiednikiem - Gensulinem.

KAŻDA
LICZBA
MOŻE
POMÓC

W poradniach cukrzycowych
ruchu nie ma. Podobnie w apte
kach. - Dotąd nie przyjąłem ani
jednej recepty na Gensulin mówi Kazimierz Ligarski, który
prowadzi aptekę przy ul. Drzy
mały w Koszalinie. - Ci, którzy

*y»k * Noworocznych Zakładów Specjalnych
przoznoczomy no
‘ dzieci
w Klinice Nourologü
Controm Zdrowt
Atrakcyjno wygrano

Samochód osobowy

10 zestawów kina domowego

przychodzą, kupują zagraniczne
insuliny: za 19,60 i 40 zł. Za pol
ską chory płaci jedynie 2,5 zł.
Jednak w wielu aptekach po pro
stu jej nie ma: diabetycy nie py
tają o Gensulin, więc farmaceuci
go nie sprowadzają.
- Około 90 procent chorych
korzysta jeszcze z zapasów podsumowuje sytuację Teresa
Szelner z kołobrzeskiej przy
chodni. - Ale spodziewam się,
że za miesiąc - góra półtora -

no nie zdecyduję się, by samo
dzielnie przejść na nowy lek.
Po prostu boję się Gensulinu.

stów, ani emerytów nie będzie
stać na stosunkowo drogie za
graniczne preparaty - kwituje

Zmiany
są możliwe

Teresa Szelner.

Kategoryczne „nie”!
Diabetycy jednak zaprzecza
ją. - Wszyscy chorzy, jakich

Pustki w przychodniach
j

chorzy wrócą. Doktor Szelner
przypuszcza, że po wyczerpaniu
rezerw, diabetycy jednak przejdą
na polskie insuliny. - Ani renci

znam, twierdzą, że pozostaną
przy zagranicznej insulinie - mó
wi Stanisław Leibman, prezes
koszalińskiego oddziału Polskie
go Stowarzyszenia Diabetyków.
Oddział skupia około 300 osób;
w regionie koszalińskim chorych
może być nawet 6 tys.
Cukrzycy boją się przesta
wienia i reakcji organizmu na no
wy preparat. Uważają, że zmia
na leku powinna odbywać się
w szpitalu, pod baczną kontrolą
lekarzy. - W trakcie przestawie

nia organizm ulega poważnemu
osłabieniu, waha się poziom glu
kozy we krwi i zaburzony jest ca
ły metabolizm - wylicza Krysty
na Kasper, która choruje na cu
krzycę już 9 lat. - Zmiany

wymaga także dieta. Ja na pew

Pani Krystyna zażywa duński
Insulatard już od 7 lat. Na razie
ma jeszcze 3 pudelka tego pre
paratu, co starcz^ jej najdalej
do lutego. - Dostaję zaledwie

387 zi renty. Mój lek w najtańszej
aptece kosztuje 20 zi. Na szczę
ście mam męża i jego pensja ja
koś mnie ratuje. Ale jak poradzą
sobie inni? - niepokoi się Krysty
na Kasper.
Jest jednak nadzieja - bo
bunt diabetyków już został za
uważony. Ministerstwo Zdrowia
przygotowuje poprawioną listę
leków, także w części dotyczącej
insulin. - Negocjujemy z firmami

farmaceutycznymi, by te obniży
ły swoje ceny. A wtedy my bę
dziemy mogli niektóre preparaty
wpisać do wykazu leków refun
dowanych - mówi Agnieszka
Gołąbek, rzecznik resortu. Mini
sterstwo nie precyzuje jednak,
kiedy te wyczekiwane przez cho
rych zmiany mogłyby nastąpić.
PAULINA ZGRZEBNICKA

reklama
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SŁUPSK, USTKA, KĘPICE, DAMNICA, DĘBNICA KASZUBSKA, GŁÓWCZYCE, KOBYLNICA, POTĘGOWO, SMOŁDZINO

W SKRÓCIE

ustka.

ZE SŁUPSKA

Zwolnieni z pracy organizatorzy
związku zawodowego w słupskim
Kauflandzie zamierzają wysiać do nie
mieckiego właściciela komplet doku
mentów i wycinków prasowych infor
mujących o traktowaniu pracowników
przez dyrekcję hipermarketu w Stup
sku.
- Uważamy, że to, co się dzieje

w Słupsku, nie jest inspirowane przez
niemieckiego właściciela sieci, bo
w Niemczech związek w Kauflandzie
działa - mówi Andrzej Śliwiński,

Krok w dorosłość

wiatr: 30 km/h

Dwunastu wychowanków usteckiego Domu Dziecka przeprowadzi się
na początku przyszłego roku do mieszkania przy ul. Jagiełły w Słupsku.
To pierwszy krok zmierzający do przekształcenia instytucji w placówkę
niepubliczną, którą prowadzić będzie Towarzystwo Nasz Dom.

na spotkanie w każdej szkole. Osta
teczna decyzja będzie należała do Ra
dy Miejskiej - zapewniał wiceprezy
dent Ryszard Kwiatkowski.
(maz)

Nowy skarbnik
Barbara
Niewadził została
skarbnikiem Powiatu Słupskiego.
Wcześniej taką samą funkcję pełniła
w Urzędzie Miasta przez 10 lat.
W tym roku rozpoczęła pracę w refe
racie gospodarki komunalnej słup
skiego ratusza. We wtorek radni po
wiatowi wybrali ją na stanowisko
Skarbnika Powiatu. - To była decyzja
jednogłośna - twierdzi Leszek Kreft,
rzecznik prasowy starostwa. - Nowa

pani skarbnik ma doskonale przygo
towanie. Przez tyle lat pracy zdobyła
ogromne doświadczenie.
Decyzję Rady Powiatu podczas
sesji w słupskim ratuszu komentowali
radni miejscy. Z przekąsem twierdzą,
że Barbara Niewadził, która zrezygno
wała z funkcji Skarbnika Miejskiego
spokojnie powinna poradzić sobie z fi
nansami powiatu, bo starostwo ma
mniejszy budżet
(toc)

983 hPa

W’Ä'

SP

| | W
wiatr; 90 km/h

wiatr: 70 km/h

MCKM-y rozdane
Siedmioro młodych, uzdolnionych
artystycznie słupszczan otrzymało
Miejskie Coroczne Kwazary Mło
dych. Było to Już czwarta edycja
konkursu.
Uroczystość
wręczenia
MCKM-ów odbyła się w czwartek
w Teatrze Impresaryjnym. Statu
etkę Złotego Kwazara w kategorii
literatura otrzymała uczennica
I Liceum Ogólnokształcącego Na
talia Sikora. W kategorii teatr Aleksandra Szczepańska ze
Szkoły Podstawowej nr 2, w kate
gorii muzyka instrumentalna Małgorzata Poczesna z III Li
ceum Ogólnokształcącego, w ka
tegorii muzyka wokalna - Grze

gorz Ernestowlcz z ZSP nr 1,
w kategorii plastyka - Maga Retkiewlcz z II LO, w kategorii foto
grafia - Michał Sikora z IV LO,
a w kategorii lingwistyka - Pauli
na Chodakowska reprezentują
ca Młodzieżowe Centrum Kultury.
Ponadto Kwazary ufundowa
ne przez prezydenta Słupska
wręczono dla Chóru Fantazja
oraz zespołów tanecznych MDK.
MCKM-y to jedyny konkurs
w Słupsku, w którym wyróżnia
nia jest młodzież udzielająca się
artystycznie w różnych dziedzi
nach. W grudniu przyszłego roku
odbędzie się jubileuszowa, piąta
edycja konkursu.
(łoc)

Fol SŁAWOMIR ŻABICKI
W tym budynku zamieszka część wychowanków Domu Dziecka. Na razie trwa tam remont.

zamieszka docelowo 12 osób
w wieku od 16 do 19 lat-informu
je Niemasz. - Grupa będzie
pod całodobową opieką wycho

wawców. Obecnie lokal jest re
montowany
Młodzież, która już niebawem
przeprowadzi się do Słupska, już
od pewnego czasu uczy się samo
dzielności. Wychowankowie sami
piorą, sprzątają, robią zakupy i go
tują posiłki. - Chodzi o to, by przy
gotować ich do dorosłego życia dodaje Niemasz.
- Zależy nam, by zapewnić
dzieciom jak najlepsze warunki zapewnia wicestarosta słupski
Sławomir Ziemianowicz. Na bar
kach powiatu spoczywało do tej
pory prowdzenie placówki.
Przejęcie
mieszkania
przy ul. Jagiełły to pierwszy etap

na drodze przekształcenia Domu
Dziecka w placówkę niepublicz
ną. Przedsięwzięcie, którego ini
cjatorem jest Towarzystwo Nasz
Dom, sprawdziło się już w wielu
miastach Polski, m.in. w Kwidzyniu i Wrocławiu. Projekt zakłada
sprzedaż budynku usteckiego
Domu Dziecka i zakup kilku
mieszkań lub domków, w których
pod opieką wychowawców za
mieszka pięć grup wychowan
ków.
W usteckim Domu Dziecka
przebywa obecnie ponad 72 dzie
ci. Część z nich to mieszkańcy
Słupska i okolic.
JACEK CEGŁA
Fot. SŁAWOmCr ŻABICKI
Natalia Sikora nie tylko jest zdolną wokalistką. W konkursie MCKM-

SŁUPSK. Multimedialna akcja Modna Szkoła

-ów doceniono także jej talent literacki.

Miło, modnie, nowocześnie
Przecież nie możemy zostać z tyłu. Akcja
Młodzieżowego Centrum Kultury to zna
komita okazja do promocji szkoły I mo
tywowania uczniów do aktywności twierdzi dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

Po kilku miesiącach remontu odda
no do użytku Katedrę Sztuki Mu
zycznej PAP przy ul. Partyzantów.
Obiekt pochodzi z przełomu
dwóch ubiegłych stuleci. Po woj
nie był w nim między innymi dom
małego dziecka. Sale nie były
wytłumione, co przeszkadzało
w ćwiczeniach na instrumen
tach.
- Teraz sale są już wyciszone,
a wszystko jest odświeżone mówi dyrektor administracyjny
PAP Elżbieta Mikołajczak. -

Zespół powstał z połączenia
dwóch zespołów szkół: Zawodo
wych nr 1 oraz Gastronomicz
nych i Hotelarskich. Placówka
łączy więc bogate tradycje daw
nego elektryka i gastronomika.
Obecnie pod opieką ponad stu
nauczycieli uczy się w niej 1282
uczniów w kilku typach szkół.
Wszystkie posiadają bogatą
ofertę edukacyjną i elastycznie
reagują na potrzeby gimnazjali
stów.
- Szkoła dysponuje nowo

czesnymi pracowniami elek
trycznymi i technologicznymi
oraz kompleksem sportowym.
Uczniowie mogą korzystać z bi
blioteki, czytelni i kawiarenki in
ternetowej - wylicza dyrektor Al
dona Pląska. - Podczas licz
nych zajęć pozalekcyjnych mają
szansę rozwijać swoje zaintere
sowania i talenty.
Młodzież uczestniczy w zaję
ciach teatralnych, tanecznych
i sportowych. Szkolne koło PTTK
organizuje rajdy piesze i rowero
we oraz obozy wędrowne. Liczne
akcje przeprowadza również
szkolne koło LOP. Sprawy inte
gracji przybliża uczniom prężnie
działający Klub Europejski.
Samorząd Uczniowski wspól
nie z nauczycielami organizuje
wiele imprez okolicznościowych,
m.in. z okazji Dnia Edukacji Na
rodowej, Święta Niepodległości,
czy Europejskiego Dnia Języ

SŁUPSK. Remont w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej

Katedra za milion

Pierwsze konsultacje
W czwartek w ratuszu odbyły się
pierwsze konsultacje w sprawie strate
gii oświatowej dla miasta na lata 20042009. W dwugodzinnym spotkaniu
uczestniczyło około 80 osób. Do ratu
sza przyszli przede wszystkim przed
stawiciele rad pedagogicznych oraz
rodziców z placówek oświatowych,
które czują się zagrożone: z SP nr 7,
SP nr 9 oraz Przedszkola Miejskiego
nr 9. Podczas dyskusji przedstawiciele
magistratu zapewniali, że nie ma jesz
cze decyzji, które placówki przejdą re
strukturyzację. - Możemy przyjść

jutro 8°C

w nocy 5 °C
1000 hPa

Zachmurzenie umiarkowane,
wieczorem wzrośnie do dużego
Temperatura od 6 do 8 st. C. Ci
śnienie w południe: 1014 hPa
(761 mm Hg). Wiatr poludniowozachodni, do 30 km/h.

SŁUPSK. Nagrody dla młodych artystów

150-metrowy lokal użyczył nie
odpłatnie samorząd Słupska. - Te
dzieci nie mają znikąd pomocy Sprawdzi budowę Mat-Betu
tłumaczy Marek Sosnowski,
rzecznik prasowy prezydenta
Bożena Kozłowska, powiatowy
inspektor nadzoru budowlanego j Stupska. - Poza tym żyjąc w kolo
nii nigdy nie nauczą się życia w ro
w słupskim ratuszu, przygotowuje się
dzinie. Stąd decyzja pana prezy
do przeprowadzenia wizji na budowie
denta o przekazaniu mieszkania.
budynku firmy Mat-Bet przy ul. HubalWedług Iwony Niemasz, dy
czyków. Jeszcze nie wiadomo, kiedy
rektora usteckiego Domu Dziecka,
to nastąpi. Pani inspektor zapowiada,
pierwsi wychowankowie przepro
że wizję przeprowadzi wspólnie
wadzą się do Słupska w lutym
z przedstawicielem administracji bu
przyszłego roku. - W mieszkaniu
dowlanej w magistracie.

W Pałacu Prezydenckim asesorzy
ze Słupska odebrali nominację na sę
dziów w Sądzie Rejonowym w Słup
sku. Sędziami zostali: Małgorzata
Myczka, Anna Plewińska, Małgo
rzata Ziółkowska, Piotr Bordakiewicz, Marek Lagut i Andrzej Micha
łowicz.

w

S)

Pomoc dla niepełnosprawnych

Nowi sędziowie

6°C
1014 hPa

zwolniony pracownik.
W najbliższy poniedziałek o godz.
17.30 szeroko o przyczynach konfliktu
w hipermarkiecie mowa będzie w pro
gramie „Spięcia" w TV Słupsk.

Ponad 727 tysięcy złotych otrzy
mał Słupsk z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw
nych. Za te pieniądze utworzonych zo
stanie 17 stanowisk pracy (za łączną
kwotę 382 tys. zł). Za 345 tys. zł ratusz
kupi, i przystosuje do przewozu osób
niepełnosprawnych cztery busy. Każ
dy z nich będzie mógł przewozić
osiem osób. Samochody otrzymają:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
Warsztat Terapii Zajęciowej z ul. Dłu
gosza, Centrum Kształcenia Praktycz
nego oraz Urząd Miejski.
Przyznane pieniądze to efekt
udziału w programie „Wyrównanie róż
nic pomiędzy regionami”. Wydział
Zdrowia i Opieki Zdrowotnej w ratuszu
złożył pięć projektów: cztery dotyczą
tworzenia miejsc pracy dla niepełno
sprawnych, a piąty - zakupu i dosto
sowania pojazdów na potrzeby prze
wozu osób niepełnosprawnych.

www.glos-pomorza.pl

POGODA W REGIONIE

Z bidula do mieszkania
dzisiaj

Donos do Niemiec

głos Pomorza

Ściany są w pastelowych bar
wach, a okna, zgodnie z zalece
niami konsenvatora zabytków, są
drewniane i szczelne. Odnowiona
jest też aula do prób koncerto
wych. Studenci mają też nowe
meble. W porównaniu z dotych
czasowymi, teraz studenci mają
komfortowe warunki do nauki.
Remont kosztował prawie mi
lion złotych. Pieniądze wygospo
darowała ze swojego budżetu
uczelnia. Wiosną planowany jest
remont elewacji starego budynku.
(law)

Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI
Jasełka zaprezentowane wczoraj przez uczniów wprowadziły uczniów
i pracowników szkoły w świąteczny nastrój.

ków. Sami uczniowie przygoto
wali spotkania poświęcone profi
laktyce raka piersi i AIDS.
- Młodzież chętnie uczestni
czy w akcjach charytatywnych zapewnia Anna Hurec, zastępca
dyrektora. - Od lat z workiem pre

W szkole odbywają się także
liczne konkursy, organizowane
są wystawy historyczne. Obec
nie
trwają
przygotowania
do nadania szkole imienia No
blistów Polskich.
- Szczególną opieką ota

zentów jedzie na mikołajki do wy
chowanków Domu Dziecka.
Szczególnym wydarzeniem była
akcja na rzecz chorego dziecka
z Zielonej Góry, podczas której
uczniowie zbierali datki i zorgani
zowali koncert rockowy. Wyjątko
wo bogaty byl program obchodów
Dnia Wolontariusza.

czamy uczniów klas pierw
szych, którym pomagamy za
aklimatyzować się w szkole.
Dokładamy wszelkich starań,
by zapewnić młodzieży zarów
no wysoką jakość nauczania,
jak i dobrą atmosferę - zapew
nia Anna Hurec.
(lir)

Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI
Zajęcia w odnowionych wnętrzach Katedry Sztuki Muzycznej zainau
gurował koncert zespołu pod dyrekcją Leszka Kułakowskiego.

głos Pomorza
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LĘBORK, BYTÓW, MIASTKO, CZŁUCHÓW
ZDARZENIA I WYPADKI
powiat bytowski.

Pieszy na celowniku
BYTÓW. Policjanci przeprowa
dzili akcję „Pieszy”.
- Zwracaliśmy szczególną

uwagę na osoby, które nieprawi
dłowo korzystały z jezdni - mówi
Eugeniusz Wlatrowskl z sekcji
ruchu drogowego policji. - Doty

czyło to głównie pory wieczorowej,
gdzie poza terenem zabudowa
nym piesi łamali przepisy. Spraw
dzaliśmy także ich trzeźwość.
Na nieodpowiedzialnych pie
szych funkcjonariusze nałożyli kil
ka mandatów.

Jeszcze raz
o rowerzystach
BYTÓW. W ciągu pięciu dni
miejscowi
policjanci
ukarali
za brak oświetlenia dziewięciu ro
werzystów. To kolejne efekty pro
wadzonej od kilku tygodni akcji,
która ma wyeliminować użytkow
ników rowerów, którzy nie mają
zamontowanych na jednośladach
lampek. - Jadą na siódmą rano
do pracy bez oświetlenia - mówi
Eugeniusz Wlatrowskl z bytowsklej policji. - O tej porze jest jesz

cze ciemno, w ogóle ich nie widać.
Stwarzają realne zagrożenie
na drodze.
Policjanci twierdzą, ze przepis
lamią głównie dorośli, problemów
nie ma z dziećmi i z młodzieżą.
- Apelujemy też do osób chcą

cych niebawem nabyć jednośladmówi Wiatrowski. - Kupujmy go

całkowicie wyposażonego, niektó
rzy sprzedawcy, by obniżyć jego
cenę po prostu go ogołacają. Jeśli
inwestujemy w rower to róbmy to
z głową.
Policjanci zapowiadają, że
wzmożone kontrole rowerzystów
będą prowadzone do czasu, kiedy
po ulicach będą jeździły tylko
oświetlone jednoślady.

Kłopoty rolników i przetwórców

GMINA CZŁUCHÓW. Cała władza czyta dzieciom

Przewodniczący i wróbelek

Potężna
grupa nędzarzy

JHR

Dzień wejścia do Unii Europejskiej, to dzień naszej klęski - mówią
rolnicy. Według powiatowego lekarza weterynarii większości zakładów
przetwórstwa rolnego z powiatu bytowskiego grozi zamknięcie.
- Z trzynastu masarni
i ubojni oraz ośmiu mleczar
ni, działających w naszym
powiecie, żadna nie spełnia
wymogów stawianych przez
Unię Europejską - mówi Ma
rek Jankowski, powiatowy
lekarz weterynarii w Bytowie. - Tylko trzy zakłady

z branży mięsnej spełniają
Je w 65-90 procentach. Pięć
masarńi z niższej grupy C
oraz trzy mleczarnie, dekla
rują, że przystosują swoje
zakłady do końca kwietnia.
Moim zdaniem nie zdążą
/ zostaną po prostu zamknięWielu przetwórców już za
powiada,
że
zrezygnuje
z prowadzenia działalności.
Problemy z dostosowaniem
mają również rolnicy, którzy
stanowią liczną grupę. We
dług danych Pomorskiej Izby
Rolniczej w powiecie bytow-

skim z rolnictwa utrzymuje
się 4293 gospodarstw. Pra
wie 3900 z nich zajmuje się
chowem bydła, trzody oraz
w mniejszym stopniu owiec,
kóz czy drobiu. Jest też 235
dostawców mleka.
Zdaniem rolników, naj
większym problemem w osią
gnięciu standardów unijnych
są zbyt duże wymogi i koszty
dostosowania do zachodnich
norm. — Sytuacja wygląda
naprawdę groźnie - mówi je
den z rolników. - Przed refe

rendum mówiono nam tylko
o korzyściach, dopiero teraz
dowiadujemy się o zobowią
zaniach i kosztach, które mu
simy ponieść. Poza tym prze
pisy ustalone przez nasze
ministerstwo są bardziej ry
gorystyczne od unijnych,
a niekiedy całkowicie bez
sensowne i nie do wykona
nia.

- O tym, że się boimy mó
wiono już wiele razy i wszy
scy o tym wiedzą - odpiera
zarzuty inny z rolników. -

Przygotowanie do unii wyma
ga dużych pieniędzy, których
my nie mamy.
Zresztą
na czym my mamy zarabiać
skoro nam się obniża cenę
żywca. Ledwo się utrzymuje
my. Przy takim podejściu
do sprawy nigdy nie może
być mowy o zdrowej konku
rencji. Już teraz szacujemy,
że 50-80 procent z nas tego
nie przetrzyma.

„

, .

.

Fo' ROBERT MAŁOLEPSZY

rzewodniczący przed występem miał sporą tremę. Co innego stanąć

przed kilkunastoma radnymi, a co innego przed salą pełną kilkuletniej

Akcja społeczna „Cała Polska czyta
dzieciom” trwa. Osoby znane, posta
cie z lokalnego „świecznika” czytają
bajki dzieciom w szkołach, przed
szkolach i bibliotekach.

Obawy rolników podziela
Leon Wnuk-Lipiński, prze
wodniczący Rady Miasta. -

Jeżeli nic się nie zmieni, to
w maju na rynku pojawi się
potężna grupa nędzarzy, któ
rzy nie będą nawet ubezpie
czeni — mówi samorządo

Dla uczniów młodszych klas
szkoły w Wierzchowie czytali
Andrzej Bachan, przewodni
czący Rady Gminy, sekretarz
Urzędu Arkadiusz Kubalewski,
zastępca kierownika Zakładu
KomunalnegoTadeusz Halusia
oraz Irena Jagielska dyrektor
szkoły. Dwaj pierwsi panowie
przeczytali historyjki z życia zna

wiec.
(os)

CZŁUCHÓW. Nie będzie sztucznej secesji przy Rynku

(zida)

Stylowe mieszkanka

W SKRÓCIE

Miry

nego wróbelka o imieniu Elemelek. Kierownik, czytając „Dziew
czynkę z zapałkami” Andersena
wprowadził nieco smutku. Dzieci
zadumały się także słuchając
„Dziadka do orzechów” w inter
pretacji pani dyrektor. Lektorzy
przyłożyli się do swoich ról
i wkładali w prezentowany tekst
wiele ekspresji. Zadali też kłam
obiegowej opinii, że władza opo
wiada bajki. Wcale nie opowia
da, po prostu czyta. Akcja bę
dzie prowadzona także w innych
szkołach.
(ram)

MIASTKO. Przed orkiestrowym finałem

Możesz być Mikołajem

Sztab już działa

LĘBORK. W ramach akcji „Zo
stań Świętym Mikołajem” harcerze
z Komendy Hufca ZHP zbierają da
ry od ludzi dobrej woli. Zbiórka pro
wadzona jest w największych mar
ketach na terenie miasta (20 grud
nia w godz. 12-18 i 22-23 grudnia
w godz. 12-18) oraz w komendzie
przy ul. Armii Krajowej 13
(w godz. 10-16). Dary przekazane
zostaną dzieciom z najuboższych
rodzin.

W miasteckiej Komendzie Hufca ZHP
zawiązał się sztab Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, który przepro
wadzi zbiórki pieniędzy w gminach Miastko, Koczała, Trzebielino, Czar
ne oraz Biały Bór.
Wydanych zostanie ponad
dwieście identyfikatorów dla wo
lontariuszy. Organizatorzy finału
apelują do wszystkich, którym
jest bliska idea pomocy najmłod
szym, o wsparcie finansowe.
Wszystkie firmy, instytucje i oso
by prywatne w zamian za pomoc
otrzymają podczas trwania fina
łu, 11 stycznia 2004 roku miej
sce reklamowe na scenie oraz
specjalny certyfikat „Człowiek
Dobrego Serca", który zostanie
im wręczony w czasie występów
na scenie.
- Dodatkowo zapewniamy, że

(anra)

Dary dla szpitala
BYTÓW. Na oddział dziecięcy
miejscowego szpitala ponownie
trafił prezent. Tym razem Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy
Jurka Owsiaka przystała placów
ce dwie pompy infuzyjne.
- Sprzęt służy do powolnego
podawania leków — mówi Graży
na Leszczak, pielęgniarka od
działowa. — Jest nam bardzo po

każda firma lub osoba prywatna,
wpłacająca pieniądze na organi-

trzebny.

zację XII Finaiu otrzyma kseroko
pię protokołu rozliczeniowego
z wyszczególnieniem wpłat i wy
datków poniesionych przez nasz
sztab - mówi harcmistrz Tomasz
Weber, komendant miasteckiego
Hufca ZHP i szef sztabu WOSP.
- Prosimy o przeanalizowanie

naszej prośby i podjęcie jak naj
szybciej decyzji i o kontakt z ko
mendą hufca.
Miastecki sztab chce, by fina
łowa impreza w hali Ośrodka
Sportu i Rekreacji wypadła jak
najbardziej okazale, dlatego za
mierza zaprosić dwie gwiazdy
estrady - zespół „Wolna Grupa
Bukowina” i kabaret „DeKaDe”.
Artyści ci nie wezmą gratyfikacji
za występy, trzeba im jednak po
kryć koszty organizacyjne oraz
zapewnić odpowiedni sprzęt,
scenę i zaplecze. Stąd prośba
do sponsorów o pomoc.
(kor)

(zida)

SOBOTA
Emocje na pływalni
T.k Mii, „yKląd.l budynek pny Rynku 7 pu zmianie nlnyv.cji.

LĘBORK. W Pływalni Miejskiej
Rafa odbędą się Międzyklubowe
Zawody Pływackie roczników
1994-91 o Puchar Burmistrza Lę
borka. Swój udział zapowiedziało
ponad 200 zawodników z Koszali
na, Słupska, Gdańska, Gdyni,
Kwidzyna, Starogardu Gdańskie
go i Lęborka. - Zapraszam

wszystkich sympatyków pływania
do kibicowania naszym czterdzie
stu zawodnikom - zachęca Ma
ciej Barański, prezes UKS jedyn
ka Solex, który wspólnie Centrum
Sportu i Rekreacji jest organizato
rem imprezy.
Początek o godz. 10.30.
(anra)

Hej kolęda, kolęda
LĘBORK.Młodzieżowy Dom
Kultury zaprasza na podsumowa
nie Powiatowego Konkursu „Cho
inka inaczej” oraz wspólne kolędo
wanie. Początek o godz. 11.
(anra)

Człuchowianie wybrali projekt
elewacji bloków okalających Ry
nek. Wygrała koncepcja nowo
czesna.
Właśnie fasada bloku, któ
ry stanowi jedną z pierzei
Rynku, budziła największe
emocje w propozycjach mo
dernizacji śródmieścia. Po
wstał w PRL-owskim okresie
wielkiej płyty i nie pasuje ar
chitektonicznie do dwóch se
cesyjnych
kamieniczek.
Część mieszkańców, a także
radnych była zdania, że bu
dynek należy nieco posta
rzyć wizualnie. Inaczej wi
dział rzecz projektant An
drzej Morawski, którego
wspiera! zastępca Woje
wódzkiego Konserwatora Za
bytków Zdzisław Daczkowskl, zdecydowanie przeciw
ny
stylizowaniu
nowego
na stare. Burmistrz Człucho

wa Zdzisław
Piskorski
ogłosił konkurs na nową kon
cepcję elewacji tego budyn
ku. Nadesłane projekty wy
stawiono w holu ratusza,
a mieszkańcy mogli wskazać
ich
zdaniem
najlepszy.
Po podliczeniu 156 kartek
z ważnymi głosami okazało
się, że 68 uczestników plebi
scytu wybrało wariant „D”.
Mieszkańcom przypadła jed
nak do gustu nowoczesna
forma i uznali, iż nie będzie
się „gryzła” z secesją. Był to
projekt Andrzeja Morawskie
go. Zapytano również o zda
nie wspólnoty mieszkaniowe
budynków przeznaczonych
do
remontu.
Zarówno
w przypadku bloku przy Kró
lewskiej 8, jak Rynku 7 pozo
stawiono wolną rękę burmi
strzowi. — Wybrany wariant

odpowiada wymogom kon
serwatora zabytków, sztuki

Repr. ROBERT MAŁOLEPSZY

Minął rok władzy nowych
wójtów i burmistrzów. Pamięta-

wać codziennie do 9 stycznia
włącznie. Czekamy na nie do 16

?

towie, Miastku, Lęborku i Człu-
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większości rzł JhnJan

b Jedynkl? Zapraszamy

KwSSg Ü
cT, »as:
pokonać.
Między innymi
przewidziany jest do wybu- j
rżenia jeden budynek, w któ- i
rym znajduje się sklep rybny
oraz warsztat usługowy. — i

CenzurB będzL>•~r,0TO| m,ws'osCENZURKA SAMORZĄDOWA

Nie zamierzam dopuścić
.......................................... ......................................
do tego, aby dzierżawcy mu(imię i nazwisko ocenianego)
sieli likwidować działalność
gospodarczą - zapewnia
Ocena
burmistrz. - Będzie koniecz- i I
ność znalezienia wyjścia zaUzasadnienie
dowalającego wszystkich.
uzasadnienie
Obecnie
przygotowywana
jest szczegółowa dokumen- i
tacja projektowa. Prace roz
poczną się w czerwcu przyszłego roku.
ROBERT MAŁOLEPSZY

....... ............................................ *............................
..................................................................................
..................................................................................

sir. s

www.glos-pomorza.pl

Wiadomości słupskie

j£łOS POItlOTZB

Sobota - niedziela, 20-21 grudnia 2003 r,

redakcja@glos-pomorza.pl

Słupsk ■ Ustka ■ Kępice ■ Damnica ■ Dębnica Kaszubska ■ Główczyce ■ Kobylnica ■ Potęgowo ■ Smołdzino
W PONIEDZIAŁEK
W „GŁOSIE POMORZA’’
■ relacja z koncertu słupskiej
grupy Wszystkie Wschody Słoń
ca
■ przedstawimy nowo naro
dzonych mieszkańców Stupska
i powiatu
■ wiadomości studenckie

słupsk.

SŁUPSK. Paczki od policjantów

Jak wybrać piękne drzewko?

Gwiazda z Popo

Tanie choinki

SOBOTA

Mikołaj
z Nadzieją

Już za siedem złotych można kupić w tym roku metrowy świerk po
spolity. Na parkingach, przed hipermarketami, a nawet w parafii ruszyła
sprzedaż świątecznych drzewek.

SŁUPSK
O godz. 16 w hali
Gryfia rozpocznie się
impreza integracyjna zorganizowa
na przez Fundację dla Dzieci Nie
pełnosprawnych. To ostatni stupski
akcent obchodów Europejskiego
Roku Osób Niepełnosprawnych
Dzieci niepełnosprawne i ich
zdrowi rówieśnicy będą się bawić
na mikołajowej dyskotece u ogra
Shreka, wezmą udział w fantomanii, grach i konkursach. W świą
teczny nastrój wprowadzi zespół
Turkus ze Środowiskowego Domu
Samopomocy, który zaśpiewa ko
lędy. Każde dziecko otrzyma pacz
kę ze słodyczami i maskotką.
Bilety w cenie 6 zł będzie moż
na kupić jeszcze przed imprezą.

Fot. TOMASZ C.ZĘŚCIK
Policjanci w czerwonych czapeczkach oraz słonik Popo wiedli prym
w zabawie.

(lir)

Zbierają podpisy
SŁUPSK. W godzinach 10-16
w biurze Unii Pracy przy alei Sien
kiewicza 5 na pierwszym piętrze
będą zbierane podpisy obywateli
popierających inicjatywę utworze
nia województwa środkowopomorskiego. Jeżeli pogoda dopisze,
podpisy będą także zbierane
przed siedzibą partii.
(agnes)

NIEDZIELA

25 lat Stacha
SŁUPSK. 21. Drużyna Harce
rzy Stach im. hm. Stanisława Kiejdo obchodzi 25-lecie. Spotkanie
z okazji jubileuszu odbędą się
w budynku Komendy Hufca Ziemi
Słupskiej przy ul. Partyzantów 31
0 godz. 17. Podharcmistrz Marek
Łukasik zaprasza byłych i obec
nych członków drużyny. Dziękuje
też sponsorom, Komendzie Hufca
1 innym za pomoc w przygotowaniu
tego święta.

hot. Sł.AWUMIK /.AHUM

Słupszczanie już kupują choinki. W wielu domach pojawią się w ten weekend.

W tym roku choinki są bardzo
tanie, bo wokół Słupska funkcjo
nuje sporo plantacji choinek,
z których pochodzi większość
oferowanych na rynku drzewek.
Hurtownicy ustawili się już m.in.
na placu przy ul. Wolności,
na parkingu przy ul. Tuwima.
Sprzedaż żywych drzewek pro
wadzona jest także przed hiper
marketem Real. Zmotoryzowani
mogą się wybrać także do nad
leśnictw albo na plantację cho
inek do Sąborza, gdzie właści
ciel sprzedaje drzewka za 10 zł
od sztuki.
Hurtownicy najczęściej oferu
ją świerki pospolite, ale można
także kupić trochę droższe
świerki srebrzyste, sosny sybe
ryjskie, kaukaskie i jodły. Od mi
niaturek do czterometrowych.

Ceny zależą od gatunku i wiel
kości. Można już kupić drzewka
za mniej niż 10 zł, a największe
kosztują nawet ponad 100 zł.
- Jeśli kupujemy drzewko,

warto poprosić o asygnatę, bo
policja i leśnicy mają prawo
sprawdzić, skąd pochodzi trans
portowana choinka. Dotyczy to
zwłaszcza chronionych jodeł ostrzega jeden z hurtowników.
Po raz pierwszy do sprzeda
ży choinek włączyła się parafia
św.
Maksymiliana
Kolbego
w Słupsku, która przyjmuje zapi
sy na świerki dostarczane przez
współpracującego z nią planta
tora. W tym przypadku część za
płaty za drzewko będzie prze
znaczona na cele charytatywne.
Drzewko z parafii kosztuje od 13
do 20 zł.

Po czym poznać, że choinka
nie została ścięta już dawno
i po przyniesieniu do domu nie
zaczną z niej opadać igły? -

Tylko świeżo ścięta choinka in
tensywnie pachnie. Warto też
przyjrzeć się igłom. Jeśli są
twarde i pełne soku, to ozna
cza, że jeszcze niedawno cho
inka rosła na plantacji. W domu
warto choinkę osadzić tak, aby
cały czas znajdowała się
w świeżej wodzie lub wilgotnym
piasku. Natomiast pomieszcze
nie, w którym stanie, nie powin
no być przegrzewane. Tylko
wtedy przedłużymy do maksi
mum czas, zanim drzewko za
cznie tracić igły - mówi Da

Dzięki kweście słupscy policjanci
przygotowali zabawę choinkową dla
dzieci z Domu Interwencji Kryzyso
wej. Były paczki, słodycze oraz za
bawy ze słonikiem Popo.

śmy dzięki kweście przeprowa
dzonej wśród całej załogi na
szej komendy i wszystkich ko
misariatów - mówi nadkomi

Prawie 30 osób, dzieci oraz
ich opiekunowie z Domu Inter
wencji Kryzysowej, bawiło się
w komendzie słupskiej policji.
Zabawę prowadzili funkcjona
riusze, którzy swoje tradycyjne
niebieskie czapki zamienili
na czerwone. Pomagała im ma
skotka pomorskiej policji, słonik
Popo. - Imprezę przygotowali-

Dary naszych kolegów były hoj
ne. Mogliśmy za to przygoto
wać poczęstunek, nagrody
w konkursach oraz paczki.
Paczkę ze słodyczami oraz

sarz Aurelia Korycka z sekcji
prewencji słupskiej policji. -

książeczką o zasadach bez
piecznego uczestnictwa w ruchu
drogowym otrzymały wszystkie
dzieci.
(too)

SŁUPSK. Betlejemskie światełko pokoju

Przybyło i do nas

riusz Mlchalkiewicz, ogrodnik
ze Słupska.
(maz)

J#?.SŁUPSK. Kolędowanie z „Głosem Pomorza”

•
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Przyjdź zaśpiewaj z nami

(law)

•

• «
•

•

W niedzielę w godz. 12-16 zaprasza
my wszystkich przed ratusz. Czekać
będzie na państwa mnóstwo atrakcji,
m.ln. świąteczny kiermasz i szopka
z żywymi zwierzętami. Po raz pierwszy
w historii słupszczanie zaśpiewają
wspólnie kolędę. Stanie się to o godz.
14.30.
Punktualnie w południe na plac
wmaszeruje orkiestra wojskowa
Centrum Szkolenia Marynarki Wo
jennej w Ustce, a o godz. 12.30 ze
sceny gości powitają redaktor na
czelna „Głosu Pomorza" An
na Czerny-Marecka i kierownik
Radia Słupsk Andrzej Watemborski. Przez cztery godziny usły
szymy kolędy w wykonaniu chó
rów, solistów i zespołów. Wystąpią
bracia Brandysowie, chór Kantele
i Państwowej Szkoły Muzycznej,
Bierkowianki oraz gwiazda kon
certu - Big Band z Pomorskiej
Akademii Pedagogicznej pod dy
rekcją Leszka Kułakowskiego.
Jednak wydarzeniem dnia ma
być pierwsze w historii miasta
wspólne odśpiewanie kolędy przez
zgromadzonych slupszczan, wła
dze miasta i dziennikarzy. Wybrali
śmy znaną wszystkim pieśń „Przybieżeli do Betlejem”. Jednak
na wszelki wypadek drukujemy jej
treść poniżej. Najlepiej więc przyjść
na plac z dzisiejszą gazetą.
Prosimy też, żeby każdy wziął
woreczek na siank, bo będziemy
je rozdawać. Dla dzieci przygoto
waliśmy konkursy z nagrodami.
Imprezę
przygotowaliśmy
z Radiem Słupsk i Urzędem Mia
sta.
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Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI
Słupscy harcerze powitali betlejemskie światełko pokoju podczas uro
czystego apelu przed pomnikiem Powstańców Warszawy.

Betlejemskie światełko pokoju do
tarło do Słupska. Nasi harcerze za
nieśli je do wszystkich urzędów, in
stytucji, firm, kościołów i redakcji.
Także do nas.

przed świętami dostarczą
ogień do wszystkich urzędów,
instytucji
oraz
kościołów.
Stamtąd betlejemskie świateł
ko będą mogli do swoich do
mów zabrać słupszczanie. -

Do Słupska ogień zapalony
w grocie narodzin Jezusa
przyjechał z Gdańska. Wcze
śniej przewędrował przez całą
Europę. Pierwszy raz świateł
ko pokoju dla całego świata
zanieśli skauci z Austrii.
W Polsce pojawiło się 13 lat
temu.
Słupscy
harcerze

Chętni będą mogli wziąć ogień
bezpośrednio od nas - mówi
Grzegorz Stachyra, kwater
mistrz hufca ZHP w Słupsku. -

Cały czas w siedzibie hufca
pali się płomień. Zgłaszać się
można w godzinach otwarcia
hufca, czyli między 10 a 17.
(toc)

K)l. SLAWUIVIIK AAD1LM
Do wtorku na placu przed ratuszem czynny będzie kiermasz świąteczny. Obok, w stajence betlejemskiej, zo
baczyć można m.in. prawdziwe owieczki. W takiej scenerii zaśpiewamy razem kolędę.

PRZYBfEŻELI 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 dziwy
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 Józef«!em plastują

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

’ Nam światełko przekazali wczoraj przedstawiciele drużyny Nieprzetar
ty Szlak z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku wraz z opie
kunką harcmistrzem Małgorzatą Stachyrą.

głos Pomorza

Sobota - niedziela, 20-21 grudnia 2003 r.

im

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

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

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

POMOC DROGOWA
SŁUPSK - 981; 84404-31; 842-79-40; 84244-40; 811-91-50
BYTÓW - 822-40-32; 822-2728
CZŁUCHÓW - 834-14-12
LĘBORK - 862-17-87

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

ZUS - Płatnik Przekaz Elek
troniczny, szkolenie w siedzibie
klienta, 0-601-941-463; (0-prefiks-59) 842-33-07
Hotel dla psów (całodobowy)
Słupsk, ul. Paderewskiego, tel.
842-84-14, 840-02-21, 0-603070-170

PIZZA NA TEL.
Bar Pizzeria Italia, ul. [
|
Mickiewicza 48, tel.
842-60-10, czynna 1022
Bar Pod Kasztanem, ul. Woj
ska Polskiego 52, tel. 842-70-46
(dowóz tylko do firm)
Chata Macochy, ul. Wojska
Polskiego 30a, tel. 840-22-80
Euro-Bar, ul. Tuwima 6, tel.
842-08-77 (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.
840-18-14 (naleśniki francuskie):
czynne wgodz. pon.-sob. 12-24nledz. 17-24
Presto, ul. Kotarbińskiego8a,
tel. 845-68-00 (zestawy obiado
we, faktury Vat)

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

POCZTA I TELE
KOMUNIKACJA

dzieła: „Przy Browarze”, ul,
Wolności, tel. 862-27-66
ŁEBA - „Słowińska”, ul. Ko
ściuszki, tel. 866-13-65
MIASTKO - „Rodzinna”, ul
Wybickiego 30, tel. 857-87-25
USTKA - sobota: „Reme
dium”, ul. Wyszyńskiego 1b, tel.
814-69-69; niedziela: „Reme
dium”, ul. Wyszyńskiego 1 b, tel
814-69-69
WICKO - „Pod Agawą”, tel.
861-11-14, w godz. 8.15-17

WYSTAWY

ijfl

USŁUGI RÓŻNE
SŁUPSK: Pogotowie I
szklarskie całodobo
we, Słupsk, ul. Ponia
towskiego 44, tel/fax 842-57-67

rland”, ul. Długosza 29, tel.
834-17-52; niedziela: „Zamko
wa”, ul. Królewska 2, tel. 83432-58
LĘBORK - sobota: „Żlwa”, ul
Zwycięstwa, tel. 862-56-28; nle-

■ ■■
O wszelkich zmianach prosimy
informować: tel. 842-51-95 lub
pod adresem Słupsk, ul. Henry
ka Pobożnego 19.
(teb)

SOBOTA

POLSAT
6.30
7.00

Rok w ogrodzie
6.50 Studio urody - mag.
6.00 Poplista
Agrolinia - pr. rolniczy
6.05 Telesklep
7.05 Echa tygodnia
7.00 Twój lekarz
8.00 Wiadomości, Pogoda
7.45 Wodnikowe wzgórze
7.35 Spróbujmy razem
magazyn
medyczny
8.15 Archiwum Żacka (19)
II (1, 2, 3/13) - serial
- magazyn
7.15 Wystarczy chcieć
- serial przygodowy
animowany
dla niepełnosprawnych
magazyn
medyczny
8.35 Ziarno - pr. dla dzieci
9.00 Automaniak
8.00 M jak miłość (175)
7.30 Magazyn religijny
9.00 Lippy & Messy
- magazyn
- serial obyczajowy
8.00 Laboratorium Dextera
- kurs języka
motoryzacyjny
8.50 National Geographic
(30, 31) - serial
9.30
Tele
Gra - teleturniej
angielskiego dla dzieci
proponuje:
animowany
9.10 Wirtul@ndia
10.30
VIVA
Polska!
Łowcy wulkanów
8.30 Piesek Poochini (23)
- program dla dzieci
- program muzyczny
- film dokumentalny
serial
animowany
9.35 Wall Disney
11.45 Na Wspólnej
9.45 Ojczyzna9.00 Hugo - program
przedstawia:
(207-211) - serial
polszczyzna:
dla
dzieci
Legenda Tarzana (15)
obyczajowy
0 węglu, węgle
9.30 Mop Man - magazyn
- serial animowany:
(powt.)
1 zbożu
muzyczny
Zorro (25, 26)
14.00 Jak łyse konie
10.00 Kręciofa - program
10.30 Samo życie (296-299)
- serial przygodowy
- program rozrywkowy
dla młodzieży
- serial obyczajowy
10.55 Kolejka - lista
15.15 Dla ciebie wszystko
10.30 Fllntstonowie - serial
12.30 Czarny pies czy biały
przebojów - magazyn
program rozrywkowy
animowany
kot - talkshow
muzyczny
16.40 Druga twarz
10.55 Ostoja - magazyn
13.30
Domowa
kawiarenka
11.20 Kuchnia z Okrasą
- program rozrywkowy
przyrodniczy
- magazyn kulinarny
- magazyn
(powt)
11.20 Na wschód
14.00
Rodzina
zastępcza
11.40 Moda jak pogoda
17.45 Chwila prawdy
od Edenu (2-ost.)
(154): Powrót
12.05 Podróżnik: Santiago
- program rozrywkowy
- film obyczajowy,
- serial komediowy
19.00
TVN Fakty
de Compostela
USA 1981,
(powt.)
19.25
Sport
- magazyn turystyczny
reż. Harvey Hart
14.30 Najzabawniejsze
12.30 Miliard w rozumie
19.35 Pogoda
13.30 30 toni Lista, lista
zwierzęta świata
19.40 Uwagal - magazyn
- teleturniej
- Usta przebojów
program
13.00 Wiadomości
20.00 Jackie Chan
14.00 Famlliada - teleturniej
rozrywkowy
13.15 Polska w Białym
- Przyjemniaczek
14.30 Złotopolscy (553):
15.00
4
x
4
magazyn
Domu - program prof.
- komedia sensacyjna
Burza - telenowela
motoryzacyjny
Longina Pastusiaka
hongkoń. 1997,
15.00 Piosenki z koncertu
15.30 Fundacja PolSat
13.40 Studio aport: Zawody
reż. Samo Hung,
Ladles
15.45 Informacje
Pucharu Świata
wyk. Jackie Chan,
16.00 Śpiewające fortepiany
16.00 Prognoza pogody
w skokach
Richard Norton
- teleturniej muzyczny
16.10 Niezakazane reklamy
21.55
Czerwona
planeta
narciarskich
17.00 Ryzykanci 3 (8/15)
program
w Engelbergu - K-120
- film SF, ameryk.- reality show
rozrywkowy
16.00 Między nami
-austral. 2000,
17.45 Ale Dwójka!
16.40 Idol 3 Extra
- talkshow
reż. Antony Hoffman,
- magazyn
- program
16.30 Moda na sukces
wyk. Val Kilmer,
18.00 Program lokalny
rozrywkowy
(2088) - telenowela
Carrie-Anne Moss
18.30 Panorama
17.30 Boston Public 2 (37)
17.00 Teleexpreas
Jest rok 2050. Ziemi
18.50 Prognoza pogody
- serial obyczajowy
17.20 Sportowy Express
19.05 Świat obok nas:
grozi katastrofa ekolo
18.30 Informacje, Sport
17.25 Gość Jedynki
giczna.
Przeludnienie
Książę, który nie
19.00 Prognoza pogody
17.40 Plebania (366) - serial
I zanieczyszczenie śro
chce być królem
19.05
Rosyjska
ruletka
dowiska jest tak duże,
18.05 Sąsiedzl: Jak zostać
- film dokumentalny
- teleturniej
milionerem - serial
że naukowcy szukają
20.00 Kabaretowa Liga
20.00
Bar
bez
granic
18.35 Jaka to melodia?
w kosmosie innego miej
Dwójki: Dla mnie
gorące
krzesła
- quiz muzyczny
sca do życia. Jedyną
bomba! - wielki final.
- reality show
19.05 Wieczorynka:
szansą dla ludzkości są
Starcie drugie
21.30 Studio LOTTO
Bob Budowniczy;
nowe kolonie na Marsie,
- program rozrywkowy
21.40 Miodowe lata 9 (126):
Edl i Miś
gdzie za pomocą satelity
20.50 Telekamery 2004
lepszeżycie.pl - serial
19.30 Wiadomości
założono
hodowlę alg
- Nominacje
komediowy
19.50 Sport; Pogoda
wytwarzających
tlen.
21.00 Herbatka u Tadka
22.35
Bar
bez
granic
20.15 Dobry gliniarz
Grupa astronautów wy
- program rozrywkowy
wyniki
reality
show
- film sensacyjny,
latuje na czerwoną pla
21.50 Słowo na niedzielę
23.00 Kraj pod obstrzałem
USA 1991,
netę, by sprawdzić, czy
22.00 Panorama
film
sensacyjny
reż. Heywood Gould
eksperyment się udał.
22.20 Sport telegram
USA 1985,
22.05 39. Studencki
Podczas lotu ich statek
22.25 Prognoza pogody
reż. Joseph Zito,
Festiwal Piosenki
kosmiczny
zostaje
22.40 W potrzasku
wyk.
Chuck
Norris,
Póki co żyjemy...
uszkodzony i kosmo
- film sensacyjny,
Richard
Lynch
- koncert urodzinowy
nauci muszą walczyć
USA 1995,
1.05 Red Steel
22.55 Zaginiony w akcji 2:
o przeżycie, zdani jedy
reż. J.F. Lawton
film
sensacyjny,
Początek
nie na własne siły.
0.25 Sprawiedliwość
USA 1995,
0.10 Poniedziałek
- film sensacyjny,
- film sensacyjny,
reż.
Serge
Rodnunsky,
USA 1985,
- film obyczajowy,
kanad. 1998,
wyk. Jay Irwin, Ai Dan
poi. 1998,
reż. Lance Hool
reż. Richard J. Lewis
2.45 Zostać miss (16)
0.30 Długa droga do domu
reż.
Witold Adamek,
2.00 Na celowniku
- serial obyczajowy
- film obyczajowy,
wyk. Bolec,
- film kryminalny,
(powt.)
USA 2001,
Paweł Kukiz
USA 1989,
3.40 Muzyka na bis
2.10 Nic straconego
reż. Lorraine Senna
reż. Robert E. Collins
5.30 Zakończenie
2.00 Zakończenie programu
- programy
3.35 Zakończenie programu
programu
powtórkowe

SŁUPSK:
MUZEUM-—
POMORZA ŚRODKO-5Tv
WEGO
m^Zd
Zamek Książąt Pomorskich
ul. Dominikańska 5-9, czynne
w godz. 10-16: Skarby Książąt
Pomorskich; Sztuka dawna Po
morza od XIV do XVIII wiekusalon Sztuki XIX i XX; Młyn
Zamkowy: Kultura ludności au
tochtonicznej Pomorza; Szli
na Zachód osadnicy; Tęczowy
świat
bajek;
Herbaciarnia
w Spichlerzu, czynna codz.
10.30-21: Wilhelm Gross (18831974) grafika i rysunek; Galeria
Kameralna, ul. Partyzantów
31a: czynna w godz. 8-16 w so
boty I niedz. w godz. 10-18: Ma
rian Stępak - Żywoty; Baszta
Czarownic, al. F. Nullo 8,
w godz. 10-17: Mieczysław Wej
man (1912-1997) - grafika i ma
larstwo z kolekcji Muzeum Sztu
ki Współczesnej w Radomiu
BYTÓW: Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, tel. 822-26-23
w godz. 10-17: Kultura material
na Kaszubów bytowskich; Por
trety Książąt Zachodniopomor
skich; Barbara Ur - rzeźba, An
drzej Piwarski - malarstwo
KLUKI: Mzeum Wsi Słowiń
skiej, tel. 846-30-20 w godz. 915: Architektura i kultura mate
rialna Słowińców; Pomorskie
plenery
LĘBORK: Muzeum, tel. 862-2414, sobota w godz. 10-15, niedz.
godz. 9-14: Lębork w zabytkach
1 dokumentach (Lębork na starej
fotografii); Alfred Lubocki - pra
ce ludowe; Rzemiosło w pra
dziejach; Chöcz kaszuska; Gabi
net Paula Nipkowa (twórca tele
wizji);
Joachim
Utech
(1889-1960) - Sztuka okresu
dyktatury faszystowskiej; Kier
masz prac artystów trójmiej- j
skich; Joachim Utech (18891960) sztuka okresu dyktatury
faszystowskiej; Galeria Strome
Schody: Za świętą sprawę 6.30
„Żołnierze Łupaszki”
SMOŁDZINO: Muzeum Przy
6.50
7.40
rodnicze Słowińskiego Parku
Narodowego, tel. 811-73-68
8.05
czynne po uprzednim uzgodnie
niu telefonicznym
8.35
USTKA:
Bałtycka
Galeria
9.25
Sztuki, ul. Zaruskiego 1a, czyn
na w godz. 10-18: Aam Garnekpojazd, machina, urządzenie
9.30

SŁUPSK, ul. Kołłątaja
31 (całą dobę) tel. 84130-45; 842-52-47
SOBOTA: Banacha 6, tel. 843POGOTOWIE
85-15 wgodz. 9-15;
WETERYNARYJNE
11 Listopada 3, tel. 843-47-92
BYTÓW-822-22-70
w godz. 9-15; Łukasiewicza 3,
LĘBORK-862-19-63
tel. 842-77-04 w godz. 9-16; Ki
MIASTKO-857-29-53
lińskiego 42, tel. 842-89-68
USTKA-814-42-93
w godz. 9-15; ul. Mieszka I/8
w godz. 9-14; ul. Fałata 12’
KURSY WALUT
wgodz. 9-11
Kantor MIAMI „Galeria |
BYTÓW, ul. Dworcowa 36, tel.
Podkowa", ul. Starzyń
822-23-00 w godz. 9-14; ul.
skiego, Słupsk, tel. 841 Zwycięstwa 20, w godz. 12.3070-31
14.30
CZARNE, ul. Parkowa 12, tel.
Skup
Sprzedaż
833-27-37 w godz. 9-11
USD
3,66
3,84
CZŁUCHÓW, ul. Wojska Pol
EURO
4,52
4,70
skiego 2, tel. 834-45-50 w godz.
GBP
6,48>9>6,’65
9-14; ul. Drzymały 11, w godz.
CHF
2.92.
3.00
8.30-10.30; ul. Kraszewskiego 4
REKREACJA
wgodz. 11.30-13.30
SŁUPSK:
Ośrodek
DAMNICA, ul. Szkolna 1, tel.
Sportu i Rekreacji, ul.
811-30-20 w godz. 8-10
Szczecińska 99, tel.
DĘBNICA KASZUBSKA, ul.
843-40-17; 843-40-16 — pływal
Zjednoczenia 18, tel. 813-12-00
nia czynna w godz. 6-22
w godz. 8-10
LĘBORK: Centrum Sportu
DEBRZNO, Plac Pocztowy 1,
i Rekreacji, ul. Olimpijczyków
tel. 833-53-62 w godz. 10-12
31, tel. 862-71-77 - pływalnia
GŁÓWCZYCE, ul. Dworcowa 7,
czynna codz. w godz. 6-22
tel. 811-60-20 w godz. 8-10
SZCZECINEK: Kryta Pływalnia
KĘPICE, ul. Sikorskiego 15, tel.
„Aqua-Tur”. Codziennie 7-22 857-62-88 w godz. 10-12
TEATR
baseny: sportowy, rekreacyjny,
KOBYLNICA „REAL”, tel. 0Państwowy Teatr Lal- R
brodzik; zjeżdżalnia, jacuzzi,
602-781-895 w godz. 12-19, ul.
ki Tęcza, ul. Waryńatrakcje wodne, sauna, sola
Główna 44, tel. 842-96-41
skiego 2: sobota - Jaś
rium, bar, sklepik, tel. 372-96-28
wgodz. 9.30-11.30
i Małgosia, godz. 11
LĘBORK, ul. Armii Krajowej 11
POLICYJNY
tel. 862-22-16 w godz. 9-14; ul.
KINA
TELEFON ZAUFANIA
Dworcowa 7, tel. 862-42-40
SŁUPSK: MILENIUM O
SŁUPSK - 848-01-11
w godz. 9-13
tel. 842-51-91 - GoodUŁll
BYTÓW-822-25-69
ŁEBA, ul. Tadeusza Kościuszki
bye, Lenin, godz. 16
LĘBORK - 862-03-00
23, tel. 866-15-63 w godz. 8-15
i 20 (najlepszy film europejski
MIASTKO, ul. Armii Krajowej 37,
2003 roku); Pogoda na jutro,
tel. 857-21-26 w godz. 9-14; Oś.
godz. 18
USŁUGI MEDYCZNE
Niepodległości 22, w godz. 11MCK: REJS — sobota: Zabawy
SŁUPSK: Nocne dy
13
z bronią, godz. 18
żury stomatologiczne,
PRZECHLEWO, ul. CzłuchowBYTÓW: ALBATROS - Matrixal. Wojska Polskiego
ska 9, tel. 833-45-92 w godz. 9-rewolucje,
godz. 18; Naciąga
1/14, tel. 840-18-99; 0-606-358cze, godz. 20.30
473
RZECZENICA, ul. Człuchowska
CZŁUCHÓW: UCIECHA - Po
Prywatne Pogotowie Stomato
28, tel. 833-17-20 wgodz. 9-11
goda na jutro, godz. 18
logiczne „Vitrodent”, Słupsk,
SMOŁDZINO, ul. Mostnika 4,
USTKA: DELFIN - Ciśnienie,
ul. Sołdka 2, tel. 841 -§4-50
tel. 811-73-20 w godz. 8-10
godz. 19
NZOZ Lekarz Domowy, ul. Koł
USTKA, ul. Marynarki Polskiej
łątaja 31, tel. 840-35-50 (budy
47, tel. 814-44-04 w godz. 9-16;
USŁUGI
_
nek Poczty Głównej) - całodo
ul. Kopernika 22, w godz. 8-10;
POGRZEBOWE
bowa; Przychodnia Lekarska,
ul. Reja 5a, w godz. 8-10
SŁUPSK: „KALLA”,
ul. Chełmońskiego 3, tel. 845ul. Armii Krajowej 15,
61-60 - czynna w godz. 8-19
DYŻURY APTEK
tel. 842-81-96; 0-601-928-600;
NZOZ Klinika SALUS, ul. Zielo
SŁUPSK-soboinfolinia bezpłatna - 0-800na 8, tel. 840-19-40; 840-19-41
ta-niedziela:
186-750
czynna wgodz. 7-19; Przychod
„Ratuszowa”, ul.
„HADES”, ul. Kopernika 15, tel.
nie POZ: ul. Młyńska 1a, tel.
Tuwima 4, tel. 842-49-57;
842-98-91; całodobowo 0-601841-37-63 w godz. 8-19; ul.
„Przy Placu Dąbrowskiego”,
663-796
Mochnackiego 19, tel. 848-26(wejście od ul. Przemysłowej),
„ZIELEŃ”, tel. 842-30-42, (cało
66; 845-69-99
otwarta codziennie 8-22, tel
dobowe) tel. 0-502-525-005
LĘBORK: Franciszkańska Sta
840-30-22
„HERMES”, ul. Obrońców Wy
cja Opieki Caritas Hospicjum
BYTÓW - „Pod Orłem”, ul.
brzeża 1, (całodobowo) tel. 842Domowe, ul. Basztowa 8, tel.
Wojska Polskiego 27, tel. 82284-95; 0-604-434-441.
863-31-58 czynne od poniedział
25-55
ku do piątku w godz. 8.30-14
CZŁUCHÓW - sobota: „Obe
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POLSAT

Moda na sukces
6.55 Film
6.00 Mop Man - mag. muz.
6.10 Telesklep
- telenowela (powt.)
dla nieslyszących:
7.00 4 x 4 - magazyn
7.50 Wodnikowe wzgórze
Europa bez miedzy
Białe tango (8-ost.):
motoryzacyjny
Papirus (11): Miasto
II (2,4/13) - serial
Oferta - serial obycz.
7.30 Magazyn religijny
Pisarzy - serial anim.
animowany
Słowo na niedzielę
8.00
Lochy
i
smoki
(8)
8.40 Zdrowie - magazyn
W cztery oczy
M jak miłość (176)
- serial animowany
9.10 Pies Baskerville'ów
- program dla dzieci
- serial obyczajowy
8.30 Piesek Poochini (24)
W świecle mitów
- horror, kanad. 2000,
8.45 Nie tylko
- serial animowany
(5/13) - serial fantasy
reż. Rodney Gibbons,
dla komandosów
9.00 Hugo - pr. dla dzieci
Lippy & Messy
wyk.
Matt Frewer,
- program wojskowy
9.30 Poplista
- kurs języka
Jason London
9.05 Smak Europy
10.25 Słoneczny patrol 8
11.05 Tysiąc mężczyzn
angielskiego dla dzieci
9.15 Poranek muzyczny:
(144) - serial (powt.)
W-skersi - magazyn
i dziecko - dramat
Adepci z batutą
11.25 Podaruj Dzieciom
obycz., USA 1997,
dla niepełnosprawnych
10.00 Smak Europy
Słońce
10.00 Gamebox
reż. Marcus Cole
10.10 Wstęp do Miesiąca
11.35 Wyspa piratów
10.25 Songowanie
13.05 Maraton uśmiechu
z National Geographic
film
przygodowy,
na ekranie
- program rozrywkowy
10.15 Miesiąc z National
USA 1997,
10.55 Myślisz o kimś?
13.35 Co za tydzień
Geographic.
reż. Sam Firstenberg,
- Wybierz teledysk!
magazyn
Podróże w czasie
wyk. Grace Jones,
11.15 Wigilia
14.10 Jack Frost - komedia
i przestrzeni: Sowy
Robert
Vaughn
obycz., USA 1998,
na krakowskim Rynku
- bezszelestni łowcy
Były tajny agent Joe
11.20 Smak życia - magazyn
reż. Troy Miller,
11.15 Podróże kulinarne
McGray
pędzi
spokojny
11-60 Wigilia
wyk. Michael Keaton,
Roberta Makłowicza:
żywot
opiekuna
przyro
Kelly Preston
na krakowskim Rynku
Królewski smak
dy na odludnej wysep
12.00 Anioł Pański
Jack Frost pragnie
11.50 Druga miłość
ce.
Tę
sielankę
przery
- transmisja
za wszelką cenę zreali
- film obyczajowy,
wa
pojawienie
się
12.15 Wigilia
zować swoje marzenie ameryk.-jap. 1992,
w okolicy bandy Alonza
na krakowskim Rynku
zostać słynnym muzy
reż. Beeban Kidron
Richtera, który ma stare
12.20 Książki na zimę
kiem.
Jego pasja ma
13.50 Smak Europy
porachunki z Joem. Or
12.30 Tydzień - magazyn
jednak swoją cenę - pra
14.00 Familiada - teleturniej
ganizuje
serię
zama
13.00 Wiadomości
ca coraz bardziej oddala
14.30 Złotopolscy (554):
chów, iecz McGray wy
13.10 Co pani na to?
go od rodziny - kochają
Zabobony - telenowela
chodzi
z
nich
cało.
Na
cej żony Gabby i synka
- pr. publicystyczny
15.05 Szansa na sukces:
gle Joe wchodzi w po
Charliego. Śpiesząc się
13.30 Wigilia
Jubilatka
siadanie
mapy
prowa
do
domu na Wigilię, ule
na krakowskim Rynku
16.00 Na dobre i na zle
dzącej do legendarnego
13.40 Studio sport: Zawody
ga wypadkowi samo
(160) - serial obycz.
skarbu, ukrytego w oko
Pucharu Świata
chodowemu, w którym
17.00 Święta wojna: Pamięć
licy przed 100 laty przez
w skokach
ginie. Mija rok. W cu
absolutna - serial
pirata McCinsey'a. Gdy
downy sposób Jackowi
narciarskich
17.35 7 dni - świat
dowiaduje
się
o
tym
w Engelbergu - K-120
udaje się powrócić
18.00 Program lokalny
Alonzo, próbuje ukraść
16.00 Czas na dokument
do życia pod postacią
18.30 Panorama
mapę
i
odnaleźć
skarb.
śniegowego bałwana.
- BBC w Jedynce:
18.55 Prognoza pogody
13.20 Nędznicy (4)
16.15 Zielone drzwi
Największe
19.05 Najlepsi
dramat
społeczny,
cuda przyrody
- program fundacji TVN
ż najlepszych
franc.-wł. 2000,
16.45 Ale plama - program
16.50 Wigilia
- wolontariusze
reż. Josee Dayan
rozrywkowy
na krakowskim Rynku
roku 2003
15.05 Bal Fundacji PolSat
17.15 Usterka: Lodówka
17.00 Teleexpress
20.00 Kabaretowa Liga
15.35 Podaruj Dzieciom
17.20 Sportowy Express
- serial dok. (powt.)
Dwójki: Dla mnie
Słońce
17.45 Jak łyse konie
17.25 Dziennik telewizyjny
bombal - wielki finał.
15.45 Informacje
- program rozrywkowy
-program satyryczny
Starcie trzecie
16.00 Prognoza pogody
17.35 Śmiechu warte
19.00 TVN Fakty
i ostatnie
16.05 Buffy - postrach
Sport
19.25
18.00 Lokatorzy - serial
20.55 Tylko tato (12-ost.)
wampirów 2 (27)
19.35 Pogoda
18.30 Jaka to melodia?
- telenowela dok.
- serial przygodowy
19.40 Uwaga! - magazyn
19.00 Wieczorynka:
21.25 Zwierzenia
17.00 Z kamerą wśród ludzi
20.00 Kasia i Tomek - serial
Kubusiowe opowieści
kontrolowane:
talkshow
19.30 Wiadomości
komediowy
Dariusz
17.55 Rodzina zastępcza
20.30 Jestem jaki jestem
19.50 Sport; Pogoda
Michalczewski
(155):
Smuga
cienia
20.15 Tak czy nie? (10)
- wydanie specjalne
22.00 Panorama
- serial komediowy
- serial kryminalny
- program rozrywkowy
22.20 Sport telegram
18.30
Informacje,
Sport
21.30
Pod
napięciem
21.20 Spełniamy marzenia
22.25 Prognoza pogody
19.00 Prognoza pogody
21.50 Czas na dokument:
- talkshow
22.40 Studio
19.05 Gala Piłkarska 2003
22.00 Superwizjer - mag.
Ballada o lekkim
Teatralne Dwójki:
20.05 Idol 3 - pr. rozrywkowy
22.30 Nie do wiary
zabarwieniu
Przypadek Klary
21.30 Studio LOTTO
- opowieści
erotycznym (12)
- sztuka Dei Loher,
21.40 24 godziny (16)
22.20 Szczęśliwego
niesamowite
poi. 2003,
serial
sensacyjny
23.00 Yakuza
Nowego Jorku
tłum. Jacek St. Buras,
22.35 Idol 3 - wyniki
- film sensacyjny,
- komedia, poi. 1997,
reż. Magdalena
22.55 Kuba Wojewódzki
USA 1975,
reż. Janusz Zaorski
Lazarkiewicz
- talkshow
23.55 Przytulne gniazdka
reż. Sydney Pollack
0.30 Lady Jane - dramat
24.00 Niezła sztuka
1.10
Akta
zbrodni - serial
- komedia, czes. 1999,'
kostiumowy, ang. 1985,
- magazyn kulturalny
dokumentalny
reż. Jan Hrebejk
reż. Trevor Nunn
0.30
Magazyn
sportowy
1.40 Nic straconego
1.55 Zakończenie programu
2.55 Zakończenie programu
5.30 Zakończenie programu
- programy powtórkowe

sir. w Reklama

WWW.glOS-pomona.pl
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Białogard/ ul. 1-go Maja 8
Darłowo, ul. Powstańców Warszawskich 15
Drawsko Pomorskie, ul.Piłsudskiego 7a
Kobylnica k/Słupska, ul. Szczecińska 6 "real,-"
Kołobrzeg, ul. Koszalińska 36, C.H. miniMAL
Koszalin, ul. 1-go Maja 20/5
Koszalin, ul. Kaszubska 3
Miastko, ul. Gen. Wybickiego 53f
Słupsk, ul. Wojska Polskiego 29"a"
Szczecinek, ul. Wyszyńskiego 32
Złocieniec, ul. 5-go marca "Kosmos" .
Świdwin, ul. 1-go Maja 23

Łączy Cię z ludźmi

(0-94) 312 19 63
(0-94) 314 67 00
(0-94) 363 46 37
(0-59) 841 51 70
(0-94) 354 46 80
(0-94) 346 75 00
(0-94) 342 22 78
(0-59) 857 17 97
(0-59) 841 22 15
(0-94) 372 94 44
(0-94) 365 73 32
(0-94) 367 31 00

szysłkie

Najcenniejsze jest to, co niewidzialne ...
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PIŁKA NOŻNA

siatkówka.

II liga kobiet

SKOKI NARCIARSKIE. Puchar Świata

Triumf Gryfa '95
Zespół Gryfa '95 Słupsk zo
stał triumfatorem II Mikołajkowe
go Turnieju Halowego Piłki Noż
nej z udziałem juniorów z roczni
ka 1988 i młodszych. Zawody
rozegrano w Gwdzie Wielkiej,
a drużyny walczyły o puchar
wójta gminy Szczecinek. W me
czu finałowym słupszczanie po
konali Darzbór Szczecinek 3:2.
Trzecie miejsce zajęła Gwardia
Koszalin, czwarte Błonie Barwi
ce, piąte Strażak Wielim I Gwda
Wielka, a szóste Bałtyk Kosza
lin. Na kolejnych pozycjach upla
sowały się zespoły: 7. Wielim
Szczecinek, 8. Pionier '95 Borne
Sulinowo, 9. Iskra Czernice, 10.
Strażak Wielim II.
Królem strzelców turnieju zo
stał Marcin Tomaszewski (Gryf
'95), który zdobył 9 bramek. Naj
lepszym zawodnikiem wybrano
Tomasza Kuchalsklego (Gwar
dia), a bramkarzem Tomasza
Milkę (Strażak Wielim I).

Małysz tam wygrywał

Przyjeżdża lider
W sobotę siatkarki MKS Koszalin podejmować będą lidera rozgrywek,
zespół CHTPS Chodzież. Mecz odbędzie się w hali sportowej SP 18
przy ul. Staszica, a jego początek zaplanowano na godzinę 17.
I
I
|
i
j ;
I

SIATKÓWKA

Nauczyciele
na parkiecie

Drużyna ZS nr 10 Koszalin
grała w składzie: Katarzyna
Czubatka, Bogdan Falek, Ja
rosław Piotrkowski, Krystyna
Popławska, Krzysztof Rut
kowski, Anna Tałaj, Bogdan
Witek, Zbigniew Woch.
Podobne rozgrywki z udzia
łem kobiet i mężczyzn zostaną
zorganizowane w koszykówce.
Mistrzostwa odbędą się w marcu
przyszłego roku. Zgłoszenia
przyjmowane są w Zarządzie
Oddziału ZNP przy ul. Zwycię
stwa 119 (tel. 342-49-77) w Ko
szalinie.
(mars)
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Po dziewięciu kolejkach drugoligowej rywalizacji koszalinianki mają na koncie 15 punk
tów i zajmują czwarte miejsce.
Ich najbliższe rywalki zdobyły 17
punktów. W pierwszej rundzie
MKS Koszalin przegrał w Cho
dzieży 1:3.
Remigiusz Oszmlan, trener
MKS Koszalin: - W meczu

z Chodzieżą chcielibyśmy pod
trzymać dobrą passę. Ostatnio
wygraliśmy pięć meczów z rzędu
i dobrze byłoby wygrać szósty.
Wystąpimy w najsilniejszym
składzie i nie boimy się rywaliza
cji z liderem rozgrywek. W listo
padzie graliśmy w Koszalinie
z ówczesnym liderem Pałacem
Bydgoszcz i zwyciężyliśmy
w trzech setach. W sobotę oka

że się czy znaleźliśmy sposób
na kolejną czołową drużynę bie
żących rozgrywek.
Zespół UKS OPP Powiat Ko
łobrzeski zagra na wyjeździe
z AZS AWF II Poznań. Kołobrzeżanki doznały porażek w czte
rech kolejnych meczach i z do
robkiem
11
punktów
są
na ósmym, ostatnim miejscu
w tabeli. Poznanianki mają
na koncie taką samą liczbę
punktów, ale dzięki lepszej róż
nicy setów zajmują o jedną loka
tę wyżej. W pierwszej rundzie
UKS OPP Powiat Kołobrzeski
pokonał na swoim parkiecie AZS
AWF II 3:2. Zapewne powtórka
takiego rezultatu w Poznaniu
ucieszyłaby kołobrzeskie siat
karki.

Mieczysław Szpak, trener
UKS OPP Powiat Kołobrzeski: -

Mimo niezłej gry naszych za
wodniczek nadal przegrywamy
mecz za meczem. Ta fatalna se
ria trwa już zbyt długo i trzeba
w końcu ją przerwać. Może po
wiedzie się nam w Poznaniu,
chociaż ponownie wystąpimy
bez dwóch podstawowych za
wodniczek, Jolanty Galik i Elż
biety Pawłowskiej, które od dłuż
szego czasu leczą kontuzje.

Koszykówka
Era Basket Liga - ekstra
klasa mężczyzn. AZS Gaz
Ziemny Koszalin - Idea Śląsk
Wrocław (niedziela, godzina 17,
hala przy ul. Fałata 34).
Kołobrzeska Amatorska Li
ga Koszykówki. Niedziela, hala
Milenium przy ul. Lopuskiego:
Rezon — P. c. Nizioł (godzi
na 10), Śnieżka - Szkoła Bizne
su (11.15), Partner - Contras 75
C (12.30), Starlet - Kombinat
Budowlany (13.45), Ekotechnika
-Zulicki (15).
Koszalińska Amatorska Li
ga Koszykówki. Sobota: Baj
giel - Bonin (godzina 16), Betomex - Torg (17.05), CES - Wilbo
(18.10), Super Mix - NMC ENMIC (19.15). Niedziela: Amato
rzy - EMKA (9.30), Betomex II Państwowa
Straż
Pożar
na (10.40), 31337 - Nabla
(11.50), Jukon - Koszalińska
Straż Pożarna (13J. Wszystkie
mecze zostaną rozegrane w hali
przy ul. Głowackiego 7.
Piłka nożna
III Halowy Turniej im. Stefa
na Moskalewicza. Zawody zo
staną rozegrane w sobotę w hali
przy ul. 3 Marca 50 w Świdwinie.
Początek turnieju o godzinie 10.
Bożonarodzeniowe Grand
Prix. Turniej zostanie rozegrany

w_ sobotę w hali przy ul. Fałata
w sobotę w hali przy ul. Fałata
34. Początek gier o godzinie 8,
zakończenie około godziny 19.
Swidwińska Liga Halowa.
Niedziela, hala przy ul. 3 Marca
50: Żaki '94 Kołobrzeg — Targaniec Rogalino (godzina 12), Jartom Świdwin - Polfrys Niemierzyno (12.35), ZOB Kaszyca
Świdwin - Słowianin Słowieńsko
(13.10), Ajaks Małgorzatka Świ
dwin - Probud Świdwin (13.45),
Żaki '94 - Hoop Ząbrowo
(14.20), Ikar Oldboje Krosino Polfrys (14.55), Słowianin Ajaks Małgorzatka (15.30), ZOB
Kaszyca - Hoop (16.05).

w niedziele w Kluhi*
mi.-----w niedzielę w Klubie Garnizono
wym przy ul. Andersa 32 w Ko
szalinie. Początek zawodów
o godzinie 10.
Tenis stołowy

II Otwarty Turniej Mikołaj
kowy dla dzieci i młodzieży.
Zawody zostaną rozegrane
w sobotę w hali „Ślusarnia”
przy ul. Piłsudskiego 1 w Szczecinku. Początek gier o godzinie
10 (losowanie o godz. 9.45).
Do rywalizacji mogą przystąpić
uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
(marS)

Siatkówka
II liga kobiet. MKS Koszalin
- CHTPS Chodzież (sobota, go
dzina
17,
hala
SP . 18
przy ul. Staszica).
Liga wojewódzka kadetów.
STS Kospel Koszalin - Mieszko
Połczyn Zdrój (niedziela, godzi
na 14, hala przy ul. Orlej 14).
Koszalińska Liga Amator
skiej Piłki Siatkowej. Niedzie
la, hala przy ul. Racławickiej
15/17: AZS Politechnika - Za
kład Energetyczny (godzina 10),
Starszaki - 8 Pułk Przeciwlotniczy (10), Kaja - Bez Nazwy
(11.30), Poldanor Zegrze - KTS
Granica (11.30).
Szachy
Finał Grand Prix Pomorza
2003. Turniej odbędzie się

EMUUJiMMI
Koszykówka
Liga wojewódzka młodzi
ków (rocznik 1991): Czarni Uniqa Słupsk - Jedynka Lębork
(niedziela - godz. 12, hala
w Szkole Podstawowej nr 10
przy ul. Kulczyńskiego).
Piłka nożna
Halowa liga „piątek” o mi
strzostwo powiatu i miasta
Słupsk edycji 2003/2004 w niedzielę spotkają się: Drogi
i Mosty Słupsk - Oaza Ucznia
Słupsk (godz. 8.15), Newell
Rubbermaid Słupsk - Serkol
Słupsk (8.40), PKP Słupsk Drużyna X Słupsk (9.05), Serkol
- Flair Poland Kobylnica (9.30),

Po czterech zawodach liderem
klasyfikacji generalnej jest Adam
j Małysz. Jednak różnice w czołówce
są minimalne. Wystarczy jeden nie
udany start, by Polak spadł na szó
stą lokatę. Trzykrotny zdobywca
Kryształowej Kuli zgromadził do
tychczas 211 punktów. Najbliżej są
j zajmujący ex-aequo pozycję wicelidera: Fin Janne Ahonen i Norweg
Roar Ljoekelsoey (obaj 188 pkt.).
Przed rokiem Adam Małysz wypadł
na skoczni w Engelbergu niezbyt
okazale..Był piętnasty i czwarty. Wy
grywali Fin Janne Ahonen oraz Nie
miec Sven Hannawald. Jednak
w 2001 roku Polak zwyciężył i raz
stanął na trzecim stopniu podium.
Wtedy też rekord skoczni pobił fa
woryt gospodarzy. 20-letni wówczas
Simon Ammann nie wygrai wpraw
dzie konkursu, ale poszybował
na odległość 137 m. Kilka minut
później jego wyczyn powtórzył Ame
rykanin Alan Albom. Dwukrotny
mistrz olimpijski Ammann nie błysz
czał ostatnio formą. Jedynym równo
skaczącym skoczkiem ze Szwajcarii
jest Andreas Kuettel i to w nim go
spodarze upatrują ewentualnej
szansy na sukces.
Ciekawostki
Janne Ahonen wyjątkowo sobie
upodobał skocznię w Engelbergu.

Nikt tak często jak on nie stawał tam
na podium (w sumie dziewięć razy).
Świetny Fin trzykrotnie był pierwszy,
drugi i trzeci. Biorąc pod uwagę jego
obecną formę jest spora szansa
na dziesiąty sukces...
Ciekawe, że w zawodach zali
czanych do Pucharu Świata
na skoczni Titlis nigdy jeszcze nie
wygrał zawodnik ze Szwajcarii. Naj
bliższy tego był wspomniany Am
mann, ale skończyło się na drugim
miejscu.
Początkowo zawody w Engelber
gu kończyły tzw. Turniej Szwajcarski
(cykl zawodów w St. Moritz, Gstaad
oraz Engelbergu). Jednak z uwagi
na przestarzałe obiekty w dwóch
pierwszych miejscowościach zaprze
stano organizacji międzynarodowych
zawodów.
Najkrótszy skok na skoczni Titlis
oddal dokładnie przed dziesięcioma
laty Norweg Bengt Heiestad, który
wylądował na 67. metrze.
W Szwajcarii nie zobaczymy
jeszcze Austriaka Thomasa Mor
gensterna, wracającego do zdrowia
po upadku na skoczni w Trondheim.
Transmisję na żywo przeprowa
dzi TVP1 i Eurosport. TVP - sobota
od godz. 13.40, niedziela od 13.30.
Eurosport - sobota i niedziela
od 13.45. Program zawodów w En
gelbergu: sobota - godzina 12.30 seria próbna, godz. 13.45 - pierw
sza seria konkursowa; niedziela godz. 12 - seria kwalifikacyjna,
godz. 13.45 - pierwsza seria kon
kursowa.
Klasyfikacja generalna PŚ
1. Adam Małysz - 211 punktów,
2. Janne Ahonen - 188, 2. Roar Ljo
ekelsoey - 188, 4. Sigurd Pettersen
- 156, 5. Veli-Matti Lindstroem 152, 6. Tami Kiuru - 140, 7. Matti
Hautamaeki- 136, 8. Sven Hanna
wald - 127, 9. Andreas Widhoelzl 117, 10. Bjoern Einar Romoeren 105.
(stez)

W innych meczach 10. kolejki
zagrają (w nawiasach wyniki
z pierwszej rundy): Olimpijczyk
Gdańsk - AZS Uniwersytet Piast
Szczecin (3:1), pałac II Byd
goszcz - Zawisza Sulechów
(3:2).
(mars)

Na arenach sportowych
ESEUHaSESa

Konkursy albo odwoływano
(Trondheim), albo rozgrywano tylko
jec*ną serię (Neustadt). A jak będzie
w Engelbergu? Prognozy meteorologów są dobre, ale nikt nie może
zapewnić, że aura i tym razem nie
sprawi psikusa.
Różnice minimalne

(mars)

Komisja Sportu, Turystyki
I Rekreacji Zarządu Oddziału
Związku Nauczycielstwa Pol
skiego w Koszalinie była orga
nizatorem Mistrzostw Powiatu
Koszalińskiego w Siatkówce
Pracowników Oświaty. Triumfo
wała reprezentacja Zespołu
Szkół nr 10 Koszalin. W mi
strzostwach wzięło udział 18
drużyn. Startowało ponad 180
pracowników, a w sumie roze
grano 38 spotkań. Kolejne
miejsca w czołówce zajęły re
prezentacje szkół: 2. ZS nr 2
Koszalin, 3. ZS nr 11 Koszalin,
4. ZS nr 3 Koszalin.

W szwajcarskim Engelbergu odbędą
się dwa kolejne konkursy Pucharu
Świata w skokach narciarskich. Czy
Adam Małysz utrzyma fotel lidera?
Wiele zależeć będzie od pogody,
która ostatnio nie dopisywała skocz
kom.

o—.
- . ..
Radar JW 4961 Redzikowo —
Flair Poland (9.55). Wszystkie
spotkania zaplanowane są w ha
li Gryfia przy ul. Szczecińskiej
w Słupsku.
XI Halowy Turniej Piłki Noż
nej „Boże Narodzenie 2003” zawody
w
hali
Gryfia
przy ul. Szczecińskiej w Słupsku
(niedziela - godz. 11, a nie jak
początkowo planowano o godz.
10; poniedziałek - godz. 10).
Halowy Turniej Piłkarskich
Szóstek o Puchar Drużyny Lemat-Zatorze Lębork — impreza
zaplanowana jest w niedzielę
od godz. 9 w szkolnej hali w Łe
bie.

Oby tym razem pogoda dopisała skoczkom. Ostatnio im nie spmjałl
Adam Ml
?
KibiCÓW W Pohce in'besuje bardziej to, czy
Adam Małysz (na zdjęciu) utrzyma fotel lidera?
"

PIŁKA NOŻNA. Turniej w Czarnej Dąbrówce

Mikołajkowe granie
W Czarnej Dąbrówce zakończył się
Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki
Nożnej Trampkarzy. Triumfowali fa
woryci.

W szkolnej hali najpierw przepro
wadzono eliminacje, a następnie
odbyły się finały z udziałem czterech
drużyn. Zespoły grały „piątkami”.
W akcji można było zobaczyć chłop
ców z rocznika 1991 i młodszych.
Siatkówka
Końcowa klasyfikacja: 1. GTS
Słupska Amatorska Liga
II Czarna Dąbrówka, 2. UKS Olimp
Piłki Siatkowej - w sobotę
Czarna Dąbrówka, 3. GTS I Czarna
zmierzą się - godz. 14: Centrum
Dąbrówka, 4. Real Czarna Dąbrów
Kształcenia
Praktycznego
ka. Zwycięska drużyna otrzymała
Słupsk - Plast-Team Słupsk, 15:
puchar wójta gminy Czarna Dą
Laguna Ustka - KS Kołczygło
brówka. Barw ekipy GTS II bronili:
wy, 16: Asterix Słupsk - AZS (jubramkarze - Jarosław Stenka
niorzy) Słupsk. Miejsce zawo- I i Mateusz Myszk oraz zawodnicy
dów - hala w Zespole Szkół
w polu: Kamil Kosiński, Paweł
Ogólnokształcących nr 3 w Słup
Duszkiewicz, Paweł Mielewczyk,
sku (wejście od ul. Witosa).
Kajetan Wiszowaty, Jakub Gra
lak, Patryk Chadacz (został królem
Tenis stołowy
strzelców - 28 goli). Zwycięski ze
II liga mężczyzn: Pogoń
spół do zawodów przygotował Ta
II Lębork - GOKSiR Subkowy
deusz Gralak. Za najlepszego
(niedziela - godz. 12, aula Ze
bramkarza został uznany Filip Ga
społu Szkół Ponadgimnazjalwin (GTS I).
nych nr 1 przy ul. Marcinków- !
Równocześnie odbył się też pił
skiego).
karski turniej dziewcząt. Najlepiej
(fen) !
zaprezentowały się Gepardy z Czar

nej Dąbrówki (trzy zwycięstwa). Dal
sza kolejność: 2. UKS Olimp Noży
no, 3. UKS Astra Jasień, 4. LZS Aller-PI Unichowo. Gepardy występo
wały w składzie: bramkarka Magda Kuzemczak oraz zawod
niczki w polu: Marta Wantoch-Rekowska, Iza Gawin, Małgorzata
Pek, Aleksandra Maślanka, Klau
dia Ciepłuch, Alina Jakubek
i Martyna Gawin. Z sukcesu swoich
podopiecznych zadowolona była
opiekunka Jolanta Wantoch-Rekowska. Najwięcej, bo 5 bramek
zdobyła Aleksandra Mrzygłód
(UKS Olimp). Miano najlepszej
bramkarki przyznano Magdalenie
Małek (Astra).
Wszyscy uczestnicy poczęsto
wani zostali obiadem oraz otrzymali
nagrody-niespodzianki. Organizato
rzy turnieju: Gminny Ośrodek Kultu
ry, Oświaty, Sportu i Turystyki
w Czarnej Dąbrówce oraz Okręgo
we Zrzeszenie Ludowe Zespoły
Sportowe w Słupsku. Dużej pomocy
organizacyjnej udzieli panowie: Zbi
gniew Cierzan i Julian Majka. Była
to siódma edycja mikołajkowej im
prezy piłkarskiej. Większość zespo
łów już teraz zapowiedziała srogie
rewanże za rok w VIII turnieju, (fen)
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KOSZYKÓWKA. Ekstraklasa mężczyzn

Ekstraklasa mężczyzn

Ambitna walka

Wicelider w Koszalinie
Bardzo interesująco zapowiada się w niedzielę w Koszalinie mecz ekstraklasy koszykówki męż
czyzn, w którym miejscowy AZS Gaz Ziemny podejmować będzie aktualnego wicelidera rozgry
wek i brązowego medalistę ubiegłego sezonu Ideę Śląsk Wrocław.
Spotkanie rozpocznie się
o godz. 17 w hali ZOS Gwardia
przy ul. Falata 34. Przypomina
my, że przedsprzedaż biletów
prowadzona będzie w sobotę
w Biurze „Turysta” przy ul. An
dersa w godz. 9.30-14, a kasy
biletowe w hali Gwardii otwarte
będą na dwie godziny przed roz
poczęciem meczu.

Poza zasięgiem?
Bardzo trudno będzie koszalinianom w meczu z Ideą Śląskiem
osiągnąć sukces i tym samym
sprawić niespodziankę dużego
kalibru. - Wrocławianie to rywal,

który jest poza naszym zasię
giem, ale to jest sport i w końcu
gramy w jednej lidze. Myślę, że
trzeba spróbować' powalczyć.
O tyrri czy jesteśmy w stanie wy
grać z tak renomowanym prze
ciwnikiem będzie się można prze
konać w niedzielę. Przygotowy
waliśmy się do tego spotkania
bardzo sumiennie i wierzą, że moi
chłopcy dadzą z siebie wszystko
- powiedział trener AZS Gaz
Ziemny, Jerzy Olejniczak.

Nadal kontuzjowani
Sporym osłabieniem w ze
spole koszalińskiego beniaminka rozgrywek Era Basket Ligi
jest nadal brak kontuzjowa

nych, Pawła
Kowalczuka
i Krzysztofa Wiechowskiego.
Drużyna Idei Śląska natomiast
przyjedzie zapewne w najsil
niejszym składzie, bo ostatnio
nikt w ekipie wrocławian nie do
zna! poważniejszych urazów.

Greer i „spółka”
Drużyna Idei Śląską będzie się
chciała w Koszalinie zapewne
zrehabilitować za ostatnią wysoką
porażkę w Eurolidze. Przypomi
namy, że w środę w Treviso prze
grała z tamtejszym Benettonem
aż 56:98. Jednak w rozgrywkach
Era Basket Ligi ostatnio zanoto
wała sześć zwycięstw z rzędu
i potwierdza, że jest jednym z pre
tendentów do tytułu mistrzowskie
go w tym sezonie. Najlepszym
obecnie graczem Idei Śląska jest
Amerykanin Lynn Greer, który
w dotychczasowych spotkaniach
zdobywał średnio 20,7 pkt i zali
czał 5,5 zbiórek, ma on jednak
znakomitych partnerów w druży
nie. Tacy gracze jak: Dominik
Tomczyk, Adam Wójcik, Maciej
Zieliński czy Radosław Hyży to
wielokrotni reprezentanci Polski.
Ponadto jest również we wrocław
skiej drużynie drugi z Ameryka
nów Ryan Randle, który średnio
w jednym spotkaniu notował 5,5
zbiórki. Beniaminka z Koszalina
czeka więc trudna walka,
(suw)

Ze składu ubył nam center Jeffrion Aubry. Lukę pod tablicami
musimy wypełnić. Będą to mu
sieli zrobić na zmiany: Dariusz
Parzeński, Michał Polanowski
1 Dariusz Cywiński. Ostatnio
chorował Zbigniew Białek. Pra
wie przez tydzień byl zwolniony
z zajęć. IV czwartek nasz pod
stawowy skrzydłowy pojawił się
na treningu, ale w dalszym ciągu
jest osłabiony po antybiotykach.
Pozostali zawodnicy są mocno
zmobilizowani do walki i mam
nadzieję, że zdobędziemy dwa
ważne punkty. Moi podopieczni
muszą wyeliminować z gry miej
scowych graczy obwodowych.

Fot RADOSŁAW KOLEŚNIK
Senegalski center Souleymane Wane (nr 13) to zawodnik, na którego
bardzo liczą koszalińscy kibice w niedzielnym meczu z Ideą Śląskiem

■ Polonia Warbud Warszawa - Prokom Trefl Sopot
■ Anwil Włocławek - Unia/Wisła Tarnów

cławskimi graczami. Z prawej z nr. 4 Przemysław Lewandowski, który
ostatnio zaprezentował niezłą formę. Wydaje się, że koszaliński niski
skrzydłowy postara się potwierdzić to w najbliższym spotkaniu.

Powoli czas myśleć o finiszu
społowe - Zbigniew Białek; trene
rzy: dyscypliny indywidualne - Jó
zef Mazur (Czarni Słupsk - boks),
dyscypliny zespołowe - Tadeusz
Aleksandrowicz.
Maria Nowocień (Potęgowo) sportowcy: dyscypliny indywidualne
- Paulina Matusewicz (Piast B
Słupsk - badminton), dyscypliny ze
społowe - Paulina Wasak; trene

kupon konkursowy

rzy: dyscypliny indywidualne - Jó
zef Mazur, dyscypliny zespołowe Adam Fedorowicz.
Krystyna Boncler (Stupsk) sportowcy: dyscypliny indywidualne Magdalena Lis, dyscypliny zespoło
we - Zbigniew Białek; trenerzy: dys
cypliny indywidualne - Zenon Szew
czyk, dyscypliny zespołowe - Tade
usz Aleksandrowicz.
(fen)

głos Pomorza

(fen)

W pierwszej rundzie rozgrywek
kołobrzeżanie nadspodziewanie spi
sywali się bardzo dobrze i w trzyna
stu spotkaniach zanotowali dziesięć
zwycięstw, to dato im trzecią lokatę
w tabeli. Nie oznacza to jednak, że
w spotkaniu z Basketem, który pla
suje się na 9. pozycji będzie im ła
two o sukces. Drużyna z Kwidzyna,
prowadzona przez trenera Czesła
wa Dasia u siebie przegrała w tym
sezonie tylko raz i to z Turowem
Zgorzelec. - Na pewno ciężko nam

będzie wygrać. Nasz najbliższy ry
wal jest ostatnio na lali, a jego wy
jazdowa wysoka wygrana z Albą Al
stom w Chorzowie o czymś świad
czy. Będziemy jednak walczyć
i chcemy zrobić świąteczny prezent
naszym kibicom - powiedział drugi
trener kołobrzeskiego zespołu, Ar
tur Gliszczyński.
Zawodnicy, trenerzy oraz dzia
łacze kołobrzeskiej Kotwicy za na

szym pośrednictwem z okazji
Świąt Bożego Narodzenia, życzą
swoim kibicom wszystkiego naj
lepszego. Dział sportowy „Głos
Pomorza" przyłącza się do tych
życzeń.
Przypominamy, że w pierwszym
spotkaniu obu drużyn w tym sezo
nie, które odbyło się w Kołobrzegu,
Kotwica wygrała 86:85. To również
świadczy o sile sobotnich przeciwni
ków kołobrzeżan. mamy jednak na
dzieję, że Sylwester Walczuk i jego
koledzy z drużyny znajdą sposób
na to by zwyciężyć Basket. Ostatnio
w zespole z Kwidzyna bardo dobrą
formę prezentuje Łukasz Biela, ale
wierzymy, że zostanie on skutecznie
powstrzymany przez kołobrzeskich
graczy.
Zestaw par 16. kolejki: Basket
Kwidzyn - Kotwica Kołobrzeg, Intermarche Zastał Zielona Góra - Tu
rów Zgorzelec, Viking Gdynia - SKS
Polpharma Starogard Gdański, Ty
tan Częstochowa - Legia Warsza
wa, Stal Stalowa Wola - Siarka Tar
nobrzeg, Polpak Świecie - SMS
PZKosz. Kozienice, Pogoń Ruda
Śląska - Alba Alstom Chorzów.
(suw)

STRZELECTWO. Zawody klasyfikacyjne w Zielonej Górze

Region

Tomek piąty

SPORTOWCY
Dyscypliny indywidualne:

W Zielonej Górze odbyły się ostatnie
w tym roku zawody klasyfikacyjne
w strzelaniu z broni pneumatycznej,
w których uczestniczyli słupszczanie.

Dyscypliny zespołowe:

TRENERZY
Dyscypliny indywidualne:

Dyscypliny zespołowe:

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

Z przedstawicieli Klubu Strze
leckiego Gryf Słupski najlepiej za
prezentował się Tomasz Ciesiel
ski, który kończy wiek juniorski
i przechodzi do grupy seniorów.
Jego osiągnięcie w karabinie
pneumatycznym 60 strzałów to
575 punktów. Ten wynik słupszczanina sklasyfikował go na pią-'
tym miejscu. W tej samej konku
8

czytelny podpis

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

AA konkurs - PLEBISCYT „Głosu Pomorza”
A JLi

usz Aleksandrowicz, trener
Czarnych Słupsk, który w prze
szłości wiele lat pracował
w Stargardzie Szczecińskim. -

W sobotę rozpoczyna się rewanżowa
runda spotkań pierwszego etapu
rozgrywek w I lidze koszykówki męż
czyzn. Kołobrzeska Kotwica tego
dnia o godz. 17 zmierzy się na wyjaź
dzie z Basketem Kwidzyn.

Wrocław. Mamy nadzieję, że uda mu się skutecznie powalczyć z wro

Czas mija błyskawicznie - to
może banalne stwierdzenie, ale
przecież tak niedawno rozpoczęli
śmy agitację i głosowanie, a już
trzeba „sprężać się", by myśleć
0 finiszu. Plebiscytowa korespon
dencja jest coraz większa i ten fakt
odnotowujemy z ogromną satys
fakcją. Na każdym kuponie jest in
na kolejność najlepszych sportow
ców i trenerów. Cieszą nas przy
kłady zainteresowania naszą
sportową zabawą. W regionie stup
skim do grona nauczycieli-trenerów grup młodzieżowych, którzy
prowadzą zajęcia w szkołach
1 Uczniowskich Klubach Sporto
wych zostali zgłoszeni: Jacek
Słupski ze Słupska (przedstawi
ciel judo), Marek Przełuski z Ustki
(tenis stołowy), Ryszard Hendryk
z Sycewic (piłka nożna), Bogu
sław Cyrny z Lupawy (tenis stoło
wy), Irena Waszkinel ze Słupska
(judo), Andrzej Gański z Nakli
(lekkoatletyka) i Bogusław Kuma
ze Słupska (szachy).
Czytelnicy-kibice nie ustają
w trudnej pracy. Od nich otrzymali
śmy kolejną porcję kopert z kupona
mi. Były też życzenia świąteczno-noworoczne. Dziękujemy!
Tradycyjnie już przedstawiamy
typowania na słupskich reprezen
tantów.

już kilku nowych graczy, ale
o nazwiskach nie chcę jeszcze
mówić, bo prowadzone są jesz
cze rozmowy. IV Stargardzie
Szczecińskim czeka nas trudny
bój. Jedno jest pewne, że zależy
nam na zwycięstwie.
- Ze Spójnią musimy grać
0 zwycięstwo - twierdzi Tade

Będzie bardzo trudno

■ Spójnia Stargard Szczeciński - Czarni Słupsk

Czytelnicy-kibłce nie zawodzą. Im
bliżej finału 44. Konkursu-Plebiscytu „Głosu Pomorza” na najlepszych
sportowców i trenerów Pomorza
Środkowego w 2003 roku, to tym
więcej otrzymujemy kuponów. Gło
sować można do 6 stycznia 2004
roku.

powiedział Andrzej Twardow
ski, prezes Zarządu Słupskiego
Towarzystwa Koszykówki Sportowa Spółka Akcyjna Czarni
Słupsk. - Na celowniku mamy

KOSZYKÓWKA. I liga mężczyzn

■ AZS Gaz Ziemny Koszalin - Idea Śląsk Wrocław

Michał Szymanek (Bytów) sportowcy: dyscypliny indywidualne
- Sławomir Pituch (Baszta Bytów
- kolarstwo), dyscypliny zespołowe
- Paulina Wasak (Słupia Słupsk piłka ręczna); trenerzy: dyscypliny
indywidualne - Tomasz Natkaniec
(Baszta Bytów - kolarstwo), dyscy
pliny zespołowe - Adam Fedoro
wicz (Słupia Słupsk - piłka ręczna).
Bogdan Wruszczak (Koczała) sportowcy: dyscypliny indywidualne
- Kamila Augustyn (Piast B Słupsk
- badminton), dyscypliny zespołowe
- Zbigniew Białek (Czarni Słupsk koszykówka); trenerzy: dyscypliny
indywidualne - Kazimierz Wanke
(Zapaśniczy Klub Sportowy Miastko
- zapasy styl klasyczny), dyscypliny
zespołowe - Tadeusz Aleksandro
wicz (Czarni Słupsk - koszykówka).
Grażyna Ługowska (Słupsk) sportowcy: dyscypliny indywidualne
- Magdalena Lis (Klub Strzelecki
Gryf Stupski Stupsk - strzelectwo),
dyscypliny zespołowe - Zbigniew
Białek; trenerzy: dyscypliny indywi
dualne - Zenon Szewczyk (Klub
Strzelecki Gryf Słupski Słupsk strzelectwo), dyscypliny zespołowe
- Tadeusz Aleksandrowicz.
Iwona Książek (Korzybie) sportowcy: dyscypliny indywidualne
- Artur Pelo (JW 1872 Słupsk lekkoatletyka), dyscypliny zespoło
we - Zbigniew Białek, trenerzy:
dyscypliny indywidualne - Zygmunt
Petk (Lęborski Klub Biegacza Braci
Petk Lębork - lekkoatletyka), dyscy
pliny zespołowe - Tadeusz Alek
sandrowicz.
Marcin Petrus (Słupsk) - spor
towcy: dyscypliny indywidualne Kamila Augustyn, dyscypliny ze

Obydwie drużyny w Era Ba
sket Lidze zajmują miejsca
w dolnych rejonach tabeli. Spój
nia jest dwunasta. Czarni plasu
ją się na dziesiątej pozycji.
Do tej pory w edycji 2003/2004
stargardzianie odnieśli tylko jed
no zwycięstwo. Od dłuższego
czasu podopieczni Mieczysła
wa Majora grają w krajowym
składzie. Ostatnio drużyna ze
Stargardu Szczecińskiego zo
stała rozbita 53:102 w Sopocie
przez aktualnego wicemistrza
Polski - Prokom Trefl. W star
gardzkiej ekipie do podstawo
wych zawodników zaliczają się:
Piotr Nizioł, Robert Morkowskl, Arkadiusz Soczewskl, Ka
mil Plechucki i Hubert Mazur.
Czarni znaleźli się w trudnej
sytuacji. Słupski zespół ma
na koncie tylko trzy wygrane.
- W ubiegłym tygodniu Jet-

frion Aubry wyjechał do chorej
matki w Stanach Zjednoczonych
i do środy miał dać odpowiedź,
czy wróci do Słupska. Do wczo
raj nie odezwał się i dla mnie jest
to równoznaczne z rezygnacji
bronienia barw naszego klubu -

11. KOLEJKA - 20.12.2003 (SOBOTA)

■ Astoria Bydgoszcz - Start Lublin
■ Gipsar Stal Ostrów Wielkopolski- Detal-Met Noteć Inowrocław

W sobotę (20 grudnia) o godz. 18
w Stargardzie Szczecińskim koszy
karze miejscowej Spójni spotkają się
z Czarnymi Słupsk. Będzie to ostatni
mecz w 2003 roku.

na najlepszych sportowców i trenerów Pomorza Środkowego
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rencji Marcin Mińkowski wywal
czył czternastą lokatę - 566 punk
tów. Trzeba nadmienić, że obaj
strzelcy ze Słupska znaleźli się
na liście wstępnej składu kadry
narodowej na 2004 rok. Stupska
strzelczyni Daria Mińkowska
(członkini kadry narodowej junio
rek) była w słabszej dyspozycji
i z wynikiem 382 punkty w broni
długiej zajęła jedenaste miejsce.
Zawody te były eliminacjami
do przyszłorocznych mistrzostw
Europy, które odbędą się w trze
ciej dekadzie marca na Węgrzech.
(fen)

JT

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

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

LIDER WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

DODATEK
„GŁOSU POMORZA“

H.BN'MH

drowo

Sobota - niedziela, 20 - 21 grudnia 2003 r.

Za pięć
dwunasta

Dziękujemy za życzenia

Oerdecznle dziękujemy wszystkim, którzy przysłali nam życzenia śwlarTCfmow°roczne Brawa naltó? się zwłaszcza naszym najmłodszym
gw^lPWltonyna. au,0r0m nalwl?k«ei bożonarodzeniowej kartki
(na zdjęciu), jaką przysłano do redakcji w tym roku.
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Znajdź choć chwilę, by odprężyć się przed świąteczną gonitwą. Przed Tobą jeszcze wiele wy
zwań. bieganie po sklepach, krzątanina w kuchni i długie siedzenie przy stole...
STRONA 18

r

Porady

STUDIO EDEN
Fryzjer-Kosmetyczka-Solarium
Pn.-pt. 9.00-21.00, sob. 8.00-18.00

Krzyżówka
Strona 16

Dieta dla ciebie

MIŁA I FACHOWA OB8ŁUOA

OBECNIE W PROMOCJI:

—------—...... ... -

> Strzyżenie męskie
’ Strzyżenie damskie z myciem
» Henna na brwi i rzęsy + regulacja
> Solarium 1 min
> Koki sylwestrowe
* Makijaż sylwestrowy

6,00 zł
10 zł
12,00 zł
50 gr
40-50 zł
40 zł

bWIĄI bCZNE
PROMOCJE
ill

Anna Jodko, 76-200 Słupsk, ul. Kr. Jadwigi 7

tel. 089/845 61 55. kom. 0-606 756 790_______|
'_________

U507/724B-C

Optyka Okularowa ,.*,. ,,

.FL AVOnI

lUFTl
Ewa Rogowska

REALIZACJA RECEPT MF7

• SOCZEWKI KONTAKTOWE,
sferyczne,

90 lat Szpitala
Wojewódzkiego
w Koszalinie

"
7660

'

ezne,

progresywne, kolorowe

• Lupy
• GABINET OKULISTYCZNY

Do kremów Flavon Lift:

A

Oprawy do 50 % taniej
Strona 19-22
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KOSZALIN, ul. Piłsudskiego 3, tel. (094)3410-817

Ogłoszenia drobne

Elegancki brelok
z żetonem do wózków
Dla Ciebie

Super zestawy Nastolatki
z płytą CD Sonictrip

(szukaj w hipermarkecie TESCO)

(szukaj w hipermarketach)

WO

r

__________

n

KRĘGIELNIA
76-150 Darłowo
Darłówko Wschodnie
«L Północna 1L
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Bellissima

Bdlissima
.............

i święta 10 - 22

f Już od 13 września

Strona 24
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usza linia autobusowa na trasie
Koszalin - Park Wodny - Koszalin
Słupsk - Park Wodny - Słupsk
odjazdy: w każdą sobotę, niedzielę godz. 10.30
Koszalin - dworzec PKP (parking)
Słupsk - pi. Zwycięstwa
cena autobusu w obie strony 10 zł/osobę
cena biletu w Parku Wodnym - 2 godz. 20 zł/osobę

Do kremów
Piękno Natury i Bellissima:

breloczek RÓŻA
(szukaj w hipermarketach)
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MIĘDZY NAMI

Dominika prosi
o pomoc

Kłopotliwe
krostki
Zwracam się z prośbą
o wyjaśnienie pewnej dręczą
cej mnie intymnej sprawy.
Mam 20 lat. Trzy lata temu
na dolnej części napletka po
jawiły się drobne, białe krost
ki. Mniej więcej rok temu po
jawiły się również na górnej
jego części. Od tego czasu
nie przybywa Ich więcej, jed
ne są większe, Inne mniejsze.
Czy Istnieją leki dostępne
w aptece bez recepty umożli
wiające usunięcie krostek,
czy konieczna będzie wizyta
u lekarza? Dodam, że dbam
0 higienę osobistą, kocham
się rzadko, zawsze stosując
prezerwatywy.

TOMEK
Wszelkie zmiany skórne
1 na śluzówkach bywają pocho
dzenia zakaźnego, często wiru
sowego. Ich wygląd przypomina
białe, drobne krostki. Wszelkie
infekcje na ogól rozprzestrzenia
ją się, jeżeli nie są w porę leczo
ne. Okres młodzieńczy obfituje
w różne zmiany skórne, uwarun
kowane przemianą materii, mam
tutaj na myśli trądzik pospolity.
Samogwałt uprawiany przez
wielu mężczyzn w okresie doj
rzewania seksualnego sprzyja

powstawaniu różnych zakażeń.
Wiemy, że brudne ręce podczas
masturbacji sprzyjają zakaże
niom bakteryjnym i wirusowym.
Najlepszą metodą pozbycia
się tych „krost”, będzie wizyta
u lekarza dermatologa. W przy
padku braku dostępu do lekarza
dermatologa, proszę spróbować
kremu Zovirax. Preparatem tym
można jedynie smarować skórę
zmienioną chorobowo, stosując
go co 4 godz. przez 5 dni - po
tem przerwa. Unikać kontaktu
z oczami. Odstawić preparat
w przypadku stwierdzenia nad
wrażliwości skóry.
W aptekach dostępny jest
również płyn przeciwtrądzikowy
o nazwie Acnosan 0,5 proc.
Wskazaniem jest trądzik pospo
lity, krostkowy. Stosuje się go
przemywając skórę zmienioną
chorobowo 2-3 razy dziennie.
Nie stosować wokół ust i oczu
(preparat polski, niska cena).
Jest także szczepionka bakteryj
na przeciwko trądzikowi mło
dzieńczemu, którą stosuje się
po uprzednim dokładnym bada
niu lekarskim i tylko na receptę.
dr nauk medycznych
WANDA PONIKIEWSKA
specjalista seksuolog i psychiatra

Ośmioletnia uczennica szkoły pod
stawowej w Słupsku, Dominika Wnuczyńska, choruje na cukrzycę Insulinozależną. Normalne życie zapewni
łaby jej pompa insulinowa. Niestety,
jest bardzo droga. Rodziców dziew
czynki nie stać na taki wydatek. Dla
tego prosi o pomoc w zebraniu pie
niędzy czytelników.
Zastrzyki przyjmowane cztery
razy dziennie przez chorą Domi
nikę nie dawały rezultatów. We
dług diabetologa jedyną szansą
na prowadzenie przez nią nor
malnego życia jest korzystanie
z pompy insulinowej. Dzięki te
mu urządzeniu dziewczynka mo
że sobie sama robić zastrzyki.
Tymczasem pompa insulinowa
kosztuje 7-16 tysięcy złotych.
Miesięczny koszt utrzymania
pompy to 400-70 złotych. - Bar

dzo chcę normalnie żyć i bawić
się jak inne dzieci - mówi Domi
nika.
Tymczasem zakupu i utrzy
mania urządzenia nie refunduje
Narodowy Fundusz Zdrowia.
Chory lub jego opiekunowie mu
szą zapłacić całą sumę. Rodzi
ców Dominiki nie stać na taki
wydatek, dlatego proszą o wpła
ty na konto:
Polski Czerwony Krzyż Za
rząd Rejonowy, 76-200 Słupsk,
ul. Kopernika 35a, PEKAO SA
I/O Słupsk 11001324-14432101-111-0 z dopiskiem „Pompa
insulinowa dla Dominiki",
(law)

LECZ SIĘ SAM

Owies na nadciśnienie i nerki
Ziele owsa oraz ziarniaki
owsa w medycynie ludowej by
ły dosyć popularnym lekiem
stosowanym
w
kuracjach
wzmacniających, antyreumatycznych. Sławny ksiądz Kne
ipp polecał pić odwary z ziela
owsa przy żwirze nerkowym.
Owsianki dawniej i współcze
śnie polecane są przy sklero
zie. Spotkałem wiele osób, któ
re zachwalały kuracje owsiany
mi specyfikami. Józef F.
uważał, że wywary z ziarnia
ków owsa doskonale obniżają
ciśnienie. A oto jego relacja. -

Przez kilka lat borykałem się
z nadciśnieniem. Starałem się
je obniżyć metodami naturalny

mi. Próbowałem m.in. nalewki
z czosnku, preparatów z jemio
ły. W moim przypadku najsku
teczniejsze okazało się picie
wywarów z ziaren owsa. Co
dziennie przez cztery miesiące
rano i wieczorem piłem regular
nie po pól szklanki wywaru. Co
trzy tygodnie robiłem kilkudnio
we przerwy.
Wywar na jeden dzień przy
gotowuje się zalewając ćwierć
szklanki ziarniaków szklanką
wrzątku. Odstawić pod przykry
ciem na kilkanaście minut. Po
nownie zagotować i odstawić.
Odcedzić. Można lekko dosłodzić miodem. Wywary z ziarnia
ków pite na czczo łykami wyka

zują działanie wzmacniające
i oczyszczające organizm. Łyżkę
zalać szklanką wrzątku, odsta
wić na kilkanaście minut. Osło
dzić łyżeczką miodu.
Herbaty
przygotowywane
z ziela owsa oczyszczają nerki
i pomocne są w kamicy nerko
wej. - Przez dwa miesiące regu

larnie trzy razy dziennie po je
dzeniu piłam po szklance odwa
ru z ziela owsa. Jedną łyżkę
zalewałam szklanką wrzątku
i gotowałam na małym ogniu
przez około 10 minut. Dzięki ku
racji oczyściłam nerki i przestały
dokuczać mi kamienie - wyzna

Zapraszamy na badania
Mamy do rozdania w Słupsku 10
zaproszeń na usg jamy brzusznej.
Badanie to pozwala ocenić stan na
rządów wewnętrznych I Ich odchyle
nia od normalnego stanu,
Usg mogą zrobić osoby w każ
dym wieku. Kobiety powinny być
na czczo przed badaniem, chyba,
że mają schorzenie, które wyklucza
niejedzenie regularnych posiłków.
Mężczyźni powinni być na czczo
i na dwie godziny przed badaniem
powinni wypić dwa litry przegotowa-

Gdy święta i sylwester tuż, tuż

Sposób na lśniące włosy
Przed nami święta, a potem sylwe
strowe szaleństwo. Nasze włosy
po prostu muszą być idealne I Co ro
bić? Najlepiej wybrać się na konsul
tację do fryzjera.
Fachowiec dobierze nam tzw.
kosmetyk profesjonalny, dostępny
wyłącznie w salonie. W niektórych
salonach możemy również skorzy
stać z profesjonalnego masażu skó
ry głowy, który zapewni lepsze
ukrwienie cebulek włosów. Najlepiej,
by towarzyszył mu peeling.
Samodzielnie możemy próbo
wać dobrać odpowiedni szampon
i odżywkę; kierować się powinniśmy
rodzajem włosów. By wzmocnić wło
sy i paznokcie, przez całą zimę łyka
my preparaty witaminowe. Szcze
gólnie polecane są zawierające
cynk i wapń. Po umyciu włosów mo
żemy przez kilka minut masować
skórę głowy.
Niektórzy fryzjerzy sugerują, by
nie suszyć włosów zbyt długo, a na
wet pozostawić je lekko wilgotne.
A co z czapkami? Czy, aby włosy
szybko się nie przetłuszczały, po
winniśmy zrezygnować z ich nosze
nia? Zdecydowanie nie. Niemniej
powinniśmy unikać czapek wełnia
nych, gdyż one nie służą naszym
włosom.

Jeśli podczas sylwestrowego ba
lu chcemy oczarować wszystkich
bujną fryzurą, możemy zdecydować
się na zagęszczanie i przedłużanie
włosów. Do tego celu stosowane są
włosy naturalne lub syntetyczne, po
nad 30 razy lżejsze od naturalnych.
Cena zagęszczenia zależy od tego,
ile ich użyjemy i jakiej są długości.
Niemniej z portfela powinnyśmy wy
supłać minimum 500 zł. Z kolei je
den kosmyk włosów syntetycznych
kosztuje 15 zł, a za przedłużenie ni
mi włosów zapłacimy około 850900 zł. Cały zabieg trwa 3 godziny
i powinien być wykonywany maksy
malnie na 5 miesięcy. Po tym okre
sie pojawiające się odrosty wyglą
dają bardzo nieestetycznie.
Na rynku dostępnych jest wiele
kosmetyków, które pomogą ułożyć
włosy i poradzą sobie nawet z naj
bardziej niesfornymi kosmykami.
Chcesz zdyscyplinować puszące się
włosy i wyprostować skręcone loki?
W wilgotne pasma wetrzyj kosme
tyk, np. Osmo Essence, a następnie
wyciągaj je na grubej szczotce i za
razem susz suszarka. Możesz też
wykorzystać tzw, prostownice (że
lazko fryzjerskie). Naturalne loki nie
będą się puszyć, gdy użyjesz fluidu
utrwalającego, np. Weila.

tysiące szkodliwych
substancji
zawiera
dym
tytoniowy.
Przy czym około 40 z nich
ma działanie rakotwórcze.
Palenie jest jednym z naj
ważniejszych czynników
powodujących nowotwory,
choroby układu krążenia
i układu oddechowego.
Według Fundacji Promocji
Zdrowia w Polsce papiero
sy pali około 9 milionów lu
dzi, spalając 90 miliardów
papierosów rocznie i wy
dając na to około 16 miliar
dów zł.
Już niedługo palacze
nie będą mogli zaopatry
wać się w papierosy typu
„light" i „mild”. Używania
tego typu określeń zaka
zuje Konwencja Ramowa
dla Ograniczenia Zdrowot
nych Następstw Palenia
Tytoniu, uchwalona przez
192 państwa zrzeszone
w Światowej Organizacji
Zdrowia.
- Określenia typu „li

4

ght" czy „mild" według
specjalistów od zwalcza
nia nikotynizmu, sugeru
ją, że papierosy w taki
sposób oznaczone są
mniej szkodliwe. A jest to
mylne przekonanie - ar
gumentuje Witold Zatońskl, szef Fundacji Pro
mocji Zdrowia.
Dlatego Konwenc|a za
kazuje ich stosowania.
Państwa, które ratyfikują
konwencję, będą musiały
zająć się tą kwestią w cią
gu około trzech lat. Pięć lat
będą
miały
natomiast
na wprowadzenie całkowi
tego zakazu reklamy wyro
bów tytoniowych oraz pro
mocji i sponsoringu ze
strony koncernów tytonio
wych. Konwencja wejdzie
w życie po ratyfikacji jej
przez co najmniej 40
państw.
Oprać, (luk)

(muw)

Do redakcyjnego zielnika włączamy kolejną roślinę. Opowiada o niej koszaliński
aptekarz Rajmund Zarzycki, znawca ziół I zlołolecznlctv

wW

ła Klementyna O.
ZBIGNIEW PRZYBYLAK

Przyprawy w kuchni

Siedmiopalecznik błcltn

Cynamon afrodyzjakiem
Cynamon jest popularną na
zwą przyprawy kuchennej w ko
lorze rdzawobrązowym. Otrzy
muje się ją z kory cynamonowca
cejlońskiego. Cynamonowiec
zawiera silne olejki eteryczne
(aldehyd cynamonowy) i związki
terpenowe, dlatego wszystkie
części rośliny wydają charakte
rystyczną woń.
Do sprzedaży trafiają tzw. „la
ski cynamonowe” - ususzone
drzazgi kory. Natomiast olejek
cynamonowy stosowany w prze
myśle perfumeryjnym, otrzymuje
się z destylacji liści i gałęzi.
W Polsce możemy kupić cyna
mon w postaci lasek lub sprosz
kowanej przyprawy o przyjem
nym, korzennym, nieco słodkawym aromacie.
Medycyna ludowa uznawała
cynamon za lek przeciwko gry
pie, przeziębieniom, stanom
osłabienia ogólnego, bólom mię

nej wody lub mineralnej niegazowanej (inne napoje wykluczone).
Przy badaniu z wypełnionym pęche
rzem moczowym jest możliwa oce
na stanu prostaty.
Zaproszenie jest skierowane
do osób z miasta i mieszkańców,
którzy z podmiejskich wsi mogą bez
problemu dojechać do Słupska. Że
by zdobyć zaproszenie, należy za
dzwonić w poniedziałek pod nr 848
52 60. Telefony przyjmujemy
w godz. 8-9. Jednej osobie przysłu
guje jedno badanie.
(law)

BILANS MEDYCZNY

śni, zakłóceniom rytmu serca,
dolegliwościom przewodu po
karmowego, biegunce, choro
bom „kobiecym", impotencji, pa
sożytom skóry, a nawet przeciw
oziębłości uczuciowej, izolacji,
napięciom wewnętrznym i sta
nom lękowym. W Indiach jako
silnie pobudzający afrodyzjak,
stosowany był w celu wzmoże
nia rozkoszy (olejkiem cynamo
nowym smarowano genitalia).
W naszej kuchni najczęściej
używany jest do dań słodkich
i pikantnych, sosów, deserów
czekoladowych, ciast, kompo
tów, kisieli, budyniów, galaretek,
potraw z ryżu i kaszy, grochu,
aromatyzowania piwa i wina,
twarogów oraz do dań kuchni
orientalnej. Cynamonu dodaje
się do mieszanek przyprawo
wych i zapachowych oraz kadzi
dełek.
(luk)

Jabłka
pieczone
■ Składniki (porcja dla dwóch
osób): 2 średnie jabłka, 1 łyżecz
ka cynamonu, 2 łyżeczki cukru,
4 goździki, 8-10 kropli esencji
waniliowej.
■ Przygotowanie: jabłka
umyć i wydrążyć gniazda na
sienne. Do środka każdego jabł
ka wsypać po połowie porcji cu
kru zmieszanego z cynamonem,
rozdrobnionymi
goździkami
i esencją waniliową starając się
sypać po wewnętrznych brze
gach. Każde jabłko zawinąć
osobno w folię aluminiową, wło
żyć do żaroodpornego naczynia,
dolać łyżkę wody i zakryć pokry
wą. Wstawić do nagrzanego
(100-150 stopni) piekarnika
na około 15-25 minut. Smaczne
go.

PRAWDY I MITY
Stanie na głowie szkodzi zdrowiu

Katar sprzymierzeńcem chorego

' Nieprawda. Stanie na głowie nie tylko wspomaga
pracę wielu organów, ale także wzmacnia uda i poślad
ki i usprawnia oddychanie, poprawiając krążenie krwi
w obrębie szyi i głowy. Ponadto pomaga zwalczać za
parcia, ponieważ wypychanie bioder do przodu pozwa
la wyregulować pracę układu trawiennego. Reguluje
gospodarkę hormonalną, bo przeniesienie niemal całe
go ciężaru ciała na ramiona pobudza pracę tarczycy,
która znajduje się w okolicach krtani. Dodatkowo jesz
cze stanie na głowie sprawia, że organizm jest odpor
niejszy na infekcje.

Prawda. Jeśli już złapiemy katar, nie powinniśmy
walczyć z nim za wszelką cenę. Katar może bowiem
zapobiec poważniejszej infekcji. Warto robić wtedy in
halacje, jeść czosnek i cebulę, co rozcieńczy katar, któ
ry łatwiej spłynie z nosa. Katar jest naturalną obroną or
ganizmu przed napierającymi intruzami - bakteriami
i wirusami. Niestety często towarzyszą mu bóle głowy,
spowodowane uciskaniem czoła przez większą ilość
wydzieliny wyprodukowanej w okolicach zatok. Nato
miast przekrwiona i obrzęknięta śluzówka zatyka prze
wody nosowe i utrudnia oddychanie.
(luk)
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napotne, ściągające, prze
ciwzapalne, przyśpiesza
gojenie się ran.
Jest to bylina do 90
Zastosowanie. Odwar
centymetrów
wysoka,
z ziela podaje się w prze
0 wznoszących się pę
wlekłym i obfitym mie
dach i rozgałęziającym się
siączkowaniu, w krwawie
kłączu, o 5-7 - palczaniach różnego pochodze
stych liściach (stąd polska
nia
(z
przewodu
nazwa), z wierzchu ciem
pokarmowego, oddecho
nozielonych, a od spodu
wego, narządów rodnych),
niebiesko-szarozielonych
w stanach zapalnych żo
1 purpurowych kwiatach.
łądka i dwunastnicy oraz
Roślina kwitnie od maja
w biegunkach. W wielu
do sierpnia.
krajach wywar z ziela sto
Siedmiopalecznik wy
suje się jako lek pomocni
stępuje na różnych konty
czy w leczeniu żółtaczki.
nentach (Europa Zachód
Napar z ziela lub korzeni
nia, Skandynawia, Rosja
stosować można do płuka
Syberia, Chiny, Japonia
nia w stanach zapalnych
Ameryka Północna). Ro
gardła i jamy ustnej. Okła
Przepisy
śnie nad brzegami wód
■ Napar z siedmiopalecznika: łyż dy ze zmiażdżonego,
w
dołach
torfowych
nad brzegami kanałów, kę stołową pokruszonych liści i ko świeżego ziela siedmiopa
podtopionych
łąkach rzeni zalać szklanką wrzątku i przez lecznika przynoszą ulgę
i podmokłych miejscach godzinę zaparzać pod przykryciem. w bólach reumatycznych,
bogatych w próchnicę.. Przecedzić. Taką porcję pić małymi w zapaleniu stawów i mię
W sprzyjających warun łykami w ciągu dnia - napar zaleca śni oraz w nerwobólach.
kach (przy odpowiednim się w chorobach kobiecych, nieży Kąpiele z dodatkiem od
nawodnieniu) tworzy gę tach żołądka, owrzodzeniach jelita waru z ziela działają łago
dząco na bóle reumatycz
grubego i biegunkach.
ste zarośla.
■ Odwar z ziela do stosowania ne i pomagają w leczeniu
Surowcem jest ziele
oraz korzenie siedmiopa- zewnętrznego: 2-3 łyżki ziela zalać chorób kobiecych. Pamię
lecznika zbierane w okre 1/2 szklanki wrzątku. Postawić tam, że kiedy w stanie wo
na wolnym ogniu i podgrzać do wrze jennym brakowało leków,
sie kwitnienia.
Główne składniki: ole nia. Gorące ziele włożyć do gazowe odwar z siedmiopaleczni
jek eteryczny, alkaloidy, go woreczka i stosować jako ciepłe ka zalecałem na trudno
gojące się rany - prepara
saponiny, kompresy.
v flawonoidy,
«■
ty z ziela uratowały wów
garbniki, gorycze, śluzy,
witamina C i prowitamina A oraz sole mineral czas wiele rąk i nóg przed amutacją.
(ka)
ne. Ziele wykazuje działanie: antyseptyczne,
Inna nazwa: czerwo
ny korzeń.
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SALON FIRMOWY

*

tydzień w ogrodzie

citxa

(20 26 GRUDNIA)

■ Dokarmianie ptaków wiąże
się z odpowiedzialnością i jeśli
się je rozpocznie, trzeba je kon
sekwentnie kontynuować. Przy
zwyczajone ptaki przestają bowiem same zdobywać pożywięnie i głodne podczas mroźnych
nocy mogą nawet zginąć. Pta
Zostań stałym klientem
kom owadożernym (sikorom,
lub konsultantem.
dzięciołom, kowalikom) dobrze
JU/J-Jj tul. (UŁW) 343-9-J-2ĆJ, 302 223 737 , służy niesolona słonina lub przetizymitt:port.,ör,,ot| 10-13 wL,tm,pL 13-13
1 topiona mieszanka tłuszczu
z nasionami roślin oleistych.
Ziarnojadom (wróblom, trzna
---- ■ ■
1 !V
dlom, dzwońcom) smakują te
same nasiona w stanie sypkim.
Sikory zimą chętnie nocują
w budkach lęgowych, jeśli więc
takowe zawiesiliście kiedyś
na drzewach w ogrodzie, przej
rzyjcie je i usuńcie z nich resztki
starych gniazd. Nieoczyszczone
budki zimą przez ptaki zwykle są
omijane. Nie jest sztuką zrobić
budkę, lecz zrobić ją tak, by dała
się otwierać, co po zakończeniu
sezonu lęgowego umożliwi usu
nięcie starego gniazda. Zimowy
przegląd budek pozwoli również
stwierdzić, czy ptaki korzystały
'’SKT '
głos Pomorza
z nich latem. Brak gniazda przez
kilka lat z rzędu dowodzi, że
przy budowie budki albo jej loka
lizacji popełniliśmy jakiś błąd. By
knmp0,yc,,; natur,l"rch °'«l*<ow «łnryc/nych dwunastu
tych błędów uniknąć, lepiej za
>lin leczniczych, rozpuszczonych w roztworze alkoholu medycznego
poznać się wcześniej z fachową
MeHsana uspoka|a oraz przywraca równowag, wewnętrzna i harmonie.
j literaturą. Zima jest odpowiedMimo upływu dziesiątków lat jej skład nie uległ zmianie. Preparat możemy
, nim okresem do instalowania
ahyc w niema, każdej aptece. Dodatkowe Informacje znajduj,
nai.
nowych budek. Ptaki, które zde
cydują się spędzać w takiej bud
internetowej www.molisana.pl
ce mroźne noce, tym chętniej
założą w niej potem gniazdo.
Aby wygrać nagrodę, wystarczy odpowiedzieć na pytanie
■ Gdy śnieg przykryje zie
konkursowe i przestać kupon do naszej redakcji.
mię, w ogrodzie przy domu
Nagrodzimy 5 pierwszych osób. Ustę szczęśliwców
na wsi czy na skraju miasta po
jawią się tropy zajęcy. Jeśli te
randeśclmy za 2 tygodnie. Do wygrania 5 kompletów
zwierzęta omijały dotąd nasze
ekskluzywnej pościeli o wartości 300 zł.
rośliny, teraz mogą się nimi zain
Pytanie
teresować. Na niebezpieczeń
YY™."! ziół schodzi w skład preparatu „Melisana”?
stwo ogryzania szczególnie na
rażone są młode drzewka owo
cowe.
Jeśli ogrodzenie jest
! Odp.:
niezbyt szczelne, a tym bardziej
gdy w ogóle go nie ma, lepiej nie
Imię i nazwisko
kusić losu. Drzewka owijamy pa
pierem falistym, słomą, lub uży
wamy specjalnych ochraniaczy
z plastiku.
(ark0)

Wygraj z »Głosem Pomorza”

Kosmetyki
z wyciągami
homeopatycznymi

Klosterfrau, producent preparatu

zaprasza
na
i ^

konkurs

tli

i

; „Melisana”

Ci leży na y>
^
wątrobie
na Twoje kłopoty
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produkowany w postaci draźftfc
35 lub 70 mg
V chroni wątrobę
V regeneruje uszkodzono
komórki"
»
wpływa hamująco na procesy!^
zapalne miąższu wątroby

Wśród osób, które do 29
grudnia przyślą prawidłowe roz
wiązanie krzyżówki, rozlosujemy
nagrodę - cień do powiek
i błyszczyk do ust firmy Bourjois
ufundowane przez sklep kosme
tyczny „Maskara” w Koszalinie.
Rozwiązanie dzisiejszej krzy
żówki - wycięte hasło naklejone
na kartkę pocztową - należy
przesłać pod adresem: „Głos
Pomorza”, ul. Mickiewicza 24,
75-004 Koszalin, z dopiskiem
„Zdrowo’. Dla osób, które prze
ślą rozwiązanie drogą sms-ową,
mamy nagrody specjalne. Na
grodę za rozwiązanie krzyżówki
sprzed tygodnia, lakier do pa
znokci z efektami specjalnymi
i błyszczyk do ust wylosowała
Irena Kubińska z Koszalina.
N Nagrody prześlemy pocztą.

sklep kosmetyczny
Koszalin, ul. Dworcowa 7
tet./fax 346 07 66

jMARBERT
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Serum na cellulitis
*+ woda 50 ml do ciała w prezencie
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MARBERT

Krople energii - krem do twarzy
+ tonlk w prezencie
U

rodzajów

Ten

zestawów świątecznych
- w każdym dezodorant
gratis
~

'
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kuP°n upoważnia do zakupu

19Jtezt WyMCZ7ka
^Y>Y9,1>0zl 10 Zł 1
taniej I
Promocją ważna do wyczerpania y»pnnńw I

U472/4516
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wyślij sms-em rozwiązanie ^ Q Q Q
krzyżówki na numer • mljmlO
treści: gp kr35 hasło, imię,
nazwisko, adres
przykład: gp kr35 kondycja, Jan Nowak
Koszalin, ul. Długa 00/0
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z 13,12.
otrzyma: Kamila Osmólska z Koszalina,
>|^£ulaJ-ewandowska z Białogardu

Syllmarol 35 m«

V łagodzi dolegliwości
trawienne

Co tydzień losowanie nagród

Od1.12.2003 r.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką która zawiera wskazania
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych
i dawkowanie, oraz informacje dotyczące stosowania produktu
leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Koszt zabawy 2.44 zł
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Pozwalają schudnąć, odtruć organizm, poprawić sobie samopoczucie

Diety dla Ciebie
Iluż z nas po świątecznym obżarstwie podejmie postanowienie: „od nowego roku zaczynam się odchudzać”! Jaka dieta będzie najmniej uciążli
wa, a zarazem najbardziej skuteczna w Twoim przypadku?
10 PRZYKAZAŃ ZDROWEGO ODCHUDZANIA SIĘ

■ pij 2 litry niegazowanej wody mineralnej dziennie - szklanka wody
wypita przed posiłkiem zmniejsza apetyt
■ ćwicz - żeby organizm zamiast niechcianego tłuszczu nie zaczął
spalać tkanki mięśniowej
■ stosuj preparaty witaminowo - mineralne - twój organizm
potrzebuje w trakcie odchudzania więcej witamin i minerałów
■ jedz posiłki o stałej porze dnia - gwarantuje to równe tempo
przemiany materii
■ nie spiesz się, gdy jesz - ddpiero po około 20 minutach sygnały
o jedzonym posiłku docierają do mózgu
■ ogranicz sól - przyprawy pobudzają apetyt
■ zrezygnuj z gumy do żucia - pobudza wydzielanie soków
trawiennych
■ rób zakupy tylko po obiedzie - głód jest kiepskim doradcą
w hipermarkecie
■ wysypiaj się - odchudzanie to spory wysiłek dla organizmu
■ nie rezygnuj z diety - nawet jeśli nie wytrzymujesz rygoru, nie
poddawaj się. Tego dnia, kiedy zgrzeszyłeś jedząc np. kawałek
czekolady, poćwicz kilka minut dłużej lub zjedz skromniejszy posiłek.
(doka)

łyżkami płatków kukurydzianych,
duża gruszka. Obiad: pieczone
udko kurczaka (100 g), 2 łyżki
ryżu, ogórek pokrojony w plastry
I polany sosem z pół szklanki jo
gurtu naturalnego, łyżki bazylii
lub mięty, szczypty soli, pieprzu
i oregano. Kolacja: 100 g wędzo
nego dorsza, sałatka z dużego
pomidora, papryki, 5 dużych liści
sałaty, połowy posiekanej malej
czerwonej cebulki, zaprawiona 4
łyżkami jogurtu naturalnego wy
mieszanego z utartym ząbkiem
czosnku i pieprzem, kromka
chleba razowego z odrobiną
margaryny.

Według
Haya
Amerykański lekarz Howard
Hay opracował dietę selektyw

Trzeba natomiast pić dużo nie
gazowanej wody mineralnej minimum półtora litra dziennie.
Zupę można miksować I zabie
rać do pracy w termosie.
Przepis na zupę (385 kalorii)
Składniki: 3 duże cebule, 3
duże pomidory, po jednym strą
ku papryki czerwonej i zielonej,
3-4 marchewki, kawałek selera
naciowego, ćwiartka białej kapu
sty, ząbek czosnku, kostka roso
łowa wyłącznie jarzynowa, sos
sojowy.
Warzywa oczyścić, pomidory
sparzyć wrzątkiem i obrać ze
skórki.
Wszystko
wrzucić
do garnka, dodać bulion i przy
prawy. Gotować przez godzinę.
Zupy nie wolno solić.
Dzień pierwszy. Jemy zupę
w dowolnych ilościach. Owoce oprócz bananów - bez ograni

Dzień czwarty. Zupa i chude
mleko do 8 filiżanek. Możemy
też zjeść 8 bananów.
Dzień piąty. Zupa. Mięso wo
łowe z grilla - 200 - 300 g, bez
tłuszczu. Lub gotowane. I osiem
pomidorów.
Dzień szósty. Zupa, gotowa
ne mięso (200-300 g) I warzywa
bez ziemniaków.
Dzień siódmy. Zupa. Ryż
gotowany, warzywa gotowane
lub surowe, soki jarzynowe
i owocowe - bez ograniczeń.
Można też pić kawę i herbatę
bez cukru i śmietanki.
Po zakończeniu diety, aby
yniknąć efektu jo-jo, należy od
żywiać się niskokalorycznie,
ograniczyć spożycie cukru, nie
jeść tłustych mięs i wędlin. Na
leży także uprawiać dużo ru
chu.

Bezmięsna
Dieta bazuje na dużych ilo
ściach warzyw i owoców, pełnoziarnistym pieczywie, kaszach
i makaronach chudych rybach.
Pokarmy te są bogate w błon
nik, witaminę C, mikro- i makroelementy oraz nienasycone
kwasy tłuszczowe. Nieocenione
źródło białka stanowią rośliny
strączkowe.
Potrawy przyprawiamy dużą
ilością czosnku i cebuli, zaś
do sałatek, zup i sosów, zamiast
masła i tłuszczu dodaje się oliwę
z oliwek. Aby pozbyć się nadwa
gi, dzienny jadłospis powinien
dostarczać (w 5 posiłkach) naj
wyżej 40 g tłuszczu i 1200 kcal.
Przykładowa dieta dzienna:
Na pierwsze śniadanie: 2
kromki Chleba żytniego grubo
ziarnistego (z soją i słoneczni
kiem) cienko posmarowane mar
garyną, 50 g wędzonego dorsza,
50 g sałatki z małego pomidora
i ogórka.
Na drugie śniadanie: 150 g
homogenizowanego serka.
Na obiad: talerz zupy pie
czarkowej gotowanej na włoszczyźnie z odrobiną oliwy z oli
wek, 100 g łososia pieczonego
w folii, 3 łyżki gotowanych ziem
niaków, 100 g sałaty doprawia
nej oliwą z oliwek i sokiem z cy
tryny. Podwieczorek: szklanka
chudego
zsiadłego
mleka,
szklanka owoców sezonowych.
Na kolację: 150 g sałatki
z pomidora i cebuli z odrobiną
oliwy z oliwek i soku z cytryny,
40 g kaszy kuskus, 2 plasterki
szynki.

Odchudzająca
a'la Będzińska
Możecie Państwo skorzystać
również z diety Beaty Będziń
skiej, opracowanej przez łódzką
bariatrę.
Wolno jeść: warzywa w do
wolnej ilości, owoce surowe lub
gotowane do 1/4 kg dziennie
(bez cukru), rybę chudą gotowa
ną, mięso wołowe, cielęcinę
chudą i gotowaną, kurczę z roż
na, kurczę gotowane, surówki,
soki z owoców i warzyw, chrup
kie pieczywo lub razowiec, jaja
gotowane, chudy ser biały, do
wolną ilość grejpfrutów. Napoje
należy słodzić sacharyną lub
słodzikiem. Dobowa ilość kalorii
przy diecie odchudzającej nie
może przekraczać 1500 kal. Al
koholu w czasie kuracji spoży
wać nie wolno.
Nie jadać żółtych serów, wie
przowiny - nawet w postaci chu
dej szynki lub polędwicy. Nie
jeść ziemniaków, klusek,, cukru,
sosów, oleju, masła, słodkich
owoców: bananów, winogron,
gruszek.
Przykładowy jadłospis:
Na śniadanie: 1-2 jaja
na twardo, miękko albo sadzone
- smażone na słodkim mleku, 2
pomidory, kromka razowego
chleba bez masła, szklanka her
baty lub kawy bez cukru.
Na obiad: 1/4-1/2 kurczaka,
surówka z marchwi lub kapusty

Każdego wieczora wypłucz
około 30 dag pszenicy, namocz
ją, rano odlej wodę, zalej dwoma
kubkami świeżej, wsyp odrobinę
soli I ugotuj na wolnym ogniu
do miękkości. Tak przygotowane
ziarno jedz kilka razy dziennie
zamiast normalnych posiłków.
Jeżeli nie chcesz przy okazji
chudnąć, można dodać do niego
3 łyżki miodu 115 dag rodzynek.

Rodzinna
Dieta ta jest przeznaczona
dla całej rodziny. W ciągu mie
siąca jedni domownicy schudną
2 kg, drudzy mogą aż 4 kg.
Posiłki są tak skomponowane,
aby smakowały wszystkim do
mownikom. Ci, którzy nie stosują
odchudzającej diety, mogą jadać
więcej produktów zbożowych
i mniej ograniczać tłuszcze.
Przykładowa dieta:
Na śniadanie: filiżanka kawy
zbożowej z mlekiem odtłuszczo
nym bez cukru, kromka pełnoziarnistego pieczywa cienko po
smarowana masłem z plaster
kiem polędwicy, 150 g surówki
z papryki, ogórków, pomidora
i cebuli, z odrobiną oleju.
Na drugie śniadanie: 2
kromki chrupkiego chleba, 100 g
chudego serka owocowego, her
bata bez cukru.
Na obiad: 200 g kurczaka
pieczonego w folii z przyprawa
mi ziołowymi, 150 g surówki
z porów i marchwi wymieszanej
z jogurtem, szklanka soku owo
cowego.
Na kolację: 80 g kabaczka
faszerowanego wołowiną i ry
żem, herbata z mlekiem.

Bogata
w błonnik

TOI. rK/LŁlYlYNŁAW liKIN
W mijającym roku nie brakowało okazji do obżarstwa - po świętach trzeba będzie narzucić sobie dietetyczny reżim.

w dowolnej ilości (bez cukru
i śmietany), szklanka herbaty lub
kawy.
Na kolację: 10 dkg chudego
sera, ogórek kwaszony, szklan
ka mleka lub herbaty.

Jogurtowa
Bardzo smaczna, stworzona
z myślą o amatorach dań i napo
jów mlecznych. Ponoć gwarantuje
spadek 4kg w dwa tygodnie.
W dziennym menu powinny się
znaleźć jogurty naturalne i owoco
we oraz potrawy z lekkimi sosami
przyrządzonymi na bazie jogurtu.
Oto przykładowe jadłospisy:
Dzień pierwszy. Śniadanie:
150 g jogurtu owocowego z 1/4
szklanki muesli, banan. Obiad:
200 g pieczonego dorsza z so
sem jogurtowym (pół szklanki jo
gurtu light z drobno pokrojoną
cytryną), gotowany ziemniak.
Kolacja: 250 g sałatki z owoców,
50 g jogurtu naturalnego.
Dzień
drugi. Śniadanie:
150 g jogurtu poziomkowego z 2
łyżkami otrąb pszennych, 2
mandarynki. Obiad: 100 g pie
czonej piersi kurczaka, 300 g
(mrożonka) ugotowanego szpi
naku, sos z pół szklanki jogurtu
doprawionego ząbkiem czosnku
i bazylią. Kolacja: jajko na twar
do, 2 pomidory i 1/4 czerwonej
cebuli, pół grahamki.
Dzień trzeci: Śniadanie:
150 g jogurtu wiśniowego z 2

ną. Twierdzi on, że jeść można
dużo, a nie tyć. Trzeba jedynie«
przestrzegać pewnych reguł.
Oto one:
■ Nie należy mieszać ze so
bą białek i węglowodanów.
Czyli mięsa, ryb, jaj, mleka, se
rów i owoców jagodowych,
ziarnkowych i pestkowych ze
zbożami, pieczywem, ziemnia
kami, bananami, świeżymi
owocami, suszonymi daktylami,
figami i piwem.
■ Warzywa, sałatki i surówki
(produkty neutralne) powinny
stanowić trzy czwarte dziennej
racji. Zasadotwórcze warzywa
zobojętniają kwasotwórcze biał
ka i węglowodany i w organizmie
zachowana jest równowaga.
Zgaga nam nie grozi!
■ Do pokarmów neutralnych
zalicza się także wędzone ryby,
masło, margarynę, oliwę i oleje,
śmietanę i kwaśne mleko. Moż
na je mieszać z białkami i węglo
wodanami.
■ Jeżeli będziemy się odży
wiać w taki sposób możemy
w ciągu roku stracić do 15 kilo
gramów nadwagi i nie grozi nam
efekt jo -jo, czyli powrót do pier
wotnego wyglądu.

Kapuściana
Ta dieta trwa tylko tydzień
i pozwala zgubić do 8 kilogra
mów. Podczas stosowania tej
diety nie należy pić alkoholu.

czeń. Najszybciej się chudnie je
dząc tylko arbuzy.
Dzień drugi. Jemy zupę
i warzywa. Bez groszku, ziem
niaków, fasoli i kukurydzy.
Dzień trzeci. Zupa, owoce
i warzywa. Bez bananów, grosz
ku, ziemniaków, fasoli i kukury
dzy.

Pszeniczna
Stosuje się ją przez tydzień
dla odtrucia organizmu. Do prze
prowadzenia kuracji potrzeba
2 kg ziarna pszenicy. Należy ją
kupić w sklepie ze zdrową żyw
nością.

Jeżeli odpowiednio dobie
rzesz potrawy, masz szansę zre
laksować się psychicznie i fi
zycznie. Łatwiej też pokonasz
zmęczenie po tygodniu pracy.
Podstawą Twojej diety powin
ny być węglowodany bogate
w błonnik oraz owoce i warzywa.
Przykładowa dieta dzienna:
Na śniadanie: szklanka od
tłuszczonego mleka i dwa su
charki z dżemem, albo jedno ki
wi, płatki z jogurtem i filiżanka
zielonej herbaty.
Na drugie śniadanie: kostka
gorzkiej czekolady, albo jabłko
pieczone, albo gruszka.
Na obiad: befsztyk lub pie
czeń cielęca, ziemniaki z wody
albo ryż dziki, surówka z mar
chwi i selera.
Na podwieczorek: filiżanka
niesłodzonej herbaty, kromka ry
żowego chlebka z wędliną dro
biową.
Na kolację: sałatka owocowa
lub jajko na miękko z sałatą z ły
żeczką oliwy.

Zioła na ból żołądka i przejedzenie

Rumianek, krwawnik, mięta
Nie wszyscy potrafią spędzić świę
ta z umiarem. Ból brzucha, wzdę
cia, odbijanie, uczucie pełności, to
często problemy, które pojawiają
się po zjedzeniu sutych, świątecz
nych posiłków. Z wieloma z tych
dolegliwości można sobie poradzić
z pomocą ziół znajdujących się
w każdej domowej apteczce.
Warto jednak pamiętać, że
można je stosować tylko na krót
ką metę. Jeżeli dolegliwości żołądkowo - jelitowe nie ustępują,
trzeba skonsultować się z leka
rzem.
Koszyczek rumianku - za
wiera m.in. matrycynę, olejek
eteryczny z przeciwzapalnie
działającymi składnikami. Działa
też rozkurczowo i przeciwzapal
nie.
Można go stosować we
wnętrznie, przy bólach brzucha,

kurczach żołądkowo - jelito
wych.
Napar do użytku wewnętrz
nego: 1 łyżka stołowa ziół na 1
szklankę wrzącej wody. Odsta
wić na 15 minut. Można też sto
sować gotowe saszetki Chamo fix. Preparat ten może być sto
sowany u dzieci i osób w pode
szłym wieku.
Ziele krwawnika - zawiera
olejek eteryczny z chamazulenem, flawonoidy i niewielkie ilo
ści garbników, działa podobnie
jak rumianek. Pomaga w lekkich
zaburzeniach funkcjonowania
żołądka, jelit i dróg żółciowych.
Stosowanych jest w mieszan
kach ziołowych i jako napar,
przyrządzany podobnie jak na
par rumiankowy.
Liść mięty pieprzowej - jego
głównym składnikiem jest mentol.
Wykazuje działanie rozkurczowe,

wzmaga wydzielanie soków tra
wiennych, szczególnie żółci. Sto
sowany jest w ostrych i przewle
kłych nieżytach żołądkowych i jeli
towych, połączonych z bolesnymi
kurczami, także w niedoborach
wydzielania żółci.
Napar przyrządza się z ok.
1,5 - 2 g (1 łyżka stołowa) ziół,
pić kilka razy dziennie między
posiłkami.
Nasienie lnu - nasiona nierozdrobnione, w dawce 1 łyżka
stołowa - 2 - 3 razy dziennie
w dużej ilości płynu w czasie je
dzenia. Nadają się do leczenia
przewlekłych zaparć i schorzeń
jelitowych.
Nastój (macerat) przyrządza
się do 5 - 10 g nasion lnu i zale
wa zimną wodą (3/4 szklanki)
na 20 - 30 minut. Stosowany
jest w nieżycie żołądka i jelit.
(doka)
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90
Przed grudniem 1913 roku
kiedy to obecny Szpital Woje
wódzki w Koszalinie przy ul.
Chałubińskiego 7 przyjął pierw
szego pacjenta, Koszalin nie
mógł się poszczycić żadnym me
dycznym przybytkiem z prawdzi
wego zdarzenia. Było to o tyle
dziwne, że ogólny poziom rozwo
ju miasta byl wówczas bardzo
wysoki. W ówczesnych czasach
największym i najbardziej nowo
czesnym szpitalem w całej re
gencji środkowopomorskiej po
czątków ubiegłego wieku była
prowadzona przez Joannitów kli
nika „Betania" w Połczynie Zdro
ju. Koszallnianie, których było
wówczas ponad 20 tysięcy, mu
sieli się zadowalać przybytkiem
usytuowanym w okolicy dzisiej
szego Bałtyckiego Teatru Drama
tycznego. Zresztą, pełnił on bar
dziej rolę przytułku aniżeli kliniki.
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Szpitala Wojewódzkiego
LAT w Koszalinie

zuego: „Ze wszystkich obietnic,

które Pan uczyniI domowi Izra
ela, żadna nie zawiodła,
wszystkie
się spemity
spełniły"
7
.-----ja.?

na to pieniądze. Ale może dlate
go zdarzały się czasem rzeczy
graniczące z cudem, jak choćby
hojna, prywatna i... pragnąca po
zostać anonimową duża firma.
Byliśmy zgodni z dyrektorem Mikietyńskim co do tego, że naj
pierw należy „inwestować w pa
cjenta”. Dowodem obowiązywa
nia takiego właśnie priorytetu
niech będzie mój gabinet -

(umieszczona dziś przy wejściu
do budynku, w którym mieści się
m.in. oddział położniczy). Z taki
mi słowy koszaliński szpital
wszedł w lata tzw. Wielkiego
Kryzysu. Z powodu panującej
biedy kasy chorych rzadko da
wały skierowania do szpitala
polecając tańsze lecznictwo am
bulatoryjne. Szpital zatem wy
śmieje się dyrektor administra
szedł naprzeciw chorym, posze
cyjny. - Szafy z epoki wczesne
rzając ofertę specjalistycznych
go Gomułki, jeszcze starsze
gabinetów i uruchamiając dział
krzesła... Byle jakie, spaczone,
fizykoterapii. Na domiar złego
drewniane okna, choć w więk
rozszalała się gruźlica, a oddzia
szości oddziałów szpitalnych są
łu zakaźnego dla gruźlików
już nowoczesne, plastikowe.
w Koszalinie nie było. Dopiero
Drugi obszar zmian w szpita
Pomorskie Towarzystwo Lecze
lu, dokonanych po transformacji
nia Gruźlicy ze Szczecina dopro
ustrojowej, to wyposażenie
wadziło do budowy sanatorium
w sprzęt. - Może nie jest to jesz
przy ulicy Słonecznej (gdzie dziś
cze aparatura na miarę wszyst
Szpital Imienia
mieści się szpital psychiatryczny
kich oczekiwań ordynatorów od
Cesarza Wilhelma
oraz hospicjum).
działów, ale możefny śmiało po
W czasie II wojny światowej
wiedzieć, że np. nasz angiograf
Widok nu szpital - latu trzydzieste.
W 1908 roku ówczesny ko
koszaliński szpital znów przyjął
czy ostatnio uruchomione urzą
szaliński starosta Eisenhart-Roformę lazaretu. Polacy pracujący
dzenie do rezonansu magne
the postanowił zbudować w mie
przy ul. Zwycięstwa 32, gdzie
na*Pomorzu jako robotnicy przy
radomski szpital garnizonowy
tycznego należą do najlepszych
ście nowoczesny I duży szpital.
Przychodnią Matki i Dziecka.
przed wojną I jeszcze długo
Dopiero po roku 1956 władze
musowi, a także jeńcy wojenni
w kraju!
Jako - mówiąc dzisiejszym języWówczas też wszystkie jednostpo wojnie mieściła się apteka
traktowali pobyt w szpitalu jak
Koszalina dostrzegły możliwość
Trzeci obszar zmian w szpita
kiem - „organ prowadzący” wy(dziś jest tam włoska restaura
ki opieki zdrowotnej w mieście
błogosławieństwo. Lżej chorych
lu ma natomiast charakter orga
prawnego odebrania częściowo
brano zgromadzenie diakonis
cja). Choć Rosjanie bezkarnie
zostały połączone w jedną struk
z nadmiernie przepełnionego
tylko wykorzystywanego obiektu
nizacyjny.
..Salem” („Pokój"), założone
plądrowali to miejsce, siostrom
turę o nazwie Wojewódzki Szpi
szpitala przenoszono do okolicz
wojsku i umieszczenia w nim
Pytany o prywatne marzenia
przez baronównę Teklę von Houdawało się ratować ludność
tal Zespolony. W takiej formie
nych szkół, by całkiem wydoszpitala miejskiego. W rok póź
i życzenia, związane z jubile
nerbein. Zajmowało się ono
wydawanymi za darmo lekar
utrzymał się on przez kolejne 15
brżeli - w szpitalu wciąż brako
niej wojskowy personel został
uszem szpitala, dyrektor Szpunt
opieką nad dziećmi, chorymi
stwami i witaminami ze starych
lat. Dopiero w 1991 nowa dyrek
wało miejsc. Najkoszmarniejsze
zdemobilizowany, by nadal mógł
odpowiada, że chciałby, by szpi
i niepełnosprawnymi (siostry
zapasów. Niedługo cieszyły się
cja dokonała podziału struktury
dla sióstr z „Salem” stały się
pełnić służbę chorym - tyle, że
tal przetrwał kolejne 90 lat. z „Salem" mieszkają dziś w Min
względnym spokojem, gdyż
na Szpital Wojewódzki, Woje
pierwsze dni marca 1945 roku
już w cywilnym szpitalu miej
W całej ochronie zdrowia szykuje
den w Westfalii, nadal prowa
w mieście wybuchł dur brzuszny
wódzki Zespół Poradni Specjali
gdy trwały walki o Koszalin'
skim.
się prawdziwa rewolucja. Każdy
dząc domy opiekuńcze). Zgod
Radziecki komendant właśnie
stycznych
i
Zespół
Podstawowej
W ostatniej chwili, dzięki inicjaty
widzi, że ten system po prostu
nie z podpisanym w 1912 roku
diakonisom z „Salem" nakazał
Opieki Zdrowotnej. Szpitalowi
wie dyrektora, udało się odpra
Szpital imienia
pękł. Słabe placówki zaczną pa
urządzeńie szpitala zakaźnego.
porozumieniem, koszalińskie
szefowali
wówczas
dyrektorzy:
wić do Niemiec dwa pociągi
dać. Jesteśmy jeszcze w trakcie
Mikołaja Kopernika
starostwo miało wybudować
Na jego lokalizację wytypował
naczelny Mirosław Mikietyński
z chorymi i dziećmi. Przełożo
kontraktowania usług medycz
szpital na 100 łóżek wraz z ca
solidny budynek tzw. starego
' administracyjny Zbigniew
na Berta von Massow wraz z in
Choć ogromnie zdewastowa
nych na przyszły rok, ale już wi
łym zapleczem na blisko 7 hek
gimnazjum, również przy ulicy
Szpunt. Pierwszy jest dziś pre
nymi siostrami czuwała nad naj
dać wyraźnie, że nasz szpital
ny
w
pierwszych
latach
po
woj
Zwycięstwa (gdzie dziś mieści
tarach gruntu u stóp Góry
zydentem Koszalina, drugi nadal
ciężej chorymi, przeniesionymi
nie, kompleks budynków szpital
również, niestety, zamknie mija
Chełmskiej. Jego przekazanie
się szkoła sportowa). Siostry
czynnie uczestniczy w procesie
nych przy ówczesnej ulicy Mar
jący rok pokaźnym długiem —
diakonisom z „Salem" miało
restrukturyzacji szpitala.
choć w porównaniu z innymi pla
mieć charakter nieodpłatny. Pro
cówkami nasze zadłużenie i tak
jekt budynków szpitalnych wyko
nie jest duże. Najgorsze prze
nał duet niemieckich architektów
czucia mam co do tych placó
z Królewca. Budowa ruszyła
wek, które nie przeprowadziły
w maju 1912 roku. Pierwsze sio
stosownej restrukturyzacji. U nas
stry przybyły do
Koszali
na szczęście została ona prze
na w październiku, a 1 grudnia prowadzona i teraz przynosi
ku swej wielkiej radości - przyję
efekty. Obecnie jesteśmy liderem
ły na leczenie dziecko, pierw
na
regionalnym rynku usług me
szego pacjenta szpitala.
dycznych, nasza pozycja po
Pierwszym dyrektorem ko
twierdzona została certyfikatem
szalińskiego szpitala został do
jakościowym przyznanym przez
tychczasowy właściciel prywat
Centrum Monitorowania Jakości
nej kliniki chirurgicznej, Walter
w Ochronie Zdrowia. Zajmujemy
Rohleder. Siostry z „Salem”,
wysokie miejsca w rankingach
po gruntownym przygotowaniu
organizowanych
przez
pielęgniarskim, od początku zaj
WPROST, czy RZECZPOSPO
mowały się chorymi pod okiem
LITĄ. W bieżącym roku otrzyma
przełożonej, Berty von Massow.
liśmy także tytuł Lidera Rynku
Pod koniec 1914 roku przeniosły
w zakresie usług medycznych
się do domu macierzystego,
Odnosimy sukcesy. Najbardziej
gdzie mieściła się również szko
cieszą jednak ciepłe słowa otrzy
ła pielęgniarstwa i żłobek (czyli
Widok
Szpital Wojewódzki w Koszalüü^becüT
mywane od pacjentów. Przecież
do dzisiejszego tzw. głównego
z myślą o Nich powstał nasz
budynku szpitala, mieszczącego
do schronów w podziemiach
szpitali i dla Nich się nieustannie
m.in. oddział oczny, neurologicz
na
zwykłych
taczkach
zwoziły
szpitala. Żołnierze radzieccy,
chlewskiego
już
w
rok
zmienia.
ny ginekologiczny oraz we
tam ciężko chorych, wydobywa
którzy rozpanoszyli się w szpita
po przejęciu go przez władze
„Przeżyć
maja ignasiak
nych z piwnic i schronów. Choć
wnętrzny A i internistyczno-karlu, nie mieli dla diakonis cienia li
miejskie Koszalina dorobił się
Fot. ARCHIWUM SZPITALA
diologiczny). Budynki szpitalne,
następne 90 lat..."
większość z nich krótko potem
tości. Pozbawiane swych skrom
kilkunastu specjalistycznych od
zaprojektowane przed I wojną
umierała, prowizoryczny szpital
nych kosztowności, bite, a nawet
działów i blisko 800 łóżek! Było
DOTYCHCZASOWI
- Żegnając dyrektora Mikieświatową niejako na wyrost,
i tak w krótkim czasie rozrósł się
gwałcone, siostry trwały dzielnie
to możliwe dzięki zaciągnięciu
DYREKTORZY SZPITALA
z 50 łóżek do 500 — epidemia
tyńskiego powiedziałem mu, że,
wraz z wybuchem wojny okazały
w modlitwie i opiece nad ostatni
przez miasto licznych kredytów
się niewystarczające, ale dzięki
zbierała żniwo.
podobnie jak Kazimierz Wielki
mi chorymi. Jeden z żołnierzy
na jego kapitalny remont,
1913 - 1944 - Walter
dobudowaniu prowizorycznych
Malutki szpital nad apteką
zastał Polskę drewnianą, a zo
brutalnie rzucił na podłogę sio
w
opuszczonym
budynku
Rohleder
baraków szpital wojenny był
został w tym czasie zaanekto
stawił murowaną, tak i on objął
strę przełożoną, gdy próbowała
przy Skłodowskiej-Curie powsta
■ 1944 - 1945 - Gerard
w stanie przyjąć nawet do 300
szpital siermiężny i prowincjo
wany przez przedsiębiorczego
ochronić jedną z sióstr. Berta
ła tymczasem szkoła dla przy
Schmidt-Habelman
jeńców i uciekinierów. Szpitalny
Polaka, siostry z „Salem” nato
nalny, a opuścił placówkę w peł
von Massow, doznawszy wów
szłych pielęgniarek. Od 1 stycz
»
1945 - 1956 -Marian
strych zamieniono w porodówkę.
ni
nowoczesną
wspomina
dy
miast przeniosły się ze swymi
nia 1961 roku szpital miejski stał
czas
pęknięcia
podstawy
czasz
Januszewski
Wszystkie
zaprojektowane
zakaźnie chorymi najpierw
rektor Zbigniew Szpunt. - Różne
ki, umierała przez miesiąc. Cichy
się Szpitalem Wojewódzkim
~1970 ~ Józef Szantyr
na obecną ulicę Modrzejewskiej
z rozmachem mansardy i weran
są filozofie opieki medycznej
Wyższa ranga pozwoliła na roz
pogrzeb odbył się 12 kwietnia.
19701971 - Janusz
(budynek teatru), a potem
dy zostały również przerobione
jednak przeważa pogląd, że roz
Karaśkiewicz
poczęcie budowy oddzielnego
na ulicę Orlą. Dokładnie w dwa
dzielenie usług ściśle lekarskich
na sale dla chorych.
Radziecki lazaret,
oddziału zakaźnego, który został
• 1971 - 1976 - Waldemar
lata po śmierci matki przełożo
od np. żłobków i pomocy spo
oddany do użytku w roku 1965.
Kazimierczuk
polski szpital wojskowy
Kryzys, wojna I wygnanie
nej ich szpital został rozwiązany.
łecznej jest lepsze; podobnie jak
Liczba zakaźnie chorych w wo
■ 1976 - 1982 - Ekspedyt
Koszalin musiał się zadowolić
funkcjonowanie w grupie zawo
jewództwie koszalińskim syste
Pogodzone z wolą Boską dia
Wieliczko
niemal zupełnie tak samo jak
Na przełomie lat 20. i 30.
dowej pracowników medycz
konisy powracały do pełnienia
matycznie rosła. Żółtaczka, bie
1983 - 1985 - Mirosław
ubiegłego wieku szpital zyskał
przed rokiem 1914, niewielkim
nych lekarzy i pielęgniarek ro
swej posługi na rzecz chorych
gunki toksyczne, posocznice,
Jurski
szpitalem miejskim, usytuowa
dzinnych.
nowe (tzw. południowe) skrzy
salmonellozy - choroby te miały
i cierpiących. Nie był to łatwy po
1985- 1988 - Leokadia
dło, obudowane dodatkowo nie
Dyrektor Szpunt ocenia zmia
nym w gmachu obecnego Archi
wrót. Żołnierze w radzieckim la
wówczas zasięg kilkakrotnie
Krawczyk
wielkimi budyneczkami przy sa
wum Miejskiego przy ulicy Skłony, dokonane w koszalińskim
większy niż obecnie. Umierało
■ 1988 - 1990 - Janina
zarecie nie chcieli ich widzieć
dowskiej-Curie i budynkach
mej ścianie lasu, I większym,
szpitalu w ciągu ostatnich 12 lat,
16 sióstr wraz z lekarzami i sani
też znacznie więcej noworodków
Stefańska
do niego przyległych. W kom
stanowiącym rodzaj hostelu dla
jako diametralne. - Dokonały się
tariuszami zamieszkało najpierw
i niemowląt.
■
1990 - 2002 - Mirosław
pleksie budynków przy obecnej
emerytowanych sióstr (dziś są
one w trzech obszarach. Pierw
Rok 1976 okazał się jednym
w swoistym „obozie sanitarnym”
Mikietyński
ulicy Chałubińskiego mieścił się
tam stacja dializ i oddział we
szy z nich to infrastruktura tech
w
maleńkim
mieszkaniu
n 2003 - Monika Siebielska
ze szczególnie przełomowych
natomiast jeszcze przez rok
wnętrzny B). To właśnie z tam
niczna, rozumiana jako moderni
dla koszalińskiego szpitala. Wy
przy dzisiejszej ulicy Zwycięstwa
-!
od VI 2003 - Marek
(do 1948) radziecki szpital wo
tych czasów zachowała się pa
zacja i remont oddziałów; przy
budowano wówczas i oddano
(gdzie ranni i chorzy znaleźli
Stachowicz
jenny, od początku należycie
miątkowa kamienna tablica
kładem może być choćby
do użytku czteropiętrowy pawi
azyl, leżąc pokotem na podło
kardiologia czy chirurgia ogólna.
ogrzany i oświetlony. Później
z wyrytym cytatem z Księgi j0lon dziecięcy z przylegającą doń
dze), a potem w budynku
Nigdy tak do końca nie wiedzielipolskie władze przeniosły tam
specjalistyczną
Wojewódzką
śmy, skąd i kiedy znajdą się
Tekst sponsorowany
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Jak oszukać naturę?

KURACJE DOMOWE

Odpocznij przed świętami

Na podrażnienia rąk

Zabieg
bankietowy

Sztuka relaksu

Twoja skóra jest zmęczona? Jeszcze
przed świętami może odzyskać
blask...
Dzięki specjalnemu zestawowi
maseczek, masaży i peelingów, po
czujesz się rześka i wypoczęta. Mo
wa o tzw. zabiegach bankietowych,
które pomogą ci oszukać naturę.
Błyskawiczne przywracają cerze

Przed świąteczną gonitwą warto odprężyć się i zrelaksować, żeby lepiej zaprezentować się
przed rodziną i gośćmi. Czeka nas jeszcze bieganie po sklepach, krzątanie się w kuchni i siedze
nie przy stole, więc lepiej się na te wyzwania przygotować póki czas!

Odpoczynek też jest sztu
ką, więc pozwól sobie nań
podczas
tych
ostatnich
- O tej porze roku potrzebuje
przedgwiazdkowych dni i wy
ona specjalnego wsparcia - mówi
rwij się z wiru zakupów, po
Agnieszka Wróblewska, kosme
rządków i gorączkowych
tyczka ze „Studia urody 303". Pro
przygotowań.
Możesz
ponuje kilka zabiegów, uzależnio
na przykład wybrać się na za
nych od wieku i zasobności portfela.
Może to być np. Thalgolift - in- i jęcia jogi albo kupić kasetę
wideo z ćwiczeniami relaksa
tensywnie liftingujący. Dobry efekt
cyjnymi. Odpowiedni oddech
uzyskamy dzięki masażowi twarzy.
i trochę ruchu mogą zdziałać
Szybko ujędrnia on mięśnie twarzy:
cuda w Twoim zmęczonym
napina opadające kąciki ust i oczu
zimnem i brzydką pogodą or
i „drugi podbródek". Wygimnastyko
ganizmie. Jeśli ruch, to może
wane mięśnie pęcznieją i unoszą
i trochę spacerów? Weź psa,
skórę. Zabieg przeprowadza się
dzieci, męża (czy żonę) albo
używając eliksiru opartego na mor
znajomych i wyjdź na świeże
skich fitohormonach firmy „Thalgo".
Jest polecany szczególnie dla ko- j powietrze. Dotlenione komór
ki odpłacą się lepszym wyglą
biet w okresie menopauzy, ale mogą
dem cery i ogólnym dobrym
go też stosować młodsze panie.
samopoczuciem. Pamiętaj,
Kosztuje ok. 150 zł.
że spacerem nie jest bieganie
Inny zabieg to
do sklepu czy pracy. Jeśli wo
„Narodziny
lisz, możesz wybrać basen.
Wenus”
Pływanie pobudza krążenie,
delikatnie angażuje wszystkie
firmy „Charmine Rose”. Roz
mięśnie, odpręża, dobrze
świetla, nawilża i napina skórę. Mo
wpływa na wygląd sylwetki.
gą korzystać z niego kobiety w każ
dym wieku. Poleca się go szczegól
Książka czy kąpiel?
nie tym, które powadzą bardzo
aktywny tryb życia i źle się odżywia
A może pełen relaks w do
ją. Najważniejszą częścią tego za
mowych pieleszach? Proszę
biegu jest maska. Zanurzona w wy
bardzo. Zrób sobie filiżankę
ciągu roślinnym pęcznieje, tworząc
gorącej czekolady i zasiądź
cienki piat z otworami na oczy. Przy
w fotelu z ulubioną książką
jemnie chłodzi skórę. Powoduje obw ręku. Albo puść sobie film
kurczenie naczynek i zmniejsza za
na wideo, najlepiej jakąś ko
czerwienienia. Zabieg kosztuje ok.
medię. Postaraj się zapo
120 zł.
mnieć o zmartwieniach dnia
Natomiast o zabiegu liftingującodziennego. Możesz zrobić
cym HSR Skin Energy System niech
to także w wannie pełnej cie
pomyślą te panie, które: palą, nie
płej wody z pianą. Dodaj
dosypiają, żyją szybko i w stresie.
do niej kilka kropli olejku la
Pobudza skórę, sprawia, że jest le
wendowego, melisowego, so
piej ukrwiona i nawilżona. Mimo że
snowego (około 5 zł). Mają
jest to zabieg liftingujący, mogą ko
nie tylko właściwości odprę
rzystać z niego także młodsze ko
żające, ale i pielęgnacyjne.
biety. Najciekawsza część zabiegu
Zamiast olejków można użyć
to tzw.
pachnącej soli (ok. 5 zł), z do
maska
datkiem wyciągu z bawełny,
prawdy
proteinami mleka, rumian
kiem czy aloesem. W wannie
Jednym z jej składników jest
warto posiedzieć jakieś 15-20
kwas nikotynowy. Maseczka otwiera
minut, aby w pełni skorzystać
pory, lekko rozgrzewa skórę i popra
z dobrodziejstw olejków i soli.
wia jej ukrwienie. Cera pod maską
Miłym
dodatkiem
będzie
trochę piecze i swędzi, ale efekt jest
puszczenie sobie z magneto
zaskakujący. Zabieg kosztuje ok.
fonu odgłosów przyrody (pta
150 zł.
(d-ka)
ki, szum strumyka, „śpiew”

wielorybów czy dellfnów) albo
utworów muzyki klasycznej.
Po takiej kąpieli i wtarclu bal
samu samopoczucie od razu
się poprawi.

dobry wygląd

Dłońmi lub masażerem

Fot. PRZEMYSŁAW (;RYŃ
Najwięcej korzyści przynosi oczywiście profesjonalny masaż, ale mo

Świetnym relaksem jest
Krem z ziemniaków
masaż. Wybierz się do masa
Ugotować kilka ziemniaków
żysty, albo poproś ukochane
w mundurkach. Obrać. Bulwy
go (lub ukochaną), aby pougniatać z serwatką i olejem
masował Ci stopy, plecy
lnianym. Dodać tyle obydwu
i kark. Najlepiej z odrobiną
składników, by powstała delikat
oliwki. Masaż rozluźni bolące,
na maść. Dla zapachu dodać kil
spięte mięśnie, pobudzi krą
ka kropli olejku różanego. Wcie
żenie, wprawiając w dobry
rać ją delikatnie w skórę dłoni
nastrój.
Jeśli
nie
masz
i pozostawić na kilkanaście mi
pod ręką nikogo, kto mógłby
nut. Potem zmyć.
zostać twoim masażystą, użyj
specjalnych przyrządów. MaSerwatka
sażer do stóp (około 80I ocet winny
100 zł) masuje stopy strumie
Regularne obmywanie rąk
niami wody, wypuszczanymi
serwatką to najprostszy sposób
z mnóstwa dziurek pod ci
poprawiania wyglądu skóry rąk.
śnieniem (takie mini jakuzzi)
Serwatkę można sporządzić sa
albo na sucho, samymi drga
memu w domu, jeśli do gotują
niami. Do wody można dodać
cego mleka doda się octu winne
nieco odświeżającego olejku
go albo soku z cytryny. Płyn
rozmarynowego lub miętowe
po odcedzeniu rozcieńcza się
go. Jeżeli nie chcemy mieć
przed użyciem wodą gorącą lub
piany w całym pokoju lub ła
zimną. Wygładza skórę i polep
zience, w żadnym wypadku
sza jej pracę również ocet winny.
nie wlewajmy płynu do kąpie
Najlepiej używać octu jabłkowe
li. Niewielki masażer z rącz
go. Przed użyciem warto go roz
ką, do pleców, karku i innych
cieńczyć wodą w proporcji jedna
zbolałych mięśni, z końcówką
część octu na 6 do 10 porcji wo
rozgrzewającą i różnymi na
dy. Jeżeli zalejemy octem win
kładkami (od około 35-40 zł
nym zioła, np. kwiaty lawendy,
wzwyż), będzie co prawda je
płatki róży, na kilkanaście dni,
dynie namiastką prawdziwe
otrzymamy aromatyczne octy to
go masażu, wykonanego rę
aletowe.
kami wprawnego fachowca
lub ukochanego, ale zawsze
Soki z jabłek I cytryny
trochę pomoże.
Kosmetykiem
znanym od stu
Nastrój poprawiają też
leci jest sok z cytryny. Gdy ręce
i odprężają metody aromatesą spękane i szorstkie, warto
rapeutyczne, na przykład na
wcierać w skórę świeży sok; wy
lanie olejku lawendowego,
starczy przejechać plasterkiem
melisowego, pomarańczowe
po skórze. Zabieg wykonywać
go czy z drzewka różanego
najlepiej sprzed snem i sok zo
do specjalnego kominka. Al
stawiać na skórze przez noc.
bo
zapalenie
kadzidełka
Domowym tonikiem bardzo ko
(paczka 10 zwykłych kadzi
rzystnie wpływającym na stan
dełek około 2-3 zł).
Po takich zabiegach każdy | rąk jest sok z jabłek. Sok rozpro
wadza się za pomocą kawałka
pozbędzie się jesiennego
zmęczenia i smutku, zrelak | waty i spłukuje po kilku minu
tach. Stosować zawsze świeży
sowany i odświeżony wkro
sok wyciśnięty z jabłek.
czy w okres świąt.
(mag)

żesz także poprosi o pomoc kogoś bliskiego lub użyć tzw. masażera.

Zamiast egzotycznych podróży

Nie tylko w święta

Opalenizna z tubki

Zdrowe paznokcie

Chcesz, by Twoja skóra nabrała kolo
rów? Wybierz się do solarium albo
zastosuj samoopalacz. Dobrze do
brany ożywi bladą cerę, a umiejętnie
nałożony będzie imitował śródziem
nomorską opaleniznę.
Przez ile minut powinnyśmy apli
kować sobie „słoneczne” promienie
w solarium? - Wszystko zależy
od naszej skóry. Jeżeli nie widziała
ona prawdziwego słońca od waka
cji, to na pierwszy seans zalecam
10 miput w przypadku lamp o mocy
100 W lub 8 minut przy silniejszych
lampach - mówi Anna Wańkowicz
z bydgoskiego solarium. Podczas
kolejnej wizyty w solarium możemy
ten czas wydłużać o około dwie mi
nuty.
W początkowej fazie opalania
warto dobrze chronić skórę. Zaleca
ne są specjalne kremy z filtrem. Na
leży również zadbać o odpowiednie
nawilżanie skóry. Kiedy będzie wi
dać, że musnęło nas kilka słonecz
nych promieni? - Po co najmniej 5-6
seansach liczących średnio 10 mi
nut - dodaje Anna Wańkowicz. Mi
nuta opalania w solarium to wydatek
od 70 groszy do 1,20 zł.
Słońce w kremle
Dzięki niemu skóra może mieć
złocisty kolor przez cały rok, a my
nie musimy się martwić powstaniem
trwałych przebarwień czy pojawie

niem się niepotrzebnych zmarsz
czek. Samoopalaczy nie trzeba się
obawiać, gdyż działają jedynie
na wierzchnią warstwę naskórka.
Oznacza to, że jego brązowy odcień
uzyskujemy bez działania promieni
ultrafioletowych. Poza tym samoopalacze zawierają witaminy, sub
stancje nawilżające i łagodzące. Za
wsze samoopalacz należy dobrać
do naszej karnacji.
Kosmetyk nakładamy wyłącznie
na wydepilowaną i oczyszczoną
skórę. Wskazane jest, by najpierw
zrobić peeling całego ciała. Zrogowaciały naskórek jest znacznie
chłonniejszy, więc przyczynia się
do powstawania ciemniejszych
plam. W wymytą i gładką skórę
wmasowujemy balsam nawilżający
albo delikatny tonik. Samoopalacz
starannie wsmarowujemy okrężnym
ruchem
dłoni,
rozpoczynając
od stóp ku górze. Pamiętajmy, by
mniej kosmetyku wetrzeć w okolice
kolan i łokci. Bezwzględnie nie na
nosimy samoopalacza na skórę po
drażnioną oraz omijamy okolice
oczu i powieki. Na jego wchłonięcie
czekamy ok. 15-30 minut. Dopiero
wtedy możemy się ubrać. Pamiętaj
my, że po nałożeniu samoopalacza
przez kilka godzin powinnyśmy uni
kać kontaktu z wodą oraz nie nakła
dać makijażu oraz kremów z filtrem.
By dłużej utrzymać złocistą bar
wę ciała co dwa dni delikatnie złusz-

czajmy skórę, a có cztery powtarzaj
my nakładanie samoopalacza.
Sama wybierz
Kosmetyki samoopalające to
mleczka, kremy, emulsje, żele, pian
ki, olejki i spraye. Pianka jest wyjąt
kowo łatwa w aplikacji. Sprawdza
się u osób posiadających wrażliwą
skórę. Nie wymaga silnego wciera
nia. Należy wycisnąć na dłoń ilość
odpowiadającą wielkości piłki teni
sowej. Z kolei samoopalacz w for
mie żelu zalecą się osobom posia
dającym tłustą cerę. Nie zostawia
świecącego filmu. Wyjątkowo lekka
konsystencja sprayów sprawia, że
doskonale się rozprowadzają i za
bawiają skórę na delikatny odcień.
Jak używać mleczka? Wyciskaj
na dłoń dawkę wielkości monety
pięciozłotowej.
Na rynku dostępnych jest wiele
samoopalaczy. Różna jest ich cena.
Samoopalacze dla skóry normalnej
Dax Cosmetics kosztują ok.
17,50 zł, a mleczko do ciała
w sprayu AA Sun - Oceanie - ok.
28 zł. Samoopalacz do ciała Cap
Soleil Yves Rocher to już wydatek
ok. 29,50 zł, a Samoopalacz do twa
rzy Sublime Bronze L'Oreal - ok.
49 zł. Natomiast na Samoopalający
żel do twarzy Flash Bronzer Lancmusimy wysupłać z portfela aż
130 zł.
(naw)

f

Mamy jeszcze chwilę, by zadbać
o swoje dłonie i paznokcie. Oto kilka
sposobów, by przywrócić im piękny
wygląd.
Przede wszystkim powinny
śmy używać odpowiednich pre
paratów do ich pielęgnacji. Jeśli
paznokcie są bardzo zniszczo
ne, to zastosujmy olejek lub
krem, które zawierają więcej
wapnia i witamin. Wciera się je
na 10 minut, a następnie zmy
wa. Można również sięgnąć
po lakiery-odżywki. Nanosi się je
pod zwykły lakier. Kosztują
od ok. 9-20 zł. Co zrobić, gdy
nasze paznokcie są wyjątkowo
kruche? Otóż najlepiej trzy razy
dziennie łykać po jednej tabletce
kapsułek mineralno-witaminowych. Opakowanie 24 sztuk to
wydatek ok. 20 zł. Zadbajmy też
o odpowiedni lakier do paznokci.
Na rynku dostępne są już prepa
raty 2w1 lub 3w1. Doskonale
wyrównują nierówności i rysy
oraz wzmacniają płytkę. Poza
tym są odporne na ścieranie.
Na taki kompleksowo działający
lakier musimy wysupłać co naj
mniej 10 zł. Pamiętajmy, że nie
wolno lakierować na ciemno bez
podkładu w postaci bezbarwne
go lakieru. Jeśli go nie nałoży
my, to płytka paznokci może
stać się przebarwiona i żółtawa.
Nie zapomnijmy też o zmywa

I

Bardzo skutecznym środkiem
polepszającym wygląd skóry rąk
są kremy przygotowywane z go
towanych ziemniaków.
Obrać i ugotować w niewiel
kiej ilości wody cztery średniej
wielkości ziemniaczane bulwy,
najlepiej z upraw ekologicznych
na oborniku i zawierających du
żo skrobi. Potem ziemniaki
ugnieść dokładnie z dwoma łyż
kami wywaru z ziemniaków,
dwoma łyżkami oleju lnianego,
oliwy lub innego delikatnego ole
ju, najlepiej zimno tłoczonego,
oraz dwoma łyżkami gliceryny.
Dla zapachu można dodać odro
binę olejku lawendowego lub so
ku z cytryny. Krem przechowy
wać w lodówce. Wcierać go deli
katnie w skórę dłoni i pozostawić
na około 10 minut. Potem zmyć.

czu. Jaki najlepiej będzie służył
naszym paznokciom? Zdecydo
wanie taki, który nie zawiera
acetonu. Natomiast dobrze, jeśli
w jego składzie znajdą się natłuszczacze. Taki zmywacz to
wydatek ok. 8-10 zł.
Pielęgnacja w domu
O paznokcie możemy zadbać
w domowym zaciszu. Przede
wszystkim do ich piłowania ni
gdy nie używajmy metalowych
pilników, gdyż mogą uszkodzić
płytkę paznokcia. Delikatniejsze
są pilniczki tekturowe albo jed
norazowe papierowe. Wybieraj
my te o średniej grubości rysu. ■
Drobnoziarniste wskazane są
dla pań, które mają słabe i cien
kie paznokcie. Nigdy nie piłujmy
paznokci tam i z powrotem. Rób
my to krótkimi pociągnięciami
w jedną stronę, od boków
do „czubka” płytki. Jak wycinać
skórki? Usuwajmy cążkami jedy
nie grube i twarde skórki. Potem
co 3 dni stosujmy płyn rozpusz
czający. Skórki będą wtedy od
rastać wolniej. Zatem zamiast je
wycinać, można je odpychać
specjalnym patyczkiem. Wcze
śniej nałóżmy żel, który zmięk
czy i rozpuści skórki. Jeżeli nie
mamy go w domu, to przez 10
minut możemy moczyć paznok
cie w wodzie z cytryną.
(maw)

Dobroczynna
gliceryna
Jeśli wykonujemy prace gro
żące spękaniem lub rogowace
niem skóry, należy regularnie
myć ręce mydłem glicerynowym.
Warto również nacierać skórę
delikatnie gliceryną kosmetycz
ną lub olejkiem glicerynowym.
Ole] z jogurtem
Dobroczynna dla skóry bywa
mieszanina naturalnego jogurtu
lub kwaśnego mleka z olejem ry
cynowym albo oliwką, także zwy
kłym olejem jadalnym (najlepiej
zimno tłoczonym). 2 łyżki jogurtu
lub mleka dokładnie wymieszać
z łyżeczką oleju. Nasmarować
dłonie, najlepiej na noc.
Smalec na spękania
Wspaniałym choć niedoce
nianym kosmetykiem likwidują
cym wszelkie spękania skóry rąk
jest zwykły smalec wieprzowy,
powinien on jednak pochodzić
od zwierząt karmionych natural
nie, ekologicznie. Codziennie
smarować ręce smalcem, najle
piej na noc i rano. Można dodać
do smalcu odrobinę aromatycz
nego olejku kwiatowego, by
zmienić jego zapach.
Kąpiel z serwatką i maślanką
Szklankę serwatki lub ma
ślanki mieszamy z litrem letniej
wody. I trzymamy w tak przygo
towanej mieszaninie ręce przez
20- 30 minut. Kąpiel ma właści
wości odświeżające i regeneru
jące skórę, zarówno suchą, jak
i skłonną do uczuleń. Łagodzi
także skutki oparzeń słonecz
nych. ZBIGNIEW PRZYBYLAK
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ISUZU rodeo 4x4 (1996), stan idealny.
0-602-12-4540.

AUT0-M0T0

| -------------------------------------------------

0043320MOAG/A

KREDYTY samochodowe, hipoteczne,
gotówkowe. Słupsk, Sienkiewicza 3,
I 0-59/842-58-99.

SPRZEDAŻ SAMOCHODU

i ----————-------- ------------------ 000M903US8«
MATIZ (1999/2000). Słupsk,
0-501-578-049.

Powypadkowe

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

0604-235-892

000»803US(M

MAZDA 323 1,7D (1988), 4.800.
094/ 3155-037.

0602-1 57-399

na JK O FtZ YS TNIEJ
527/1174 I -------- —---------------------------- W3K503S1SW
MERCEDES 124.
094/318-88-95, po 15.

RENAULT - DUBNICKI

Koszalin, ul.Gnieźnieńska 81, lei.(OM) 347-14-20 do 25 I ---- :----——------------------------ OMJJIOJKWIW

MERCEDES 280 SE 1983 lub zamienię.
0-605-962-557,094/346-29-88.
I ------------ -—■--------------------------- owammod
NISSAN terrano 2,7D (1995), długi, stan
bdb, pełne wyposażenie.
Tel.0-602-441-757.
i ------------ —----------------------------- OraMKWOWI
OPEL ascona sprzedam, zamienię na maj lucha. 0-59/846-28-57

1,6 12/2001 PRZEBIEG 25 TVS, KM, CENA: 48.000,00

MEGANE COUPE
1,6 1996 PRZEBIEG 105 TVS. KM, CENA: 22.000 00

KANGOO EXPRESS
1,2 2001 PRZEBIEG 34 TVS KM, CENA 28 000,00
BORNY - CZĘŚCI VW, AUDI, MERCEDES.
NAPRAWY BIEŻĄCE: SILNIKI, ZAWIESZE

j-----------—------------------------ mtmjst/t

NIA, HAMULCE, AMORTYZATORY.
SŁUPSK, SZYMANOWSKIEGO, 842-55-57.

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

000W1MLI3M

CITROEN AX (95), 0-601-69-17-40.
DAEWOO matlz (2000), 0-601-69 17-40.

------ ----------------- ;--------------------wmmwB
DAEWOO matlz (99), 0-602-345-004.

——-----oo r«Mw

-------------------------------- ——■—-OMSBMKMW
FIAT 126el (1996) - 3 500.
0-502-482-252.
--------------------------------------------- «usratSA«
FIAT 126p (1988) 600 zł. 0-607-385-512,
059/841-54-26.

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

1

.....

-------------------------- ———— Hmmwi

FIAT brava 1.4 (1998). Faktura VAT. Pilnie!
0-502-353-196.
-----------:-------------------------------- | mmutyt
FIAT doblo 1.9 diesel (2003) - 30 000
+ VAT. 0-608-665-564.

RENAULT 380 major, rok prod. 1992
3-osiowy, skrzyniowy, 8.20 x 2.40, kabina
sypialna sprzedam. 0-52/39-727-79 lub
0-604-057-344.

------------------------------- —---- »14MMNHW

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

FIAT ducato kontener 2.5 TDI (1997)

RENAULT nowe Clio, 36.000, możliwość
II rat. 059/842-98-72, po 17

CZĘŚCI, silniki samochodowe.

094/340-59-23.

TŁUMIKI, katalizatory, montaż, sprzedaż.

BARAKOWÓZ. 0-691-179-341.

HANDEL

—----------—■ OOMMMSU/yl

i

0-501-163-295

KOMPLETNE osie do naczep, poduszka

---------- ------ —-------------- ---- 00433503X0«/»
URSUS 360P. 094/340-25-27.

'■———-------- mmmmm
ZETORY: 16245 (1993), 10145 (1991),

7745 (1994), Ursus 934 (1998).
0601-644-957.

i—---------------- 00436303K0AG/A

mimmi

VW golf 1.9TDI (2001), VW passat kombi
1.9TDI (1999), audi 80 l,9TDi (1992).
0-501-33-22-73.

FIRMA SKUPUJE SAMOCHODY POWYPAD
KOWE I USZKODZONE. SŁUPSK,

: —------------------------------- 1---MO5I03XMS/C

845-60-00,0-604-93-88-81

VW LT 35 dobell kabina 2.5 TDI (2001) 55 000 +VAT. 0-608-655-564.

00309003SIS*'.
FORD courier 1,8 0(1999),

GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI. Jednopokojowe

FORD escort 1,8D (1991).
Sławno, 0-601-190088.

---

, —-------—----------------- :------- ooujsomkw
FORD escort 1,3 (1996), 5-drzwiowy,

----------- - ■■■' ------- ■— 00437303X040/4

KUPNO SAMOCHODU

059/82-147-48.

-------:------ -—■--------—•------ oooiromxn«

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

FORD fokus combi 1.8 TDI (1999) ciężaro

wy - 32 000 + VAT. 0-601-926-592.

------------------ —----------------- mmoismt

------------- --------- -—---- -----— 00146503SLBH/D

......................................... — OQ756603XOK&X

w wieku 104 lat zmarła

FELICIĘ kombi, 094/34541-08.

Słupsk, 0-507-068-171.

Główczyce 059/81-16-749.

ul. Koszalińska 52 c

00063003USB/4

TEL. 354-55-13

4-P0K0J0WE

KOSZALIN

CZTEROPOKOJOWE (114), Ip - Tuwima.

0-59/84-52-900.
CZTEROPOKOJOWE własnościowe sprze

dam, zamienię. 0-501-6645-29,
0-59/84-35-927.
———

ul. Pławieńska 7

0604-997-422

samochodów osobowych i ciężarowych.
Uproszczone kredyty, leasing, zamiana.
Koszalin, Szczecińska 90, tel. 346-59-16.

WYSOKIE CENY

0602-506-359
G2453

MOTORYZACJA

—--- ------------- ------------------OM3M03XO41-I :

USŁUGI

BUDOWLANE Kobylnica, Witosa,

AUTO na gaz PRO-BUT. Montaż instalacji,
raty. Jamno 63,094/346-91-15.

|------------- —---------------- — 00005603X0X4//»

------------------------------- —--- 00757!
AUTO - części daewoo, kia,

G2453

japońskie. Koszalin, Jaśminowa,
094/340-37-15.

składa

- 0O418503KOA0/A I

i Wójt Gminy Postomino

AUTO-CZĘŚCI, blachy - tanio.

0-59/84-29-766.

AUTA PUWYPADKOWE USZKODZONE ROZBITE

Płatne gotówką!
SPRZEDAŻ CZĘŚCI/AKCESORIA
!! Auto -TANIX - Kobylnica: Części używa

00870503US^ j ne - 059/84-29-732. Części nowe -

059/84-15495. Bolesławice - „Auto Kasacja", skup - sprzedaż aut powypad
kowych. Hurt - detal 059/84-15-192.

Wyrazy głębokiego współczucia

-------------------------------------- - 00393003X0840

Koledze

WIESŁAWOWI DOBSKIEMU

! AUTO - DOMASZ tłumiki, amortyzatory,
hamulce, zawieszenia, części eksploata
cyjne, Bolesławice, 841-53-53.
Bałtycka 8b, 059/8414842.
—----------------------------------------------- - 00452103AOBH/A

z powodu śmierci

! Mercedes - części dostawcze, ciężaro

Ojca
składają

Koleżanki I Koledzy Zakładu Służby Prewencyjnej

0-602-644-337.

- OOOOI903U8>|/3
DOM - Siemianice. 0603-75-62-95,

- 0O3544O3SIS8/X

G-356903

Nadaj ogłoszenie
bez dodatkowych opłat!

na poczci

ŁOSINO budowlana, 0-602-345-004.

www.gielda-nieruchomosci.slupsk.pl,
059/842-7017, 0605-73-23-55.

------ ■------------ —-----------------0030IS03X084»
(700) - Dębnica Kaszubska.
0692-257-334,0606-539-167.

------------- --------------------------00073303LS1-I
BUDYNKI, hale przemysłowe. Czynny za
kład produkcji obuwia, rozlewnia wód ga

zowanych. Atrakcyjna nieruchomość
na nowej promenadzie - Ustka. „Omega",
059/84-14420.
---------------------------- *--------------- -------- 00482703H06H/A

8411-029.
------------------- —-----------------——-— 00421803X04G/L

Usługa realizowana przy współpracy
z „Pocztą Polską”
260 nowych punktów ogłoszeniowych!!!

ZAMIANA
DWUPOKOJOWE komunalne, ogrzewanie
etażowe na trzy - czteropokojowe (nowe
budownictwo) może być zadłużone.
0696-18-79-64.
—-----------------------------------— ooorioosusiA

WYNAJEM - LOKALE
I Do wynajęcia lokale biurowe, handlowe,
na małą produkcję w Centrum „Za Rzeką"
Słupsk, Kilińskiego 31, 059/84036-55
—-— ---------------- —------ —------ rnnmm
BIURA (centrum) - tanio!
059/81-31-332.

00303003USM

GALERIA Podkowa - tanio odstąpię, wy
0-59/842-03-14.
POSIADAM lokal wystawowy - centrum
Słupska. 059/84022-00,
0608-66-55-64.

--------------------- -------------— 00146503SL8K4
WYNAJMIEMY boksy magazynowe oraz

tel./fax 059/842-86-13.
- omnmma

WYNAJEM-MIESZKANIA
1-P0K0J0WE
KAWALERKA do wynajęcia.
059/84023-79.

- tmrm&M/A
POKOJU poszukuję.
Słupsk 842-79-50.

■ ommuse/A
POKÓJ do wynajęcia Słupsk,
0609-567-957.
- Donosowi

POKÓJ do wynajęcia.
059/840-3070,0505-056-134

- 00057M3US8/A

----------------——:-------—--------------------------------- o

POSZUKUJĘjedno - dwupokojowego
umeblowanego. 0602-57-98-25

00047183US14
—

li:
KOSZALIN
ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin - w godz. »-17.
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

al. Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk - w godz. 8-16.
Biuro Ogłoszeń tel./fax (059) 842 66 08
Biuro Reklamy ul. Henryka Pobożnego 19
tel./fax (059) 841 17 43, 840 32 5l
ul. Kochanowskiego 8-10 - w godz. 9-16
(budynek Bytowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej), tel. /fax (059) 822 82 82

ul. Armii Krajowej 16 - w godz. 8-15
(budynek Biblioteki), tel. /fax (059) 862 55 88

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

www.glos-pomorza.pl I www.rzeczpospollta.pf

~------------ -------------------- 00477603X08H/4

APARTAMENTY. Restauracje. Ustka.

tel. (094) 35 404 95, tel. /fax (094) 35 278 55
2223IZE3 pi. Wolności 10 - w godz. 9-16

Ogłoszenie w gazecie - gratis w ĘiternecłeHf

okolicy; 0502481-525.

*----- :-----------—------------------ mmmm i

nm-mvw ul. Ratuszowa 3, pok. 12 - w godz. 9-16

My nadamy mirr

ŁADNA działka budowlana w Stupsku lub

—--------- ---- --------------—— M7877031WI I pokoje biurowe, Słupsk, ul. Tuwima 6,

OBIEKT produkcyjny z zapleczem. Wex,

059/847-1947.

KUPNO DZIAŁKI

------------------------------- ------■■ 00354903$»«/»

BUDYNEK gospodarczy (300) na działce

AUTA NA GAZ (BRC). NAJTANIEJ!

- 00403903tOW/A

uzbrojona, 094/343-14-89,
0-502-192-113.

SPRZEDAŻ LOKALE UŻYTKOWE

NIERUCHOMOŚCI

059/84-14-976.

dzierżawię boks (30) ładny od 1.01.2004

DZIAŁKI w Kobylnicy. 0-605-583-335.

POWYŻEJ 25.000 ZŁ

----- — -------- -—;— ------------<wr«o3xo8K/« i

003Se7WKO«H/l

KUPIĘ trzypokojowe lub dom.

DZIAŁKA 1800 m kw., 8 km od Koszalina,

--------------------------------------- mtmjssu

MERCEDES E 210 avangarde, 2 800 cm3,
(1996), pierwszy właściciel, stan idealny,
68 000 zł, 0-601403-203.

——‘---------- ------------------

0502-760973.
-----------------------------------------— mimwA

budową. 0-59/84-20-122,
0-501495-618.

OD 15.000 ZŁ DO 25.000 ZŁ
21000 zł, 094/351-72-63.

KUPIĘ jednopokojowe, dwupokojowe,
0607-15-5015.

BOKS „Manhatan" - parter.

DZIAŁKI budowlane, jedna z rozpoczętą

: ---------------------------------------------------- 00474603KOem

KUPNO MIESZKANIA

DZIAŁKA - Siemianice 43 ary - 8 500.

-------------- :-------------- --------- 0Q2659O3XM14

we, inne. NAPRAWA. Mścice 17,
094/316-5067. Koszalin, Szczecińska 57 A,
SPRZEDAŻ DOMU
„Auto - Sam", 094/348-14-83,
0-602-51-86-51, 0-604-75-66-96,
BLIŹNIAK k/ Damnica. Wex, 8411-029.
0-602-51-75-73.
-— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ooeismwyii
------------------------------- ------------ «XI37703KWI/I '
DAMNO. Arka 059/845-55-52.
RATY. KOBYLNICA, WIDZIŃSKA23,

Szkoły Policji w Słupsku

SPRZEDAŻ

PASSAT kombi (1994), 2 000 cm3, gaz,

SPRZEDAM sklep spożywczo-warzywniczy.
Słupsk, 84-36-505.
—'—:--------- —------------------ mrmuse/A

------ -------------------------------—- 00433903X041B ;
-- ------------------------------------ M07«X>3US1A

AUTO Z CENĄ

0-59/844-02-95.

Rada Gminy

: -----------------i-------------------------- «ÜÜ403WM,' ;
CENTRUM Jarosławca przy PKS 162 m,
budowlano-pensjonatowo-handlowa,
0-504-088-544.

0-606-255470.

AKUMULATORY. Słupsk, Ostroroga 3,

współczucia Rodzinie

ATRAKCYJNA działkę uzbrojoną 800 m

kw., Ustka - Bursztynowa Kraina
pod lasem, blisko morza, 67 000,
0-609-319-119.
--------------------------------------- OOOHOMOOH7A I ------:----- ;----------- —————— oocmoaoofj j
BUDOWLANA w Maszkowie 18,38 ara,
SKUP samochodów. 0-604-283435.
—-----|-- —----—---------------- 00456603X00*/» cena: 14 000,094/340-31-35.

NAPRAWA/SERWIS

SPRZEDAŻ INNE

Wyrazy szczerego

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

0-604-561-708.

----------------------------------------------------- 0O7S3X3USV»

GMINY POSTOMINO

-------------------- ;---------------- OWB3303USB/A

j ~-------------------------------— 00433903X044-»
AUTO Komis Max-Car. Największy wybór

------------ ——----------- :---- memusi/t

SPRZEDAŻ DZIAŁKI

TEL. 37 544 95

KUPIMY POWYPADKOWE

------------------- ----------------- r 00069403US«/»

—---------------------------------- 00054903U»*

CZAPLINEK

www.tur-plast.com.pl

00354503SLSB/4

SPÓŁDZIELCZE (62) umeblowane.

KOŁOBRZEG

■—~—-— --------------------- mmmjsj/i
MIESZKANIE (72,6) lip. Słupsk,
0603-341-678.

0-59/84-53-238, 0-507-049-118,
0-506-60-11-11.

TEL. 342-09-45

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

najstarsza mieszkanka

GARAŻ. 059\84245-14.

mnmjse/t

BIURA HANDLOWE:

------;-------------------- --- —----- 00265503XOKS/X

WALERIA
SKOWRON

M4. 0-600-057-115.
MIESZKANIE (50) w Jezierzycach.

ul. Lechicka 39

CIĄGNIKI, kombajny i maszyny rolnicze.
Tel. 059/822-52-13.

W dniu 15 grudnia 2003 roku

FIRMA sprzeda tanio duże mieszkanie.
0-606-36-36-97.

—----------- —------------------- 0024:wmów*

BH449

VW passat 1,9 D (1992), kombi,
opel kadett 1,8 B (1989),
0-601-634-712.

- xnmum/o

- czteropokojowe. 059/84-270-17.
www.gielda-nieruchomosci.slupsk.pl

MIESZKANIE (60), lllp - os. Piastów

CZAPLINEK

SPRZEDAŻ INNE

------------- ;-------------- i---------- 0047S303X06H/A

- 00063203US8/4

■ ®l

SKLEP centrum. Wex, 8411-029.
—-------------------- --------- 00421803X04G/X
SKLEP wolno stojący blisko centrum (moż

--------------------- —------------- 00019403X001/4

„Omega”, 059/84144-20.

---------- —---------------------- — 00413503X04S/4

0KNAPCV

059/8444-166 8 - 16.

liwość nadbudowy mieszkania), Lębork,
059/8623-725.

3-pokojowe, wysoki standard, 87 tys.

| -------------------------------- ----------------- -- 00146503SIBH/E

094/3-188-004.

ii

3-P0K0J0WE

Powypadkowe, zniszczone kupię.
~~------------------------------------- - mmmmi
1 0-602-722-790 KOSZALIN. ROZBITE,
USZKODZONE.
---------------------------------------- — oomrnwt
AMC Auto - Handel Komis Etc,
Sucheccy. 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.

BH3ŻT

•------------ -----------—--- 00435403X0AG/C

I 0-601-78-40-02

------------------- ----------------- ■-------------- 00072103USB/4

---------------------------—-— rnnmuuti

'

POMIESZCZENIA magazynowe 450 mkw

DWUPOKOJOWE, Mochnackiego,
Z. Augusta. Arka 059/845-55-52.

GOKARTY, kiosk, 0-603-078-150.

---------------------------------- --- Q047Q20MBH/B

SAMARA 1.3 (1992). 0-604-868-130

FIESTA 1.1,1989, 5-drzwiowy.

TEL. 3407164, 3426222, 3426226 FAX 3402814

(37) I piętro, Zatorze. 059/845-7640.

KOMISY

.................................... ........ . 00479903X06H/A

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

FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV LASTRIK
KOSZALIN SŁOWIAŃSKA 11 F

--------- ------- '---------- ;---------- 0COTM3US8/A

059/861-56-55.

CERTYFIKAT ITB 371/02

2-P0K0J0WE

------------ ------------ —--------0O4O55O3KOAQ/A

------------------------------ ------- 003S4903K0AQ/A

JAKOŚĆ Z CERTYFIKATEM

SPRZEDAŻ MIESZKANIA

Zbigniew Czekaj. Koszalin, Szczecińska 70,
(094) 346-76-64.

BH4715B

NAJTAŃSZE Z NAJLEPSZYCH

- 00472703X08^4 j

---------- ;----:--- 00266403mm

AUTOTAPICERSTWO. 0-501-531-938

SC HU CO

INTERNATIONAL

(300 kw.), Maszewo, 059/86-11-533.
------- -----------——------------------ 00019903X001//»
SPRZEDAM dom w Kobylnicy,
0-693-711-999.

---------- OOA3SSC3AOA0.-A
TACHOGRAFY - taksometry fiskalne - ka

(M«sojsie»/8 i --------- ;-------- ------------------- »«iwwmiw

----------

POŁCZYN Zdrój, 094/36-65-011,
0-691-811-397.
---------------- —--------------------- - 0W35303KWG/4
PÓŁ bliźniaka (210 m kw.), działka

~--------------------------- ---------00436/03KOBH/A

094/346-51-98,0-602-461-398.

tel: 342-02-39
kom: 0-606-99-30-61

DRZWI, WITRYNY, FASADY

- 004/0603X03IW

RENAULT 19 shamade 1,4 (1992), nowa
Instalacja gazowa, 0-502-823-399.

oooatseutu

- 32 000 + VAT. 0-608-665-564.

DOM parterowy pod Słupskiem
w trakcie budowy, 059/8455-858,
0-604-88-99-00.

sy, Tachotronlc, Szczecińska 38,

1,6 ford, diesel, silnik 2,5 ducato.
094/318-88-95.

0O2K503A0AB/A

PEUGEOT 309 1.9D (1989) - 6 500.
0-606-255470.

-----------------------------------------BR47T5Ä'

OKNA PCV

i ------------- ------------------------- oo263W3mm

sprzedaż, regeneracja. Słupsk, Reja 41,
059/843-24-71.

PRZYCZEPA alu 2 osie, osobowa, silnik

OPEL corsa 1,2 (1996).
0-602-795-788.
——--------------------------------- - a»tuMK#w<
PASSAT kombi 1,8 (1965).
0-506-161-858.

--------------------------------------- 004M303KW0/C

SŁUPSK, KOPERNIKA 27 A. 842-33-82,

CHŁODNICE samochodowe, nagrzewnice

------------- -—----------- —-------mssmwi

--------------------------------------- mimimi

DOM komfortowy. 059/842-70-17
www.gielda-nieruchomosci.slupsk.pl

GWARANCJI. USŁUGI MECHANICZNE.

---------------r—-----------OO122203Si.an/A

(SAF), siłownik do wywrotu 11 m.
0-601-712-314.

OPEL astra 1.7TDI (1992) stan bdb.
059/8144-969, 0-694-551-363.

AUTO-GAZ INSTALACJE - BRC, 2 LATA

0-602-294-682.

Szczecinek ul. Wodociągowa 6 B
Połczyn Zdrój ul. Młyńska 1
Koszalin ul. Poprzeczna 11
tel: 094/ 342 02 39

^ Kupię żyto, kukurydzę ^

MERCEDES 124 200D (1987),
stan bardzo dobry. 0-60949-27-03.

SCENIC

T pow. magazynowych *

msemoK/t

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

kupimy

i DZIERŻAWA, SPRZEDAŻ i

Punkty przyjmowania ogłoszeń do „Głosu Pomorza”
KOSZALIN:
„AGENCJA REKLAMOWA Andrzej Kikta" tel. 340 46 20 (do 9.30 i po 16)
„ARICORINFO". ul. Władysława IV 58/32 (tuż za Emką), tel./fax 345 29 33,
341 43 45; e-mail: biuro@corinfo.pl; czynne pn-pt 8-20, sob 9-14
"S5.Nis»
10 (sklep PANASONIC) tel. 34105 02. fax 345 75 37, kom. 0601558 563
ul- Zwycięstwa 137 „Związkowiec" - parter,tel/fax34607 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. te!./fax 365 26 24
Świdwin:
INTER-CAFFE - Park Wodny „Relax", pl. Sybiraków 1, tel. (094) 365 43 7
Tychowo:
„PRZYSZŁOŚĆ 2000" ul. Wolności 23, tel. 311 57. 38, 0604 377 829 (f ~

Punkty przyjmowania ogłoszeń do „Głosu Pomorza"
SŁUPSK: „Agencja UNIPRESS” ul. Wojska Polskiego 29A (dawny biurowiec PKP)
tel/fax 842 89 54, 84127 00, tel. 843 64 36 (cała dobę)
„Adach" ul. Sienkiewicza 4, tel/fax 842 71 35 (pn.-pt. godz. 9-16)
Bytów:

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

Lębork: Biuro Turystyczne „KUÓW" ul. Handlowa 10A/28 (obok DH Kupiec) w godz. 9-17
Miastko: Biuro „WARTA" ul. Dworcowa 29, tel. 857 53 08
Redakcja „Głosu Pomorza", tel. (059) 857 35 72
Ustka: Agencja „CENTRUM KOBO" ul. Grunwaldzka 18. tel. 814 90 90
PHUPiT „BAŁTYK" ul. Żeromskiego 9, tel. 8144 220 (8-16)
P.P.H. „HANTUR- ul. Grunwaldzka 17 • Centrum Handlowe MARINA
tel. 81 46 058.8145 578 (8-16)
Wszystkie ogłoszenia drobne z wydania gazety, trafiają bezpłatnie do internetowego
Banku Ogłoszeń Drobnych „Głosu Pomorza" www.glos-pomorza.pl oraz do wydania
internetowego ogólnopolskiego dziennika „Rzeczpospolita" - serdecznie zapraszamy]

Ogłoszenia drobne/reklama

www.glos-pomorza.pl

Sobota - niedziela, 20-21 grudnia 2003 r.

głos Pomorza

redakcja@glos-pomorza.pl

Wyślij SMS-em

1. Wpisz w telefonie komórkowym SMS

Twoje ogłoszenie znajdzie się
w „Głosie Pomorza' w najbliższym

o treici: gp numer rubryki treść ogłoszenia

możliwym terminie

2. Wyślij ten SMS na numer 2800

ogłoszenie drobne

(koszt wysłania zwykłego sms-a zgodny z taryfq sieci.)

Dozwolona liczba znaków w SMS-ie
wraz ze spacjami, interpunkcję, kodem

3. Otrzymasz dwa sms-y zwrotne. Pierwszy

gazety i numerem rubryki nie może

do „Głosu Pomorza"

informacyjny, a drugi z kodem aktywacyjnym

przekroczył 100 znaków
Regulamin przesyłania SMS-ów
dostępny w Biurach Ogłoszeó

4. Po otrzymaniu sms-a z kodem aktywacyjnym
odeślij go na numer 7928 (koszt 9 zł + VAT)

głos Pomorza

„Głosu Pomorza" I na stronie
internetowej gazety!
http://www.glos-pomorza.pl „.4M

5. Otrzymasz następnie sms-a informującego
o publikacji ogłoszenia.

WYNAJMĘ kawalerkę. 059/845-59-16,

I GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI, W. Polskiego 38,

SM „Dom nad Słupią” buduje mieszkania,

CYKLINOWANIE. Remonty.

0-503-893-340.

059/84-270-17,0-607-56-83-79,

1406-1554 zł / mkw. 0-59/843-01-54.

0-692-944-672.
-------------------------------------------- (WMOWiM-l

_---------------------------------------------- 0035710Ä

WYNAJEM-MIESZKANIA

www.glelda-nleruchomoscl.slupsk.pl
--- OW730O3AOÖH/B

HYDRAULICZNE. 059/84-44-881,

I REMID. 0-59/842-33-90,

0605624667.
----------------------------------------— uummt/i

USŁUGI

0-606-21-20-04, SIENKIEWICZA 20.
WWW. REMID. SŁUPSK. PL
-

OOO6M0JUWC

D0 wynajęcia dwupokojowe, umeblowane.
059/84-22-245.

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

DWUPOKOJOWE, ładnie umeblowane

_------------------—---- ----------------------- 0WS100WC
KRYNICKI-NIERUCH0M0ŚCI.

'

___________________ 0QJM0PJM

(także studenci), 059/842-13-76.
:--------------------'---------------------- MSMSI
USTKA, dwupokojowe do wynajęcia
(400 z czynszem). 059/845-45-19

ä______:____ :------.-----------

: Słupsk, 84-11-662.
! www.krynicki.com.pl

NAPRAWA AGD/RTV

___

-------- -------------------—------ ooasjaomau/A
NIERUCHOMOŚCI - Kaczyńska,

WWW. ARKA. SŁUPSK. PL

...... _.......

________

OMMMOkV*

___:—1-----------------------— D00IKO3USM

TRZYPOKOJOWE do wynajęcia.

wy. „Polarserwis”, Wileńska 12 B,
059/840-38-30, 0601-786892.

-4 CM OCIEPLENIA-OD 1990 ZŁ
BRUTTO Z MONTAŻEM. GARAŻE,

rolety, markizy, napędy, bramy,

RAMY SEGMENTOWE - PROMOCJA

DRZWI, OKNA, ROLETY.
842-96-40,0-94/343-25-71.

DRZWI/PODŁOGA/ŚCIANA

0-59/84-11604.

rabat. Dowóz gratis. 094/348-93-16,
0-609043-748.

______
ALARMY w obiektach, kamery.

BEZPYŁOWE cykllnowanie,

układanie parkietu. 0-59/84-32638,
06016140-93.

owsnoiKOB««

---------------------- --—--------- - OMMMMM

059/84243-70. ELSER - Muchnickl.
__L__---------------------------------------MU3WUW

CZYSZCZENIE/SPRZĄTANIE

AUTOZABEZPIECZENIA.

fryzjerskie lub inną działalność

GARAŻE ocynkowane - (1200),

Radioodtwarzacze. Auto - Plus
059/8414145.

wiaty, raty, hale, transport, montaż,
058/778-14-22,0-600-22-12-13,

_-------------------------------------- 0042S403MMQ/A
KOTŁY ATMOS - na gaz drzewny. Sprzedaż

SYLWESTER w dom ku w Rowach.

- serwis fabryczny. 0601-644-387.

0-503-964-372.

Dowóz gratis.

mr.

: ___ ________________ ——001M/03S1BH/A

AGENCJE NIERUCHOMOŚCI

„SERWIS-DACH” SŁUPSK, POPRZECZNA 7,
TEL/FAX 0-59/840-23-60. DACHÓWKA

I 059/84-14-420 Nieruchomości
OMEGA. Kupno. Sprzedaż. Wyceny.
www.nieruchomosci.slupsk.pl

CERAMICZNA, CEMENTOWA, BLACHODA-

skiwanie, firmy, osoby fizyczne, kupno,
sprzedaż długów, spółek prawa handlowe
go, weksli, not odsetkowych.
0-59/84566-73.
-------

,.

------------------------------«wir«uri

IZOLACJE DACHU, CEGŁA KLINKIEROWA.

nowy wymiar kuchni

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

_____ _____________ _______ OMrWUUWl

AKCEPT, skuteczne ściąganie zadłużenia,
059/845-3069.

REMONTY

BIURO rachunkowe. 659/84-34-926,

CYKLINOWANIE. 0-508-367010.
i -------------------------.——— -0M212MW»

______ ___I-------------------- OCMOJJOAKOSH/A
KANCELARIA podatkowa pełna obsługa
firm, osób fizycznych. 1 miesiąc GRATIS.

DYWANY.

0-59/84-38-911.

i zagranica PKS Koszalin, 34-76781.
w___________ __________ OOOU3WOVVC

MEBLE kuchenne na wymiar, rabat 15% +

projekt, montaż gratis. 059/841-4869,
Słupsk, www.kostol.com.pl

659/84-14-380.

----------- ----------------- -------- oouimnvA

KSIĘGI - podatki - ZUS.
659/845-3266, 0692-456349.
___ :_____________ _—
-------muuuui

MEBLE na wymiar: kuchenne, łazienkowe,
szafy, garderoby, lustra kryształowe. Pro
mocja - montaż gratisl „KRYSTOM". Ko
szalin, Wąwozowa 15A, (094) 3416354.

____ :______________________ _— nwxasm»

NCW - skup, odzysk wierzytelności.
(094) 34369-40.

:__i___________________________«uüiojkwiva

TRANSPORT

___._________ _______ :----- 000MMJUS8/A
3416864.

WYNAJMY okolicznościowe kraj

i

DETEKTYWI, wiarygodność, windykacja,
giełda długów, 094/341-17-96.

0-59/84347-42

_____--------------- ----- 1----------OO3461O3KO0H/C

„Remonty”. 0604-228-115.

PRZEPROWADZKI, 094/3465684.

________________ :----------- 0MU4OMW*

_,_______________ OMMIOJKWM

DYWANÓW, tapicerki,

i

DYWANY, tapicerka. 094/34262689,

CHÓWKA, OKNA DACHOWE, PAPY, RYNNY, i ”_____ ____._______________ mUnXISS/t

KOSZALIN
KOŁOBRZEG
BIAŁOGARD

059/843-44-53.
___:--------------------------------------MMuoswA

,
MJ8S1«»VA
KANCELARIA windykacyjna, długi - odzy

018/33403-55.

WYNAJEM - INNE

III Pers. Pralnia dywanów i tapicerki.

OSOBOWYM, dostawczym.
059/846-11-10.
___'.................
.......... — ownroMV*

FINANSOWO-DORADCZE

mmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmmmmmm

_______________________WMlIOiSUH

ALARMAUTO; Słupsk,

UDOSTĘPNIĘ lokal na usługi

przy zakładzie kosmetycznym.
0-503461-262.

ANDRA ul.Fatata 11 Koszalin Tel.346-13-83 do 85
W GRUDNIU sklep czynny od 10-19 U!

6504638-926.

DO 31 grudnia kotły „Atmos” 20 %

0-501-708-965.
_---------------------------------------------.---------------------- mrmw*

MEGA 059/842-96-33,

ZABEZPIECZENIA/ALARMY

SPRZEDAŻ

WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE
MANHATAN - parter;

CENA TYLKO 2250ZŁ BRUTTO

'

0-59/844-15-92.

___ _--------------------------------------- 000r2«ULISA'A

KARTA GRAFICZNA GF FX 5200 128DDR
KLAWIATURA,MYSZ I GŁOŚNIKI GRATIS

-------------- oMsimmw

___ _____ -—-— ------------mmmm

0-59/843-69-18,0-600-280-917.

BUDOWNICTWO

512 MB DDR.BOGB (7200)
NAGRYWARKA,KARTA DŹWIĘKOWA

■. - MMOMU'«

I Naprawa RTV. Słupsk, 845-55-63.
----....------ —----------------- Mwtaumt
CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI, pralkonapra

TELENAPRAWY domowe, tanio.

gaz, prąd. Stupsk 0-501-746-085.

KOMPUTERY AMD ATHLON XP 2400+

84-24-884 Słupsk - żaluzje,

_____ ----------------------------------------------------------------

DO wynajęcia nieumeblowane, 650 zt +

'(

II! Żaluzje, verticals, rolety „Linda”,
Żółkiewskiego, 059/843-73-73.

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

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

<m KOMPUTERY

0KNA/ZALUZJE/R01ETY

lilii Arged Słupsk, 059/843-54-88,
84-56-156. Pralkonaprawy, zmywarki, lodówkozamrażarkl, mikrofalówki.
I! PRALKONAPRAWY. 059/844-2246.

| 059/84-12-583. _____

3-POKOJOWE

______________________ —-------------------------

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

POSZUKUJEMY NOWYCH OFERT.

2-P0K0J0WE

*

Już aktywne rubryl

______ ~ . . ommiimv»
PRACOWNIA kominków, mebli „Cyprian Fi
lip”: wkłady, montaż, Koszalin, Lutyków,
094/347-50-27,6508-399-904.

___ !------------------------- |------------------- mmmm

SCHODY - producent.
I 0-602-33-22-23.
059/8426671.
Przeprowadzki, winda.
___---------------------- — mm*we |__ L-----------———,— ------ ooimiasu«/A
SPRZĄTANIE - przychodnie, gabinety, biu
10-602-284-693. Meblowozem - przeprpra, firmy. 0693-546134.
wadzki, winda
.

—---------------- ---------------- MMS301LKM j -------- 1----------------- ------------ 00M3JMLÄ/A

UL. GWARDII LUDOWEJ 10
UL. 1 MAJA 21
UL. STAROMIEJSKA 17

w*i;w.
leucHm
gtaUtl

K^^i^^ward^L^weMo/t^UoSł) 348 14 63, Kołobrzeg, ul. 1 Maja 21, tel. (094) 354 83 60

TEL. 342 73 75
TEL. 354 78 81
TEL. 312 50 29
Zlewozmywak
firmy Hj

ETX 614

za 1 zt*
okucia firmy /t/tl/tt
1 do zestawu mebli kuchennych o wartości powyżej 4.000 zt
*—
''
"■
' '
LJ A TC

głos Pomorza

Sobota - niedziela, 20-21 grudnia 2003 r.

Ogłoszenia drobne/ogłoszenia str 21

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

USZCZELNIANIE drzwi wejściowych.

GABINET Dermatologii Ogólnej, Laserowej

0-501-030-942.

i Estetycznej - Maria Luśnia - Kondaszewska, Koszalin, Kubusia Puchatka 36.
Rejestracja: 094/34268-20
www.republika.pl/dermest_kondaszewska. Nowość - mezoterapia: odmładzanie,
łysienie, cellulit.
-------1----——-------------------------commmk

---------------------------------------------------- — 0035590351»/«

PRACA
DAM PRACĘ

HTTP://WWW. KRUPIŃSKI. UROLOGIA.
FIRMA Atem poszukuje firm lub osób fi

zycznych do prac remontowo -budowla
nych. Proszę o składanie ofert pisemnych
na adres: Atem - Polska Sp. z o. o
76-200 Stupsk ul. Wrocławska 47.
059/848-65-40
----------------------------------— mmmustu
FUNDUSZE emerytalne, umowa,
0-604-471-142.
— —- tsmimu/k
PILNIE zatrudnię gosposię domową,
tel. 004176-52-75-667 po 13.
....... ...... ———————— OMJjeOMWtyA

PRZYJMĘ fryzjerkę męską

lub damsko-męską. 059/840-37-27,
0-504-237-522.
---------- --------------------------------- tmmm/i
SŁUPSKA firma branży tworzywa sztuczne
poszukuje inżyniera produkcji. Wymagania
wykształcenie wyższe techniczne, znajo
mość zagadnień mechaniki, automatyki,
umiejętność organizowania pracy. CV, list
motywacyjny: Głos Pomorza, Słupsk,
H. Pobożnego 19 Nr 251.
—■------------------------------- ;--------------------------------- niumismi
STUDENTÓW zaocznych, Szczecin,
091/487-50-03.
------■■ ■
Htmnm/i
WYŁĄCZNIE rencistki z II grupą - sprząta
nie. 0-604430-372.
--------------------------------------------------------- OWJMOMIWK

ZAPRASZAM panie do współpracy w klu

bie nocnym. Koszalin, 0-602-75-66-55,
094/340-58-99.
-• "
omnam/k
ZATRUDNIĘ stomatologa.
094/36-513-52.
mMOMW»

WIZYTÓWKA. PL
--------------- ----------------------------------------------------------

również w domu pacjenta.
Espe rai. 0-602-706-553.
nussimom/k
PRAXIS Lecznica Chirurgiczna. BEZPŁAT
NIE! Operacje: przepuklin, tarczycy, żyla
ków. Laparoskopia. Kruroskopia. USG.
Konsultacje i zabiegi ortopedyczne i neu
rochirurgiczne. Koszalin, Szczecińska 32,
informacje: 34340-64; rejestracja,
0-603-990401.
—------- ------- ——--------------------mxm<wk
--------------------— --------------------------------- ——

PROTEZY dentystyczne w 3 dni.
0-609-85-00-59.

*

‘-------- OW5MMKOBV*
SPECJALISTYCZNE gabinety stomatolo
giczne z pracownią protetyczną: leczenie
dorosłych, dzieci, chirurgia, protetyka, nar
koza. Koszalin, Żeromskiego 2A,
Kutylowscy Bogumiła, Janina, Tomasz,
094/340-35-25,0-608-122-155.
----------------------- ——-------------- JOtWMJIlWW
ŚWIĄTECZNĄ promocja - SANATUS
— zniżki na zabiegi: akupunktury, śwlecowanla, masażu, rezonansu magnetyczne
go. Ponadto polecamy: badanie diagno
styczne aparatem OBERON, zabieg głębo
kiego płukania jelita grubego. Koszalin,
Andersa 26,346-3363, Słupsk, Koperni
ka 18, 84144-90.
——----------------------------1----------ooujjojtmit
miW. ESTMED. KOSZALIN. PL.
Korekcja zmarszczek, peellngi,
nadpotliwość, odchudzanie - promocja,
0602-773-762.

-

ALKOHOLOWE odtruwanie.

II Brodawki, kurzajki, zamykanie
rozszerzonych naczynek na twarzy,
Inne LASEROWO. Alergiczne testy,
odczulanie. CHIRURGIA,
NEUROLOGIA BICOM-MED,
Koszalin, Piłsudskiego 73
(0 prefiks 94) 34049-40.
----- —----------------------------—- mmimt/c
I! Gabinet chirurgiczny.
OZONOTERAPIA. Choroby odbytu,
naczyń, stawów: diagnostyka
i leczenie. Brodawki, kurzajki,
włókniaki, wrastające paznokcie,
odciski - laserowo. 094/3412-875,
0-602-187-867.
————•— ------———— mmmm/k
IIRYDOLOGIA - określanie stanu zdrowia
na podstawie badania tęczówki. Ziołolecz
nictwo. Terapia bólów, masaże kręgosłu
pa. „MEGAVITA" - Władimir Stepowy,
Koszalin, Wojska Polskiego 24-26,
094/341-14-63.
--------- —------------------------------- mi
A GABINETY Stomatologiczno - Protetycz
ne Bastek Krzysztof. Lekarz stomatolog
Gąsecki Tomasz, chirurg stomatolog Mruczyński Jarosław, specjalista ortodonta
Mruczyńska Magdalena.
Koszalin, Piłsudskiego 31, 346-1644:
Darłowo, Żeromskiego 7,31462-05.

Narkomania. 059/847-5068,
0-6024666-31.

-

SPRZEDAŻ

xnoiroimi/k

ESPERAL, obdukcje,

094/3426242.
------------------------------- -—■
mWMm/k
GINEKOLOG, zabiegi, bezzabiegowo,
zabiegowo, 0603-666-954.
................................. ....

-mmmM/k
KOMPUTERY - sprzedaż, modernizacja,

POMYSŁOWA 20-letnia.

Koszalin, 094/340-54-98.

Słupsk, 0-503-324-542.

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

ommisi/t

0-59/845-30-50, 0693-299-602.
---------------------------------- ——— OOMMJIjW
KOMPUTERY niskie ceny. Opimus Inrach,
094/3474066.
-------------------------------------------- ----

zatrudnię.
SARA. 0698-249668.
- 00063903US6/A

SYLWIA. 0-698-170-214.
TRZYDZIESTOLATKA, 0-501-920-108.
----------- --------- ------------------- -------- --------- 00417903K0AG/A

ZADZWOŃ, przyjedziemy:

NAPRAWA, modernizacja.

Słupsk 8436360,0601-558-236
■---------------------------------------- — mrnuufk

-- ------------------------------------------------------- 0035/203SLSB/k

- 00351mStSB/k

ZIEMNIAKI, brukiew. 0609-988-258.

CHOINKI szlachetne. Kobylnica,

-------- ----------------------------------- - ------------- 00059603USB/8

Witosa 68 (dojazd od Szczecińskiej)
- 400 m od Reala; 0-604436-906.
-------- ;------- :-------------------------- —----------- 00140003SLBH/A

CHOINKI, 059/811-68-17.

KUPIĘ ciągnik C- 1224

----------------------------------------------- ---------- 00263803K0KB/A

lub podobny, turbo, 0-692-150828.

DREWNO kominkowe.
059/84-71-901.

-- ----------------------------------------------- --------- 0OO21«3«OOV<
- 00421503K0AG/A

- 00072603UtyA

0-507-560-640.

UROCZYSTOŚCI

BIURA TURYSTYCZNE

MUZYKA

NA części ciężarową przyczepę

- 00354M3SLSB/A

2- lub 3-osiową, 0-601-280-119.
—------------------------------------------------------- ——

DRZWI wejściowe antywłamaniowe

mmmm/k

- taniol. 0-501630-942.

SKUP zbóż paszowych. 0-505-399611,

-------------- —----------------------------------- — 00355903SLSB/A

0502-306-102, 059/82-12619.

GARAŻE - blaszaki najtaniej! Transport,

------------------------------------------ --------------- 00445603KOBH/A

montaż w cenie! 094/3542623,
069634-39-75, 058/76-29-512.
-------------------------------------------- «n2smmk

INNE

--------------- ---- -------------------------------------- 00067803USB/A

TURYSTYKA
GLOBTOURIST - wynajem samochodów:
osobowe, mikrobusy, autokary, koncesja,
kraj, zagranica. 094/354-26-77,
0601-555-174. U461
— ---------------------- —------------------------- 0004 rmow*

KOMIS. Wyposażenie sklepów, chłodnic

SIATKI, słupki, druty - kolczasty. Produ

two, budowlane, gastronomia, AGO,

cent. Transport gratis. 059/ 847-1344,
847-1642.
------- —------------------------------- OOMKOMMtyA

masarnlcze, piekarnicze. Kupujemy!!!
Zamieniamy!!! Słupsk, Lutosławskiego 5,

PRZYJACIEL pań,

0-607489-621.
- 0W3WWOHIW

-------------- ------------------------------------ —- 0045JMJKOOW

USTKA - imprezka sylwestrowa. Pensjonat

0-504-172480. Zatrudnię
(zakwaterowanie).
------------------------------- -------- — mrmust/k
I Violetta. Kołobrzeg, 35-171-70.
Zatrudnię. Zakwaterowanie gratis.
20-latka, 0-698-249-582.
---- 00438503K04G/4

23-LATKA 0697-114-996
---- OOOMOÖ3USM

35-LATKA. 0-506-365459.
---- 00070203LISB/B

ABI, 0694-303607.
— OO437703KOAG/A

BIZNES

------------------------------------ —-------- :------- 00192003AOAG/A

0602-38-3166.

LADA chłodnicza, szafa chłodnicza pełna,

-OUMMMMIfl
COCKER spaniel, czarny, 4 - miesięczny,
0-694443631 po 15.

używane rok, lodówko-zamrażarka Zanus
si. 0694638-287.
---------------- ----- --------------------------------- -- 00064703USSM

DOGI de bordeaux szczenięta,

MEBLE sosnowe. Kożuchy. Koszalin, Mor
ska 53A, www.phurabka.pl

0-602-38-3166.

---------------- --------------------- —------------ 00385003AOAG/A

- mmam/c
DOGI niemieckie - piękne, czarne
(płaszczowe), szczeniaki - suczki,
bardzo tanio sprzedam,
094/3561448, 0-604408-530.

PLAYSTATIN 2 z gwarancją. 825 zł.
0693467638

--------- —-------------------------------------------- 002W30irnt/k

- 0006920MM

SCHŁODZIARKĘ do mleka (3501).

0608616-765.
- 0O3562O3SIS6«
SIATKA ogrodzeniowa.

OWCZARKI niemieckie.

0-59/846-11-10.

0-603-236-769.

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

--- 00243403*0*8/4

KREDYTY
I Natychmiastowe pożyczki pod zastaw,

nieruchomości, pojazdy. 094/340-2368.
0696-908-156.
—'------------- -------------------------- UMlmWk
EXPRES-KREDYT. 059/840-22-72.
---------- —-——------1---------------- muamm
KREDYT hipoteczny, samochodowy.
0-59/841-2140.
--------------------------- ------------1-----------------

tis. 0-59/810-2967.
----- ---------------------------------- — 0M6WMUS//*
SIATKI, słupki, produkcja. PRODRUT,
Słupsk, Raszyńska 6D. 059/84267-55.

R0TTWAEILERY - szczeniaki,

094/346-94-55.
— 0026630MK8/A

----- ---------------------------------------------------- OOUMttSUW

SHAR-PEI szczenięta,

WORKI foliowe - producent.
Stupsk, Sportowa 61, 0-59/84-53-226,
0604-208-414.
—‘----------- —-------------------------- mONUU/k
ZEGARY ścienne, zegarki na rękę
oferuje „Fonik”. Koszalin, Andersa 2,
094/342-32-95.

0-602-38-3166.
-

mmmu/k

INNE

00889103USJ/A

KREDYTY. 059/842-92-38.
------------- -—:------ -------------•—— w«3«03us*»
KREDYTY. Ustka, 0-502-551-685.
—:------ — --------------- ----------- ooraimsw

BIAŁY schar-pei roczny, złamany ogon zaginął na ul. Kilińskiego. NAGRODA.
0-59/84-20-121.

--------------- ------------------------------------------ 00474803X06H/A

KUPNO

QS KREDYT - GOTÓWKOWY, SAMOCHO

- 0043 M3K0BH/A

059/84-03-470.
—--- ------------------------------------------------------- —

mmmom/k

0-694-173-740.
- 004B7703BOBH/A

SPRZEDAM

POJEMNIKI do wędllin, drobiu.

ilość. 059/84-30-717, 0-505-977-880.

0-505-171-321.

LOMBARDY

•

KRAJALNICA. 0-59/843-67-92.

LOMBARD Komis. Słupsk, Piekiełko 16,

trawałe usuwanie owłosienia,
przebarwienia, peelingi, naczynka,
liftingi bez skalpela. 094/348-1365.

--------------------------------------------------------- 00069703USB/A

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

CZARNULKA. 0-697-326-558.

LOMBARD. Lutosławskiego 1, Słupsk,'

-----------------------------------------------------------— 00065I03US6/8

84-24-111.

DŻESIKA Słupsk, 0-606-426-664,

------------- :-------------------------------------------- 00452003K06H'*

059/842-60-98.
------------- —---------------------- -— mimów*
GOLUTKA, Kołobrzeg, 0-692-964-998.

CEGŁĘ rozbiórkową czerwoną, większą
00073403USB/A

----------------------------------------- — Morrojsiw

ATRAKCYJNE, Kołobrzeg,

UŻYWANE

USTKA. Kredyty 059/814-74-54.

BLONDYNKA. Słupsk, 0-605-317-508.

0-59/84-37-084.
OOlXmSWt

ROLNICTWO

mimsust/k
MEBLE AGD, RTV. Ustka, Słupska 7;
059/81461-14.
-------------------------------------------- 004S6203K06W8
---------------------------------------------------------------——

GOSIA. 0-692-573-104.
00063503US6/B

ALASKAN malamut 2,5-letni, różowa plam

ka na nosie, 094/342-50-25.
-------------------------------------------------------------------- —

ROŻNE

00068 703USą/fl

KAMELIA Słupsk, 0-503-77-5562

094/347-11-77
----------------- 00220203K0HB/A

0-59/84245-66.
------------------------------- -----------------------------------------

ooimaswk

RONDO. 0-59/84-39-126,

0603-756-330.

msrmawk
KOBIECA 20-latka. Słupsk,

-------------------------------------------- 0OOr25O3USH/4
SKRADZIONO dowód osobisty:
Witold Marek Włochyń vel Wochyń
00072203USS'A

I Najtaniej materiały hydrauliczne. Hur

SPRZEDAŻ

townia Santex I, Poznańska 42 przy salo
nie Seata. 059/84-13-260, plac Broniew
skiego 14,059/84265-10.

BRONA talerzowa. 094/3188-556.

------------- -------------- 002
- 00466403*06^/4

KRZYSZTOF paniom,
0-59-23269-28.

INNE
MIKOŁAJ do wynajęcia. 0561-33-37-78
--------------------—--------------------- oomaun/k

---------------------- ---------------------------- -------- 00451*M»KM

BRUKIEW, 094/3647604,
0608-508-395.

0694-105-347.
mmiusg/k

msmums/k

LEGITYMACJA studencka FH/1/02

SPRZEDAŻ

KAMA. Słupsk 0-50347-98-14.
AUTO - Nauka Tkaczyk.

ooonmjss/k

ZGUBY

—---- --------------------------------------- ---- ---- 00441403*06^4

NAUKA JAZDY

OM49303USI/4

SIATKI, słupki - produkcja. Transport gra

PINCZERKI. 0604-299-652.

WWW. BIO-MED. PL:

NAUKA

BASSETY szczenięta,

DOWY. SŁUPSK GALERIA PODKOWA IIP

Pilnie zatrudnię.

- 00070503USB/F

-- ----------------------------------- —-------------------- 0O<3KiO»KW

mmsusi/k

KSEROKOPIARKI, faksy. Promocja!

—------------------------------------------------- mmmom/k

!!! HAVANA. Ustka, 0-601-64-43-94.
------------------------------------- ---------------- commusi/k
I ROMANTICA-CLUB p/Ustką.

ASIA. 0504635-545.

GABINETY KOSMETYCZNE

SYLWESTER-175 zł za osobę.
Arka, Jarosławiec, tel. 0604460-102,
0696443-114.
------------- —---------------------------- auuasuw*

059/8147-230.

II!! Atrakcja Studio 2000, sauna, jacuzzi,
Kołobrzeg, 35614-48. Zatrudnię.

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

DOMOWE

094/343-53-73.

ORGANIZACJA IMPREZ

------------ 1------ ------------------------- eommim/i

- 00418003KOAG/Ą

URODA

0691-121-292
---------- —------------------------------ oamrauss«

8 pokoi + salon na zabawę do wynajęcia.

TOWARZYSKIE

KOŻUCHY naturalne z Podhala. Słupsk,
Sklep obok „Maxi”, 0-505-173-673.

ZAGRAMY sylwestra. 059/8460686,

---------------- -- ------------------------------- ------- 00220W3K0KB/A

POZNAJMY SIĘ

-------------------------------------—— mumusi/k

ZWIERZĘTA

DOM Weselny. 094/347-11-77.

ANIA, 0603-705-198.

protetyka, zachowawcza, raty. Koszalin,
Modrzejewskiej 13/2,094/346-58-30.
----------——----------------------------- OOUMMM
CEBULA Dorota i Witold
- Gabinet Stomatologiczny
- pełen zakres, lasery, ultra
dźwięki. Poniedziałek, środa,
piątek 16-18.30.
Koszalin, Zgoda 9/04,
340-2261,0602-32-1064.
<

KOMBAJN Class 105 spalony,

0-607-977-292.
- 00438403AOAG/A

CENTRUM choinkowe jodła - 50/szt.;
świerk srebrny - 25/szt.; świerk zwykły 10/szt. Słupsk róg Wolności - Kopernika,
najtaniej w Słupsku.
-------------------------------------------------- — mrskOMWk

PARKING, abonament 80 zł, garaże

100 zł Tuwima/Wita Stwosza.
060866-55-64 Słupsk.
_________

00306403SLSfl/4

- mmikOktyi
--------------

mimuse/k

NICOL. Słupsk 0698-147-519

OGŁOSZENIE

SZKOŁA jazdy. 059/84-33-963,
NIGHT Club. Koszalin, (094) 3486647.

0608-526-118.
- M5imwk

Zatrudnimy, zakwaterowanie.
OM2830»0*W

KOREPETYCJE

o przetargu nieograniczonym do 30 tys. EURO na:
wykonanie usługi polegającej na wywozie odpadów komunalnych z terenu gminy Trzebielino

OLA Słupsk. 0-698-249682.

(gmina Trzebielino nie posiada składowiska odpadów komunalnych)

— IXH3«0»«$rt

------------------------------------------------------- -- 00005403KOBH/Ą

ZATRUDNI

-

PRZYJEDZIEMY. 0-504641678. Słupsk,

AGNES Kołobrzeg 35-163-64.

0-601-214-388.
----------- *---------------------- —---------------- 00401203KOAQ/B

KURSY na kategorie A, B, C, CE. PZM,

Zespół Szkół

-musm/ą/k

SERWIS

CHOINKI - hurt.
0600374246.

0-59/846-2364.

KUPNO

KOMPUTERY - sprzedaż, modernizacja.

OOU6MXOBH/A

ŁUSZCZYCA, BIELACTWO,

BEZBOLESNE leczenie stomatologiczne,

Ponadgimnazjalnych nr 1
w Słupsku
ul. Szczecińska 60

mmausen

PATRYCJA 0696-158606.

mmmwk

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

------------------------------ --------------------------- 00360403BOBH/A

CENTRUM Dentystyczno - Anestezjolo
giczne, codziennie. Koszalin, Świętego
Wojciecha 24,094/348-06-20.
------------------------------------------------------------------------- mmoiuM/k
ESKULAP Prywatna Przychodnia
Lekarska lek. stomatolog Michał Flis,
leczenie, protetyka, zabiegi w narkozie,
RTG. Koszalin, Morska 8, 348-3263,
poniedziałek - piątek 8.30 - 11.00;
16.30 - 19.00, e-mail: flis@repro.pl
------------------------ -------------------- 00434 703K0AQ/A

PARA BI. 0-501-93-6268.

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

INNE

GABINETY

SIEWNIK zbożowy .POZNANIAK”.

■ 00064903L/StyA

0-505-171-321.

Gwarancja. Słupsk, 059/842-36-77,

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

ZDROWIE

«miommk

ODTRUWANIE alkoholowe,

PANOWIE dla pań. 0-503400-790.

KOMPUTERY

MATEMATYKA. 0-59/8444-114.

oraz uzupełnienia w brakujące pojemniki i kontenery do wywozu odpadów.

OLA. 0-501605-352.

- mu03use/k

Wójt Gminy Trzebielino, 77-235 Trzebielino 7a ogłasza przetarg nieograniczony do 30 tys. EURO

Prezydent Miasta Kołobrzeg

na: wykonanie usługi polegającej na wywozie odpadów komunalnych z terenu gminy Trzebielino

informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodar
ce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. /tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 z późniejszymi
zmianami/ na tablicy ogłoszeń usytuowanej na budynku
Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, został wywie
szony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców:
- lokal mieszkalny położony w Kołobrzegu
przy ulicy Jedności Narodowej 69
- lokal mieszkalny położony w Kołobrzegu
przy ulicy Zygmuntowskiej 11.

(Gmina Trzebielino nie posiada składowiska odpadów komunalnych) oraz
uzupełnienia w brakujące pojemniki i kontenery do wywozu odpadów.

Termin realizacji zamówienia: na okres 3 (trzech) lat tj. od 1 marca 2004 roku.
Wykonawca musi spełniać warunki określone na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych
tj. DZ. U, Nr 74 poz. 664 z 2002 r. z późniejszymi zmianami (art. 18, 19 i 22) oraz posiadają
zezwolenie na wywóz i składowanie odpadów komunalnych, dysponują niezbędną wiedzą
i doświadczeniem oraz posiadają potencjał ekonomiczny i techniczny, posiadają uprawnienia
niezbędne do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia, są uprawnieni do
występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
Uproszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do odebrania w

OSOBĘ NA STANOWISKO
BH4818

Głównego Księgowego.

Urzędzie Gminy
77-235 Trzebielino 7a tel. (059) 8580253.

Wymagania:

Miejsce i termin składania ofert:

- wykształcenie
wyższe ekonomiczne
- znajomość zasad
finansowania jednostek
budżetowych
- umiejętność pracy
z komputerem
- staż pracy w księgowości
min. 6 lat
Oferty przyjmuje sekretariat
szkoły w godz. 8.00 - 15.00
SL145703

PHS miwt

71 • 200>ŁUP8K UL. PIŁSUDSKIEGO 74

TEL: 059/843 9367+9

PKS W SŁUPSKU ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę
pomieszczenia o pow. 65m kw. w dworcu PKS w Słupsku,
przy ul. Kołłątaja 15 z przeznaczeniem na prowadzenie
biura turystycznego. Oferta skierowana jest do biur
turystycznych nie posiadających własnej bazy transporto
wej. Oferty należy składać do 31.12.2003r. w sekretariacie
PKS w Słupsku, ul. Piłsudskiego 74 z dopiskiem “biuro
turystyczne”. Niezbędnych informacji udziela p. Adam
Treder ■ tel. 844 39 833 oraz 843 93 67 do 69 wewn. 40
U518

Urząd Gminy 77-235 Trzebielino 7a
do dnia 20 stycznia 2004 roku do godz. 10.00

Miejsce i termin otwarcia ofert:

'

■ Urząd Gminy 77-235 Trzebielino 7a
dnia 20 stycznia 2004 roku o godz. 12.00

Kryteria wyboru ofert:
1.Cena 100%
2. Program sposobu odbioru odpadów komunalnych 20%

Wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.
BH4821

Ogłoszenia/reklama

r 22

niedziela, 20-21 grudnia 2003 r.

www.glos-pomorza.pl

głos Pomorza

redakcja@glos-pomorza.pl

Firma Kosmetyczna
Loton S-nia Pracy
w Słupsku
ul. Bałtycka 16

Stare ceny
wysłaliśmy
w kosmos

ogłasza przetarg

na badanie bilansu
za rok 2003.

_

Zgłoszenia prosimy skła
dać w sekretariacie lub
przesyłać pocztą do dnia
10.01.2004 r.

------------------------------ITS5TB3
niipWMW

filii um IMllluiunD rr

MANHAE4N
Zpó! /oŁfy u mimun 100 tł

WYGRAJ ZAKUPY
gyp
■i CmtruM
łł(Utdfowy,m
MajikatM

Ul. PkaudsUs®o 74

76-200 Słupsk '

www.pka.slupsk.pl

j

PKS w SŁUPSKU INFORMUJE PT PODRÓŻNYCH
o funkcjonowaniu komunikacji PKS SŁUPSK
w okresie Świąt Bożego Narodzenia I Nowego Roku
tj. od 22.12.2003 r.do 2.01.2004 r.
W dniach 22, 23, 29, 30.12.2003 r. (poniedziałek - wtorek)
- komunikacja będzie prowadzona według roboczego rozkładu
jazdy oprócz kursów szkolnych.
W dniach 24 oraz 31.12.2003 r. (środa) - komunikacja
będzie prowadzona według roboczego rozkładu jazdy oprócz
kursów szkolnych, w ograniczonym zakresie do godz. 16:00.
W dniach 25.12.2003r. 11.01.2004 r.* (czwartek) - komunikacja
nie będzie obsługiwana ("za wyjątkiem wybranych kursów dalekobieżnych.)
W dniu 26.12.2003 r. (piątek) - komunikacja będzie prowadzona
jak w dzień świąteczny z ograniczeniami niektórych połączeń.
W dniach 27 oraz 28.12.2003 r. (sobota - niedziela)
- komunikacja będzie prowadzona według rozkładu jak w soboty
i niedziele
W dniu 2.I.2004 r. (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.

Uwaga!
Duże rabaty!

Przyjdź I skorzystaj z okazji!
Citroen Xsara Picasso - rabat 11.300 zł

U517A

CENTRUM
CHOINKOWE
jodła - 50 zł/szt.
świerk srebrny - 25 zł/szt.
[świerk zwykły - 10 zł/azt.

Nie przegap swojej szansyl teraz mozesz kupić wybrane modele Citrońna: C3, C5,
Xsara, Xsara Picasso i Barlingo po wyjątkowo korzystnych cenach. Ponadto
w związku z planowaną zmianą przepisów na początku 2004 roku może być to
ostatnia okazja, by kupić wersję z homologacją ciężarową i odliczyć podatek VAT.
To ostatnie odliczanie tego roku! Citroen, Polubisz każdą drogę.

SŁUPSK
RÓG WOLNOŚCI I KOPERNIKA

KAN( ’HAUIA

CITROEN
MOI Jttlbl HAŻUĄ UMUUfc

Sprecyzowanie oferty w autoryzowanych talonach Cltroina. Promocja dotyczy umochodow rok prod. 2003, zamówionych I odebranych od 03 11.2003.
HoU samochodów, modeli I won/l objętych ofertą ograniczona. Mniejsza promocja nlę mote tączyć a* z UJnyml Innymi ofertami promocyjnymi.

Pai x 'Y

I >PAWNE( X)

A CITROEN

liny' łjuik ih/k-t I 'ni' x/4.i

A. DREWNIKOWSKI

ul, I >il»sii< 14.i. '.'o 2/b
73-309 Kow/alii)

SOLIDNY PARTNER SPRAWDZONEJ MARKI

Salon i serwis
Koszalin, ul. Piastowska 1
tel. (0-94) 343 09 93

l. I. (0 .94) 'Mr> 30 V.
ornoei*

www.krp.ol.pl
r■ iii.ni

I/UTHQGN

ILredyt

ICTOO»

Leasing

www.cltroMi.pl

Informell o OKI konc«|on«6v»: 0601 111 866

(Kośb uotąuena: I I’npus TPSA)

[ ini' "»4 M' -ii' :\ | I
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kOigilię gpoiazdka posłaje,

ftopoy ^Zok zaś cyfrę zmienia,
poszyscy poszystkim ślą życzenia.
''ptzy łej pięknej sposobności
i My życzymy kOam radości,
aby poszystkim się darzyło,
z vokn na vok Lepiej było.
'"pełnych ciefła i sfekejn ^świąt Iźczeąe flatóbzenia
cvaz wszelkiej jpopnyślncści
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wszystkim /ClientćM
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PIEKARNIA-CIASTKARNIA

Z Potęgowa

głos Pomorza

Sobota - niedziela, 20-21 grudnia 2003 r.

Zdrowo!

www.glos-pomorza.pl
redakcja@glos-pomorza.pl
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Tworzyła ją natura i ludzie
ZIELONYM DO GÓRY

Kotlina Kłodzka
Wystarczy spojrzeć na mapę, by przekonać się, że równie niezwykłego skrawka Polski nie znajdziecie
nigdzie. Ziemia kłodzka otoczona zewsząd górami, wcinająca się - rzec można - w żywe ciało Czech,
stanowi enklawę rządzącą się od wieków własnymi prawami. To prawdziwy turystyczny raj.
Kotlinę Kłodzką oddzielają
Od reszty świata sudeckie łańcu
chy górskie. Najlepiej podziwiać
je można z jednego z bastionów
twierdzy Kłodzkiej. Od północy
horyzont zasłaniają Góry Bardzkie i Sowie, nieco bardziej na le
wo znajdziemy Góry Suche,
na zachodzie Stołowe oraz scho
dzące ku południowi Bystrzyckie
i Orlickie. Na południu wznosi się
potężny
masyw
Śnieżnika,
a obok niego Góry Bialskie. Teraz
spójrzmy ku wschodowi, gdzie
Kotlinę Kłodzką zamykają Góry
Złote.
Stolica Jak z bajki
Zwiedzanie Kotliny Kłodzkiej
proponuję rozpocząć od jej serca
j - prastarego Kłodzka. W roku
1167 osiedlili się tu rycerze zako
nu joannitów. Z wczesnego okre
su ich pobytu nie zachował się
żaden budynek, ale do dziś moż
na podziwiać wzniesiony na prze
łomie XIV i XV w. kościół parafial
ny joannitów NMP z charaktery
stycznymi dwiema wieżami.
Koniecznie trzeba zwiedzić ko
ściół MB Różańcowej z przyle
głym klasztorem franciszkanów,
przespacerować się mostem go
tyckim św. Jana - miniaturową
kopią praskiego mostu Karola.
Centralną częścią rynku jest
neorenesansowy ratusz. Lista
kłodzkich zabytków, spośród
których znaczną liczbę stanowią
kamieniczki
mieszczańskie
z XV i XVI w., liczy prawie 400
pozycji. Nad miastem góruje po
tężna pruska twierdza. Zwiedzać
można także labirynty minerskie
wybudowane pod twierdzą.
Kłodzko może się poszczycić
podziemną trasą turystyczną.
Zwiedzający przechodzą chod
nikami o długości 600 metrów
przebitymi między piwnicami po
wstałymi w średniowieczu.

t ragment Ogrodu Bajek na stokach góry Iglicznej w masywie Śnieżni
ka

Bystrzyca Kłodzka

wzniesiony w roku 1260 kościół
Michała Archanioła, miejską wie
żę
mieszkalną
wójtostwa
z XIII w. oraz wejść na koronę
baszty Kłodzkiej, by podziwiać
rozległy widok. Na rynku stoi
przepiękna barokowa figura wo
tywna, zaś na Małym Rynku prę
gierz z 1556 r. i muzeum Filumenistyczne gromadzące etykiety
zapałczane.

Przypomnijcie sobie wyświe
tlaną właśnie w telewizji reklamę
piwa „Lech”? Clip kręcono w By
strzycy Kłodzkiej. Rzut oka na to
miasteczko wystarczy, by zorien
tować się jak wspaniałymi zabyt
kami może się pochwalić. Uznać
można, że jesteśmy gdzieś w Pi
renejach lub Apeninach. Takie
wrażenie robią potężne mury
obronne z basztami, a nad nimi
wspinające się tarasowo stare
kamieniczki. Jeszcze wyżej wi
dać wieżę ratusza. Bystrzyca
niewiele zmieniła się od średnio
wiecza. Proponuję zwiedzić

Z Bystrzycy Kłodzkiej jest nie
daleko do Międzygórza leżące
go u podnóża masywu Śnieżni
ka - przepięknej miejscowości
zbudowanej w stylu tyrolskim.
W XVII w. osiedlili się tu chłopi
z austriackich Alp. Do dziś moż
na podziwiać przepiękne drew
niane domy z charakterystycz
nymi galeryjkami. Austriacy
przeszczepili na ten grunt - do
kładniej na szczyt pobliskiej góry
Iglicznej - kult Matki Boskiej.
Gorąco polecam wędrówkę żół
tym szlakiem (1 godz. 15 min.)

Międzygórze

Taras widokowy na Szczelińcu Wielkim w Górach Stołowych

na szczyt Iglicznej do kościółka
Matki Boskiej Śnieżnej. Po dro
dze mijamy Ogród Bajek PTTK.
Rzeczywiście można się tu po
czuć jak w bajce. A to za sprawą
rzeźbionych w drewnie postaci
z najprzeróżniejszych bajek.
Atrakcją Międzygórza jest także
wodospad Wilczki. Kaskada wo
dy spada z 28 metrów w skalny
kanion. Międzygórze to dosko
nały punkt wypadowy na szczyt
Śnieżnika (1425 m n. p. m.).
Na Halę pod Śnieżnikiem, gdzie
stoi schronisko PTTK, maszeru
je się - w zależności od obrane
go szlaku - od 2 godz. 15 min.
do 3 godz.
Czarna Góra
Wymieniony w śródtytule
szczyt (1204 m n. p. m.) jest dru
gim najwyższym po Śnieżniku
w całym masywie. Z miejscowo
ści Sienna leżącej u północnego
podnóża góry wiedzie pod szczyt
wyciąg krzesełkowy. Przy górnej
stacji znajduje się niewielki bar

SS*'“!"

Przeciwnicy choinek z tworzyw
sztucznych mają dylemat. Co kupić?
Świerk, jodłę kaukaską czy „choinkę
ekologiczną” w doniczce? A może
w tym roku zrezygnować z tradycyj
nego drzewka na rzecz zupełnie nie
powtarzalnej dekoracji z owoców,
suchych traw, wikliny i szyszek?

Najpopularniejsze u nas
świerki, jeśli tylko pochodzą z le
serwujący gorące posiłki. Czar
galnej wycinki, nie powodują
na Góra to przede wszystkim zy
zmniejszania obszaru lasów. Le
skujący coraz większą popular
śnicy uprawiają przeznaczone
ność ośrodek narciarski.
na choinki drzewka pod liniami
Także na północnych stokach
wysokiego napięcia oraz w in
masywu Śnieżnika - w Kletnie
nych miejscach, w których las
k. Stronia Śląskiego - znajduje
nie urośnie. Poza tym w środko
się słynna jaskinia Niedźwie
wej i północnej Polsce świerk nie
dzia, w której znaleziono min.
występuje w naturze. Spotykane
kości niedźwiedzia jaskiniowe
w naszym regionie okazy były
go. Spacerujemy labiryntem
specjalnie sadzone w miejscach
korytarzy, podziwiamy stalakty
o niskim poziomie wód grunto
ty i stalagmity. Z Kletnem wią
Fol BURDA POLSKA
wych i dużej wilgotności.
że się ciekawa i tragiczna zara
Niestety, trwałość świerka
Efektowna dekoracja może zastą
zem historia pierwszych powo
w naszych przegrzanych miesz
pić choinkę.
jennych lat, kiedy na rozkaz
kaniach jest tak krótka, że
Stalina uruchomiono tu, a tak
drzewko często jeszcze w cza
Złoto to kolor świąt Bożego
że w Lutyni (dzielnicy pobli
sie świąt gubi igły. Można prze
Narodzenia. Dlatego proponuje
skiego Lądka Zdroju) kopalnie
dłużyć mu życie mocując pień
my niepowtarzalną dekorację,
uranu. Kopalnię można zwie
w wiadrze z wodą lub z wilgot
która może zastąpić choinkę dzać.
nym piaskiem, ale prędzej czy
złocony stożek. Do jego wykona
później będziemy wybierać igły
nia potrzebna jest okrągła taca
Kolebka Chorwatów
z dywanu.
i wysoki stożek z gąbki oazis,
Ze Stronia Śląskiego przez
Ten problem nas ominie, jeśli
w którą wbijamy przymocowane
Stary Gierałtów do Lądka- Zdro
zdecydujemy się zastąpić świerk
na drucikach małe jabłuszka
ju prowadzi szlak turystyczny
sosną lub jodłą kaukaską.
i gruszki, owoce dzikiej róży i ja
w Góry Złote. Nazwa nie jest
Drzewka dostępne na naszych
rzębiny, suszone plasterki ja
przypadkowa. W tych okolicach
targowiskach pochodzą z plan
błek, cytryny i pomarańczy, ol
od wieków wydobywano cenny
tacji w Danii i w Niemczech oraz
szynowe szyszki, anyż gwiaździ
kruszec przetapiając go w hu
z niewielkiej polskiej produkcji.
sty, torebki nasienne buku, małe
tach Złotego Stoku. Zresztą w tej
Igły jodły nawet po zaschnięciu
listki bluszczu. Ma koniec deko
miejscowości zachowała się je
drzewka nie opadają. Niestety
rację spryskujemy lakierem
dyna w kraju kopalnia złota za
jodła (podobnie jak świerk srebr
w sprayu w kolorze starego zło
mieniona w muzeum. Oprócz
ny) jest co najmniej trzykrotnie
ta.
wspaniałych form skalnych,
droższa od świerka pospolitego.
Świerkowe gałązki
w Górach Złotych oglądać moż
Choinka całoroczna
na ruiny zamku Karpień. Niepo
Choinki zrobione z samych
twierdzone informacje wiążą go
Tak zwane choinki ekologicz
świerkowych gałązek nadają się
z Chorwatami. Bizantyjscy dzie
ne, czyli iglaki różnych gatunków
szczególnie do niewielkich
jopisarze wspominali o tzw. Bia
sprzedawane w doniczkach, ma
mieszkań. Ich podstawę stano
łej i Czerwonej Chorwacji.
ją niewiele wspólnego z ekolo
wią stożki z gąbki oazis. W gąb
Na początku VII w. odłam czer
gią. Drzewko w środku zimy
kę pod kątem prostym utykamy
wony miał się schronić na za
(czyli okresu spoczynku) przy
uprzednio przycięte gałązki
chód od Krakowa - zapewne
niesione do ciepłego mieszkania
świerka pospolitego albo świer
właśnie w Kotlinie Kłodzkiej.
błyskawicznie się rozhartowuje
ka srebrnego i żywotnika. „Cho
Jeszcze w roku 1086 tzw. Doku
i oczywiście po świętach nie
inkę” możemy ozdobić czerwo
ment Praski wspomina o Chor
można go wystawić do ogrodu
nymi wstążkami, małymi jabłka
watach zajmujących ziemię
czy na balkon, ponieważ prze
mi, orzechami, owocami dzikiej
kłodzką.
marznie. Trzeba taką choinkę
róży i szyszkami modrzewia.
Po zejściu do Lądka Zdroju
przesadzić do większej doniczki
Na drewnianej tacy wokół choin
warto zwiedzać zakład przyrodo
i świeżego podłoża, a następnie
ki stawiamy czerwone świece.
leczniczy „Wojciech”. Godne po
wyszukać jej chłodne i jasne po
Podstawowym materiałem
znania jest też stare miasto.
mieszczenie, gdzie przetrwa
„choinki” na stożku z gąbki
Obok neorenesansowego ratu
do wiosny. Dopiero wtedy moż
do układania kwiatów mogą też
sza stoi średniowieczny prę
na drzewko posadzić w ogro
być suszone rośliny i szyszki.
gierz, jest też wspaniała grupa
dzie. Niestety, niewiele byłych
Oczywiście nie może zabraknąć
wotywna z 1742 r. Mnie szcze
choinek dożywa roztopów.
gałązek świerkowych czy jodło
gólnie spodobał się kamienny
Dość dobrym rozwiązaniem
wych, ale stanowić one będą tyl
most św. Jana z 1565 r. nad Bia
jest doniczkowa odmiana cypry
ko niektóre „piętra” stożka.
łą Lądecką.
sa wysokiego (nie należy mylić
Od dołu wbijamy w gąbkę gałąz
z cyprysikiem) - Goldcrest.
ki świerkowe, następnie pęczki
Góry jak stoły
Drzewko o łuskach w odcieniu
suszonych zbóż, później znów
Nie sposób wymienić wszyst
zielonozłocistym podczas świąt
świerczynę, a nad nią - suszoną
kich wspaniałości ziemi kłodzkiej.
Bożego Narodzenia doskonale
gipsówkę. Kolejna warstwa to
Dlatego opiszę w skrócie jeszcze
zastąpi choinkę, a przez pozo
gałązki
świerku,
następnie
tylko Góry Stołowe. Z daleka rze
stałą część roku będzie oryginal
szyszki i znów świerk. Najwyż
czywiście przypominają stoły.
ną rośliną pokojową. Doniczkę
sze piętro dekoracji mogą stano
Gdy jednak wdrapiemy się na gó
z cyprysem można latem wysta
wić gęsto umocowane małe zło
rę, ujrzymy mnóstwo skał - praw
wić na balkon lub do ogrodu, ale
te bombki, a zamiast czubka dziwe labirynty, fantastyczne
wczesną jesienią musi wrócić
złociste nieśmiertelniki.
grzyby, postacie, etc. Największe
do mieszkania. Mimo że najle
Podstawę niby-choinki może
wrażenie robi rezerwat skalny
piej zimuje w temp. 10 st. C, bez
też stanowić stożek z wikliny,
na Szczelińcu Wielkim (919 m n.
uszczerbku znosi znacznie wyż
na dodatek częściowo odsłonię
p. m.), na który wiodą 664 ka
szą temperaturę pokojową,
ty. Stożek musimy zrobić sami.
mienne stopnie z XVIII w. Widok
pod warunkiem, że stoi z dala
Tylko przy podstawie stożka
z tarasu na Szczelińcu nie ma so
od kaloryfera. Cyprys wysoki wy
umieszczamy gałązki świerku,
bie równych, ale jeszcze większe
maga dużej doniczki z grubą
czerwone wstążki, polakierowabicie serca wywołuje wędrówka
warstwą drenażu, wypełnionej
ne na złoto orzechy i powiązane
przez skalny rezerwat nazwany
mieszaniną torfu i ziemi ogrodni
złotą nitką pałeczki wanilii. Czer
Piekłem. W Polsce nie ma dru
czej. Zimą podlewamy go umiar
wony pojemnik na naszą „choin
giego tak niezwykłego miejsca
kowanie, ale nie dopuszczamy
kę” podkreśli świąteczny charak
przypominającego jakieś piekiel
do
przesuszenia
podłoża.
ter dekoracji.
ne dzieło.
Od wiosny do jesieni wymaga
Wieniec lub półksiężyc
Największym ośrodkiem tury
systematycznego nawożenia.
stycznym u podnóża gór jest Ku
Cyprys może osiągnąć duże roz
Wieniec wiszący na drzwiach
dowa Zdrój, której źródła leczni
miary. Przycinanie drzewka nie
to znak Świąt Bożego Narodze
cze (szczawy żelaziste) są zna- j jest wskazane.
nia. Można kupić w sklepie goto
ne od XVI w. Kurort pochwalić
wy, z reguły chiński wyrób,
Bombki
na
bluszczu
się może pięknym parkiem zdro
a można samemu upleść wie
I złote jabłka
jowym z XVIII w., sanatorium
niec lub półksiężyc z gałązek ży
„Polonia” i... nowoczesnym
Przy odrobinie fantazji w cho
wotnika i ozdobić go orzechami
aqua-parkiem.
W dzielnicy
inkę można zamienić prawie
różnych gatunków oraz białymi
Czermna znajduje się Kaplica
każdą
roślinę
doniczkową.
tiulowymi wstążkami.
Czaszek - makabryczny dość
Na bożonarodzeniowe drzewka
Tradycjonaliści z pewnością
pomnik ku czci ofiar wojny 30nadają się szczególnie pnącza
wybiorą normalne wieńce bożo
letniej i licznych w XVIII w. epi
prowadzone przy palikach lub
narodzeniowe. W kwiaciarniach
demii. W kaplicy znajduje się ok.
na metalowych konstrukcjach.
można kupić podkładki z gąbki
24 tys. ludzkich czaszek. W Ku
Na przykład zwykły bluszcz po
lub z wikliny. Musimy tylko przy
dowie - Pstrążnej kolejna atrak- ! spolity, posadzony w wysokiej,
mocować do nich iglaste gałąz
cja - ruchoma szopka (250 figu- j ozdobnej doniczce i rozpięty
ki, ostrokrzew, szyszki, czerwo
rek) wyrzeźbiona w latach 1904
na metalowym rusztowaniu mo
ne wstążeczki, cukierki, małe
- 24 przez Frantiska Stepana.
żemy ozdobić złotymi wstążka
bombki - i wieniec gotowy.
W Pstrążnej zwiedzić możmi, gwiazdami uplecionymi ze
na skansen budownictwa ludo
słomki i suszonymi plasterkami
wego ziemi kłodzkiej.
cytryny. Całość okręcamy naj
Za tydzień - o nowych gatun
MAREK WECKWERTH
mniejszymi lampkami choinko
kach i odmianach roślin donicz
Fot. MAREK WECKWERTH
wymi.
kowych.
MALWA

Drogie dzieci!
Za cztery dni będziemy święto
wać Wigilię, a w kolejnym wydaniu
GŁOSU DZIECI powitamy Nowy
Rok. I na tym jeszcze nie koniec
grudniowych powitań, bo w ponie
działek przybędzie do nas kalen
darzowa zima. Czy powita nas

śniegiem i czy Mikołaj przyjedzie
do na saniami? Wkrótce się oka
że. Piszcie do nas pod adresem:
„Glos Pomorza", ul. Mickiewicza
24, 75-004 Koszalin, GŁOS DZIE
CI; adres poczty elektronicznej:
olek@glos-pomorza.pl.

Nasi goście
W swojej blisko dwudziestoletniej historii „Głos Dzieci” rzadko miewał tak wiernych i pracowi
tych współpracowników jak uczniowie klas młodszych z koszalińskiej „trójki” (obecnie Zespół
Szkół nr 11).

Radosnych chwil przy wigilijnym stole
najmłodszym czytelnikom „Głosu Pomorza

”

życzą
redaktorzy Głosu Dzieci
Autorami prezentowanych niżej rymowanek są
uczniowie kl. Illb z Zespołu Szkół nr 11 w Ko
szalinie.

Mikołajki, czas radosny,
w domu czuję zapach sosny.
Każda buzia uśmiechnięta,
bo niedługo będą święta.
Joanna S/Janga

Odwiedzasz nas co rok.
Przynosisz nam prezenty.
Czekamy na ciebie dzień i noc.
Przyjeżdżasz do nas reniferami
z dalekiego kraju,
wszystkie dzieci na świecie
bardzo na ciebie czekają.

Dzieci się bardzo starają
i wprost zasypują nas swoimi
wierszykami,
opowiadaniami
i rysunkami. To zainteresowanie
kontaktem z „Głosem Pomorza”
w dużej mierze zawdzięczamy
pani Ewie Sokołowskiej. To
ona dba, żeby jej uczniowie
przez pierwsze lata nauki mieli
bliski kontakt z naszą gazetą.
Gdy miną trzy lata, zaprzyjaźnia
my się z nową pierwszą klasą
i po pewnym czasie znamy pra
wie wszystkich po nazwisku.
Naszych aktualnych współ
pracowników z klasy Illb, wraz
z wychowawczynią gościliśmy
niedawno w naszej redakcji. Wi
dzicie ich przy pracy, czyli pod
czas krótkich warsztatów praso
wych. Po tej wizycie, po rozmo
wach
z
szefową redakcji
i dziennikarzami i po zwiedzaniu
redakcyjnych pomieszczeń, mo
gą się teraz czuć jak prawdziwi
dziennikarze.
(arko)

Po krótkim przeszkoleniu dzieci wzięły się za tworzenie własnych gazetek.

Mateusz Pietkowski

Mikołaj ma czerwoną czapkę i płaszcz.
Mikołaj ma czarne buty i spodnie.
Mikołaj przynosi prezentów moc
i uszczęśliwia wszystkie dzieci.

Przy reprodukcjach obrazków
Angelika Dąbrowska

Mikołaju Święty,
Proszę o prezenty.
Obdaruj wszystkie dzieci,
By uśmiech zagościł na ich twarzach.

Pół tysiąca
Jakub Borowski, SP 8, Słupsk

Natalia Dy rek

Już się cichutko skrada...
... po schodach idzie z prezentami
widziałam go na własne oczy.
Magdalena Kuńcio

Posprzątaj w domu, nie krzycz na brata:
Mikołaj przyleci z drugiego końca świata.
Wioleta Oleszczak, ZS nr It

Wchodzi przez kominy w środku zimy,
by prezenty rozdać nam.
Ten nasz grubasek w Laponii mieszka.
Katarzyna Koronkiewicz, ZS nr II

Prośba do Świętego Mikołaja
Filip Fenkanln, ZS nr 11,
od Mikołaja chciałby dostać pie
ska, który byłby jeg^przyjacielem.
A jego bradkitóljfjgcrek „marzy
o wielkim płwzowym misiu Uakiej

miłej i ciepłej przytulance"). Tata
Filipa na pewno ucieszyłby się
z deski snowboardowej. A mama?
Mama cieszy się, kiedy wszyscy
są zdrowi i szczęśliwi.

Pamela Niciejewska, Koszalin

Dzieci zostały Mikołajami

Zgodnie z obietnicą zło
żoną w poprzednim Głosie
Dzieci, prezentujemy prace
nagrodzone w naszym mi
kołajkowym konkursie pla
stycznym - te, które tydzień
temu po prostu się nam nie
zmieściły.
Wszystkich, których czują
się zawiedzeni werdyktem
konkursowego jury, zachę
camy do przysyłania do re
dakcji rysunków i malowa
nek oraz udziału w naszych
kolejnych zabawach pla
stycznych.

Fot ARCHIWUM SP NR 7
ierwszoklasiści z koszalińskiej Szkoły Podstawowej nr 7 wraz z grupą sześciolatków z Przedszkola Miejskiego nr

PMiasta. Chciały także osobiście poznać prezydenta

35 gościły u prezydenta Koszalina Mirosława Mikietyńskiego. - Dzieci byty bardzo ciekawe, jak wygląda Urząd
- tłumaczy Anna Mielczarek, wychowawczyni klasy Ic o profilu re
gionalnym w SP nr 7. Przy okazji tej mikołajkowej wizyty role odwróciły się i to dzieci obdarowywały prezentami. -

Nasze przedszkolaki specjalnie na tę okazję własnoręcznie wykonały pamiątkowy album o Koszalinie nam Katarzyna Jasewicz i Aneta Pociask, nauczycielki z Przedszkola nr 35.

powiedziały
(łuk)
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