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Służby bezpieczeństwa w stanie gotowości

Czujne święta
Wojewoda pomorski Jan Ryszard Kurylczyk nie spędzi świąt w domu
w Słupsku. Rząd odwołał go z urlopu
i nakazał mu dbać w Trójmieście
o nasze bezpieczeństwo. Czujne bę
dą także jego służby.

na granicy Arabów, którzy nie
potrafili do końca wyjaśnić celu
swojego przybycia do Polski.
W rezultacie rząd zarządził stan
podwyższonej gotowości w ca
łym kraju.

To efekt zamieszania, które
wywołało m.in. zatrzymanie

- Nie robimy jednak nic nad
zwyczajnego. Normalnie pracuje
Centrum Zarządzania Kryzyso

NA TELEFON
(059) 842 99 40, 0602 498 8271

tv(

wego i Kolegium Wojewody. Od
było się natomiast spotkanie
z dyrektorami największych
sklepów, aby przestrzegano za
sad bezpieczeństwa i zwracano
uwagę na niespotykane zacho
wania i przedmioty - mówi Anna
Dyksińska, rzecznik wojewody
pomorskiego.

Nieoficjalnie jednak dowie
dzieliśmy się, że w tegoroczne
święta siużby odpowiedzialne za
bezpieczeństwo w województwie
będą działały czujniej niż zwykle.
Pod szczególną ochroną będą
kościoły, budynki użyteczności
publicznej oraz ujęcia wody.
(maz)

REKLAMA

76-200 SŁUPSK, ul.Portowa 7.

tel.: 84 11 025, fax: 84 11 026

OKNA I DRZWI PCV

Wesołych Świąt
wszystkim czytelnikom życzy

kręgielnia

Pełnych (lepta i Radości
Świąt Bożego Narodzenia
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BAJCAR

GLAZURA, TERAKOTA
(94) 347 61 65

Słupsk, ul. Bałtycka 10
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PULS OMA

Niech spokój
będzie z nami
•
yjemy z dnia na dzień. Zabiegani, wieczór
plemy oddech przed następnym dniem I s,
przewracamy kartki kalendarza, czasem tylko
śląc: Jak to szybko leci. Nie starcza czasu, aby usiąść
wygodnie I pomyśleć: kim Jestem, kim są moje dzieci, w co wierzymy, Jaki
Jest naprawdę ten świat.
Tempo żyda przed świętami Jeszcze rośnie. Przecież przyjdzie na Wigilię
cala rodzina. Na stole muszą pojawić się świąteczne potrawy, pod choinką
prezenty. Czy to wszystko?
Oczywiście, że nie. Nawet najbardziej zabiegany człowiek zdaje sobie

Ż

sprawę, że żyde nie składa się tylko z chwil, że zbyt często tylko mijamy się
z najbliższymi w drzwiach mieszkania, że Jest coś ważniejszego niż tu I teraz.
Warto o tym pomyśleć w ten świąteczny czas, warto wykorzystać wolne
chwile nie na oglądanie seriali w telewizji, tylko rozmowy z rodziną, warto
po prostu pomarzyć... Przecież świętujemy dlatego, że Bóg się nam narodził.
Jak bardzo ten czas na refleksje Jest nam potrzebny, wiemy doskonale tak
że my - dziennikarze I redaktorzy codziennej gazety. Żyjemy Jak nasi
czytelnicy - codziennością. I Jak Wy, Drodzy Państwo, ledwie nadążamy ze
wszystkim.
Życzę więc Państwu w Imieniu zabieganego zespołu „Głosu Pomorza’’, że
by były to spokojne I radosne święta. Żeby nie zabrakło nie tylko prezentów
I świątecznych potraw, ale I serdecznych słów, spojrzeń, gestów. Żebyśmy
poczuli się lepsi, niecodzienni, świąteczni. Żeby były to prawdziwe Święta
Bożego Narodzenia.
ANNA CZERNY-MARECKA

PROSTO Z MOSTU

Dla posła już
po śledztwie

■ Witold Kopeć z Koszalina:
- Nie trzeba być wybitnym ekono

Gdańska prokuratura umorzyła we wtorek śledztwo w sprawie przyjęcia
przez posła SLD Jerzego Jaskiernię 10 milionów dolarów łapówki
w związku z ustawą o grach losowych.
| Zdaniem prokuratury zebrany
material nie dawał podstaw do po
stawienia komukolwiek zarzutu
przyjęcia korzyści majątkowej. Za
wiadomienie w sprawie przyjęcia
przez posła Jaskiernię łapówki zło
ży! w prokuraturze poseł Zbigniew
Nowak (niezrzeszony). Utrzymywał
on, że słyszał, jakoby poseł Jaskiernia przyjął 10 min dolarów w zamian
za uchwalenie przez Sejm ustawy
o grach losowych z zapi^mi ko

rzystnymi dla właścicieli automatów
do takich gier.
Prokuratura nie zaniecha jednak
pracy nad sprawą ustawy o grach lo
sowych. Nadal będzie badała, czy by
ty nieprawidłowości w procesie jej
uchwalania oraz czy prawdziwe oka
zały się doniesienia świadka „Masy"
o finansowaniu SLD przez mafię.
Gdańscy prokuratorzy od sierp
nia 2003 r. badała, czy za poprawkę
do ustawy o grach losowych, która

zmniejszyła miesięczny podatek
od jednego automatu do gry z 200
do 50 euro, wręczono łapówkę. Pra
sa ujawniła niedawno, że Jaskiernia
był jednym z posłów, którzy byli
za zmianą przepisów. Według „Ga
zety Wyborczej" społecznym asy
stentem Jaskierni był Maciej Skór
ka, właściciel tysięcy takich automa
tów. Z kolei Jaskiernia utrzymuje, że
Skórka nie był jego asystentem.
(PAP, wp. pl)

mistą, żeby zorientować się, że
jest pewna prawidłowość w gigan
tycznych problemach finansowych
największych światowych koncer
nów. Koncernów - dodam - mają
cych ambicje globalne. Od pięciusześciu lat nie ma roku bez dużego
skandalu gospodarczego. Potenta
ci stoją na glinianych nogach - to
nie ulega wątpliwości, ale co jesz
cze? Zastanawiam się nad tym.
Przede wszystkim aspiracje wła
ścicieli lub udziałowców, a czasami
pierwszych i drugich powodują, że
firma w rozwoju zaczyna zjadać
własny ogon. Jednak co najważ
niejsze, pogoń za kapitałem, który
w większości przypadków pozosta
je poza zasięgiem ramion księgo
wych, kończy się fałszerstwami,
a te z kolei - wielkimi aferami,
aresztowaniami, oskarżeniami. Tak
było w Stanach Zjednoczonych,
podobnie w Szwecji, tak samo jest
teraz we Włoszech. „Gdyby ludzie
tylko mniej chcieli,-z pewnością
mieliby więcej’’ - mawiał święty
Franciszek. Coś w tym jest.
(Pl>a)

Przed pierwszą gwiazdką

Wenus na Wigilię
W wielu domach do wigilijnej wiecze
rzy zasiądziemy wypatrując na niebie
pierwszej gwiazdy. Jeśli tylko nie bę
dzie chmur to w rolę Gwiazdy Betle
jemskiej wcieli się Wenus.

Słupski finisz
W byłym województwie słupskim
ponad 26 tysięcy osób podpisało się
pod obywatelskim projektem utwo
rzenia środkowopomorskiego.
Komitet Inicjatywy Ustawo
dawczej (KIU) na rzecz powołania
siedemnastego województwa wy
stąpił z apelem do mieszkańców
regionu słupskiego o składanie
list z podpisami do 28 grudnia,
do godz. 16. Zbieranie podpisów
zostanie wtedy ostatecznie za
kończone.
Listy można składać do koń
ca roku w dni robocze w słup

skim Urzędzie Miejskim (pokój
nr 108), w godzinach pracy ratu
sza.
Dodatkowo w sobotę i w nie
dzielę (27 i 28 grudnia), w godz.
10-16, będą dyżurować członko
wie KIU. Osoby zainteresowane
będą mogły oddać glos poparcia
i zostawić listy z zebranymi wpi
sami.
W tym tygodniu wśród miesz
kańców Stupska rozprowadzono
5 tys. list. Słupscy członkowie
KIU liczą na to, że wielu miesz
kańców miasta wpisze się pod
czas świąt.
(hs)

- Wypatrujący pierwszej gwiazdy
na wigilijnym niebie bez trudu odnaj
dą Wenus zaraz po zachodzie Słońca
nad południowo-zachodnim horyzon
tem - mówi Lech Palczewski, astro
nom amator ze Szczecinka.
- Przez półtorej godziny świeci

bardzo intensywnym blaskiem na tle
zodiakalnego gwiazdozbioru Kozio
rożca. Tym śposobem większość
z nas bierze planetę naszego Układu
Słonecznego za biblijną Gwiazdę Be

tlejemską, która Trzem Mędrcom
wskazała drogę do miejsca narodzin
Chrystusa.
Wenus jest prawie tak samo duża
jak Ziemia, ale należy do tzw. planet
wewnętrznych poruszających się
po orbicie bliżej Słońca. Teraz jest od
dalona od nas o ponad 200 milionów
kilometrów i znajduje się prawie
po drugiej stronie Słońca i będzie kró
lować
na
wieczornym
niebie
do czerwca 2004 roku.
Cóż jeszcze ujrzymy na wigilijnym
niebie? Wenus zajdzie szybko i zastą
pi ją Mars świecący przez pierwszą
połowę nocy na południowym niebie.
Po sierpniowym zbliżeniu do Ziemi
(największym od 60 tysięcy lat) Czer

Ośrodka Badania Opinii Publicz
nej. „Wesołych świąt' życzy się
tym częściej, inv więcej dzieci
jest w domu respondenta. Tę
formulę upodobały sobie także
osoby młode (do 29. roku życia),
badani z wykształceniem zasad
niczym zawodowym, uczniowie
i studenci oraz Polacy wierzący,
Ń
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życzy innym tylko 3 proc. roda
ków, a „mocy prezentów” - 2
proc. Jedna trzecia Polaków (37
proc.) obdarowuje innych życze
niami „Spokojnych Świąt”, (pap)

G

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że

w dniu 22 grudnia 2003 r., w wieku 20 lat,
T*

m

odeszła od nas na zawsze

netę to zobaczyć można jego pier
ścienie będące obecnie w maksymal
nym odchyleniu północnym - mówi
Lech Palczewski.
Około godziny 22 wzejdzie Jowisz
- największej planety naszego Ukła
du wypatrujmy poniżej gwiazdozbioru
Lwa. Przy pomocy lunety dojrzymy
tarczę planety i cztery największe
księżyce Jowisza
(r)
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Czytelnik

z

Kołobrzegu.

- Cieszę się, że Rzecznik Praw

Obywatelskich zaskarżył ustawę
o biopaliwach. Z góry było wiadomo,
że nie daje ona właścicielom możli
wości wyboru. Dziwię się, że ustawę
w takim kształcie podpisał prezy
dent Kwaśniewski.
<<K)

Ojciec

BILANS
lecz niepraktykujący. Na „zdro
wych” świętach szczególnie za
leży osobom w wieku 30-39 lat
i ponad 60 lat oraz emerytom
i rencistom. Najmniej w naszym
społeczeństwie popularne są
formuły podkreślające material
ny aspekt świąt: życzenia „boga
tego Mikołaja” składa tylko 4
proc. Polaków. .^Obfitych Świąt”

zbioru Ryb. Nad wschodnim horyzon
tem, w gwiazdozbiorze Bliźniąt, doj
rzymy Saturna, który zbliżając się
do opozycji względem Słońca, świeci
jasno przez całą noc.
- Jeżeli mamy choć niewielką lu

ROZMOWA DNIA
memu Franciszkowi chodziło o jak
najwierniejsze ukazanie człowie
czeństwa Chrystusa.
- Co z pozostałymi elementami
szopki?
- Zgodnie z tym, co głosi Pismo
Święte o przyjściu na świat Chrystu

PIOTR KONOPKO

proc. Polaków z okazji
Bożego Narodzenia
życzy swoim bliskim,
przyjaciołom i znajomym „Weso
łych Świąt”, a 69 proc. - „Zdro
wych Świąt” - wynika z sondażu

wona Planeta oddala się od nas i po
woli jej jasność maleje na tle gwiazdo

■ Roman ze Sławna: - Jakiś
czas temu, przeciwniczka utworze
nia województwa środkowopomor
skiego powiedziała, że Słupsk, bę
dąc pod dawnymi rządami Koszali
na,
niczego
dobrego
nie
doświadczył. Otóż jako budowlany
powiem, że ta pani mija się z praw
dą. Rzeczywiście wtedy w Koszali
nie powstał Kazel i fabryka Lamp,
ale w Słupsku wybudowano Alkę,
Sezamor, Kapenę, Pomorzankę czy
kino Milenium. Nie da się więc
ukryć, że dostali dużo. Szkoda, że
są tam ludzie, którzy tych dobrych
czasów dla miasta już nie pamięta

franciszkanin opiekujący się
szopką bożonarodzeniową
w parafii pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Koszalinie

Szopka świętego
Franciszka
- Kto I kiedy wymyślił szopkę?
- Tradycja budowania szopek
narodziła się w średniowieczu.
A osobą, która stworzyła pierwszą
szopkę był twórca naszego zako
nu - święty Franciszek z Asyżu.
Pierwsza szopka nie była specjal
nie przygotowana. Święty Franci
szek spotykał się na modlitwach
z ludźmi, którzy przychodzili
do niego ze swoimi zwierzętami.
Rozmawiali o narodzinach Chry
stusa i powoli zaczęli odtwarzać
atmosferę tamtej chwili.
- Skąd wzięła się nazwa szopki?

- Zapewne od miejsca narodzin
Jezusa i spotkania przy żłóbku,
w szopie. W prawdziwej szopce nie
może więc zabraknąć zwierząt, któ
re tam przebywały, a więc osiołka,
baranka, kurek czy kaczuszek.
A centralne miejsce zajmuje zawsze
święta rodzina. Rolę Marii, Józefa
i Jezusa odtwarzali już współcześni
świętego Franciszka. Zresztą sa

sa, w szopce pojawiają się postaci
pasterzy, trzej królowie z darami
i prowadząca ich do Betlejem
gwiazda, a także chóry aniołów i in
ne elementy religijne. Dzisiejsze
szopki rozrastają się do gigantycz
nych rozmiarów i niektóre zatracają
swój charakter, przez nagromadze
nie całkiem przypadkowych figurek.
- Czy dziś ktoś Jeszcze Interesuje
się drewnianą szopką?
- Oglądać szopkę przychodzą
przede wszystkim dzieci, które przy
ciągają ze sobą rodziców. To wła
śnie najmłodsi są zafascynowani
poruszającymi się postaciami i mi
gającymi światełkami. W oczach
dzieci oglądających szopkę widać
prawdziwy zachwyt.
.
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Wigilia i święta w pracy

REGION

Bezpieczne święta

Opłatek bez rodziny

Kilkuset policjantów będzie pilnowało
bezpieczeństwa na drogach podczas
świąt. Ponadto w pociągach i na dwor
cach pojawią wzmożone patrole Służby
Ochrony Kolei.

Wielu policjantów, lekarzy, strażaków, kolejarzy oraz żołnierzy spędzi Wi
gilię i święta w pracy. Tam też wspólnie zasiądą do wigilijnych wieczerzy.

- Podczas świąt będą pracowali

prawie wszyscy funkcjonariusze ru
chu drogowego. Zwrócimy szcze
gólną uwagę na przekraczanie
prędkości oraz na samochody z ob
cymi rejestracjami - zapowiada
kom. Krzysztof Duszkiewicz, na
czelnik stupskiej drogówki. Policjan
ci twierdzą, że w święta nie chcą ka
rać kierowców wysokimi mandata
mi, dlatego apelują o ostrożność. -

SłOdkO głos Pomorza
fortunka
Prezentujemy laureatów
Pani Janina Ciachla ze Słupska
Wygrała „świąteczne słodycze”. Jest stałą uczest
niczką naszych loterii i od czasu do czasu los się
do niej uśmiecha. - Jest to moja trzecia nagroda. Każ
da z nich sprawia mi radość - powiedziała laureatka.
Swoją nagrodę odebrała tuż przed świętami i jak po-|
wiedziała - była to miła niespodzianka. Pani Janina
na święta wybierała się do mamy, a tam jest gromad-1
ka dzieci, miała więc dla nich słodki poczęstunek. Tyl-1
ko do końca grudnia codziennie (oprócz dni wolnych) I
na parterze redakcji (biuro ogłoszeń) w Koszalinie I

Kierowcy powinni jeździć z prędko
ścią, która umożliwi im zapanowa
nie nad pojazdem. Z powodu oblo
dzenia powinniśmy zwiększyć odle
głość
od
poprzedzającego
samochodu
oraz
zwalniać
przed przystankami i przejściami dla
pieszych - radzi Duszkiewicz: Obowiązuje
nowy
taryfikator
mandatów i policjanci nie mogą się
już litować nad piratami drogowymi.
Chciałbym również złożyć wszyst
kim kierowcom najserdeczniejsze
życzenia świąteczne, oby mieli tyle
samo powrotów ile wyjazdów.

i naszych oddziałach można kupić wydanie „Głosu Pomorza” z regulaminem
i kartą konkursową. Przypominamy, że grając na dowolnej ilości kart, zwięk
sza się swoją szansę na wygranie nagrody.
(tg)
Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI

Samotne matki bez alimentów

Bolesne cięcie

Nad bezpieczeństwem pasaże
rów będą czuwali funkcjonariusze
SOK. Na dworcach i w pociągach po
jawią się wzmożone patrole. - Na-

szytb celem jest zatrzymywanie j

Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI

SLD zafundował samotnym matkom
prezent pod choinkę - twierdzi opo
zycja. Prezydent podpisał ustawę li
kwidującą Fundusz Alimentacyjny.
Oznacza to, że od przyszłego roku
samotni rodzice zamiast alimentów
będą dostawać 170 zł miesięcznego
dodatku do zasiłku rodzinnego.

sprawców na gorącym uczynku - \ Mirosław Owczarek spęd/i Wigilię w pracy. Jeśli służba będzie spokojna, zje z kolegami skromną wieczerzę
mówi Włodzimierz Ganczar, naczel
i przełamie się opłatkiem.
nik SOK w Szczecinie. W świątecz- j
nej akcji udział weźmie ponad 120
funkcjonariuszy SOK, Straży Gra
nicznej i Żandarmerii Wojskowej.

Całą Wigilię wt pracy spędzi
aspirant sztabowy
Mirosław
Owczarek, oficer dyżurny Ko
mendy Miejskiej Policji w Słupsku.
Ze służby zejdzie dopiero późnym

(krab)

wieczorem. - Bliscy poczekają
na mnie z kolacją - mówi poli
cjant. - Wcześniej w pracy z kole

ZDARZENIA I WYPADKI

gami także zjemy matą wieczerzę
i przełamiemy się opłatkiem. Każ
dy z nas przyniesie jakieś potrawy
z domu.

Robotnik pod ścianą
CZŁUCHÓW. Ściana budowane
go przy ulicy Wołodyjowskiego do
mu jednorodzinnego runęła na 54letniego operatora dźwigu. Jan K.,
mieszkaniec
Chojnic,
układał

Noc wigilijną w pracy spędzi
aspirant sztabowy Irenuesz Ma
łecki, który przejmie służbę

mi. Niestety, slupszczanie piją na
wet w tym dniu. Jak powiedziała

żarnej w Bytowie służbę będzie
cały czas pełniło siedem osób. -

nam Emilia Adamiec, rzecznicz
ka słupskiej policji, podczas tego
rocznych świąt Bożego Narodze
nia będzie pełniła służbę większa
liczba patroli niż w latach po

Jeśli komuś wypada dyżur w Wi
gilię, to niestety nie może uczest
niczyć w wieczerzy z rodziną -

przednich. - Nie mogę powie

Nasi strażacy kolację przygotowu
ją sobie w pracy. Sami gotują po
trawy. Co roku odwiedza ich ko
mendant, czasem rodziny. Oczy
wiście, wszystko zależy od tego,
czy będzie tego dnia spokój.

dzieć dokładnie, ilu ludzi będzie
na służbie - podkreśla rzecznicz
ka. - Jednak miasto będzie za
bezpieczone. Ma to nie tylko
związek z dniami wolnymi, lecz
także z zagrożeniem terrorystycz
nym w naszym kraju.

przy pomocy dźwigu płyty stropowe.
Po zakończeniu pracy, gdy porząd
kowano sprzęt, na mężczyznę upa
dla jedna ścian. Przygniecionemu
54-latkowi pospieszyli na pomoc in
ni robotnicy. W szpitalu lekarze
stwierdzili złamanie pokrywy czasz
ki, ale życiu pacjenta nie zagraża
niebezpieczeństwo. Jerzy Adam

po Owczarku. - Zawsze na służ

czyk, rzecznik policji: - Dlaczego

Znani adwersarze składają sobie życzenia

bę wigilijną przynosimy ryby i ja
kieś wymyślne sałatki - twierdzi
Małecki. - Jednak nie liczyłbym
na spokojną noc. Rok temu mieli
śmy mnóstwo interwencji związa
nych z awanturującymi się pijany

doszło do wypadku, czy zachowano
rygory BHP i czy pracownik byl le-'
galnie zatrudniony ustali Państwowa
Inspekcja Pracy. Roboty wykonywa

Choć bożonarodzeniowa tradycja ła
mania się opłatkiem powinna zbliżać,
a nie dzielić, nie wszyscy potrafią za
pomnieć o wzajemnych pretensjach
i żalach. Zapytaliśmy więc kilku zna
nych adwersarzy, czego życzyliby so
bie z okazji tegorocznych świąt.

AKCJA
„GŁOSU POMORZA”

Wystaw cenzurkę
Trochę piątek i czwórek, ale też
dwójki i jedynki otrzymali na razie
burmistrzowie i wójtowie z regionu
słupskiego od naszych czytelników.
Ńa razie nie możemy przewidzieć,

Robert Strąk, poseł Ligi Pol
skich Rodzin nie miałby nic prze
ciwko, by podzielić się opłatkiem
z prezydentem Słupska Maciejem
Kobylińskim. - Jako katolik ży

kto w tej samorządowej klasie bę- i czyłbym mu dużo zdrowia, błogo
dzie prymusem, a kto zasiądzie j sławieństwa Bożego i spełnienia
w oślej ławce. Może liderem zosta
najskrytszych marzeń. Bo jak każ
nie Halina Klińska, burmistrz Łeby?
dy człowiek jest naszym bliźnim A może burmistrz Miastka Roman
nie kryje parlamentarzysta. - Na
Ramion? Niedobrze wygląda na ra
tomiast w kwestiach politycznych
zie ocena burmistrza Bytowa Stani
życzyłbym panu prezydentowi, by
sława Marmołowskiego: osiem je
trzymał nerwy na wodzy i nie ob
dynek i tylko jedna piątka i czwórka.
rażał innych ludzi słowami niecen
Do 9 stycznia na stronach lokal- j zuralnymi. Chciałbym również, by
nych publikujemy cenzurki. Zachę
zrealizował przedwyborcze obiet
camy do oceniania wójtów i burmi- I nice.
strzów z całego regionu. Porówna
Z kolei Kobyliński życzyłby
my cenzurki, podliczymy stopnie j Strąkowi, by wykorzystał swoją
i opublikujemy ranking samorzą
energię do promocji miasta i po
dowców. Zapraszamy do uczestnic
prawy jego wizerunku. - Chciał
twa w naszej akcji.
bym również, żeby spędziI święta
E

K

r Ä
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Kolację wigilijną w pracy zje
dzą także pielęgniarki i lekarze. -

To już taka tradycja, że przynosi
my potrawy do pracy i wspólnie
zasiadamy do stołu - opowiada
Lucyna Piechowska, pielęgniar
ka oddziałowa z pogotowia ratun
kowego w Lęborku.
TOMASZ CZĘŚCIK

czenia te przysługują dziecku
w sytuacji, gdy sąd orzekł ali
menty, a rodzic ich nie płaci.
Maksymalna wysokość świad
czenia nie może przekroczyć 30
procent średniego wynagrodze
nia, czyli 618,60 zł.
Zdaniem rządu fundusz trze
ba było zlikwidować, gdyż
za bardzo obciążał budżet pań
stwa - w ubiegłym roku dopłata
do alimentów wyniosła 1,25 mi
liarda złotych. Powód? Choć
teoretycznie wypłacone alimenty
powinny być ściągane od dłużni
ka, to w praktyce ich egzekucja,
głównie z powodu rosnącego
bezrobocia, jest niewielka.
Przyjętą przez posłów usta
wę, mimo że o jej zawetowanie
zaapelowało Forum Kobiet Ka
tolickich
i
Rzecznik
Praw

Szczerze, ale z przekąsem

ła jedna z miejscowych firm budow
lanych.
(ram)

B

Wigilię w pracy spędzą rów
nież strażacy. Pożarnicy pełnią
służby 24-godzinne, więc ci, któ
rzy przyjdą do pracy w Wigilię ra
no, wyjdą do domu dopiero
w pierwszym dniu £wiąt. W ko
mendzie Państwowej Straży Po

mówi Stefan Pituch, zastępca
komendanta bytowskiej PSP. -

Fundusz Alimentacyjny zo
stał utworzony z myślą osobach,
które nie były w stanie wyegze
kwować zasądzonych alimentów
od drugiego z rodziców. Świad

w rodzinnej atmosferze, w atmos
ferze zdrowia, które jest koniecz
ne w wyczerpującej i nerwowej
pracy lidera LPR - mówi prezy
dent.
A jakie życzenia złożyłby komendant.słupskiej policji mł. insp.
Waldemar Fuchs radnemu Miro
sławowi Pająkowi, który zarzucił
mu brak operatywności i kiepskie
kierowanie komendą? - Zanim co

kolwiek powie, niech to wcześniej
sprawdzi. Bo to, co mówi, więcej
złego niż dobrego przynosi.
Pająk chciałby natomiast, by
komendant Fuchs na merytorycz
ne zarzuty odpowiadał meryto
rycznie. - Życzę mu również, by

nie kierował się zemstą i nienawi
ścią. Nie życzę mu natomiast żad
nych potknięć - zapewnia samo
rządowiec.
Jolanta Szczypińska, szefo
wa słupskiego PiS, która często
krytycznie wypowiadała się na te
mat postawy przewodniczącej Ra
dy Miasta Słupska Anny Boguckiej-Skowrońskiej, życzyłaby jej

Dziecka, podpisał prezydent.
Począwszy od maja przyszłego
roku osoby samotnie.wychowu
jące dzieci będą dostawały
na każde dziecko po 170 zł, ja
ko dodatek do zasiłku rodzin
nego. Będzie on przysługiwał
rodzinom, których dochód nie
przekracza 504 zł lub 583 zł
w rodzinie z dzieckiem niepeł
nosprawnym.
Likwidacja funduszu zbulwer
sowała samotne matki. 26-letnia
Katarzyna,ze Słupska od dwóch
lat samotnie wychowuje trzylet
niego syna. Alimenty wypłaca jej
fundusz, gdyż były mąż jako
osoba bezrobotna nie ma żad
nych dochodów. - Obecnie do

staję 300 zł i ledwo wiążę koniec
z końcem - żali się kobieta. Za 170 zł nie przetrwam.
Alicja Roguszczak, kierow
nik Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ustce, nie
ma wątpliwości - likwidacja fun
duszu pogorszy sytuację samot
nych rodzin. - Najgorsze, że sa

motne matki, które gdzieś pracu
ją mogą mieć dochód wyższy niż
504 zł - uważa Roguszczak. W takiej sytuacji, kobiety te po
zbawione dodatku, będą maso
wo zgłaszać się do naszego
ośrodka.
JACEK CEGŁA

Święta oczami młodych

go, bo czasem odnoszę wrażenie,
że się go lęka - uważa Szczypiń
ska.
Mecenas Skowrońska nie ma
wątpliwości, jakie życzenia złoży
łaby Szczypińskiej. - Więcej roz

wagi w formułowaniu ocen poli
tycznych przeciwników - mówi
przewodnicząca.
Lech Wiszniowski, dyrektor
szpitala w Bytowie, któremu gdań
ski oddział Narodowego Funduszu
Zdrowia zaproponował 53 procent
wartości tegorocznego kontraktu,
szefowi oddziału życzyłby dużo
zdrowia. - Na szczęścia w Trój-

mieście jest więcej szpitali, niż
w naszym regionie - dodaje Wisz
niowski. - Chciałbym jeszcze, by
pan prezes miał na uwadze pa
cjentów z małych miast i wsi byłegowojewództwa słupskiego.
- Panu dyrektorowi Wiszniowskiemu życzę dużo wytrwałości
i zrozumienia dla innych - mówi
Henryk Wojciechowski, prezes
gdańskiego oddziału NFZ. - Bo

więcej odwagi. - Chciałbym, żeby

czasem to, co niesprawiedliwie,
okazuje się racjonalne i słuszne.

nie bała się się pana Kobylińskie

JACEK CEGŁA

Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI

iemal 900 prac nadeszło na konkurs „Boże Narodzenie w twórczości pla
stycznej dzieci i młodzieży” zorganizowany przez Muzeum Pomorza
Środkowego w Słupsku. Swoje prace (m.in. projekty kartek świątecznych,

N

podłaźniki, papeterie) nadesłali uczniowie i wychowankowie 35 szkół i pla
cówek oświatowych z województwa pomorskiego. Na zdjęciu: jedna z na
grodzonych prac, projekt kartki świątecznej Anety Laskowskiej z Gimnazjum
nf 2 w Słupsku.

Zmiany w słupskim SLD

A
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NAJLEPSZE OKNA
Wesołych, spokojnych
i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia,
oraz wiele radości i nadziei
w Nowym Roku 2004
Mieszkańcom Ustki
zyczą:
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Jan Olech

Jacek Graczyk

Przewodniczący

Burmistrz

Rady Miejskiej

Miasta Ustki
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...bez kitu!!!

solidna
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©©

Ireneusz Bijata zrezygnował z funkcji
wiceprzewodniczącego Rady Miej
skiej SLD w Słupsku. Powód: miał
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Nie miał czasu dla partii

SL814

W obecnej kadencji samo
rządowej Bijata został wice
przewodniczącym Rady Miej
skiej oraz szefem Klubu Ra
dych
SLD.
Jest
też
pełnomocnikiem
prezydenta
miasta ds. powołania lotniska
cywilnego w Redzikowie. Po
nad miesiąc temu wojewoda

pomorski powierzył mu kiero
wanie słupskim PKS-em.
- W odejściu Bijaty nie ma
żadnego podtekstu. Po prostu
nie miał już czasu na sprawowa
nie wszystkich funkcji - wyjaśnia
Władysław Piotrowski, sekre
tarz RM SLD w Słupsku.
Jego miejsce zajął Robert
Jakubiak, doktorant historii PAP
w Słupsku, nauczyciel historii
i wychowania fizycznego, trener
koszykówki.
(maz)
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Brodnica. - Mamo, przecież wrócę...

Król trefl
wciąż wolny
Amerykańscy żołnierze zatrzymali
w Bakubie - na północny wschód od
Bagdadu - trzech islamskich bojow
ników, blisko związanych z intensyw
nie poszukiwanym współpracowni
kiem Saddama Husajna - Izzatem
Ibrahimem ai-Durim.
.Zatrzymaliśmy trzech działaczy
ekstremistycznych organizacji religij
nych, znanych z powiązań z al-Durim”
- zakomunikował we wtorek w Baku
bie dowódca sil USA w tym mieście,
pik William Adamson.
Nie sprawdziły się ubieglotygodniowe doniesienia prasy arabskiej na te
mat zatrzymania al-Duriego, uważane
go za głównego współpracownika Sad
dama Husajna i obecnie - dowódcę
antyamerykańskiej partyzantki w Iraku.
W słynnej amerykańskiej talii kart, na
której umieszczono wizerunki ściga
nych saddamowców, jest królem trefl.
W ostatnim czasie w Iraku wielo
krotnie pojawiały się pogłoski o zatrzy
maniu bądź zabiciu Izzata Ibrahima
al-Duriego. Na początku grudnia ar
mia amerykańska zatrzymała nato
miast jego osobistego sekretarza.
Za pomoc w schwytaniu go Ame
rykanie wyznaczyli nagrodę w wyso
kości 10 min dolarów.

Puste miejsce
Posłali mu paczki, świąteczne życze
nia. Puste miejsce przy wigilijnym
stole miało być niejako dla niego,
symbolicznie. Już z nimi nie usiądzie.

jednym z nich, już w mundurze takim jak
noszą d z irackiej misji, Gerard siedzi na
motorowerze, na podwórku. - Dziesiąte
go sierpnia wyjechał. Już go więcej nie
widziałem... - spogląda zapłakanymi
oczami.

Podstawówka za płotem. Na prze
rwę mógł iść do domu, na śniadanie. Po
tem edukacja w Brodnicy, zawodówka.
Wykształcił się na mechanika, ślusarza
precyzyjnego. Żeby nie było problemów
z obsługą maszyn rolniczych. Nie migał
się, zaraz po szkole poszedł odsłużyć
wojsko. Okres rekrucki w Grupie, pod
Grudziądzem, potem już bliżej domu,
w 4 Pułku Chemicznym w Brodnicy.
W maju tego roku skończył służbę
w Brodnicy i dwadzieścia lat. Nadal jed
nak wojsko mu się marzyło. Tak jak
w chłopięcych latach, gdy rozciągali liny
w stodole i trenowali tam, z kolegami
z Pokrzydowa. Zręczność, siłę, wytrzy
małość. Ojciec nie chciał, żeby przedłu
żał, bo wiązało się to z wyjazdem do Ira
ku. Nie chciał, żeby tam jechał. Gerard
jednak wybrał Szczecin i służbę nadter
minową. - Na początku sierpnia przyje
chał na pożegnanie - ojciec wyciąga
zdjęcia z ostatnich kilku miesięcy. Na

Miała Ich troje
Była szczęśliwa, że wszystkich
wychowała jak należy. Data wykształ
cenie.
Najstarsza córka, Gabrysia, pracu
je w Brodnicy. Wioletta jeszcze studiu
je, w bydgoskiej Akademii im. Kazimie
rza Wielkiego. Są niewiele starsze od
Gerarda. Miały znakomitą więź rodzin
ną z bratem. A on był dumny z nich.
Elżbieta Wasielewska mogła uważać
się za szczęśliwą matkę. Dziś nie mo
że znaleźć dla siebie miejsca. Nawet
nie czuje lez spadających po policzku.
- Dzwonił niedawno, do mnie, do
Bydgoszczy - mówi Wioletta. - Cieszył

się, że na uczelni mi dobrze idzie. Każ
dą rozmowę kończył: do zobaczenia. Li
czył dni do przyjazdu.
- Też z nim rozmawiałam - wspomi
na matka. - Zapytałam, synku, chciał
byś już wrócić do domu? Przez chwilę

w słuchawce glos zamarł. Wreszcie po
wiedział: mamo, nie pytaj, przecież
wiesz. Jechał w tym konwoju, zaraz za
majorem Kupczykiem. Powiedział: ma
mo, strzelali do nas jak do kaczek. Kule
obok, w nasz samochód. Widziałem co
się działo z Kupczykiem. Strasznie to
przeżył. Wtedy powiedział, że pragnie
wrócić do domu wcześniej, nieważne
za czyje pieniądze. Ale na drugi, trzeci
dzień już mówił coś innego, że wróci ra
zem z wszystkimi. Wróci wcze
śniej...Nie wiem, chyba nie zdawał so
bie sprawy, że może zginąć.

Pot PAP

Jako kierowca jeździ! w konwojach.
W dzień i w nocy. Zazwyczaj w ochro
nie dowództwa. W prażącym słońcu,
gorącym piasku, pyle unoszącym się
spod kół. W misji stabilizacyjnej.

Izraelska armia weszła we wtorek przed świtem do
miasta Rafah w południowej części Strefy Gazy, na pograniczu
z Egiptem. W starciu z żołnierzami zginęło ośmiu Palestyńczyków podały palestyńskie źródła medyczne. Operacja stanowiła
prawdopodobnie akcję odwetową za zabicie kilka godzin wcześniej
w Gazie dwóch izraelskich oficerów. Do ataku na oficerów przyznały
się dwie radykalne organizacje palestyńskie - Islamski Dżihad
i związane z al-Fatah Jasera Arafata Brygady Męczenników Al-Aksy.
Na zdjęciu: izraelski żołnierz, niosąc zakrwawione ubrania, mija ciało
palestyńskiego bojownka.

Dwadzieścia hektarów
- Dobra ziemia - mówi ojciec, Eu
geniusz. - Sposobiłem go do pracy

w gospodarstwie. Miał je przejąć. Ile
kroć tylko miał urlop z wojska, jeszcze
w czasie gdy służył w Brodnicy, przy
jeżdżał, pomagał, nie trzeba go było
gonić. Sam wiedział co i gdzie.

Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Aleksij II, zgodnie
z tradycją, przesłał życzenia świąteczne papieżowi Janowi Pawłowi II.

BOGUMII. DKOGOKÓH

,Z całej duszy życzę Waszej Świątobliwości jasnych
bożonarodzeniowych dni, a także siły duchowej i cielesnej od Pana
naszego Jezusa Chrystusa” - napisał zwierzchnik rosyjskiej Cerkwi
prawosławnej.
*

ROSJA

77-letni prawnik Pranciskus Zalkauskas będzie

Moskwa czeka
na kontrakty

przewodniczył komisji, która ma zbadać zasadność zarzutów
w sprawie związków prezydenta Litwy Rolandasa Paksasa
z międzynarodowymi organizacjami przestępczymi. Od wniosków
komisji, które zostaną przedstawione do 13 lutego, będzie zależało,
czy parlament postanowi odsunąć prezydenta od władzy.

Przedstawiciel Kremla zdementował
we wtorek doniesienia, jakoby Moskwa
podjęła już decyzję o redukcji dwóch
trzecich irackiego zadłużenia. Rosja
„jest gotowa to rozważyć” pod warun
kiem, że rosyjskie firmy naftowe otrzy
mają kontrakty w Iraku - sprecyzował.
Goszcząca w Moskwie iracka dele
gacja z przewodniczącym Rady Zarzą
dzającej Abdulem Azizem al-Hakimem
na czele poinformowała w poniedziałek,
że Rosjanie proponują darowanie Ira
kowi 65 proc. zadłużenia. „Irakijczycy
najwyraźniej się pośpieszyli. W istocie
Rosja wyraziła zamiar rozważenia re
strukturyzacji irackiego długu w ramach
Klubu Paryskiego” - powiedział agencji
AFP anonimowy przedstawiciel Kremla.
Moskwa - wyjaśnił - „widzi jednak
ten problem w szerszym kontekście
i ma zamiar wykonać ten gest wobec
Irakijczyków tylko, jeśli jej interesy bę
dą respektowane. Chodzi o udział na
szych spółek w sektorze naftowym
w Iraku”. „To nie kwestia anulowania
ot tak sobie 65 proc. długu. Nie podję
liśmy jeszcze tej decyzji, jesteśmy go
towi dopiero ją rozważyć” - podkreślił
informator AFP.
Przed spotkaniem z iracką delega
cją prezydent Władimir Putin zadekla
rował w poniedziałek, że Rosja goto
wa jest zainwestować w Iraku do 4
mld dolarów. Źródła na Kremlu za
strzegały równocześnie, że Moskwa
łączy kwestię umorzenia Irakowi dłu
gów z rolą rosyjskich przedsiębiorstw
w przyszłych kontraktach irackich.

USA

Sklonowany jeleń
Naukowcy z amerykańskiego uniwer
sytetu Texas A&M ogłosili, że z po
wodzeniem sklonowali jelenia wirgińskiego. Ich zdaniem daje to nadzieję
na ocalenie metodą klonowania ga
tunków zagrożonych wyginięciem.
To pierwszy na świecie udany przy
padek sklonowania jelenia - podkreślili
badacze. Jelonek o imieniu Dewey
przyszedł na świat w maju, ale informa
cji tej nie ujawniano, czekając aż bada
nia genetyczne z całą pewnością po
twierdzą, że zwierzę jest klonem. „Dewey rozwija się normalnie i wygląda na
to, że jest zdrowy” - cieszy się się
przedsięwzięcia, dr Mark Westhusin.
Dewey to genetyczna kopia jedne
go z bardziej okazałych teksańskich
okazów jelenia wirgińskiego. Próbki
materiału genetycznego pobrano ze
skóry zwierzęcia. Liczbę żyjących
w USA jeleni wirgińskich szacuje się
na 5 min sztuk i mimo polowań nic nie
wskazuje, że grozi im zagłada. Nie
mniej teksańscy naukowcy są zdania,
że udane sklonowanie ssaka z rodzi
ny jeleniowatych dobrze wróży zasto
sowaniu tej metody dla ocalenia nie
których ginących gatunków.
(PAP)

Belgia wyraziła we wtorek przekonanie, że państwa Unii
Europejskiej osiągną kompromis w sprawie przyszłej unijnej konstytucji
przed końcem przyszłego roku. „Obawiam się również, że Unia nie
osiągnie porozumienia w sprawie Traktatu Konstytucyjnego podczas
prezydencji irlandzkiej (w pierwszej połowie przyszłego roku). Ale jestem
gotów założyć się, że my wszyscy - pod koniec 2004 roku, za prezydencji
holenderskiej - wesprzemy tekst, który będzie bliski Konwentowi” oświadczył sekretarz stanu do spraw europejskich Jacques Simonet.

Co najmniej trzy osoby zginęły w trzęsieniu ziemi o sile 6,5
stopnia w skali Richtera, które nawiedziło środkową Kalifornię - podał
Reuter, cytując miejscowe władze. Według wstępnych ocen, straty
materialne nie są duże. Od San Francisco do Los Angeles zakołysaly
się wysokie budynki, a kilkadziesiąt tysięcy osób przejściowo byk)
pozbawionych prądu. Trzy ofiary śmiertelne znaleziono w gruzach
zawalonego budynku w miejscowości Paso Robles.
- To zdjęciejest zrobione 3011 m od naszej bazy - Gerard (w środku, wśród młodych Irakijczyków z Karbali) napisał
na odwrocie. - Poczęstowali nas owocami Byty bardzo słodkie. Trzymajcie się wszyscy, do zobaczenia, na razie!

Wielka Brytania, Francja i Niemcy zamierzają nasilić
presje na Syrię w sprawie likwidacji broni masowej zagłady, terroryzmu
i Iraku - podał wtorkowy londyński „Guardian”. Europejska inicjatywa
następuje w momencie, gdy Damaszek w coraz większym stopniu
znajduje się na cenzurowanym, przede wszystkim po niedawnej
spektakularnej deklaracji Libii w sprawie rezygnacji z broni masowej
zagłady - pisze brytyjski dziennik.

IRAK. Nieszczęśliwy zbieg okoliczności przyczyną wypadku w Karbali

Złamane zasady
Przyczyną wypadku, w wyniku którego
zginął w poniedziałek w Karbali polski
żołnierz, starszy szeregowy Gerard
Wasielewski było złamanie zasad bez
pieczeństwa w obchodzeniu się z bro
nią - powiedział we wtorek dowódca
stacjonującej w Karbali polskiej bry
gady, gen. Marek Ojrzanowski.
Jak poinformował polski lekarz
wojskowy, oba doznane przez żołnie
rza postrzały były śmiertelne.
Została złamana elementarna za
sada, której uczy się żołnierzy od sa
mego początku - zasada ostrożnego
obchodzenia się z nabitą bronią - pod
kreślił gen. Marek Ojrzanowski. Jego
zdaniem wypadek należy ocenić jako
nieszczęśliwy zbieg okoliczności.
„Śledztwo rozpoczęło się natych
miast po zdarzeniu. Prokurator i żan
darmeria wojskowa zostały natychmiast
powiadomione, śledztwo trwa. Od de
cyzji prokuratora zależy, kiedy żołnierz,
którego broń wypalüa, wróci do Polski" -

oświadczył, gen. Ojrzanowski, „Mamy
tutaj zespół psychologów i lekarzy, któ
rzy zajęli się żołnierzem, który spowo
dował niekontrolowany wystrzał” - do
dał gen. Ojrzanowski.

Rozległy uraz czaszki
Jak poinformował lekarz, który
przeprowadził operację rannego, cala
akcja ratunkowa, którą podjęto mimo
beznadziejnej sytuacji, trwała 20 minut.
„Odniósł bardzo rozległy uraz
czaszkowo-mózgowy
na
skutek
dwóch ran postrzałowych głowy; w za
sadzie każda z tych ran była raną
śmiertelną" - powiedział we wtorek le
karz, mjr Dariusz Żurek.
Wstępnie wiadomo, że w środę
przed południem w Karbali odbędzie
się ceremonia pożegnania polskiego
żołnierza.

Pułkownik przypomina

Desygnowany na premiera Chorwacji lvo Sanader
przedstawił we wtorek rano w parlamencie program swego
mniejszościowego gabinetu, nad którego zatwierdzeniem wyłoniony
w listopadowych wyborach Śabor będzie głosował w ciągu dnia.

nego Wojska Polskiego, pik Zdzisław
Gnatowski, przypomniał, iż służbę pa
trolową lub inną pełni się z bronią,
w której cała amunicja znajduje się
w magazynku. Bez wyraźnej potrzeby
nie wolno przeładowywać broni, czyli
wprowadzać naboju do komory zam
kowej, co jest niezbędnym warunkiem
strzału.
Po powrocie z zadania broń rozłado
wuje się i sprawdza, wykonując po wyję
ciu magazynka strzał kontrolny do wy
znaczonego punktu. Czynność ta odby
wa się pod nadzorem odpowiedzialnego
za wartę bądź patrol dowódcy.
Broń przechowywana jest bez
amunicji, magazynowanej w oddziel
nym depozycie. Złamanie tych zasad
spowodowało śmierć polskiego żoł
nierza w Iraku. Stosowne organy do
konają oceny zaistniałej sytuacji
i przedstawią wnioski w tej sprawie głosi komunikat rzecznika SG WP.

W wydanym we wtorek komunika
cie rzecznik prasowy Sztabu General

Sanader, przywódca nacjonalistycznej Chorwackiej Wspólnoty
Demokratycznej (HDZ) jako priorytety swego rządu wymienił
członkostwo w Unii Europejskiej i NATO do końca kadencji gabinetu
oraz rozwój gospodarczy i społeczny w stabilnych warunkach.

Turecki minister spraw zagranicznych Abdullah Gul
stanowczo opowiedział się przeciwko podejmowaniu kroków, które
mogłyby zagrozić integralności terytorialnej Iraku. Była to odpowiedź
Turcji na propozycję irackich Kurdów, którzy chcą - nie czekając na
nową konstytucję Iraku - wprowadzić w kraju ustrój federalny
i zwiększyć swoją autonomię.

Rząd Korei Południowej podjął decyzję o likwidacji
prawie miliona kurcząt i gęsi, co ma przyczynić się do opanowania
rozszerzającej się epidemii tzw. ptasiej grypy. Wirus powodujący ptasią
grypę może też okazać się groźny dla ludzi.

(PAP)

USA. Wyrzutnie rozmieszczone wokół Waszyngotnu

Ludzie, nie bójcie się!
Wokół Waszyngtonu zaczęto roz
mieszczać wyrzutnie pocisków zie
mia-powietrze, w regionie Nowego
Jorku policja stanowa patroluje po
ciągi podmiejskie, a na lotniskach
w USA wydłużyło się czekanie przy
bramkach kontrolnych - wszystko
w związku z podwyższeniem stopnia
alarmu antyterrorystycznego.
Jednak rząd wezwał Ameryka
nów, aby mimo to nie zmieniali pla
nów świątecznych. W poniedziałek

wieczorem, po spotkaniu z człon
kami Rady Bezpieczeństwa Kraju,
prezydent George W. Bush za
pewnił swych rodaków, że „władze
wszystkich szczebli dokładają
wszelkich starań, aby chronić oby
wateli Stanów Zjednoczonych”.
Uczestnicy spotkania dokonali
przeglądu środków bezpieczeństwa
zastosowanych w związku z „po
marańczowym” alarmem na lotni
skach, mostach, w portach, elek
trowniach atomowych i innych

obiektach, które mogłyby być celem
ataku terrorystów. Członkowie Ra
dy uznali, że choć wywiad sygnali
zuje, iż terroryści z Al-Kaidy, siatki
Osamy bin Ladena, mogą przygo- j
towywać wielkie zamachy w USA ;
i na świecie, Amerykanie powinni
zachowywać się normalnie.
„Jeśli planujecie wyjazd na i
święta, jedźcie. Nie zmieniajcie
planów” - zaapelował minister
bezpieczeństwa kraju Tom Ridge.

i

(PAP)

i

Fol. PAP

Na zdjęciu przez szybę pancerną: Mladjan

Micić (w środku)
w towarzystwie srażników więziennych na sali sądowej w Belgradzie w
drugim dniu procesu domniemanych sprawców śmiertelnego zamachu
na premiera Serbii Zorana Djindjicia. O zorganizowanie
„przestępczego spisku" na życie Djindjicia oskarżonych jest 36
członków znanego z licznych porwań i zabójstw „klanu zemuńskiego”
(od nazwy miasta Zemun) oraz funkcjonariuszy elitarnej jednostki
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Mieszkańcowi Ziewii słupskiej wszystkiego najlepszego
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Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
przepełnionych spokojem , miłością
i rodzinnym ciepłem oraz wielu sukcesów
w nadchodzącym 2004 r.
Pracownikom Przedsiębiorstwa
C/ospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
BH/1477

w Słupsku
oraz
ich Rodzinom

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
tyczymy wszelkiego
błogosławieństwa Boicgo,
dni pełnych radości
i nadziei, pokoju i ciepła.
A Nowy Rok Pański
niech wszystkim
ześle wiele łask Botyck.
Radny Wojewódzki
Lesław Orabarciyk

m

zyci

l;adeuśzsl<U)per
7arż
JjrezesZfrzfldu
SL145903

Przedsiębiorstwo Państwowej
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Świąt Bożego Narodzenia
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Nowego 2004 Roku
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SŁUPSK, USTKA, KĘPICE, DAMNICA, DĘBNICA KASZUBSKA, GŁÓWCZYCE, KOBYLNICA, POTĘGOWO, SMOŁDZINO

ORDYNATOR DZIĘKUJE
SŁUPSK. 80 tysięcy złotych
- tyle udało się zebrać na wypo
sażenie pracowni endoskopowej
dla szpitala. Zbigniew Grzy
bowski, ordynator oddziału chi
rurgii naczyniowej, dziękuje
wszystkim, którzy dokonali na
wet najmniejszej wpłaty. Za te
pieniądze
zostanie
kupiona
część sprzętu endoskopowego,
pozwalającego bezinwazyjnie
leczyć różne schorzenia.
(law)

słupsk.

głos Pomorza
www.glos-pomorza.pl

POGODA W REGIONIE

Nowe autobusy dla MZK
dzisiaj

Scania na ulicach

0°C
1025 hPa

>

«

W ciągu dnia stopniowy wzrost
zachmurzenia. Temperatura od
-2 st. C do 0 st. C. Wiatr
umiarkowany, południowozachodni do 25 km/h. Ciśnienie
1028 hPa (771 mm Hg).

wiatr: 25 km/h

Przemówienia, sztuczne ognie i dziesiątki balonów wypuszczonych
w powietrze, tak wyglądało uroczyste przejęcie przez słupski Zakład
Komunikacji Miejskiej ośmiu nowych autobusów Scania, które już
od dziś jeżdżą po mieście.

jutro 4°C

w nocy O C
1023 hPa

1018 hPa

'A'
wiatr: 25 km/h

wiatr: 35 km/h

DZISIAJ

Przy wigilijnym stole
SŁUPSK. Osoby bezdomne, samotne
i w trudnej sytuacji materialnej mogą
liczyć na poczęstunek podczas Wigi
lii organizowanych przez placówki
opiekuńcze.
■ Dzisiaj o godz. 12 rozpocz
nie się Wigilia w schronisku dla
bezdomnych
mężczyzn
przy ul. Leśnej. Mężczyźni, któ
rzy się zgłoszą do schroniska
mogą liczyć na odzież i krótki
nocleg.
■ O godz. 12 Wigilia rozpocz
nie
się
w
noclegowni
przy ul. Przemysłowej. Zasta
wiony stół będzie czekał na bez
domnych mężczyzn przez dwa
świąteczne dni.
■
Kobiety
bezdomne
i w szczególnie trudnej sytuacji
PCK zaprasza dzisiaj na Wigilię
o godz. 16 do Domu Interwencji
Kryzysowej przy ul. Wolności.
■ O godz. 10.30 w stołówce
przy ul. Jaracza rozpocznie się
Wigilia organizowana przez
MOPR. Znajdzie się na niej kilka
miejsc dla osób w szczególnie
trudnej sytuacji.
(lir)

Osiem nowych autobusów
wyprodukowanych przez Scanię
w Słupsku zakupił Urząd Miejski
i MZK. Uroczyste przekazanie
odbyło się na placu Zwycięstwa.
- To prezent pod choinkę dla
słupszczan - mówił Maciej Ko
byliński, prezydent miasta. No
we autobusy kosztowały siedem
i pół miliona złotych, z czego
cztery miliony przekazał ratusz.
Scania OmniCity to nowocze
sny autobus niskopodłogowy
z trzema parami drzwi. Brak
stopni znacznie ułatwi wejście
z
wózkiem,
czy
rowerem.
W oczy rzuca się przestronne
i estetyczne wnętrze oraz duże
okna. Wielki świecący numer
i ulica, na którą jedzie autobus,
są widoczne z daleka, co będzie
ułatwieniem
dla
starszych
słupszczan. Dodatkowe zalety
OmniCity to łatwe manewrowa
nie, niewielkie zużycie paliwa
i wentylacja. W środku znajduje
się również system głośnomówiący, który informuje pasaże
rów o kierunku jazdy.
- Autobus jest też bezpiecz
niejszy, ma m.in. tarczowe ha
mulce z systemem ABS, który
pozwala na płynną i komfortową
jazdę - mówi Marcin Grzybiński, rzecznik MZK

REPORTER GŁOSU
Państwa sygnały I opinie przyjmuje dziś
w godz. 10-13 Zbigniew Marecki
zmareckl@glos-pomorza.pl

tel. 840 25 74
ZDANIEM CZYTELNIKÓW

Fot. SŁAWOMIR ŻABICK1

Już od d/iś będziemy jeździli wygodniej. Osiem nowych Scanii będzie
kursowały po ulicach Słupska.
Słupszczanie, którzy przybyli
na plac mogli obejrzeć wnętrze
autobusu oraz przetestować wy
godne siedzenia. - Wszystkie

autobusy powinny tak wyglądać
- uważa pani Maria, która jako

jedna z pierwszych mogła się
przejechać nową Scanią. Już
dziś autobusy pojawią się na uli
cach, będą kursowały na liniach
2,8,9,16.
PIOTR KAWAŁEK

PRACA CZEKA
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
przy ul. Leszczyńskiego 8, tel. 84575-29, proponuje oferty pracy:
■ operator tokarek sterowa
nych numerycznie z praktyką Praca w Koszalinie, Firma Tu-Pol Tuchenhagen sp. z o.o., Ko
szalin ul. Bojowników o Wolność
i Demokrację 9R, tel. 094-34675-48
■ sprzedawca obuwia - wykszt. średnie najchętniej obuwni
cze, doświadczenie w handlu
obuwiem, znajomość obsługi
kas fiskalnych, niekaralność Fabryka Obuwia Alaka S.A.,
ul. Grottgera 15, tel. 843-35-04
wew. 38, CV+ list motywacyjny
należy składać w Dziale Kadr
i Płac
■ główny mechanik o spe
cjalności chłodnictwo - wykszt.
wyższe mechaniczne z prakty
ką, uprawnienia energetyczne,
nadzór nad urządzeniami tech
nicznymi - Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe Korab
SA, Ustka, ul. Westerplatte 4,
kontakt osobisty
■ sprzedawczyni art. spo
żywczych - aktualna książeczka
zdrowia, minimum sanitarne Firma ANEX Ustka, ul. Grun
waldzka 10, tel. 814-46-26
■ recepcjonistka - wykszt.
minimum średnie ze znajomo
ścią języka angielskiego lub nie
mieckiego - Hotel Słupsk,
ul. Poznańska 11, kontakt osobi
sty n spawacz w osłonie C02
z uprawnieniami (operator wóz
ka widłowego) - Firma Se
emann, Kobylnica, ul. Młyńska
50, tel. 842-96-06.
(teb)
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PREZENT,®

,
dla dziecka

Obdarowują najmłodsi
Do słupskiej redakcji przychodzi
coraz więcej osób z prezentami,
które wręczymy najuboższym dzie
ciom.

Z torbą maskotek i słodyczy
odwiedziła nas Agnieszka Za
błocka z trzyletnim synkiem
Kacperkiem. Chłopiec od siebie

dołożył,gitarę-zabawkę. - Po

Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI

(wysł. tigncs)

ŚLADEM PUBLIKACJI

Nie był oficerem
W związku z opublikowanym wczoraj
w .Głosie Pomorza” materiałem pt. .Ro
żen polityczny”, otrzymaliśmy pismo

dynie, że pełni funkcję wiceprze
wodniczącego sejmowej Komisji
Obrony Narodowej. Nic mi nie wia-

od posła Roberta Strąka.

dpmo, aby po%gł Sieńko byt byłym
oficerem WP.
RobertI Strąk
f
słupski poseł Ligi Polskich Rodź
toddn.
Od autora: Poseł Strąk ma ra
cję. Za pomyłkę przepraszam obu
parlamentarzystów.

W audycji „Rożen Polityczny",
której skrót opublikował „Głos Po
morza” 23 grudnia 2003 roku, nie
użyłem sformułowania, że pan posei
Jan Sieńko jest byłym oficerem
Wojska Polskiego. Powiedziałem jeR

E

K

i

A

W

JACEK CEGŁA

A

wiedział, że prezenty będą dla
innych dzieci i pomagai wybie
rać zabawki - opowiada pani
Agnieszka. Tego samego dnia
przyszedł Piotr Myrdzio, ojciec
czteroletniej córki. - Podzielimy
się z innymi dziećmi - zapowie
dział ofiarodawca.
Wszystkim serdecznie dzię
kujemy za prezenty. Będziemy je
zbierać jeszcze w styczniu. Cze
kamy na zabawki i książki w do
brym stanie. Można je przynosić
do naszej redakcji w dni po
wszednie w godz. 10-14 lub
w innym terminie, po wcześniej
szym ustaleniu. Informacji udzie
la red. Małgorzata Budnik-Żabic-

Agnieszka Zabłocka z synkiem obdarowali najmłodszych.

■ Czytelniczka z ul. Władysława IV 13: - Pewnego dnia wyj
rzałam przez okno i zobaczyłam, że na wprost naszego bloku bu
dowany jest śmietnik. Zadzwoniłam do ZBK, ale nic mi nie powie
dzieli. To jest karygodne, żeby kolo ulicy, między blokami, ustawiać
śmietnik. Kiedyś stal na placu kolo centrum handlowego Pod Wie
żą i nikomu to nie przeszkadzało. Dlaczego teraz my mamy wą
chać te przykre zapachy?
■ Mieszkanka ulicy Niedziałkowskiego 3: - To co dzieje się
na naszej klatce, to koszmar. Pokradzione klamki, powybijane szy
by, rozmontowane poręcze, pomazane ściany - po prostu zdewa
stowana klatka. Złapaliśmy łobuzów i zadzwoniliśmy po policję, ale
zdążyli uciec przed ich przyjazdem. Wiemy kim są, ale nie możemy
nic zrobić. Oni czują się bezkarni i dalej dewastują klatkę. Dlaczego
nikt nie może zrobić z nimi porządku?

SKODĘ
SPRZEDAJEMY
i SERWISUJEMY

AUT0SŁUPIA
SŁUPSK/BOLESŁAWICE, uL. SEZAMKOWA 7

tel. (059) 84 85 900 do 920

ka, tel. 842 42 60. Kto chce
wpłacić pieniądze, może je prze
kazać na konto akcji: PKO BP
I/O
Słupsk
39
10204649
102480037 z dopiskiem „Pre
zent dla dziecka”.
(law)

sydkraft
ec stupsk
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Sydkraft EC Słupsk Sp. z o.o. w Słupsku planuje

"Podnieś rękę, Hoże Dziecię, bbogosfow Ojczyznę mdą
w dobrym razie, w dobrym bycie wspiera) Jej sdę swą sitą"

w m-cu czerwiec

lipiec 2004 r. budowę miejskiej sieci

cieplnej od ul. Leśnej do realizowanych budynków mie
szkalnych wielorodzinnych przy ul. Grzybowej w Słupsku.

m

*

W związku z tym Informujemy właścicieli budynków re

Z okazji Świąt 'tfąrodsettia Tańskiego

alizowanych w obrębie ulic: Dębowa, Olchowa, Gdyń
ska, Konwaliowa, Żurawinowa, Borówkowa, Poziomko

WSZM

wa o możliwości dostawy ciepła na cele c.o. i c.w.u. od
przyszłego sezonu grzewczego.

wiek wzajemnej źyczłiwosci,
a 'Bate ‘Dzięcię 6fogosłauń i obdarzy obfitymi łaskami

iając okna u nas
sz wiedział,
e zamówić
łrantowana

SOKA JAKOŚĆ

Zwracamy się również do mieszkańców niżej wy
mienionych ulic z propozycją podłączenia do miejskiej
sieci cieplnej:

w 'Mtmhfm 2004 roku.
'J\[iecft w tym 7{gwym Ppku spełniają się wszystkie
•Państwa nadzieje i marzenia. Wszystktyo, a) najlepsze!

iPrezydent Miasta Słupską

•Przewodnicząca pady 'Miejskiej

Madej 9(pSyChiskj

Anna 'Bogucką -Skounońską

Sułkow

go, Krzywej, Traugutta, Sikorskiego, Jasnej, Kościuszki,
Na wzgórzu,

Raszyńsklej, Wysokiej,

Piastów,

Grucy,

Degi, Osiedla „Bałtyckiego’.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem
Inwestycji naszej Spółki celem omówienia szczegó
łów związanych z podłączeniem do m.s.c.

sk, foMysfewa 34
1(059)1400 291,290

i/Oł
ocnno
KS135903

Krajewskiego, Arciszewskiego,

skiego, Racławickiej, Brzóski, Pogodnej, Prądzyńskie-

Kontakt: 0-59/84 86 317, 0-59/84 86 385
BH4869

KS
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Słupsk ■ Ustka ■ Kępice ■ Damnica ■ Dębnica Kaszubska ■ Główczyce ■ Kobylnica ■ Potęgowo ■ Smołdzino
ROZMOWA „GŁOSU”

KOMENTARZ NA KONIEC TYGODNIA

Zdrowego rozsądku

Taki święty czas
GRAŻYNA AUGUŚCIK
znakomita wokalista jazzowa,
od lat mieszkająca w Chicago.
- Gdzie pani spędzi w tym roku
święta Bożego Narodzenia?
- W domu, z moją mamą i naj
bliższą rodziną. Święta to dla
mnie najważniejszy moment w ro
ku i staram się go spędzić z bli
skimi, chociaż nie zawsze to moż
liwe z powodu odległości i pracy.
- Do Bostonu wyjechała pani
w 1988 roku. Kiedy po raz pierw
szy od tego czasu spędziła pani
Boże Narodzenie w rodzinnym do
mu w Bruskowle?
- Nie przyjeżdżałam do Pol
ski przez pięć lat. Po pierwsze,
studiowałam, więc nie miałam
pieniędzy. Po drugie, nie byłam
pewna, czy będę mogła wrócić
do Stanów. Gdy już przyjecha
łam do kraju, chcąc wrócić
za ocean, musiałam za każdym
razem starać się o wizę. Niemile
wspominam te momenty.
- Pamięta pani pierwsze święta
spędzone w Stanach?
- Oczywiście, takich chwil
się nie zapomina. Jestem bar
dzo przywiązana do polskiej
tradycji, więc te pierwsze świę
ta poza domem były bardzo
smutne. Tęskniłam za rodziną,
przyjaciółmi. Znalazłam się
w miejscu o zupełnie Innej kul
turze. W Stanach nie ma trady
cyjnej Wigilii. Dla Amerykanów
Boże Narodzenie to uroczysty
obiad w pierwszy dzień świąt.
Kolejny spędzają już w pracy.
W tym samym czasie na uczel
ni było pięciu Polaków i wspól
nie spędziliśmy wieczór wigilij
ny, zapraszając naszych kole

gów, którzy tak jak my, przeby
wali z dala od swoich rodzin,
krajów. Była Japonka, koledzy
z Maroka, Ameryki Środkowej,
Brazylii, Argentyny, Szwajcarii,
Czech i Francji. Oczywiście
niemal każdy innego wyznania.
- Podobała Im się polska trady
cja?
- Bardzo. Mama jednego
z kolegów pomogła nam docho
wać jej podstawowych zasad.
Na stole był więc karp, barsz
czyk, pierogi z grzybami i śle
dzie. Gdy przyszło do dzielenia
się opłatkiem, nikt nie oponował,
choć dla wszystkich naszych za
granicznych kolegów było to no
we doświadczenie.
- Jakie są różnice pomiędzy świę
tami w Stanach, a w Polsce?
- U nas święta Bożego Naro
dzenia są zdecydowanie bardziej
duchowe, mocno związane z tra
dycją religijną. W Stanach naj
ważniejszym świętem jest Dzień
Dziękczynienia, kiedy to wszyst
kie rodziny, bez względu na wy
znanie i narodowość, zasia
dają przy wspólnym sto
le. Święto to przypada
w ostatni czwartek listo
pada i zaraz po tym
dniu zaczyna się szał
bożonarodzeniowy. Miasta
rozbłyskują tysiącem światełek,
domy są świątecznie dekorowa
ne, sklepy kuszą wystawami. To
jednak inny klimat. Pochodzę
z tradycyjnej rodziny i najważniej
sze dla mnie są sprawy ducho
we.
- Co dzisiaj znajdzie się na wigilij
nym stole w pani domu?

- Będzie barszcz z uszkami,
pierogi, kilka gatunków ryb i ka
pusta z grochem. Nie zabraknie
oczywiście klusek z makiem,
kompotu z suszonych owoców
i ciast. Będzie beztłuszczowo
i podobny jadłospis mógłby po
zostać cały rok.
- Pamięta pani Jakiś wyjątkowy
prezent pod choinką?
- Może to dziwić, ale nie pa
miętam świątecznych prezentów.
Nie przywiązuję wagi do tego, co
dostaję. Bardziej myślę, jak spra
wić przyjemność innym, co im po
darować.
Szczególnie dbam
o prezenty dla dzieci mojej siostry,
bo one najbardziej na nie czekają.
Prezenty pod choinką traktuję
symbolicznie. Cieszę się, ale pod
czas Wigilii najważniejsze dla
mnie jest wspólna kolacja i szcze
re życzenia. To taki wspaniały,
uroczysty czas bez pośpiechu

Co roku dzie

możliwość zrobić dobre wrażenie,
lę się opłatkiem a popsuli wszystko. Wyszło, że są
nie tylko z przyja
gorsi niż sekretarze nieboszczki
ciółmi, ale też
partii. Nie chodzi nawet o porów
z przeciwnikami.
nanie, choć brzmi mocno. Rzecz
Nigdy nie zda
w tym, że przez swoje zachowanie
rzyło się, abym
Kaufland wyrasta na tyrana i sym
był wyproszony,
bol XIX-wiecznego kapitalizmu,
który pogardzał ludźmi i traktował
nawet sekretarze
partii przyjmowali
ich tylko jak woły robocze lub
mnie w pokoju. Tymczasem
wręcz niewolników.
z Kauflandu nas wyrzucili - powie
Dzisiaj taka postawa nie ucho
dział ks. proboszcz Jan Giriatodzi. Wcale się więc nie dziwię, że
wicz, tuż po tym, jak ochrona wy
związkowcy walczą o swoje.
prowadziła go ze związkowcami
Wszyscy sobie bowiem teraz zda
Solidarności ze słupskiego hiper
jemy już sprawę, że swoje prawa
marketu, gdzie poszli wspólnie ko
mają ci, którzy pracę dają, ale tak
że ci, którzy ją biorą. Życzę zatem
lędować i jednać się przed święta

f

spełnić swoje zamierzenia
i plany?
- Oczywiście, ale musiałabym
tu mieszkać na stałe. Trudno pra
cuje się na odległość. Jestem ar
tystą bezkompromisowym, kon
troluję wszystkie działania bardzo
dokładnie i moja obecność jest tu
konieczna. W Stanach już mam
swoje sprawy, wytwórnię płytową,
którą prowadzę, swoje miejsca
koncertowe i wiele innych waż
nych rzeczy wypracowanych
przez ostatnie lata. Oczywiście
koncertuję dookoła świata, ale
w swoim domu odpoczywam,
przygotowuje następne projekty
i nie zmienię tego w najbliższym
czasie.
- Dziękuję za rozmowę. Proszę
przyjąć serdeczne życzenia z oka
zji świąt Bożego Narodzenia.
Rozmawiała ROMA
LINKE
Fot. KOWAL

- Czy pani dom
jest już tam?
- Zdecyd owanie
tak, ale
jestem
w sta
łym kon
takcie z rodzi
ną,
przyjaciółmi,
moimi fanami i środo
wiskiem
muzycz
nym.
Koncertuję
w kraju rzadko, ale
często odwiedzam
rodzinę.
- Czy w Polsce
mogłaby pani

mi.
Tym razem szefowie Kauflan
du zdziwili mnie naprawdę. Mieli

zarządowi Kauflandu więcej zdro
wego rozsądku.
ZBIGNIEW MARECKI

Ocen władzę!
Minął rok władzy nowych wójtów
i burmistrzów. Pamiętamy, co obiecy
wali w kampaniach wyborczych. Wi
dzimy, co zrealizowali. Należą się im
dwójki czy piątki? A może szóstki lub
jedynki? Zapraszamy do wyrażenia
swoich opinii w formie szkolnych
cenzurek - okaże się, czy wszyscy
zdali do następnej klasy.

Cenzurki będziemy publikować
do 9 stycznia włącznie. Czekamy
na nie do 16 stycznia włącznie. Moż
na je przesyłać lub przynosić do re
dakcji w Słupsku, ul. H. Pobożnego
19. Można też wypowiadać swoje opi
nie telefonicznie - numery reporterów
dyżurnych
znajdą
Państwo
na stronach lokalnych gazety.

CENZURKA SAMORZĄDOWA

(Imię i nazwisko ocenianego)

Ocena
Uzasadnienie

„Najlepszy smak,
najlepsze składniki"
Leszek Małek - Kierownik Działu Zakupów w Browarze

spumi

IJgf gASNYPnłAT» Ę
h m ,

Najważniejszy jest smak

\
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PREZENT POD CHOINK
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Łosie najmodniejsze

AVGSM - Serwis naprawa telefonów, chi
py do Playstation. Piłsudskiego 3/5,
843-94-19 www.avgsm.prv.pl
------------------------- “—l—z— mmmwt

BIURO Ubezpieczeń - Agencja SKOK pożyczki, Gen. Andersa 10,84-54-162.

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

głos Pomorza

głos Pomorza

igi«D«

osiedlowe

DOMOWE pralkonaprawy lodówkozamrażarki, AGD części worki itp. ELtech Wol
ności lla 840-30-11.
------------------------------------------ mmuw*
KURSY przygotowawcze - matura, stu
dia, testy kompetencji; .Logos", Paukszty 5, 059/843-60-10.
----- ------------------------------ I---i— 0WSM03KOSK/I
LABORATORIUM .Sigma" - była Przy
chodnia Kolejowa; Wileńska 30 - pon. pt.: 07 - 18,059/840-38430.
---------------------- ------------------- mmmm
MEBLE - rattanowe. Sztuka orientalna.
Donice, wazony; .Sahara", Gdańska 4 d;
059/842-80-59.
— —--- ------------------------- ---------------- 0W55203KÜ8H/8

NAPRAWA sprzętu gospodarstwa domo
wego, sprzedaż części, zbiorników kurzu.
3-go Maja 27,843-24-58
.... -------- I------------------------00IMJ03StSM/A
CZC MOC - rehabilitacja, wady postawy,
masaż, świecowanie uszu. Tuwima 5,
059/84-83-234.
------ ---------------------------------------------MMMMM«,
GABINET Stomatologiczny Beata Suchorowaka, Waryńskiego 4,842-98-24. Pro
tetyka, leczenie - dzieci.
—4—----------------------------------- OOMMaWI
GABINET Stomatologiczny Krystyna Farbowska-Sass. Waryńskiego 4.842-9824. Leczenie również dzieci.
------------------------------------------- MHIIOJSJK'»
GABINET Stomatologiczny Robert Suchorawski, Piekiełko 25,842-98-24, lecze
nie, chirurgia, implantoprotetyka.
---- --------------------------- ;---------- 0014M03SUK/8
HURTOWNIA Artykułów Elektrycznych
.Markoz", hurt, detal. Słupsk, ul. Kiliń
skiego 29,059/84-17-680.
—-----------CW4320IK08H/A
KOMIS Pinokio, Romera 7a, Słupsk, arty
kuły dla niemowląt i starszych dzieci.
0605-231-043.
-------------------------------------------««IMJKWł

osiedle

Sobieskiego.

Kontrowersyjna wycinka

Drzewa pod topór
Cztery topole czarne zostały wycięte przy ul. Królowej Jadwigi.
Mieszkańcy narzekają, że pod topór poszły drzewa przy parkingu,
a nie te, których gałęzie zagrażają mieszkaniom.

Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI

W tym roku wiele tlzieci pod choinkami /.nujdzic pluszowe losie.
Ogromne pluszowe maskotki były naj
chętniej kupowanymi w tym roku pre
zentami gwiazdkowymi. Rekordy po
pularności biją fosie.
Zdaniem handlowców klienci
kupują wszystko. Jednak w tym ro
ku największą popularnością cie

samochody zdalnie sterowane.
Za komplet z ładowarką i akumula
torami trzeba u nas zapłacić 59 zl

sklepu Eljot. - Za te największe

- dodaje szef Eljota.

Odwiedziny z prezentem
Oryginalny Mikołaj z Laponii Jest zajęty
I na pewno nie przyjedzle w Wigilię
z prezentem do dziecka. Ale można za
mówić Jego pomocnika - wigilijne
usługi mikołajowe kosztują od 10
do 30 złotych.

Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI

Między blokami przy ul. Królowej
Jadwigi rośnie kilkadziesiąt okazałych
topoli czarnych. Drzewa posadzono
na przełomie lat 60. i 70. Teraz część
z nich wycięto. - Na naszym osiedlu

SŁUPSK

rośnie mnóstwo drzew, które napraw
dę utrudniają nam życie - twierdzi

Świąteczny
rozkład jazdy MZK

mieszkanka bloku przy ul. Królowej

SŁUPSK. Urząd Stanu Cywilnego
pracuje w dniach:
■ 25.12.2003 r. święta - w godz.
12-17.30
■ 27.12.2003 r. sobota - w godz.
12.30-18
■ 31.12.2003 r. sylwester w godz. 12.30-13.30
Ze względu na wiele dni wolnych
od pracy, prezydent Słupska Maciej
Kobyliński podjął decyzję, że pracow
nik referatu zgonów Urzędu Stanu
Cywilnego będzie pełnił dyżur w so
botę, 27 grudnia, w pokoju 05,
w godz. 9-12. Wejście przez portier

(toc)

Mikołaj za pokwitowaniem

Pod topór poszły chore drzewa z osiedla Sobieskiego.

rozkładu jazdy.
■ 26 grudnia - Od godz. 12.40
funkcjonuje linia nr 10, a od godz.
13.30 pozostałe linie według świą
tecznego rozkładu jazdy.
■ 31 grudnia - Komunikacja
funkcjonuje według rozkładu jak
w dni powszednie, ale tylko
do godz. 20.
■ 1 stycznia - Od godz. 12.40
jeździ linia nr 10, a od godz. 13.30
pozostałe linie według świątecznego
rozkładu jazdy.
(oprać, krab)

mochody. - Chętnie kupowane są

szą się pluszaki giganty. - Tego
roczny hit to pluszowe losie - mówi
Jacek Olszamowski, właściciel

- Ja zrezygnowałem z przebie

■ 24 grudnia - Komunikacja
funkcjonuje według rozkładu jak
w dni powszednie, ale tylko do go
dziny 18.
■ 25 grudnia - Od godz. 12.40
jeździ linia nr 10, od godz. 13.30 li
nie 6, 9, 15 według świątecznego

Słupszczanie równie chętnie ku
pują dla swoich pociech klocki Le
go. Największym zainteresowa
niem cieszą się zestawy Bionicle.
Cały czas modne są także lalki i sa

trzeba zapłacić około 150 zl. Chęt-

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

W Wigilię, święta, sylwestra i Nowy
Rok komunikacja miejska w Słup
sku będzie kursowała inaczej niż
zwykle.

nie kupowane są także inne ma
skotki, np. misie.

Jadwigi 5. - Dlatego zastanawiam

się, dlaczego wycinane są te
przy parkingu? Czy samochody są
ważniejsze niż mieszkania? Gałęzie

sięgają naszych ok/erj, nawet pomi
mo tego, że co jakiś czas są przycina
ne.
Drzewa wycieli pracownicy Przed
siębiorstwa Gospodarki Mieszkanio
wej za zgodą Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego. - PGM wniosko
wał o wycięcie 14 drzew- mówi Zdzi
sław Walo, dyrektor wydziału. - Prze

prowadziliśmy ekspertyzę biologiczną
i na jej podstawie wydaliśmy zgodę

na wycięcie czterech. Zgodnie z obo
wiązującymi przepisami można było
usunąć jedynie chore topole i tak się
stało. Nie było niczyim zamiarem
oczyszczenie parkingu kosztem bjpków, wycięliśmy jedynie chore drzewa.
Jak zapowiedział dyrektor, PGM
w miejsce usuniętych topoli będzie
musiał we wskazanych miejscach
na osiedlu posadzić 20 nowych
drzew.
TOMASZ CZĘŚCIK

rania się za Mikołaja, kiedy moja
czteroletnia córka rozpoznała
na mnie żony szlafrok jako
płaszcz i moją wodę kolońską śmieje się Robert Iwliński ze
Słupska. - Teraz proszę sąsiada

0 przysługę. On się przebiera
1 wręcza córce prezenty.
Na usługi mikołajowe znaleźli
by się chętni, jednak Mikołajów
jest niewielu i mało kto yvie, gdzie
ich szukać. Mikołaja między inny
mi wyręcza Poczta Polska. Wy
starczy wysłać paczkę z prezen
tem na adres odbiorcy i zastrzec,

żeby była doręczona mikołajko
wym pocztexem na określoną go
dzinę. - To kosztuje 10-12 złotych
w Wigilię - mówi Iwona Gurgun,
kierownik działu marketingu pocz
ty w Słupsku. - Paczka może być

adresowana na dziecko. Przynie
sie ją listonosz w stroju Mikołaja.
Zdarzają się zabawne historie,
kiedy pięcioletnie dziecko samo
chce kwitować odbiór i pracowipie
przez kilka minut stawia literki
w rubrykach.
W niektórych punktach handlo
wych, na przykład w Galerii Pod
kowa w Słupsku, są ogłoszenia
o
Mikołaju,
który
przyjdzie
do dziecka w Wigilię. - To usługa

wyjątkowa i tylko raz w roku, więc
mało kto się nią zajmuje, bo popyt
jest niewielki, a sezon krótki - mó
wią zainteresowani rolą Mikołaja.
(law)

REKLAMA

Najlepiej ubezpiecz samochód
i mieszkanie w Generali.
✓ dobra cena
✓ sprawna obsługa odszkodowań
zadzwoń: (0-59) 842 00 42 lub przyjdź: Stupsk, ul. Łukasiewicza 6/57*
‘Zapraszamy do oddziału Generali od poniedziałku do piątku w godz. 8-18.
Pytaj o ubezpieczenia Generali T.U. S.A. także w agencjach ubezpieczeniowych na terenie całego kraju.

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

nię ratusza.

Pod skrzydłami Iwa

TAXI

96-25
608 02 96 25
607 27 17 17

Wyślij

SMS!
REKLAMA
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KURSY WALUT

Marco Polo, ul. Bema 13, tel. 84138-78 (dowóz na terenie Stupska
i okolic)
Pepe, al. Sienkiewicza 7, tel. 840-1814 (naleśniki francuskie): czynne
wgodz. pon.-sob. 12-24; niedz. 17-24
Presto, ul. Kotarbińskiego8a, tel.
845-68-00 (zestawy obiadowe, faktu
ry Vat)

Kantor MIAMI „Galeria
Podkowa", ul. Starzyńskie
go, Stupsk, tel. 841-70-31

USD
EURO
GBP
CHF

Skup
Sprzedaż
3,65
3,79
4,50
4,65
6,40>9>6,65
2,90,
2,99

słupsk.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wrzuć monetę

DYŻURY APTEK
POLICYJNY
TELEFON ZAUFANIA

SŁUPSK - środa-piątek:
„Ratuszowa”, ul. Tuwima
4,
tel.
842-49-57;
„Przy Placu Dąbrowskiego” (wejście od ul. Przemysłowej), otwarta
codziennie 8-22, tel. 840-30-22
BYTÓW - „Centrum”, ul. Wojska

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

PIZZA NA TEL.

Polskiego 2, tel. 822-70-70
CZŁUCHÓW - środa: „Oberland,

Bar Norton, ul. Starzyń-1
skiego 2, tel. 848-65-00
Bar Pizzeria Italia, ul. Mic-

'

kiewicza 48, tel. 842-60-10, czynna
10-22
Bar Pod Kasztanem, ul. Wojska Pol
skiego 52, tel. 842-70-46 (dowóz tyl
ko do firm)
Chata Macochy, ul. Wojska Polskie
go 30a, tel. 840-22-80
Euro-Bar, ul. Tuwima 6, tel. 842-0877 (zestawy obiadowe)
Kaspertino, ul. Szczecińska 61 a,
tel. 843-46-33
_B...E"" K'" L "X'...BI...A' "

Zdrowych fRądosnych
świąt 'Boteyo Obrodzenia
oraz sukcesów
W 2004‘Ryku
swoim Orientom
i firmom współpracującym
tyczy

KANIAK S.C.
Stupsk, ul. Szcz«cłńtka 64/96
fl./fax (059) 843 84 59, tal. kom 0602 171 541

ul. Długosza 29, tel. 863-17-52;
czwartek: „Zamkowa”, ul. Królew
ska 2, tel. 862-32-58; piątek: „Aspirynka”, ul. Sobieskiego 5, tel. 86262-44
LĘBORK - środa-piątek: „Sit Saluti”, ul. I Armii WP, tel. 862-53-00
ŁEBA - „Słowińska”, ul. Kościuszki,
tel. 866-13-65
MIASTKO - „Vitae”, ul. Dworcowa
4B, tel. 857-32-69
USTKA - środa: „Remedium”, ul.
Wyszyńskiego 1 b, tel. 814-69-69;
czwartek-piątek: „Ustecka”, ul. Żeromskiego5, tel. 814-98-17
WICKO - „Pod Agawą”, tel. 861-1114, wgodz. 8.15-17

KINA
SŁUPSK: MILENIUM tel. j
842-51-91 - środa-czwartek: nieczynne; piątek:
Good bye, Lenin, godz. 16 I 20 (najlepszy film europejski 2003 roku); Po
goda na jutro, godz. 18

USŁUGI
POGRZEBOWE
SŁUPSK: „KALLA”, ul.
Armii Krajowej 15, tel. 84281-96; 0601-928-600; Infolinia bez
płatna - 0-800-186-750
„HADES”, ul. Kopernika 15, tel. 84298-91; całodobowo 0-601-663-796
„ZIELEŃ”, tel. 842-30-42, (całodobo
we) tel. 0-502-525-005
„HERMES”, ul. Obrońców Wybrzeża
1, (całodobowo) tel. 842-84-95; 0604-434-441.

*
SL1480

(teb)

Finał Orkiestry co prawda dopiero 11 stycznia, jednak już teraz możemy wrzucać datki do skar
bonek ustawionych w największych centrach handlowych. Pieniądze będą zbierane na zakup
sprzętu dla oddziałów szpitalnych opiekujących się niemowlętami i dziećmi młodszymi.
Wielki final rozpocznie się w nie
dzielne południe na placu Zwycię
stwa. Jego pierwszym punktem bę
dzie utworzenie Wielkiego Pulsujące
go Serca Słupska połączonego
z koncertem zespołu Pulsar. To rekor
dowa 15-minutowa akcja z udziałem
ponad dwóch tysięcy dzieci ze słup
skich przedszkoli i szkół.
- Do udziału w tworzeniu tej żywej

kompozycji zapraszamy również
wszystkich chętnych slupszczan mówi Anna Maćkowiak, dyrektor
Młodzieżowego centrum Kultury,
głównego organizatora finału. - Mile

widziane będą czerwone akcenty
ubioru - kurtki, czapki i szaliki. Uczy
my na to, że całą akcję zarejestruje
TVP i material ze Słupska będziemy
mogli obejrzeć w ogólnopolskich ser
wisach w Programie 2 TVP. Poza tym
wszyscy uczestnicy akcji zostaną
uwiecznieni na wielkiej pamiątkowej
fotografii.
W godz. 10-16 setki wolontariuszy
będzie prosiło słupszczan o datki. Po
nad 300 młodych ludzi, głównie
uczniów szkół średnich i studentów,
wyposażonych będzie w osobiste
identyfikatory, skarbonki i serduszka,
a patrzeć będzie na świat przez orkie
strowe różowe okulary, które obiecał
przysłać Jurek Owsiak. Z puszkami
w roli orkiestrowych kwestarzy będą
chodzić po mieście również prezy
denci miasta i radni.
Około godz. 12.30 na scenie
na placu Zwycięstwa początek zna
komitej zabawy. Zaprezentują się
słupskie zespoły, będzie można
wziąć udział w kilku akcjach. Niedź
wiadka Szczęścia z bursztynowym
serduszkiem i przedmioty podarowa

ne przez slupszczan licytować będą
na specjalnej, zamkniętej akcji słup
scy biznesmeni.
Prezydent, podobnie jak rok temu,
będzie dzielił pieczystym, bowiem
na placu Zwycięstwa stanie pokaź
nych rozmiarów griil. Dochód ze
sprzedaży pieczonego mięsiwa zasili
kasę stupskiego finału. Wieczorem
na scenie muzycznej zagrają gwiazdy
- zespoły Stachursky, The Shout,
Friends. O godz. 20 pokaz ogni
sztucznych, czyli tradycyjne Świateł
ko do nieba, któremu towarzyszyć bę
dzie występ czirliderek dopingujących
słupskich koszykarzy Czarnych. Pod
sumowanie wielkiego finału o godz.
22.
Swój udział w finale Wielkiej Or
kiestry Świątecznej Pomocy zgłosił
również Teatr Rondo. Dzień przed fi
nałem, czyli 10 stycznia, zaprosi

LJ

gram może jeszcze ulec zmianie.
Przypominamy również, że to, jak bę
dziemy bawili się w styczniową nie
dzielę, zależy również od nas sa
mych. Organizatorzy ciągle czekają
na ciekawe propozycje słupszczan.
Można je przesyłać na adres
mck.slupsk@wp.pl
(lir)

FINAŁ W TVP GDAŃSK
Zaproszenie do gdańskiego studia TVP na koncert gwiazd podsumo
wujący udział mieszkańców Pomorza w XII Finale Wielkiej Orkiestry Świą
tecznej Pomocy wystosował do prezydenta Macieja Kobylińskiego dy
rektor gdańskiego Ośrodka TVP - Bogumił Osiński. Jednocześnie dyrek
tor zaprasza do siedziby telewizji wszystkich słupszczan, którzy zechcą
wziąć udział w tej imprezie. Początek imprezy w ośrodku telewizyjnym
w Gdańsku-Oliwie przy ul. Czyżewskiego 4 o godz. 18.15. Zakończenie
koncertu o północy. Dojazd chętnych we własnym zakresie.
Dyrektor Osiński zapewnił prezydenta, że w sześciu gdańskich „wej
ściach ga żywo" na antenę ogólnopolską II Programu TVP nie zabraknie
relacji ze Słupska.

Marek
Sosnowski
rzecznik prasowy

L

słupszczan do teatru Impresaryjne
go o godz. 19 na spektakl „Cyrk
Oklahoma”. Zamiast biletów będą
cegiełki w cenie co najmniej 10 zł.
Całkowity dochód z przedstawienia
aktorzy przekażą na rzecz finału Or
kiestry.
Ponieważ swój udział w wielkim fi
nale zgłaszają kolejne instytucje, pro-

prezydenta miasta

“ JBL Kok temu Madej
Kobyliński inter
weniował w tej
sprawie w dyrekcji gdańskiej telewizji,
ponieważ wówczas ukazywały się
dłuższe relacje ze znacznie mniejszych
miejscowości, gdzie zbierano niewiel
kie kwoty pieniędzy, natomiast prawie
stutysięczny Słupsk pokazano w stop
niu znikomym. Tymczasem zebrano
wtedy w naszym mieście niespełna SO
tysięcy złotych.

mrk ***
Wesołych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,
e
a w Nowym 2004 Roku dni
przeżytych w zdrowiu, szczęściu,
radości i wzajemnym zrozumieniu
życzą Państwu

Józef Gawrych

Leszek Kuliński

praewodniczący Rady Gminy
w Kobylnicy

Wójt Ominy Kobylnica

-Cr

W

★ C ''
KS1474

„Tajemnica smaku
tkwi w recepturze"
Roman Korzeniowski - Dyrektor Browaru

\

/^ADYCYJ^

Najważniejszy jest smak
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dla Województwa
Środkowopomorskiego

A my składamy wszystkim piwoszom
przyszłego województwa
środkowopomorskiego najserdeczniejsze
życzenia spokojnych, radosnych
i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

/Kił DOBREGO SMai
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DOMAR - BYDGOSZCZ'
POLSKIE SKLEPY

RTV • AGD • MEBLE

W DOMARZE
TANIEJ...
MP3

SUPERCER

SUPERCER

5 rat >«299,80,

wieża

BKS1 WIEŻA AIWA XR-EM200

CEES3 APARAT CYFROWY DSC-P72

• odtwarzacz CD R/RW, MP3 - programowanie 20 utworów
• zmieniacz na 3 płyty • 2x50W • tuner cyfrowy (pamięć 30 stacji]

• moc IOW/kanał • tuner cyfrowy • głośniki Boss Reflex
• magnetofon pełna elektronika

• efektywna liczba punktów 3,2 min
• zbliżenie optyczne 3x • Smart Zoom do 9,6x
• tryb Burst 2x • ekran LCD 1,5"

cs-350

2149

MP3 • JPEG

MP3« JPEG

10 rat po 214,9<L

SUPERCENA

RADIOBUDZIK RR60

ODTWARZACZ DVD S-35E
- odtwarza płyty DVD-RAM/R, SVCD, VCD, CD, CD-R/RW, MP3
■ czyta pliki JPEG • wyjście RGB, $-Video, Video
1 cyfrowe wypcie dla sygnału DTS • cyfrowe wyjście optyczne

• budzenie sygnałem radiowym lub alarmem
• funkcja wyłączania Sleep
• zasilanie sieciowe

rSSl KOMPLETNY SYSTEM KINA DOMOWEGO DAV-SA30
• odtwarzacz DVD/SACD z amplitunerem 5.1-kanałowym • moc 5x44W + subwoofer 80W
• dekoder Dolby Digital (AC3), DTS, Dolby ProLogic • tuner cyfrowy z RDS
• odtwarza płyty DVD-R/RW DVD-RWfVR) DVD+R/RW, CD-R/RW, MP3, JPEG

Ml

749

1949

[ 5 rat po 189,80^

5 rat po 149,80

•I

SUPERCENA^

1=3 WIEŻA SC-PM10
• cyfrowy tuner z RDS • magnetofon Fuli Logic
• moc 2x15W » odtwarza płyty CD-R/RW

zrsa

E33 KAMERA CYFROWA NV-DS60

wieża sc-ak2io

' moc 2x100W • cyfrowy tuner z RDS • magnetofon dwukasetowy Fuli Logic
1 zmieniacz na 5 płyt CD

•
•
•
•

mini DV • przetwornik 800.000 pikseli
tryb fotografii cyfrowej • ekran LCD 2,5"
elektroniczny stabilizator obrazu
zoom optyczny 10x, cyfrowy 500x

SUPERCENA

«KS33 OSOBISTY ODTWARZACZ CD XP-EV500N

DVD Z MAGNETOWIDEM SV40

• system przeciwwshrzqsowy z pamięcią 40 sek, • 45 godz. odtwarzania
• odtwarza płyty CD-R/RW

• odtwarza płyty DVD, CD-R/RW, MP3, WMA, JPEG
• cyfrowe wyjście AUDIO • system dźwięku przestrzennego

MM

1949
10 rat po 194,00,

2949
5 rat po 589,80

sprzęta

w systsmiw

wplfltd: O

29 CALI
SUPERPŁASKI KINESKOP

29 CALI' 100 Hz • STEREO
PŁASKI KINESKOP

rasa TELEWIZOR KV29LS60K

• 29 cali • superpłaski kineskop • tełegazeta • stereo NICAM

• 29 cali • płaski kineskop FD Trinitron WEGA • 100 Hz
• NICAM/ZWEI stereo • Dolby Virtual Surround • tełegazeta

VoCXXlE SKLCFY f

www.domar.bydgoszcz.pl I

SALONY
RTV-AGD

Oferta ważna do wyczerpania zapasów. *Nic dotyczy produktów objętych innymi promocjami.

jit iiwl/|.»: O

O

NIE POBIERAMY
DODATKOWYCH OPŁAT

S rat
10 rat
1 2 rat 1 5 rat
1 8 rat PI'} \ I

1=3 TELEWIZOR 29PS2F

DOMAR-BYDGOSZCZ

3x0

DOI

Koszalin, ul. Wańkowicza 15, tel. (0-94) 341-43-19
Słupsk, pl. Zwycięstwa 11, tel. (0-59) 840-26-21
Oomar zastrzega sobie prawo do pomytek < błędon
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W DOMARZE
DOMAR - BYDGOSZCZ
POLSKIE SKLEPY RTV • AGO • MEBLE

TANIEJ...

PORÓWNAJ

L0K0WK0-SUSZARKA
AB-312D

L0K0WK0-SUSZARKA PS-252

GOLARKA RS3830

• moc 400W • 2 wymienne końcówki

• moc 1000W • 6 wymiennych akcesoriów

• 2 ustawienia prędkości

• 2 ustawienia prędkości • etui

• zasilanie akumulatorowo-sieciowe

• zimny nadmuch

• obrotowe połączenia przewodu

ROBOT 281.5
' moc 250W • 5-stopniowa regulacjo
1 dwie końcówki

4

• łrymer

* CIŚNIENIOMIERZ BP-1650
C

CENY

• automatyczny pomiar ciśnienia
• pamięć 20 pomiarów • funkcja daty i czasu

MASZYNKA
KUCHENKA MIKROFALOWA
DO MIELENIA 886.5 MS-1922G
• moc 550W
• wydajność 1,5 kg/min.

DOMAR-BYDGOSZCZ»

www.domar.bydgoszcz.pl
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

• poj. 191 • moc mikrofal 700W
• 5 poziomów mocy

SALONY
RTV-AGD

KEZ3 ODKURZACZ
MAGNAT 3000.0
• moc 1800W • 6 stopni filtracji
• zwijacz kabla • gniazdo elektroszczotki

su«.-eta' ODKURZACZ
ULTRA SILENCER Z-3320
••
•
•
•

moc 1600W
1600W •• elektroniczny
elektroniczny regulator
regulator
moc
zwijacz kabla • filtr silnikowy
filtr S-bag™ z higienicznym zamknięciem
mikrofiltr • rury teleskopowe

ZELAZK0 ULTRAGLIS 1765
• moc 1600W • stopa Durilium
• wytwarzanie pary 0-25 g/min.
• dodatkowe uderzenie pary 50 g/min.

sk

jjj

• wyjmowany sztyft antywapienny
• funkcja samoczyszczenia

Koszalin, ul. Wańkowicza 15, tel. (0-94) 341-43-19
Słupsk, pl. Zwycięstwa 11, tel. (0-59) 840-26-21
Domar zastrzega soNe piawo do pomyłek i błędów w druku

*
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Bombki to rajskie jabłka, łańcuch - to wąż kusiciel

Egzotyczne tradycje

Boże Narodzenie
na Czarnym Lądzie

Choinka pełna symboli
Warto sobie uświadomić, że nasza tradycja jest owocem długiego procesu kształtowania się cy
wilizacji. Każdy symbol wynika z życia bądź refleksji nad nim. Rzecz w tym, a'by umieć go do
strzec i właściwie odczytać.
Dawno, dawno temu mędr
cy ze Wschodu, którzy znali
wiele tajemnic,
zobaczyli
na niebie gwiazdę, która
oznaczała narodziny nowego
dobrego króla. Dowiedział się
o tym odkryciu również zły
Herod. Przestraszył się. Po
myślał, że skończy się jego
władza, gdy tylko nowy król
dorośnie. Z tego powodu ka
zał swoim żołnierzom pozabi
jać wszystkie dzieci, które
urodziły się od czasu poja
wienia się gwiazdy. Rodzicom
dzieciątka Jezus udało się
jednak uciec. Wędrowali dość
długo i po jakimś czasie po
czuli się bardzo zmęczeni.
Było bardzo zimno, tak zim
no, że ziemię pokrywał biały
szron. Na szczęście znaleźli
schronienie w jaskini. Był tam
mały pajączek, który zwrócił
uwagę na Dzieciątko Jezus.
Zapragnął coś uczynić dla Je
zusa, w jakiś sposób uchronić
maleństwo przed zimnem.
Zrobił, co mógł. Utkał paję
czynę u wejścia do ja
skini. Ścieżką, obok

żeby ktoś tam był”. Żołnierze
odeszli, zostawiając rodzinę
w spokoju.
Na pamiątkę tego wyda
rżenia przybiera się
choinkę anielskimi
włosami. Natomiast
umieszczona na jej
czubku gwiazdka
symbolizuje
Gwiazdę
Betle
jemską, którą za
uważyli mędrcy ze
Wschodu, gdy na
rodził się Je
zus.
Gała
choink a

i wszystko co się na niej znaj
duje, ma znaczenie symbo
liczne. Przedstawia drzewo
wiadomości złego i dobre

tu. Ich obecność na choince
wiążę się ze starożytnym
świętem, zwanym Uroczysto
ścią Świateł. Właśnie 25

go — to samo, które
stało w Raju i z któ
rego nasi prarodzice
Adam i Ewa zerwa
li zakazany owoc.
Bombki to rajskie
jabłka, łańcuch to wąż kusiciel.
Natomiast świa
tełka mają wiele
znaczeń. Przede

grudnia na pamiątkę poświę
cenia świątyni przez Judę
Machabeusza w 164. roku
przed naszą erą zapalono ol
brzymie świeczniki.
Święto Bożego Narodze
nia przypada na ten dzień
również z innego powodu. 25
grudnia to pierwszy dzień
wyjścia słońca z fazy zimo
wej. Innymi słowy, czas ten
jest jakby narodzeniem no
wego słońca. W starożytnym
Rzymie dzień ten nazywano:
Dies Natalis Invicti — Dzień
Narodzin Niezwyciężonego.
Wówczas obchodzono tam
święta zwane Satumaliami był to całotygodniowy karna
wał.
Jak można się domyślić,
datę 25 grudnia jako dzień
narodzin Jezusa wybrano
między innymi kierując się
koniecznością dopasowania
religii
chrześcijańskiej
do obyczajów ludowych, pa
nujących w ówczesnym Im
perium Rzymskim. Dowo
dzi tego fakt, że urzędowo
ustalono ją dopiero w la
tach 527-565 naszej
ery.
Należy zauważyć, że Je
zus nie był jedynym bo
giem, którego narodziny
wiązano z wyjściem
Słońca z fazy zimowej.
25 grudnia rodzili się
również i inni starożytni
bogowie:
Ozyrys,
Tammuz, Adonis,
Attis,
Mitrta,
Agni,
M a n u ,
Apollo,
Dionizos.

wszyst
kim
są
symbolem
ś c
rado
do
bro

tego miejsca, przechodzili
żołnierze Heroda. Zbli
żywszy się do jaski
ni,
postanowili
ją
przeszukać. Dowódca
zauważył pajęczynę rozcią
gniętą u wejścia. Deli
katna siatka była po
kryta białym
śnieżnym
szronem.
„Spójrzcie powiedział pajęczyna
jest
nie
tknięta.
Niemoż
liwe,

Jezus nie był jedynym bogiem,
którego narodziny wiązano
z wyjściem Słońca z fazy
zimowej. 25 grudnia rodzili się
również i inni starożytni
bogowie: Ozyrys, Tammuz,
Adonis, Attis, Mitrta, Agni,
Manu, Apollo, Dionizos.

Opracował:
LECH
FABIAŃCZYK

Gwiazdkowa niespodzianka
List od Gerarda i Iwet Nowa
ków z Warszawy początkowo
wprowadził mnie w osłupienie.
Przepraszają, że tak długo
do mnie nie pisali, nie odzywali
się, ale teraz w końcu zdecydo
wali się na nawiązanie kontaktu.
Przypomniałem sobie szybko,
że Nowak to nazwisko rodowe
mamy, która wspominała, że jej
dalekie kuzynostwo wyjechało
przed laty do Stanów. - Może to

oni, kochani wujkowie i kuzyni
mojej mamy?- serce zabiło mi
mocno. Ciśnienie skoczyło jesz
cze bardziej, gdy przeczytałem,
że
Nowakowie
posiadają
na koncie w banku kilka milio
nów i za moja zgodą chcieliby ze
mną o tym porozmawiać. - Cze

mu nie? Pogadać zawsze moż

ru natomiast nie jest znany biały
opłatek - powiedział ks. Jan Pio
trowski, który wiele lat spędził
na misjach w Afryce.

wszystkim z udzielaniem więk
szej
liczby
sakramentów,
zwłaszcza chrztu małych dzieci
oraz małżeństwa.
W ocenie ks. Piotrowskiego,
gwałtowną
amerykanizację
Świąt Bożego Narodzenia wi

- W Kongu na Wigilię - opo
wiada ks. Piotrowski - nieko

dać natomiast w Peru. Dotyczy
to zwłaszcza dekoracji i han
dlu. - W pewnym momencie

niecznie musiał być opłatek,
często trzeba było zadowolić
się maniokiem (bulwą, która
jest podstawową żywnością
w Afryce). Nie ma tam też tra
dycji dwunastu dań. W Afryce
jest tradycja potraw gotowa
nych, które w tym klimacie są
bardzo bezpieczne. Na takie
potrawy składa się wiele ele
mentów - kawałek kury, maka
ron lub jarzyny. To zazwyczaj
stanowi podstawowe menu Bo
żego Narodzenia w tym kraju.

Bananowiec
bez lampek
Nie ma też choinek. Ale po
mysłowość Afrykanów jest bar
dzo duża. Zamiast choinek wy
korzystują oni bardzo zielone
młode bananowce. Ucinają je
i wkładają do większych pu
szek wypełnionych wodą, by
mogły zachować świeżość
przez kilka dni. Z powodu bra
ku prądu w wielu miejscowo
ściach nie jest jednak możliwe
przygotowanie jakiejkolwiek
dekoracji świetlnej.
Według ks. Piotrowskiego,
klimat świąteczny odznacza
się w tym kraju „wspólnotowością bycia”. Jest nawet takie
powiedzenie: „nie tyle mieć, co
być z kimś”. Wspólnotowość ta
ma charakter międzyludzkiego
braterstwa. Podczas Świąt Bo
żego Narodzenia odbywają się
wielkie spotkania rodzinne,
a nawet spotykają się miesz
kańcy całych wsi.

Msza
bez kolęd

na, tym bardziej, że te pieniądze
są na ich koncie - pomyślałem.
Potem była mowa o jakimś
tajemniczym przedmiocie, dzięki
któremu mogę zainkasować cał
kowicie legalnie najpierw 15 ty
sięcy złotych, potem 70 tysięcy,
a następnie, bagatela - 147
i jeszcze 600 złotych. - Szkoda,
że nie euro - westchnąłem, od
dając się pasjonującej lekturze.
„Teraz, gdy nasza rodzina
osiągnęła pełnię szczęścia, mu
simy uszczęśliwić Ciebie, drogi
Konradzie” - napisali Nowako
wie bez ogródek - „Nawet jeśli
masz wielkie problemy z pie
niędzmi i nie wierzysz, że kiedyś
mogą się one skończyć, to po
wiemy ci tylko tyle, że zaledwie
sześć miesięcy temu mieliśmy
243 tysiące złotych długów.
Dzięki Bogu, dzisiaj wszystko to
się zmieniło. Spłaciliśmy wszyst
kie nasze kredyty. Dziś mamy
już na koncie 692 tysiące zło
tych.”

Dalej Gerard Nowak dzieli się
ze mną wrażeniami z dziwnego
odkrycia, jakiego dokonał pół ro
ku temu: „Był sobotni wieczór,
a ja grałem na automatach. Bła
gałem niebiosa, żeby w końcu
przytrafił mi się jackpot, który
wydobyłby nas z tej nędzy.
I w tym momencie z moich ust
wydobyły się dwa słowa „BARA
KA FORTUNEA” - wyszeptał
Gerard Nowak., który zaraz po
tem wygrał niezłą sumkę. W kie
szeni znalazł monetę, która była
większa od innych. Jak pisze,
przypomniał sobie później, że
jedna wróżka powiedziała mu
kiedyś: - Pamiętaj te dwa słowa
- BARAKA FORTUNEA. Nie za
pomnisz ich przez cale życie”.
Odkąd zaczął ją nosić w kie
szeni spodni, odmieniło się jego
życie. Awansował w pracy
i otrzymał niewiarygodną pod
wyżkę. Jego pensja zwiększyła
się dwukrotnie. „O awansach nie
marzę, ale podwyżka? Czemu

nie?” - nie zastanawiałem się
długo.
Potem pieniądze posypały
się Nowakom niczym z rogu ob
fitości. Teraz żyją jak chcą, opły
wają w dostatek, a ja?... Cóż
mam zrobić za radą Nowaków?
To proste! Kupić Monetę Obfito
ści Baraka! „Nie zapomnij opła
cić na podstawie załączonego
przekazu pocztowego kwoty 90
złotych” - przypomina Nowak.
Dalej jest „Formalna gwarancja",
w której Nowak gwarantuje mi
całkowitą satysfakcję. Z czego?
Ze dałem się nabrać? Na szczę
ście nie jestem takim naiwnia
kiem, jak może myśleć nadawca
listu. Jednak, jak mówi stare po
wiedzenie, naiwnych nie sieją,
sami się rodzą. Może Gerard
i Iwet (co za udziwnione irpię?)
Nowakowie znajdą innych naiw
nych?... A Monetę Obfitości Ba
raka niech wciskają tym, którzy
wierzą w-takie bzdury.

człowiek zastanawia się, czy
jest w Chicago, Nowym Jorku,
czy też w Ameryce Południo
wej- powiedział ksiądz.

Szopka
w każdym domu
- W Peru ogromną popular
nością cieszą się szopki bożo
narodzeniowe. U nas dużą
szopkę zobaczymy jedynie
w kościele. Natomiast tam am
bicją wielu ludzi jest, by wyko
nać taką szopkę. Szopka jest
elementem bożonarodzenio
wym prawie każdego domu zamożnego, biednego, a cza
sem bardzo ubogiego - opo
wiada ks. Piotrowski. Miesz
kańcy Peru proszą misjonarzy,
aby je poświęcić. Zapraszają
do ich oglądania również są
siadów.
W Peru wielkim prezentem
dla dzieci na gwiazdkę jest buł
ka, tzw. paneton, i kakao,
„zwłaszcza tam, gdzie są bar
dzo ubogie dzielnice, a dzieci
niewiele oczekują”.
Po pasterce, która w Peru
odbywa się wcześniej niż
w Polsce, istnieje tradycja je
dzenia indyka.
W samo święto część ludzi
- zwłaszcza mniej zamożnych
- wyjeżdża poza miasto, gdzie
znajdują się tzw. restauracje
wiejskie. Można tam w miarę
tanio kupić potrawy świątecz
ne.

Raczej
rodzinnie
Święto Bożego Narodzenia

Liturgia bożonarodzeniowa
- z małymi wyjątkami - jest ta
ka sama w Kongu, jak w Rzy
mie czy Warszawie. Oprawa li
turgiczna jest dynamiczna i bo
gata, choć nie ma pięknie
brzmiących kolęd.
Liturgia
przewiduje pewne pieśni kolę
dowe, które są pochodzenia
francuskiego i są przetłuma
czone na odpowiednie języki w tym przypadku na język monokutuba.
Okres Bożego Narodzenia
w Kongu związany jest przede

ARR

Moneta Obfitości od rodziny z Ameryki

Ust,
który
otrzymałem
tuż
przed świętami, mógł się okazać da
rem niebios, bo któż z nas nie chciał
by dostać gotówki w prezencie
pod choinką?

W Republice Konga nie ma tradycji
dzielenia się opłatkiem w czasie Wi
gilii Świąt Bożego Narodzenia. W Pe

cieszy się w Peru bardzo dużą
popularnością,
zarówno
od strony religijnej, jak i towa
rzyskiej, gdyż jest okazją
do wielu spotkań - rodzinnych,
a także wspólnotowych. Ob
chodzone jest tylko przez je
den dzień, zatem tym bardziej
Peruwiańczycy skłonni są je
przeżywać w rodzinach.
W tradycji peruwiańskiej
pojawia
się
świąteczne
drzewko. Czasami jest ono
naturalne,
ale
zazwyczaj
sztuczne.
(PAP)

KOMUNIKAT
Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Szczecinie
ul. Niedziałkowskiego 21,
71-410 Szczecin,
tel. (0-91) 464 82 40 lub 41

informuje, że
Komisja Porozumiewawcza do Spraw Mleka i Przetwo
rów Mlecznych, powołana przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi na podstawie art. 37 Ustawy z dnia 6
września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów
mlecznych (Dz. U. Nr 129, poz. 1446 z późniejszymi
zmianami) w skład, której wchodzą przedstawiciele
dostawców i organizacji branżowych, opracowała
„Szczegółowe zasady rozdysponowania krajowej rezer
wy krajowej kwoty mlecznej”.
„Szczegółowe zasady...” oraz formularze wnio
sków o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej z kra
jowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej dla dostawców
hurtowych są dostępne w Centrali Agencji Rynku Rol
nego, oddziałach terenowych Agencji Rynku Rolnego
oraz na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl.
Wnioski o przyznanie indywidualnej kwoty
mlecznej z krajowej rezerwy można składać od dnia 1
stycznia 2004 r. do oddziałów terenowych Agencji wła
ściwych ze względu na położenie gospodarstwa rol
nego.
Dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji decy
zje o przyznaniu indywidualnej kwoty mlecznej z krajo
wej rezerwy wydawać będą biorąc pod uwagę kolej
ność złożenia poprawnych wniosków.

KONRAD REMELSKI
BH4854

str.

i4 Reklama

www.glos-pomorza.pl

Środa - piątek, 24 - 26 grudnia 2003 r.

głos Pomorza

redakcja@glos-pomorza.pl

Najpiękniejsze życzenia radości,

T

zdrowia i spokoju

J (ego, co najważniejsze

- miłości bliskich

Święta Bożego Narodzenia

Tego, co potrzebne

oraz

- zadowalających finansów

s

pomyślności

Tego co losowe

~ SZCZęŚda oraz tego, co niezbędne

i

W NoWym 200U Roku

- zdrowia i nadziei na lepszy rok.
życzy
Życzy

bałtykgAz

Biuro Reklamy i Ogłoszeń
„ Głosu Pomorza ”

B49/4387

*

HURTOWNIA BUDOWLANEJ

’

&/ß

życzy wszystkim obecnym i przyszłym klientom
pogodnych świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego
Nowego ‘Roku 2004
Ewa i ^Andrzej Żyr wraz z żyłogą
Koszalin, ul. Szczecińska 49, tel. (094) 340 89 73
B34/4323

Przedsiębiorstwo Państwowej
Komunikacji Samochodowej
w Bytowie
zyczy
wszystkim Pasażerom
i Pracownikom
dostatnich i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczodrego i pomyślnego
Nowego 2004 Roku
.

.,,..

1VX-

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego Nowego Roku 2004,
moc serdecznych życzeń
oraz wszelkiej pomyślności
wszystkim naszym Podróżnym, Klientom,
Pracownikom oraz Emerytom
i Rencistom Przedsiębiorstwa
Państwowej Komunikacji Samochodowej
w Słupsku
składa
Dyrekcja PKS w Słupsku

■j. t -«•»

2',

PGM

Pełnych ciepła, spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia
Kientom i Przyjaciołom
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. / o.o.
u Słupsku
zyczy
Tadeusz Koper • Prezes Zarządu
w-raz *i załogą

SL14280

U517B

Pziekujac za współprace w Z003 roku,
życzymy Świat Bożego Narodzenia
pełnych radości i spokoju,
wielu pięknych wzruszeń i wszystkiego najlepszego
w te najpiękniejsze w roku święta.
A u progu Nowego Roku - optymizmu,
samych trafnych decyzji
śmiałych pomysłów
i szczęścia
w ich realizacji
Właściciele
i Pracownicy

Niech świat fa Gwiazdy ‘Betfejemskiej
spfyn.it na Wasz dom, niosąc łaskę'
i mifość ‘Boya i sprawi, te święta
‘Botego Narodzenia Będą cudowne,
ciepfe, radosne ipefne nadziei
oraz (Do Siego ‘Ręku tyczą

Janusz Qrzybowskl

Zdzisław Rpbdzkjslą

..ZTŻJSMk

Ü

SL1443

SL1447

a-EViiAE

Pełnych spokoju,

77-100 Bytów, ul. Gdańska 16
tel./fax (059) 822 88 08, 822 68 00, 822 68 01, 822 68 02
SL1462

ciepłych i miłych sercu wzruszeń
Świąt Bożego Narodzenia, oraz
spełnienia wszystkich marzeń
w zbliżającym się

l^ogodnych i spokojnych
Świąt JBożego Ylarodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
i owocnej współpracy

Nowym Roku serdecznie życzy ^

Kiedy w Wigilijny Dzień
w kościele uderzą dzwony
przyjmijcie życzenia radości,
a w Nowym Roku
szczęścia, zdrowia i pomyślności
tego swoim Klientom

Miłym Klientom

Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 14, tel./fax (059) 845 68 58
SL145103

oms

życzą
wląściciele i pracownicy

w kłowym 200^4 T^oku

Produkcja jaj.
Odchów kurcząt
76-252 Kwakowo
k/Słupska
woj. pomorskie
tel. (059) 846 25 11

Naszym Klientom

PPH "GARA"Sp.j.

życzymy radosnych

PIEKARNIA - CIASTKARNIA

INWESTOROM, DOSTAWCOM
I WSZYSTKIM PARTNEROM
NA RYNKU BUDOWLANYM
SŁUPSKA I REGIONU
ŻYCZY ZARZĄD I ZAŁOGA

t

Świąt Bożego narodzenia
oraz zdrowia
i wielu sukcesów

y IJ

i*

w

nowym 2004 Roku

PPH GARA"
Sütpsk
at Lutosławskiego 7

rBP
SŁUPSK

PRZEDSIĘBIORSTWA

teL (059) 842 23 05
SL1450

BUDOWNICTWA
REGIONALNEGO
Sp. z o.o.
SL1448

BH4788
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PIŁKA NOŻNA

SZACHY. Grand Prix Pomorza 2003

MKS Koszalin nadal wygrywa

Tradycyjny mecz
noworoczny

Wasilewski najlepszy
W Koszalinie rozegrano finałowy tur' niej szachowy z cyklu III Grand Prix

1 stycznia 2004 roku o godzinie 14
na stadionie Bałtyku w Koszalinie
rozpocznie się tradycyjne piłkarskie
powitanie Nowego Roku. Na boisko
wybiegnie drużyna wychowanków
koszalińskiego Bałtyku, która spo
tka się z zespołem trenerów, działa
czy i sympatyków piłki nożnej.
W drużynie wychowanków Bałty
ku wystąpi między innymi Seba
stian Mila, który obecnie reprezen
tuje barwy Groclinu Grodzisk Wlkp.
Oprócz niego swój udział zapowie
dzieli jego koledzy z czasów, gdy
występowali w koszalińskim klubie:
Mateusz Kaźmierczak i Dominik
Husejko (obaj Wisla Kraków), Ra
dosław Feliński (Amica Wronki),
Łukasz Bednarek i Tomasz Bu
kowski (obaj Kotwica Kołobrzeg).
W zespole wychowanków zagra
również drugoligowy sędzia Marcin
Nowak z Koszalińskiego Okręgo
wego Związku Pitki Nożnej. Trene
rem młodzieżowej ekipy będzie An
drzej Szygenda. Spotkanie sędzio
wać będą Ireneusz Zubkowlcz,
Wiesław Mikulski i Kazimierz Ko
walski z KOZPN.
Organizatorzy meczu zapraszają
sympatyków piłki nożnej na trybuny
koszalińskiego stadionu. Oprócz za
wodników na kibiców będzie czeka
ła grochówka, kaszanka na ciepło
oraz grzane piwo.

wi: 2. Piotr Mickiewicz, 3. Mi

rosław Mielczarski, 4. Józef
Ferenc. W finale B (ranking

Fot. RADOSŁAW KOLEŚNIK

nakomicie spisują się ostatnio siatkarki MKS Koszalin w rozgrywkach o mistrzostwo II ligi. Po słabym początku
sezonu koszalinlankl odzyskały wysoką formę i wygrywają mecz za meczem. Mają już na koncie sześć zwycięstw
z rzędu I po przerwie świąteczno-noworocznej zamierzają kontynuować dobrą passę. W sobotę (20 grudnia) kosza
lińskie siatkarki gościły lidera rozgrywek, zespół CHTPS Chodzież i bez większych kłopotów wywalczyły kolejne dwa
punkty, wygrywając 3:1. W meczu tym wszystkie zawodniczki MKS Koszalin zagrały na wysokim poziomie. Szczegól
nie wyróżniającą się siatkarką była Dorota Malinowska (z lewej), którą skutecznie wspomagały Anna Czaplicka (nr 2)
i Anna Zaganiacz (nr 9).
(mars)

Z

Dwie kolejki spotkań mistrzowskich
odbyły się w miniony weekend. Były
to ostatnie rywalizacje w pierwszej
rundzie II ligi tenisa stołowego męż
czyzn sezonu 2003/2004. Po tych
grach nastąpił podział na dwie gru
py. W górnej połówce (walka o miej
sca 1-6) znalazła się Pogoń II Lę
bork.
W Starogardzie Gdańskim pingpongiści miejscowej drużyny Agro-Kociewie podejmowali Pogoń II Lę
bork. Wyżej notowani gospodarze
pokonali lęborczan 8:4. Dla lębor
skiego zespołu punkty wywalczyli:
Marcin Janczewski - 1,5, Damian
Janczewski -1,5, Piotr Wąsik -1.
Lepiej powiodło się młodym lęborczanom u siebie w niedzielnym me
czu i pokonali GOKSiR Subkowy 8:
3. Dorobek punktowy graczy Pogoni
II: M. Janczewski - 2,5, D. Janczew
ski - 2,5, P. Wąsik - 1,5 i Karol Awchimieni- 1,5.
Rezultaty innych spotkań w 10.
serii: AZS UMK Toruń - AZS AWFiS
Gdańsk 4:8, Zagłębie Piechcin Gwiazda Bydgoszcz 8:3, Elektryk
II Toruń - Konradia Gdańsk 8:5,
Krajna Sępólno - MRKS II Gdańsk
2:8, GOKSiR Subkowy - Agro-Sieć
Chełmno 0:8.
Wyniki pozostałych meczów w 11.
kolejce: Agro-Sieć - AZS UMK 1:8,
MRKS II - Agro-Kociewie 3:8, Konradia - Krajna 8:4, Zagłębie - Elektryk
II 4:8, AZS AWFiS -- Gwiazda 8:6.
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

22
19
16
15
12
12
12
8
8
6
2
0

88-30
85-34
78-38
72-57
65-60
62-61
68-65
53-70
56-72
57-79
27-84
27-88

Przy równej liczbie punktów
o wyższej pozycji w tabeli zadecy
dowały
bezpośrednie
mecze
z udziałem zainteresowanych dru
żyn. Pierwsza „szóstka” walczyć bę
dzie o awans do I ligi, zaś druga
„szóstka” - o utrzymanie się w drugoligowej stawce. Do dotychczaso
wego dorobku ekip będą dodawane
kolejne zdobycze punktowe. Wzno
wienie rozgrywek zaplanowane jest
w styczniu 2004 roku.
(fen)

Bez zmian w czołówce
Po 4. kolejce nie zaszły żadne zmia
ny w czołówce I ligi rozgrywek o mi
strzostwo Koszalińskiej Ligi Amator
skiej Pliki Siatkowej. Liderem nadal
pozostała Telekomunikacja, chociaż
w tej serii spotkań pauzowała.
Oba pierwszoligowe mecze wy
grali faworyci. Na uwagę zasługuje
coraz bardziej skuteczna gra „stu
dentów" z zespołu AZS- Politechni
ka. W poprzedniej kolejce drużyna
ta pokonała aktualnego jeszcze mi
strza KLAPS (zespól Bez Nazwy),
a w minioną niedzielę wygrała z Za
kładem Energetycznym. Zespół ten
staje się groźny dla każdego rywala
i w tym sezonie może sprawić jesz
cze niejedną niespodziankę. Drugie
spotkanie było bez historii. Kaja wal
czyła niezwykle ambitnie, ale nie
sprawiła większych kłopotów siatka
rzom Bez Nazwy.

Wyniki 4. kolejki: AZS Poli
technika - Zakład Energetyczny
3:0 (25:16, 25:21, 25:19), Bez Na
zwy - Kaja 3:0 (25:22, 25:16,
25:16), pauzowała Telekomunika
cja.
1.
2.
3.
4.
5.

Telekomunlkac|a
Bez Nazwy
AZS Politechnika
Zakład Energetyczny
Ka|a

4
4
4
4
4

10
9
8
3
0

11-3
11-5
9-5
3-9
0-12

W pierwszym spotkaniu drugoligowym lider rozgrywek Poldanor
Zegrze zmierzył się z zespołem
KTS Granica. Dość łatwo mecz
rozstrzygnęli na swoją korzyść „po
granicznicy”. Po grze widać było,
że siatkarze z Zegrza przeżywają
kryzys formy. Wynik tego spotkania
sprawił zmianę na fotelu lidera II li
gi. Na pierwsze miejsce awanso
wał zespół KTS Granica. W drugim

meczu rutyniarze siatkarskich bo
isk, zespól Starszaków, niespo
dziewanie ulegli w czterech setach
drużynie 8 Pułku Przeciwlotnicze
go. Pierwszy set wygrany pewnie
przez Starszaków nie zapowiadał
większych emocji. Kolejne trzy par
tie to jednak bardzo dobra gra
„wojskowych” i zasłużone zwycię
stwo. Była to pierwsza wygrana
w lidze zespołu 8 Pułku Przeciwlot
niczego.
Wyniki 5. kolejki: Poldanor Ze
grze - KTS Granica 0:3 (15:25,
7:25, 16:25), 8 Pułk Przeciwlotniczy
- Starszaki 3:1 (16:25, 25:16, 26:24,
25:22).
1.
2.
3.
4.

KTS Granica
Poldanor
Starszaki
8 Pułk Przeciwlotniczy

5
5
4
4

9
7
6
4

11-10
9-10
9-8
7-10
(mars)

Kołobrzeska Amatorska Liga Koszykówki

SIATKÓWKA

Zwycięstwo lidera

Faworyci przewodzą

W Kołobrzeskiej Amatorskiej Lidze
Koszykówki rozegrano mecze 7. ko
lejki. Prowadzący w tabeli Kombinat
Budowlany pokonał Starlet 79:70.
Na potknięcie lidera czekały
drużyny Żulicki i Partner, które zdo
były tyle samo punktów, ale mają
gorszy bilans koszy. Żulicki pokonał
Ekotechnikę 71:56, a Partner wy
gra! z Contras 75 C 51:44. W tej se
rii spotkań kibice obejrzeli kilka
strzeleckich popisów. Najwięcej
punktów (35) zdobył Radosław
Radomski,
który
poprowadził
Śnieżkę do zwycięstwa nad Szkołą
Biznesu 79:50 i przy okazji został li
derem
klasyfikacji
strzelców.
Po pięć celnych rzutów za trzy
punkty oddali Walter Gil (P. C. Ni
zioł) i Mariusz Widz (Starlet).
Wyniki 7. kolejki (w nawiasach
zdobywcy największej liczby punk
tów dla obu drużyn): Rezon - P. C.
Nizioł 63:58 (Piotr Wasilewski 30
oraz W. Gil 24), Śnieżka - Szkoła
Biznesu 79:50 (R. Radomski 35
oraz Piotr Stelmaszyk 19), Partner
- Contras 75 C 51:44 (Jacek Barda
14 oraz Tomasz Wiśniewski 14),
Starlet - Kombinat Budowlany
70:79 (M. Widz 27 oraz Tomasz Za
wadzki 27), Żulicki - Ekotechnika

71:56 (Adrian Deczani 22 oraz To
masz Jankowski 13).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kombinat Budowlany
Żulicki
Partner
Startet
Ekotechnika
Rezon
Contras 75 C
Śnieżka
Szkoła Biznesu
P. C. Nizioł

13
13
13
12
11
10
9
9
8
7

598-320
535-384
431-352
494-414
465-416
424-440
377-437
398-501
324-503
257-537

W klasyfikacji strzelców prowa
dzi R. Radomski - 146 punktów,
przed Tomaszem Kiełbasińskim
(Żulicki) - 138 i P. Stelmaszykiem
i Mariuszem Kałużą (Rezon) po 137. Za 3 punkty najwięcej trafia
li: Zbigniew Semenowicz (Kombi
nat Budowlany) i M. Widz - po 21,
Paweł Bohdziewicz (Ekotechnika)
-20.
W rozgrywkach nie będzie prze
rwy świąteczno-noworocznej i już
w najbliższą niedzielę (28 grudnia)
zostaną rozegrane mecze 8. kolejki.
W hali Milenium przy ul. Lopuskiego
spotkają się: Starlet - Szkoła Bizne
su (godzina 13), Śnieżka - Contras
75 C (14.15), Ekotechnika - P. C.
Nizioł (15.30), Żulicki - Rezon
(16.45), Kombinat Budowlany Partner (18).
(mars)

Ostatnie mecze rozegrano w 2003
roku z cyklu V edycji Słupskiej Ama
torskiej Ligi Piłki Siatkowej. Stawce
przewodzą faworyci.

Święta Bożego Narodzenia są dla
sportowców i trenerów czasem od
poczynku. Nieprzerwanie natomiast
będą pracować kibice, wypełniając
kupony 44. Konkursu-Plebiscytu
„Głosu Pomorza” na najlepszych
sportowców i trenerów mijającego

Zgodnie z naszą tradycją wy
bieramy najlepszych osobno
z
regionów
koszalińskiego
i słupskiego. Na zamieszcza
nych przez nas kuponach głosu
jemy na sportowców i trenerów
w dyscyplinach indywidualnych
oraz w grach zespołowych. Gło
sowanie potrwa do 6 stycznia
2004 roku (o ważności kuponu
decydować będzie data stempla
pocztowego
na
kopertach).
Przypominamy, że ważne są tyl
ko te kupony, które są wypełnio
ne w całości.
Wiemy z doświadczenia, że
po świętach na naszych biur
kach znajdą się setki kuponów.
Czas Bożego Narodzenia to bo
wiem dla kibiców więcej wolne
go czasu i jest to doskonała
okazja na dokładne przeanali
zowanie swoich typów. Przypo
minamy, że wyniki głosowań
w obu regionach ogłosimy
na tradycyjnych „Balach spor
towca”, które odbędą się: 17
stycznia w restauracji „Metro”
w Słupsku i 24 stycznia w re
stauracji „Makler 7” w hotelu
Gromada (dawna „Arka”) w Ko
szalinie.
Przedstawiamy kolejne typo
wania uczestników naszej zaba
wy sportowej na reprezentantów
regionu koszalińskiego.

kupon konkursowy

Tadeusz Bołdysz (Czapli
nek): sportowcy - dyscypliny in
dywidualne - Marcin Rogozik
(Koszaliński Klub Kick-Boxingu),
dyscypliny zespołowe - Andrzej
Karaś (AZS Gaz Ziemny Kosza
lin - koszykówka); trenerzy dyscypliny indywidualne - Józef
Warchoł (Koszaliński Klub Kick-Boxingu), dyscypliny zespołowe
- Jerzy Olejniczak (AZS Gaz
Ziemny Koszalin - koszykówka).
Zenon Kurłowicz (Koszalin):
sportowcy - dyscypliny indywi
dualne - Daniel Pieńkowski
(Viking Kołobrzeg - taekwon-do), dyscypliny zespołowe Andrzej Karaś; trenerzy - dyscy
pliny indywidualne - Józef War
choł, dyscypliny zespołowe - Je
rzy Olejniczak.
Bożena Mikołajczak (Manowo): sportowcy - dyscypliny in
dywidualne - Joanna Majdan
(Hetman Koszalin - szachy),
dyscypliny zespołowe - Małgo
rzata Pokorowska (AZS Poli
technika Koszalińska - piłka
ręczna); trenerzy - dyscypliny
indywidualne
Józef Warchoł,
dyscypliny zespołowe - Jerzy
Olejniczak.

Zbigniew Miksza (Szczeci
nek): sportowcy - dyscypliny in
dywidualne - Lucjan Gralak
(ZKS Brok Koszalin - zapasy,
styl wolny), dyscypliny zespoło
we - Tomasz Briegmann (AZS
Gaz Ziemny Koszalin - koszy
kówka); trenerzy - dyscypliny in
dywidualne - Krzysztof Pajewski (Klub Sportów Walki Szcze
cinek), dyscypliny zespołowe Jerzy Olejniczak.
(mars)

-5^-

Region................................. ..................
Wyniki spotkań 8. kolejki (w na
wiasach wyróżniający się zawodnicy
w poszczególnych zespołach): Cen
trum
Kształcenia
Praktycznego
Słupsk (Tomasz Rybak) - Plast-Team Słupsk (Marcin Miller) 1:2
(26:24, 12:25, 10:15); Laguna Ustka
(Tadeusz Czech) - KS Kołczygłowy
(Ryszard Roda) 0:2 (19:25, 21:25);
Asterix Słupsk (Henryk Ścigała) AZS (juniorzy) Słupsk (Łukasz Stefanowski) 2:0 (25:22, 25:22); Relax SP
1 Rybacka Słupsk (Tadeusz Burzyń
ski) - Scania Słupsk (Krzysztof Łu
kaszewicz) 2:1 (23:25,25:23,15:9).
(fen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mecenas
AZS PAP
KS
AZS (juniorzy)
Relax
Asterix
Laguna
Plast-Team
Big Fire
Olimp
CKP
Trafie
Scania
Srfłoki

7
7
8
8
7
8
8
7
7
8
’ 8
7
7
7

14
14
14
14
13
13
12
11
10
10
9
8
7
7

14-0
14-1
13-6
12-6.
12-4
10-7
8-8
10-7
8-10
5-13
4-14
4-13
2-14
1-14

44 konkurs - PLEBISCYT „Głosu Pomorza”
JL JL •

(mars)

Sportowcy odpoczywają,
kibice głosują

roku.

Koszalińska Liga Amatorskiej Piłki Siatkowej

Pogoń II Lębork
w górnej połówce

Agro-Kociewie
AZS AWFiS
AZS UMK
Pogoń II
Zagłębie
MRKS II
Gwiazda
Agro-Sieć
Elektryk II
Konradia
GOKSiR
Krajna

Finałowe zawody były pod
sumowaniem całorocznej ry
walizacji. Najlepszych dziesię
ciu zawodników z każdego tur
nieju grało systemem kołowym
„każdy z każdym”. Walka była
bardzo wyrównana, a czterech
czołowych szachistów finału
A zgromadziło po 6,5 pkt. Ko
lejne miejsca za P. Wasilew
skim zajęli jego koledzy klubo

(mars)

TENIS STOŁOWY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pomorza 2003. W turnieju A (za
wodnicy z rankingiem powyżej
2000) triumfował Paweł Wasilewski
z Hetmana Koszalin.

do 2000) zwyciężył Lech Kukieła, przed Klaudią Kulon
(oboje Hetman) i Borysem Tofilem (Solny Zieleniewo) wszyscy po 5,5 pkt. Pozostali
zawodnicy, którzy nie zakwalifi
kowali się do finałów A i B, ry
walizowali w turnieju pociesze
nia. Wygrał Michał Masłowski
- 8, druga była Joanna Maj
dan - 7,5, a trzeci Jakub Ma
słowski - 7 (wszyscy Het
man).
Dzieci
rywalizowały
w osobnym turnieju pociesze
nia. Triumfował Sebastian
Karski (Słupsk) - 6. Na drugiej
pozycji uplasował się Woj
ciech Derda (Koszalin) - 5,5,
a na trzeciej Katarzyna Kur
(Taktyk Szczecinek) - 5.

na najlepszych sportowców i trenerów Pomorza Środkowego

SPORTOWCY
Dyscypliny indywidualne:

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)

czytelny podpis

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

alfa

Sponsor
Plebiscytu i Balu Sportowca
w Koszalinie
Koszalin, ul. Gwardii Ludowej 10
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WYGRALI Z „GŁOSEM”

Cztery koła dla prenumeratora

WYGRALI Z „GŁOSEM”

Pan Stanislaw Kowalczyk

z Rzepczyna

Pani Małgorzata Fijałkowska

Wygrał
telewizor.
Zadowolony powie- '
dział: - Le-

piej

trafić nie
mogłem.
Właśnie
w domu I
potrzeb-i
ny
by)'
nowy. Tę
nagrodę
odkryli
w
dniu
swoich.
_____ _____
urodzin, potraktował ją zatem ja
ko prezent z tej okazji.
Pani Weronika Kulasek
z Karlina
Swój
sukces za
wdzięcza
doręczycielce, która na
mówiła
ja
do
prenu

Fiat pod choinkę
dla naszej Prenumeratorki

- Będzie on milą pamiątką tej
zabawy.
Pani Anna Gosiewska

Wygrywając
nagrodę pienięż
ną w kwo- c i e
100
zł, miała szcze- gólny
powód
do radości.
Stało się to
akurat
przed
jej
imienina
mi,
wię
pieniądz
bardzo się|
przydały.

z Koszalina

sza czytelniczka. Uwierzyła do
piero
wtedy,
kiedy
potwierdziliśmy
wygraną,
a w jej domu pojawiła się repor
terka z fotoreporterem.
Pani Danuta jest osobą
schorowaną i ostatnio całe dnie
spędza w domu. Nagroda była
więc dla niej tym bardziej cen
na. - Żona jest bardzo chora,

Pan Piotr Fiurst

może być lepsze - cieszył się
mąż pani Danuty.
Pani Danuta czyta „Głos Po
morza" od zawsze. Bardzo czę
sto brała udział w konkursach
organizowanych przez naszą
gazetę i trzykrotnie wygrywała
nagrody rzeczowe, między in
nymi toster i grill. Jednak nigdy
nie były to nagrody tak warto
ściowe jak samoohód. Pani Fa
leńska ma prawo jazdy i chcia
łaby je wykorzystać, ponieważ
do tej pory jeździła samocho
dem, ale tylko jako pasażerka.
Kiedy jej stan zdrowia się po
prawi, na pewno zasiądzie
za kierownicą Seicento. Cała
rodzina jest bardzo podekscy
towana i szczęśliwa z powodu
wygranej.
Taki
prezent
pod choinkę rzadko się zdarza.
(kami)

Nie jest zapa-^
lonym graczer..
w loteriach pra-J
sowych. Prowa
dził herbaciarnię1
i to między inn y m
na
po
trzeby go
ści zaprenumerow
a
ł
gazetę.
Przy oka
zji sam za-'
grał i wygrał zegar ścienny.

I

i

Pani Renata Taźbierska
Fol. Sł.AWOMIR ŻAHICKI

W poniedziałek (22 grudnia) w sie
dzibie redakcji „Głosu Pomorza”
w Koszalinie odbyło się losowanie fi
nałowe trwającego dziewięć miesię
cy konkursu dla prenumeratorów.
Losowanie
odbyło
się
w obecności komisji konkurso
wej i uczestników zabawy, którzy

Pan Marian Szadkowski

Wygrał żelaz
ko i, chociaż
marzył o wy
graniu samo
chodu, powie

towarzyszyli nam w tych emocjo
nujących chwilach. Na prawidło
wym przebiegiem losowania na
grody głównej - samochodu Fia
ta Seicento czuwał notariusz

Mirosław Pracz.
Najwięcej szczęścia w zaba
wie miała pani Danuta Faleń
ska z Korzybia i to ona otrzyma
ła wspaniały prezent na święta Fiata Seicento. Los uśmiechnął
się również do 51 uczestników
loterii, którzy wygrali inne nagro
dy nieodebrane podczas konkur
su. Oto ich nazwiska:

dział: - Cieszę

się,
żelazko
przyda
się
w domu,
a
poza
tym jest
to moja
pierwsz,
nagroda

Rowery: Barbara Badalska
- Świdwin, Marian Kurdzielski

- Słupsk, Jarosław Gawroński
- Główczyce

Kuchenki
mikrofalowe:
Ewa Knitter - Koszalin, Mie
czysław Żukowski - Słupsk,
Zofia Kalupa - Słupsk
Telewizor: Danuta Pejs Gałężnia Mała (gm. Kołczygło
wy)

Nagrody
pieniężne
po 100 zł: Emilia Rezmer Lębork, Teodor Mendoń - Bobrowiczki (gm. Sławno), Małgo
rzata Fijałkowska - Słupsk,
Antonina Bernatowicz - Daszewo (gm. Karlino), Bożena
Mohyła - Krzyk - Potęgowo,
Grażyna Zaremba - Słupsk,
Mieczysław
Żukowski
Słupsk, Filomena Głaszcz Kobylnica, Janina Graban Kołobrzeg, Czesław Kozyra Słupsk, Halina Przybyszew
ska - Komnino (gm. Smołdzi
no), Julia Olejnik - Biesowice
(gm. Kępice)

ze Szczecinka

Państwo Falcńscy nic mogli uwierzyć, że w tym roku Mikołaj z „Głosu
Pomorza” okazał się aż tak szczodry.

Wygrali w naszej zabawie

z Dąbia (gm. Borne Sulinowo)

mu wygra
ła odtwa

O wygranej pani Danuta do
wiedziała się w poniedziałek

a nagroda jest dla niej pewne
go rodzaju podbudową psy
chiczną, wiarą w to, że życie

ze Słupska

numeratę.
Dzięki te

rzacz ka
setowy, był
to
miły
prezent
dla syna.

łam, że jestem właścicielką sa
mochodu, nie mogłam w to
uwierzyć, ponieważ kiedyś ktoś
do mnie zadzwonił i powiedział,
że wygrałam kosmetyki, a po
tem okazało się, że to niepraw
da - mówiła w poniedziałek na

temu
pani
Weronika
_____________
wygrała zegar ścienny i jak po
wiedziała:

Uznała, że jej
mąż
wydaje
zbyt dużo pie
niędzy na prasę.
Zrobiła mu nie
spodziankę i za
mówiła pre

Pani Danuta Faleńska z Korzybia koło Słupska w drodze losowania została szczęśliwą
posiadaczką fiata seicento - nagrody głównej w zakończonym właśnie konkursie dla
prenumeratorów „Głosu Pomorza”.
przez telefon. - Kiedy usłysza

meraty ga
zety i udzia
łu w konkur
sie. Dzięki

ze Słupska

Odtwarzacze
kasetowe:
Mieczysław Bohdziewicz Słupsk, Marian Kotas - Sławno
Żelazka z nawilżaczem:

- Słupsk, Eugenia Zdon Szczecinek, Antoni Rybiński Świerczyna, Andrzej Wąsik -

Henryk Sikora - Strzepowo,
gm. Dobrzyca, Mirosław Barna
- Słupsk, Janusz Padlewskł Słupsk, Zofia Hołda - Cisowo
(gm. Darłowo), Czesława Barwińska - Barwino (gm. Kępice),
Maria Lemańczyk - Przechle
wo, Beata Kuran - Szczecinek
Suszarki do włosów: Nata
lia Żmuda-Trzebiatowska -

Redło, Jerzy Sobczak - Rosno
wo, Krystyna Buławska - Kuleszewo, Dariusz Ostrowski Budowo, Ryszard Kowalski Słupsk, Alicja Pawliszyn - Sia
nów, Jerzy Sokołowski - Kro-

Brzeźno Szlacheckie, Adam
Modliszewski - Słupsk, Anna
Pettersson - Słupsk, Jarosław
Żarski - Redło, Maria Barska Debrzno, Henryk Sikora Strzepowo (gm. Dobrzyca), Ha
lina Knuth - Słupsk

Zegary ścienne: Danuta
Sadowska - Białogard, Jan
Płaczek - Słupsk, Maria Synoradzka - Gałężnia Mała (gm.
Kołczygłowy), Roman Brudecki

Wygrała ze
gar firmowy.
To jej pierw
sza nagroda,
która będzie
pamiątką
i
zachętą
do
udziału
w
kolej
nych lo
teriach. k

Kobylnica, Czesława Żarska -

snowo (gm. Borzytuchom), Bar
bara Jaroszewicz - Słupsk, Da
nuta Rudnik - Szczecinek
Wszystkim laureatom ser
decznie gratulujemy. Osoby, któ
re znajdą swoje nazwiska na po
wyższej liście prosimy o kontakt
w ciągu trzech dni roboczych
(od daty opublikowania listy
zwycięzców) z Biurem Loterii
w redakcji w Koszalinie, w celu
ustalenia terminu i miejsca od
bioru nagrody.
Nasz telefon: (0-prefiks-94)
347-35-57 lub połączenie bez
płatne 0 800 20-35-35.
(tg)

i
Pan Jan Stodoła

z listki
Od roku prenu
meruje „Głos PoV
morza” i chwali
sobie te formę na-l
bywania gazety,
a przy okazji
możliwość udzia
łu w konkur
sie. Wygrał,
100
zł,
i
zapo-^
w i e
dział, że
czę ś<
pieniędzy!
przeznaczy na upominek dla żo
ny.
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Dwie Wigilie
a
Damiana
Święta w rodzinach żołnierzy odbywających
służbę w Iraku.............................

HistoriaÄycia
iadvcia Jezusa z Nazaretu wciąż kryje
tajelifhi Naukowcy nie są zgodni co
wiele tajemnic.
do daty jego przyjścia na świat . . .

Sen nastolatki
stał się jawą

PROJEKT GRARCZNYMAGAZYNU: DAWID PERZ

Rozmowa z Yolą Czaderską-Hayek, pierwszą
polską damą w Hollywood, kobietą która
poznaje „Złote Globy” ...............

*
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Gdyby jakiekolwiek gremium przyznawało
tytuł skandalisty czy skandalistki
mijającego 2003 roku, niewątpliwie
w finale tego niecodziennego konkursu
spotkaliby się: Adrianna Biedrzyńska, Jacek
Borkowski i Anna Wyszkoni, wokalistka
grupy Łzy .................................. STR. 11
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Święta irackich rodzin

Dwie
Wigilie
małego
Damiana
Trzyletni Jureczek,
syn podoficera
Ireneusza Kieliszka
wie, że tata przyjedzie
wtedy, gdy będzie
dużo śniegu. Dużo
śniegu ma być
w styczniu. Starsze
dzieci Adrian i Nela
zapowiadają, że
choinka będzie stała
do powrotu taty. Pod
nią będą leżały
prezenty dla niego.
Jakie, to tajemnica.

Na tym instrumencie grywał w niedzielne poranki Ireneusz Kieliszek. Teraz próbuje mały Jurek. Obok stoją brat Adrian, siostra Nela i mama Małgosia.

le spraw, które powinny być
domeną dorosłych, a stały się
elementem dziecięcego świa
ta. Damian tęskni za tatą, obo
je za nim tęsknimy. Za wypra
wami na działkę, wspólnymi ro
werowymi
wycieczkami.

stres, rozłąka z rodziną, z dru
giej pieniądze i nowe doświad
czenia zawodowe. Wielu żoł
nierzy ostateczną decyzję uza
leżniało od tego co powiedzą
żony. „Czy na pewno dasz so
bie radę?” - to pytanie padało
najczęściej. Zapewniały, że
tak, bo przecież nie zostają sa
me, bo jest rodzina, starsze
dzieci, grono przyjaciół.

i wiem co to jest czekanie.
I obie wiemy co to jest niepo
kój.

- 17-letni syn Adrian wcieliI

tak często telewizji. - Jestem

obecnie około 2500

się w rolę głowy rodziny, bar
dzo mi pomaga wraz z 14-letnią córką Nelą - mówi Małgo

na rencie, mam czas i nie
opuszczam żadnych serwisów
informacyjnych.

polskich żołnierzy

sia Kieliszek, pielęgniarka. -

Kiedy Mariusz wyjeżdżał,
Damianowi powiedziano, że ta
ta będzie pracował za granicą.
Któregoś razu chłopiec obejrzał
doniesienia z Iraku. Bardzo
płakał. Miał żal do mamy, że
nie powiedziała mu, że tam jest
wojna.
- To byl nasz błąd - przy
znaje Ania, przedszkolanka. -

Są tacy dzielni, odpowiedzialni.
W każdej chwili mogę na nich
liczyć. Dzielimy się obowiązka
mi, opieką nad malutkim syn
kiem. Dzięki temu mogę spo
kojnie pracować. Mąż pochodzi
z rodziny o bogatych wojsko
wych tradycjach. Wojskowymi
byli dziadek Ignacy i ojciec Je
rzy. Pięć lat temu Irek byl w Li
banie. Nie było go przez rok.
Okropnie dłużył mi się czas.
Dzieci były odchowane, miałam
mniej obowiązków. Teraz nie
wiem kiedy mijają kolejne dni.
Najgorsze są wieczory i nie
dziele.

On nie opuszcza rodzin.
Gdzieś tam w podświadomości
tkwi cały czas. Spotęgowała go
tragiczna śmierć majora Kup
czyka i niedawny zamach
na polski patrol.
Wanda mówi, że nigdy nie
czytała tylu gäzet, nie oglądała

Ale chcieliśmy mu oszczędzić
takich informacji. Od tamtego
czasu
dużo
rozmawiamy,
uspokajam go, wyjaśniam wie

W Iraku służy

nie są zupełnie same i muszą
sobie radzić.
Mariusz Połoncarz wyjechał
na początku sierpnia. Na lotni
sku w Goleniowie żegnała go
cała rodzina, nawet 77-letnia
babcia Melania. Było smutno,
wszyscy płakali. Następnego
dnia zadzwonił z Kuwejtu. Po
wiedział, że jest okropnie gorą
co. A potem przez kilka tygodni
nie było żadnych wiadomości.
Rodziny szalały z niepokoju.
Po medialnej burzy zlikwidowa
no problemy z łącznością.

różnych specjalności.
Paczka za ciężka

630 z nich pochodzi
z kilku szczecińskich
jednostek.
Brakuje mi jego codziennej za
radności, ciepła, wrażliwości.
Ja i tak nie powinnam narze
kać, bo blisko mam rodzinę,
a znam panie, które w Szczeci

Ireneusz Kieliszek wyjechał,
a właściwie wypłynął statkiem
już w lipcu. Cała rodzina poma
gała w pakowaniu.
- Żartami staraliśmy się roz

ładować smutną atmosferę opowiada Małgosia. - Powsta
ła nawet cała seria zabawnych
zdjęć. Przymierzaliśmy mundu
ry, hełm i kamizelkę. Nie wie
działam, że jest ona aż tak

śmioletni Damian, syn Ma
Rodzinie bardzo brakuje
riusza Połoncarza, sier
niedzielnych muzycznych po
żanta sztabowego, wraz z ma
ranków w wykonaniu taty. Po
mą Anią odlicza dni. Wychodzi
trafi grać na wielu instrumen
na to, że od świąt do powrotu
tach, nawet do Iraku zabrał
tatusia zostało ich jeszcze 29.
ze sobą akordeon. Pewnie dla
Damian wie, że będą dwie wigi
złagodzenia porannego smut
lie. Ta prawdziwa i ta specjalna
ku, dzwoni do domu w każdy
po (Dowrocie taty.
niedzielny wieczór. Rozmawia
- Czy prezenty też będą po
z każdym, wypytuje o zwykłe,
dwójne? - pyta i martwi się
z pozoru błahe drobiazgi. Cho
z kim ubierze choinkę, bo do
ciaż przez kilka minut jest
tąd robił to z ojcem.
obecny w ich codziennym ży
W strojeniu choinki pomoże

O

15-letni wujek Marcin, czyli brat
Mariusza. W ogóle Marcin jest
super, bo zna się na kompute
rze i z rodzinnych zdjęć zrobił
film na CD z muzyką i życze
niami od każdego. Płytę wysłali
w paczce.
Życzenia Damiana były ta
kie: „Kochany tatusiu, czekam
na ciebie z utęsknieniem i ży
czę ci szybkiego powrotu, uczę
się pilnie abyś był ze mnie
dumny. Kocham cię bardzo”.

Bez muzycznych
poranków
W rodzinach żołnierzy odbywa
jących służbę w Iraku, rozmo
wy o wyjeździe zaczęły się w
maju i czerwcu. W każdej ro
biono bilans strat i zysków, mi
nusów i plusów wyjazdu. Z jed
nej strony niebezpieczeństwo,

ciu.
Do Ani mąż dzwoni zazwy
czaj w środy. O sobie mówi nie
wiele, ale interesuje go wszyst
ko co dotyczy domu i najbliż
szej
rodziny.
Najbardziej
zaskoczyła
go
informacja
o tym, że Damian chodzi na za
jęcia aikido.

Mamo, tam jest wojna
Wandzie Mieczkowskiej, ma
mie Mariusza Połoncarza, trud
no było się pogodzić z decyzją
syna o wyjeździe do Iraku.
- Jeszcze w przeddzień wy

jazdu namawiałam aby został,
pytałam po co ci to synek przyznaje. - Ale on powiedział,
że wszystko będzie dobrze.
Mamy się nie martwić i opieko
wać Anią. Wspieram ją jak mo
gę, jestem żoną marynarza

Rodzina Mariusza Połoncarza zapowiada, że prawdziwa wigilia odbędzie się w styczniu. Na zdjęciu Damian
z ukochanym pieskiem Batmanem, mama Mariusza, żona Ania i brat Marcin.

ciężka i niewygodna jak pan
cerz. Wyobrażam sobie co zna
czy nosić ją w ponad SO-stopniowych upałach.
Wiadomość o tym, że moż
na wysłać do Iraku paczki, ro
dziny przyjęły z ogromną rado
ścią. Mniej cieszyła waga,
ograniczona tylko do dwóch ki
logramów. Żołnierzom w Iraku
jedzenia nie brakuje, ale przy
zwyczajenia smakowe robią
swoje. Nic więc dziwnego, że
w zamówieniach składanych
rodzinom powtarzały się zupy
typu gorący kubek, najlepiej
barszcz i rosół, słodycze, żółty
ser, śledzie, kabanosy, czasem
dobre papierosy.
- Gdy spakowaliśmy pacz

kę, dokładając jeszcze zdjęcia,
listy,- kartki, to okazało się, że
wagę przekroczyliśmy aż o 70
deko - śmieje się Małgosia. Nie było rady, musiałam zrobić
selekcję.

Nie chlipać
Ania i Mariusz są ze sobą dzie
sięć lat. Te święta po raz pierw
szy spędzą osobno. Ania powta
rza, że najważniejsze to się nie
rozkleić, nie chlipać.
Małgosia Kieliszek i Wanda
Mieczkowska ostatnio popłakały
sobie w czasie grudniowego
koncertu, który dla rodzin żołnie
rzy odbył się w szczecińskim
zamku. Mówią, że łzy leciały sa
me, gdy słyszały jak dzieci i żony
składały żołnierzom życzenia,
a tamtym twardym mężczyznom
- widocznym na telebimach drżał głos ze wzruszenia.
Wigilia będzie u Krystyny
i Lecha Kędzierskich, rodziców
Ani.
Nie
licząc
Damiana,
przy stole zasiądzie sam babi
niec. Mama i dwie córki: Ania
i Paulina. Lech musi być w pra
cy. W następne dni Ania z syn
kiem będzie odwiedzać rodzinę.
Teściowa zapowiada, że zrobi
tak dobry bigos, jaki zawsze
przygotowywał Mariusz.
Małgosia Połoncarz z dzieć
mi spędzi wigilię u swoich rodzi
ców Janiny i Eugeniusza Du
dzińskich. U dziadków na święta
zostawi dzieci. W pierwszy
dzień świąt ma dyżur w szpitalu.
Przyznaje, że bierze dyżur
za dyżurem, aby potem w stycz
niu mieć więcej czasu na powrót
męża. Planują też, by razem
z dziećmi gdzieś wyjechać
w czasie ferii.
KRYSTYNA POHL
Fot. MARCIN BIELECKI

Rozmowa „Magazynu”
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Angeles. Jest tak pięknie, że
można zwariować ze szczęścia.
- W swojej rezydencji stworzyła Pa
ni polski salon, w którym gości za
równo artystów z kraju, jak I wielkie

Historia Polki, która przyznaje Złote Globy

Sen
nastolatki
stał się
jawą

gwiazdy Hollywood. Czuje się Pani
ambasadorem polskiej kultury?
- Bardzo szybko zorientowa
łam się, jak niewiele wie się na te
mat polskiej kultury w Hollywood.
Postanowiłam to zmienić i od lat
organizuję w swoim domu rozma
ite pokazy filmowe, recitale, kon
certy, a także spotkania z polskimi
reżyserami, aktorami, muzykami,
sportowcami i naukowcami. Tym
bardziej że mam do tego odpo
wiednie warunki. W moim salonie
raz jest scena, na której można
wystawiać spektakle, innym znów
razem - sala kinowa, która jedno

i w ogóle stolicę filmu. W Polsce
moje wywiady i inne teksty można
znaleźć na portalu Stopklatka
(www. yola. stopklatka, pl). Publi
kuję też w Australii, Japonii
i w wielu innych krajach świata.
- A mogłaby Pani nic nie robić... Tyl
ko leżeć I pachnieć...
- Z pracy dziennikarki i krytyka
filmowego swobodnie mogłabym
się utrzymać w Stanach, ale nie
na takim poziomie,' jaki zapewnia
mi mój mąż. Ed obecnie jest kapi
tanem linii lotniczej American Airli
nes, a jednocześnie biznesme
nem. Ma udziały w jednej z naj
większych amerykańskich sieci
kancelarii prawnych Pre-Paid Le
gal. Co do mnie, jestem szanowa
na właśnie za to, że pracuję, choć
nie muszę.

V

nie lubią mieć wszystko podane
na złotej tacy. Moją rezydencję od
wiedzają
gwiazdy
kina,
np.
ostatnio był u mnie Omar Sharif.
Prawda jest taka, że w Hollywood

stowarzyszenia mam mnóstwo
pracy. Rocznie muszę zobaczyć
około 300 filmów, przeprowadzić
niezliczoną
ilość
wywiadów,
uczestniczyć w międzynarodo
wych konferencjach i festiwalach.
- Jest Pani również wytrawną znaw
czynią westernów. Skąd zaintereso
waniem tym właśnie gatunkiem?
- W westernach kocham się
od dziecka. To najbardziej szla
chetny gatunek kina, a kowboje to
najwięksi dżentelmeni. W wester
nach dobro zawsze zwycięża.
Przykro mi, że ten gatunek jest już
na wymarciu. Dlatego od dziesię
ciu lat jestem prezesem i fundato
rem International Star Awards, na
gród przyznawanych legendarnym
artystom filmów westernowych.
Uroczystość organizuję u siebie co
roku w sierpniu. Laureatom oprócz pozłacanych gwiazd osa
dzonych na granitowej bryle - wrę
czam listy gratulacyjne od prezy
denta USA, gubernatora Kalifornii
i burmistrza Los Angeles.
- Pani życie świetnie nadaje się
na fantastyczną opowieść filmo
wą...
- Na podstawie mojego życia
napisano już dwa scenariusze.
Jednak nigdy nie doszło do reali
zacji filmu. Sprawa utykała w mo
mencie, gdy pojawiła się kwestia
finansowa. Ja nie potrzebuję robić
sobie publicity, w związku z czym
nie będę kupowała filmu o swoim
życiu. Wprawdzie wiele osób tak
robi, ale ja naprawdę nie muszę.
- Czy do dziś wyznaje Pani filozofię,
że jeżeli marzy się o czymś z abso
lutnym przekonaniem, konsekwent
nym uporem I święcie w to wierzy, to
- wcześniej czy później - projekty
życiowe, nawet te najbardziej fanta
styczne, staną się rzeczywistością?
- Trzeba marzyć! Mieć odwagę
śnić o rzeczach nawet najbardziej
niewyobrażalnych. Marzenia się
spełniają, pod warunkiem, że po
trafimy marzyć.
- Wierzy Pani w miłość od pierwsze
go wejrzenia, I to na całe życie?
- Oczywiście, że tak! Ja i Ed je
steśmy tego najlepszym przykła
dem.

Rozmowa z Yolą
Czaderską-Hayek,
pierwszą polską damą
w Hollywood,
popularyzatorką
kultury polskiej
w USA, dziennikarką,
autorką książek
o gwiazdach
światowego kina.
- W jednej z Pani książek przeczyta
łam, że Pani romans z Hollywood za
czął się już w szkole podstawowej.
Jak to właściwie było?
- Wszystko zaczęło się od mo
jej wielkiej namiętności do kina.
Potrafiłam chodzić po kilka razy
na jeden film. W podstawówce
za zdjęcie amerykańskiego aktora
byłam skłonna bez wahania oddać
bułkę z szynką albo napisać kole
żance wypracowanie. Do dziś trzy
mam zeszyty z informacjami i foto
sami gwiazdorów. Miałam oczywi
ście swoich idoli i marzyłam o tym,
żeby ich poznać i osobiście prze
konać się, jacy oni są w rzeczywi
stości. Gdy któregoś razu ktoś
z klasy przyniósł do szkoły pocz
tówkę z napisem Hollywood, po
wiedziałam głośno: „Zobaczycie,
Jola wyjdzie za mąż za księcia
i będzie mieszkała w pięknym pa
łacu właśnie pod tym znakiem Hol
lywood". Koledzy śmiali się wtedy
ze mnie i radzili mi, żebym modliła
się o zdrowie, bo o rozum już
za późno. Rodzice też w to nie
wierzyli i mówili, że Hollywood za
prowadzi mnie do szpitala dla
umysłowo chorych. Zresztą trudno
im się dziwić: w Polsce rządziła
komuna, małe miasto, bo wtedy
mieszkałam w Tarnowie, a ona ta
kie fantazje wstawia.
- Jednak wszystko, co do joty, speł
niło się za sprawą Pani męża Eda...
- Byłam wtedy studentką polo
nistyki w Krakowie. Ed, który jest
pilotem pasażerskich jumbo jetów,
przyjechał do Krakowa. Poznałam
go dzięki sąsiadce, która postano
wiła nas wyswatać. I pomyśleć, jak
bardzo się przed tym broniłam
i w ogóle nie chciałam go poznać!
To był październik. Znajoma przy
prowadziła Eda do mieszkania,
które wtedy wynajmowałam i po
wiedziała, że to jest Amerykanin
dla mnie. Zrobił na mnie piorunują
ce wrażenie. Ed był po prostu
piękny i wyglądafjak Kennedy. Za
kochałam się w nim od pierwszego
wejrzenia, a on we mnie. Niestety,
następnego dnia musiał już wra
cać do Stanów. Ale codziennie wy
syłał do mnie list. Żeby było
śmieszniej, ja wtedy nie znałam
angielskiego, tyle co z filmów i tek
stów piosenek. Musiałam wynająć
tłumaczkę, która dawała mi lekcje.
W Sylwestra Ed zrobił mi niespo
dziankę i znów pojawił się w Kra
kowie. A w lutym byłam już jego
żoną. Ślub wzięliśmy w Las Ve
gas.
- Od 1980 r. mieszka Pani wraz
z mężem we wspaniałej rezydencji
nieopodal słynnego napisu „Holly
wood”. Dlaczego swoją posiadłość
nazwała Pani Belwederem?
- Rezydencję w stylu śród
ziemnomorskim
dostałam
w prezencie ślubnym od męża.
Jest zabytkowa i ma bogatą hi-
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storię. Sam dom, który jest uwa
żany za perełkę architektonicz
ną, ma jakieś dwa tysiące me
trów kwadratowych. Został zbu
dowany w latach 1915 - 1916
na zamówienie wielkiego gwiaz-

yy
Wigilia będzie u nas
typowo polska:
ryba (ale nie karp,
bo Ed nie lubi),

- W Hollywood wszyscy po kolei się
rozwodzą, a Pani - wciąż z jednym
mężem.
- Pierwsze pytanie, jakie pada
przy poznaniu nowej osoby: „Ed
jest którym Twoim mężem, pią
tym”? Odpowiadam, że pierwszym
i mam nadzieję, że ostatnim. Ja lu
bię stabilizację w życiu, poza tym
nie ma lepszego męża na świecie.
- Wszystkie gwiazdy poddają się

barszczyk z uszkami,
sałatka śledziowa,
sałatka jarzynowa.

yy
Yola Czaderska-Hayek z mężem.
dora kina niemego Lou Telegena dla jego żony Geraldine Far
rar, słynnej divy operowej. Jej
kochankiem był Rudolf Valenti
no i często bywał w posiadłości.
A nazwałam ją „Belvedere”
z dwóch względów - po pierw
sze, na cześć tego warszaw
skiego. A po drugie, po włosku
„Belvedere” oznacza „piękny wi
dok”. Tu dodam, że nasza rezy
dencja położona jest na wzgó
rzu, z którego roztacza się
wspaniały widok na całe Los

razowo może pomieścić około 300
osób. Do tej pory zorganizowałam
u siebie około 250 imprez i bankie
tów promujących Polskę i Pola
ków. Nie wiem, czy zasługuję
na miano ambasadora polskiej kul
tury, którym obdarzają mnie me
dia, ale myślę, że z powodzeniem
pośredniczę w przekazywaniu
Amerykanom wiadomości o naszej
sztuce. Poza tym sporo piszę,
przybliżając ludziom sylwetki naj
większych gwiazd amerykańskich

- Czy to prawda, że „wcześniej czy
później każda gwiazda przyjdzie
doYoll"?
- Gościli u mnie praktycznie
wszyscy artyści z Polski, m. in.
Magda Zawadzka, Gustaw Holo
ubek, Krzysztof Kieślowski, Bogu
sław Linda,
Andrzej Wajda,
Krzysztof Zanussi, Jerzy Kawale
rowicz, Janusz Majewski. Urzą-'
dzałam na ich cześć przyjęcia
i prezentowałam ich dorobek Ame
rykanom. Jak pani wie, Ameryka-

1
Yola Czaderska-Hayek i Nicole
Kidman...

... z Quentinem Tarantino.

w 61-letniej historii tej nagrody.
Najpierw musiałam wykazać się
nieprzeciętną znajomością na te
mat sztuki filmowej i zdobyć akre
dytację Motion Picture Association
of America. Teraz jako członek

...z Edem Harrisem.

nie liczy się, kogo Ty znasz, ale
kto zna Ciebie. Co do Omara, jego
syn ożenił się z Polką. Zapytałam
więc, czy lubi swoją synową. Od
parł, że bardzo, tyle tylko, że jego
syn zdążył się już z nią rozwieść.
- Zna Pani stolicę filmu od podszew
ki I miała okazję spotkać się z więk
szością gwiazd amerykańskiego ki
na. A czy sama nigdy nie chciała Pa
ni być gwiazdą, grać w filmach czy
w teatrze?
. - Co to, to nie! W samym Los
Angeles jest blisko 60 tysięcy bez
robotnych aktorów! To zawód nie
dla mnie. Aktorzy muszą mieć nie
samowitą konstrukcję psychiczną
i nieustannie przepychać się łok
ciami. Zrozumiałam to po obejrze
niu filmu „Bulwar zachodzącego
słońca". Byłam wtedy nastolatką.
Gdy po latach spotkałam twórcę
tego obrazu Billy’ego Wildera, po
wiedziałam mu: „Dzięki Tobie nie
jestem aktorką”, na co on odparł:
„Chociaż jedna mądra się znala
zła”.
- Jak udało się Pani zostać człon
kiem elitarnej Hollywood Foreign
Press Association, która co roku
przyznaje Złete Globy?
- Jestem jedyną Polką w eks
kluzywnej grupie około 85 osób

operacjom plastycznym. Co Pani
o tym sądzi?
- Jak najbardziej popieram, by
le nie za wcześnie. Wręcz fatalne
są implanty biustu u czternastola
tek. Jednak operacje plastyczne
wymyślono dla ludzi. W USA są
normą. Przychodzi pora, to się je
robi, i tyle. To rutyna jak wizyta
u dentysty. W Hollywood nie ma
żadnej 20-letniej aktorki, która by
nie zrobiła sobie odsysania tłusz
czu. Operacje plastyczne to prze
dłużenie życia.
- Ciekawe, czy jest Pani tradycjona
listką? Jak spędzi Pani tegoroczne
święta Bożego Narodzenia?
- Jestem przywiązana do tra
dycji. Święta w moim domu za
wsze są polsko-amerykańskie, ja
ko że moim mężem jest przecież
Amerykanin. Ale Wigilia będzie ty
powo polska: ryba (ale nie karp, bo
Ed nie lubi), barszczyk z uszkami,
sałatka śledziowa, sałatka jarzyno
wa. Ciasto kupuję w znakomitej
polskiej piekarni. A po Wigilii wy
jeżdżamy do Aspen, które bardzo
przypomina mi nasze Zakopane.
Wciąż mam Polskę w sercu, ale
żyję i funkcjonuję w Ameryce jako
obywatel amerykański.

Rozmawiała:
ANNA WIEJOWSKA

Moim zdaniem
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Kuchnia polska
.

Kto płaci orkiestrze...

Amerykanie wykluczyli możliwość starania się przez kraje, które byty prze
ciwnikami wojny z Irakiem, a więc przez Francję, Niemcy i Rosję, o kontrakty
na odbudowę Iraku. My jesteśmy w tej grupie, która może liczyć na jakieś
kontrakty. - Jest to chęć faworyzowania krajów, które okazały się lojalnymi
sojusznikami USA - powiedział w „Sygnałach Dnia” Longin Pastusiak, mar
szałek Senatu. - Jest takie polskie powiedzenie: Kto płaci orkiestrze, ten dyk

tuje melodię. Skoro chodzi o amerykańskie pieniądze, Amerykanie decydują
0 ich rozdzieleniu.

Na wypadek zagrożenia
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Andrzej Barclkowskl
w rozmowie z Piotrem Najsztubem z „Przekroju" powiedział o ewentualnym
zagrożeniu terrorem w Polsce: - Nigdy nie mówiłem, że jesteśmy bezpieczni.

Zagrożenie istnieje, dotyczy przede wszystkim polskich żołnierzy w Iraku, pol
skich placówek dyplomatycznych w Iraku, Turcji i w innych krajach, w których
działają organizacje terrorystyczne. Na terenie Polski zagrożenie jest mniej
sze, bo nie działają organizacje terrorystycznej...) Ale oczywiście dzisiaj Eu
ropa jest przestrzenią otwartą i mogą na teren Polski wjechać terroryści, któ
rzy przeprowadzą atak.f..) Przede wszystkim, jeśli otrzymamy wiarygodny sy
gnał o zagrożeniu - to zmobilizujemy odpowiedzialne służby
do intensywniejszego niż zazwyczaj działania. Jeśli zajdzie taka konieczność
- poinformujemy także obywateli...

„Przyczepiło się do nas sporo barachła...”
Na pytanie „Przeglądu”, jaka jest przyczyna kryzysu w SLD i tego, że po
parcie dla tej partii spadło do 18 proc., Grzegorz Kurczuk, minister sprawie
dliwości, prokurator generalny, stwierdził: - W okresie, kiedy rosła nasza siła,

przed wyborami 2001 r„ przyszło do nas wielu ludzi zainteresowanych tylko
tym, by przy tym ogniu upiec swoje pieczenie, choćby nieuczciwymi metoda
mi. Jak ktoś ostro określił, przyczepiło się do nas wtedy sporo „barachła", lu
dzi niegodnych, będących na bakier z uczciwością, prawem, zwykłych karie
rowiczów. Dotknęła nas przypadłość nazywana arogancją władzy.(...) Jed
nakże gwoli prawdy trzeba powiedzieć, że stanęliśmy (...) w obliczu tak
trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, że nikt, żadna formacja nie wyszlaby bez szwanku.

MOJ BIZNES

NA JEDNO KOPYTO

Wigilijne opowieści

Pogadajcie
ze zwierzętami

Poseł przyjąć raczy
Posłowie dostają prezenty nie tylko od św. Mikołaja. „Newsweek" spraw
dził, co wpisali do rejestru korzyści w 2003 roku. Najwięcej prezentów otrzy
mali posłowie SLD, najczęściej zaś obdarowywany jest premier Leszek Mil
ler. Od prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego dostał zegarek kieszonko
wy. Szefowie państw widać lubią dawać przyrządy odmierzające Millerowi
czas, bo ma on też zegarek od premiera Włoch. Posłów lewicy lubią władze
Chin. Piotr Gadzinowski (SLD) otrzymał porcelanowe wazony i ceramiczne
medale, a Janusz Lisak (UP) kolekcję płyt CD „Chinese Folk Musie”. Postom
PSL, podarki dawał już tylko los. Mirosław Pawlak wygrał w multilotka 50
tys. zł. Chojni są też rodzice posłów. Bogdan Klif (PO) dostał mieszkanie
warte 225 tys. zł, Michał Tober (SLD) - 19 tys. zł na własne lokum, a An
drzej Gawłowski (SLD) - 50 tys. zł od mamy.

Po fiasku w Brukseli
„Gazeta Wyborcza” zapytała prof. Bronisława Geremka, co sądzi o naro
dowym wręcz samozadowoleniu po fiasku w Brukseli. - Jednak stoimy w ob

liczu dużego niebezpieczeństwa. Niebawem rozpocznie się kampania wybor
cza trójfazowo - do Parlamentu Europejskiego, do parlamentu polskiego
1 prezydencka. (...) Jestem przekonany, że w jej toku nasilą się spory, swary,
zacietrzewienie, postawa rewindykacyjna, że zaniknie cel, jakim jest integra
cja Polski z UE, potwierdzona z niezwykłą silą w referendum. Obawiam się,
że wola narodu, by wejść do UE może zostać zdeprawowana, pogwałcona
przez większość polityków.

Niewiarygodni?
W przeprowadzonych w 2003 roku badaniach CBOS mniej więcej trzy czwar
te respondentów stwierdziło, że polscy politycy w większości są nieuczciwi i nie
wiarygodni. Tak naprawdę stanowią jedną wielką sitwę związaną wieloma wspól
nymi interesami. Jeszcze liczniejsza grupa badanych bo 87 proc. stwierdziło, że
polscy politycy dbają wyłącznie o własne interesy. Zdaniem ponad potowy Pola
ków głównym powodem uprawiania polityki jest chęć zdobycia pieniędzy. Zaiste
jest coś zdumiewającego w fakcie, że tak liczna grupa Polaków lokuje oczekiwa
nia i nadzieje na przywrócenie sprawiedliwości społecznej właśnie w działaniach
ludzi i środowisk ocenianych w sposób tak miażdżąco negatywny.

Miś-Oleksy
Piotr Tymochowicz, kreator wizerunku polityków, nie daje Jolancie Kwa
śniewskiej żadnych szans w wyborach prezydenckich. -... Ponieważ jest

hybrydą księżnej Diany z Matką Teresą, przynajmniej sama siebie na taką
kreuje- powiedział „Dziennikowi Polskiemu”. Natomiast to Józef Oleksy
jest tym politykiem, z którym chciałby pracować pod kątem wyborów prezy
denckich. -... Ale jemu niewiele mógłbym pomóc, bo sam świetnie potrafi

dbać o swój wizerunek. Jest ciepły dla ludzi, nie kojarzy się z bohaterami
„Dynastii”. Mankamentem byłego premiera jest slaby glos, zle operowanie
nim; za bardzo wciela się w rolę księdza - zauważył. A że Oleksy nie jest
najprzystojnieszy? - Wygląd ma niewielkie znaczenie. Znacznie istotniejsze
jest to, że potrafi wytwarzać wokół siebie ciepło. Podświadomie kojarzy się
ludziom z misiem, a misie akceptujemy- uzasadnił swój wybór.

365 dni w roku
Tomasz Lis podczas czatu w redakcji „Polityki” zapytany, czy nie męczy go
fakt, że musi ukazywać głupotę naszych polityków przez 365 dni w.roku, od
powiedział: - Nie jest tak ź/e, mam wolne weekendy. Oglądając polskich po

lityków, najlepiej w 50 proc. się śmiać, a w 30 płakać. 20 proc. zostawiam so
bie na szacunek dla tych, którzy ciężko pracują, żeby Polska stała na no
gach, a nie na głowie.
(NewPress)

iedy nad rezydencją Biznes
za bardzo grzebiecie w energe
mena w Wilanowie błysnęła
tyce i ruskim gazie, chłopy... Si
pierwsza gwiazda, goście zawy odważnie wyprężył pierś:
częli dzielić się opłatkiem.
- Przygotowujemy „Białą Księgę
Pod śnieżnobiałym obrusem,
Bezpieczeństwa Energetyczne
jak każe tradycja, służba staran
go RP"... Biznesmen przerwał:
nie ułożyła wiechcie słomy. Naj
- No i dobrze. Tylko bez na
ważniejszy Biznesmen, wokół
zwisk, bo jest ustawa o ochronie
którego stłoczyła ślę
danych osobowych.
grupka gości, skinął nie
Odwrócił się i puścił
dbale na Posła. - Chodź
oko do damy w balzano tu, Poseł - rzekł bez
kowskim wieku, która
ceremonialnie. - Z biopretensje do urody pod
paliwami jest już kul? Py
kreślała wydatnym de
tany
uśmiechnął
się
koltem i króciutką spód
z wyraźną ulgą: - Jak
niczką.
Dama,
choć
najbardziej kul, jak naj
modnie ubrana, trzymała
bardziej: wybór jest bar
w ręku staroświecką to
dzo szeroki: od 4,9 pro
rebkę z lat 80. - Umówić
cent, albo powyżej pięć...
JACEK
si? z moją prezes i napiUśmiech
zagościł
DEPTUŁA
sać ustawę w imieniu
na twarzy Biznesmena,
ludności polskiej - zako
po czym jego wzrok padł na Li
menderował. - Pamiętaj - „luddera partii Głos Ludu, może
-noś-ci”. Ustawy pisze się dla
o nieco prostackich manierach,
ludności.
Lub
czasopism.
ale
za
to
wyglądającego
- znów puścił oko.
na człowieka czynu. „Złodziej!”
- A ten niech czeka - Biz
- Lider zmęłł w ustach przekleń
nesmen wskazał na samotnego,
stwo, ale podszedł z opłatkiem
lwiej postury i aparycji dżentel
do Biznesmena. - No, to mi tu
mena, przygaszonego niczym
pilnuj wyników, idziecie w górę
wielkie cygaro sterczące z jego
i żeby mi później nie było, że nic
ust. - Nachlał się - usprawiedli
nie wiedziałeś o notowaniach
wiająco
tłumaczył
Generał
kursów zboża... - Biznesmen
w
oliwkowym
mundurze
nie dopuścił Lidera do słowa,
i śmiesznym kapelusiku „moro”.
a jego wzrok spoczął na jedno
Melduję
posłusznie,
że
rękim Profesorze o martwej twa
wszystkie przetargi na dostawy
rzy pokerzysty. Profesor, znany
do Iraku wygrał najlepszy kon
badacz teorii gier hazardowych,
trahent. Jak on się nazywa...
wyliczył ile może wynosić poda
No, firma Biznesmen Inc. z Wi
tek od jednorękich bandytów
lanowa. Osobiście nie znam, ale
i ruletki, żeby kasyna nie zban
ręczę głową.
krutowały. - 200 euro?! - źduMistrz ceremonii familiarnie
miał się Biznesmen. - Wypraw
poklepał Generała, po twarzy,
ka niewarta Skórki! Zjechać
kazał spocząć i... - Brakuje Mi
do 50...
nistra - zafrapował się. - No, te
Biznesmen czule poklepał
go od leków i sprzętu rehabilita
po policzku Profesora i zwrócił
cyjnego do naszych kasyn gry.
się do szczupłego Dziennikarza
Gdzie on?!
w marynarce bez krawata: - Te,
- Jestem! - śmiało wystąpił
etos,
wyłącz
magnetofony
przed oblicze elegancki i aro
i mnie się tu nie zasłaniaj tajem
gancki Minister. - Operacja się
nicą zawodową. Telewizja jest
udała, ale broni nie dało rady
już wasza? - zapytał. - Pra
przeforsować w komisji. Za du
wie... I cza., czaa... sopisma!
ży kaliber i podniósł się krzyk,
- uzupełnił Dziennikarz.
że eutanazja... - No dobra, tak
- Gdzie bezpieczeństwo?
trzymać, chłopaki, do przyszłe
- zapytał Biznesmen, wyławia
go
roku. A teraz weźcie
jąc wzrokiem kokieteryjnie niepo opłatku.
dogolonego szefa Biura Bezpie
Zebrani sięgnęli po swoje ko
czeństwa, nazywanego Siwym
perty. Każda zwierała wyjątko
mimo ledwo poprószonych sre
wo gruby plik opłatków. O naj
brem włosów. - Coś wy mi tam
wyższych nominałach.

K

eszcze
chyba
nigdy
podleczyć
nam
faceta
przedświąteczne życze
z marskością, bo chcemy
nie komuś zdrowia nie miało mu operować kolano?
takiej dosłowności. Życzmy
— Witam, witam, tu ordy

J

sobie zdrowia nawzajem
nator
i szczerze oraz gorąco
się o nie módlmy, bo
bałagan, jaki przy ak
tywnym udziale SLD-owskiego barona i mi
nistra, Mariusza Ła
pińskiego, zapanował
w służbie zdrowia wró
ży nam nieszczęścia,
jakich
nie
byłaby
w stanie wyproduko
wać nawet sklonowa
ZBIGNIEW
GÓRNIAK
na armia sanitariuszy
z pavulonem w kie
szeni każdy.
Oto na zakończenie roku
dowiadujemy się, że słyn
na reforma zdrowia pa
na byłego ministra Łapiń
skiego, oprócz wielu kłopo
tów, które już spłodziła,
przyniesie i taki, że każdy
ciężej chory będzie odstra
szany od szpitala, bo przy
sparza mu wydatków. Szpi
tal bowiem dostanie na cho
rego tyle pieniędzy, aby
starczyło ich na leczenie
jednej tylko choroby. Jeżeli
więc zawałowiec, którego
przywraca się życiu, wyka
że nagle objawy astmy, bę
dzie musiała ona poczekać,
bo nikt jej nie zechce le
czyć. Najpierw zawał, po
tem wypiska ze szpitala,
potem kolejne do niego
przyjęcie i leczenie astmy.
Drodzy Czytelnicy, ja na
prawdę nie jestem teraz pi
jany, proszę sobie przypo
mnieć czołówkę „Gazety
Wyborczej” z 22 grudnia!
Tam było o tym napisane!
Niektóre szpitale, kieru
jąc się dobrem pacjenta, już
kombinują, jak przechytrzyć
państwowych
urzędasów
z NFZ i planują przerzuca
nie sobie chorych. Pacjent
wożony byłby z placówki
do placówki, a każda leczy
łaby inne jego schorzenie.
- Halo, tu ordynator Łękotka,
czy
moglibyście

Wątróbka, oczywi
ście, że go przyjmie
my, a przy okazji
podrzucimy
wam
dwóch połamańców
do poskładania, po
układajcie im nerki
na swoich miejscach,
bo w takim stanie
trudno dializować.
A pacjent będzie
jak ten gorący karto
fel
przerzucany
nad ogniskiem z rąk
do
rąk
- w końcu kiedyś ostygnie.
Przypomina się księży
cowa
gospodarka
PRL,
kiedy to piasek na budowę
portu w Gdańsku wożono
ze Śląska, a śledzie konsu
mowane
w
Szczecinie
sprowadzane były z Cze
chosłowacji, dokąd trafiały
ze...
Szczecina.
Dziś,
za pseudokapitalizmu, ab
surd podskoczył o parę
oczek wyżej.
Jestem pewien, że na
wet wielki prześmiewca
PRL-owskiego
absurdu,
twórca kultowego „Misia”,
nieżyjący rśżyser Stani
sław Bareja, gdyby dostał
scenariusz
zapłodniony
przepisem obowiązującym
w
polskim
lecznictwie
od nowego roku, odrzucił
by go stanowczo — jako
zbyt jednak nieprawdopo
dobny i zbyt... niesmacz
ny.
Doradzałbym
naszym
socjalistycznym
bonzom
od lecznictwa pogadać so
bie w wigilijną noc ze zwie
rzętami, które opowiedzia
łyby im, jak dobrze dzieje
się w weterynarii, gdy od
czepiło się od niej pań
stwo.
Tyle, że w przypadku
niektórych notabli chciał
bym, aby tymi zwierzętami
były więzienne karaluchy
i pająki.

Historia
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nieznany

Historia życia Jezusa
z Nazaretu wciąż kryje
wiele tajemnic

hrześcijaństwo
istnieje
od dwóch tysiącleci, jednak
na wiele pytań nie potrafimy od
powiedzieć do dnia dzisiejsze
go. Wiemy, że Chrystus żył
i nauczał w Palestynie, jednak
wciąż nie wiemy, ani kiedy się
urodził, ani jak spędził swoje
wszystkie lata. Naukowcy I bibliści od lat nie ustają w wysił
kach, by ustalić, Jakie fakty
z życia Jezusa wydarzyły się
naprawdę, a jakie okazały się
legendą.

diach. W późniejszych czasach
Jezuita, ojciec Catrou, w swej
„Historii Imperium Mongołów”
stwierdził, że Kaszmirczycy są
potomkami Żydów. Na początku

C

naszego stulecia brytyjski po
dróżnik Bachanan Claudius na
trafił w Kaszmirze na starożytny
rękopis Tory - świętej księgi Ży
dów. Biorąc pod uwagę brakują
ce w ewangeliach lata z życia
Jezusa przed jego publicznym
nauczaniem w Palestynie, możli
we, że przebywał on w tym cza
sie w Kaszmirze z wizytą u zagi
nionych plemion Izraela, niosąc
tam dobrą nowinę.

Data narodzin
Przyjmujemy, że czas naszej
ery liczymy od roku narodzin
Chrystusa. Naukowcy badający
życie Chrystusa nie są jednak
zgodni co do daty jego przyj
ścia na świat.

Poszukiwania
dowodów
Rosjanin Mikołaj Notowicz, po
dróżując po Ladaku, odnalazł
w tybetańskim klasztorze zwoje,
mówiące o wizycie Jezusa, które

- Rozbieżność wynika z te

go, że kiedy mnich Dionizos
zwany Mniejszym próbował ob
liczyć datę narodzin Chrystusa
w VI wieku, nie udało mu się
dokładnie tego zrobić, a my da
tę jaką przyjął Dionizos bierze
my za początek naszego kalen
darza. Nie ma to w sumie więk
szego znaczenia, gdyż jest to
data umowna, tak jak cała ra
chuba czasu - tłumaczy biblista
Michał Wojciechowski z Aka
demii
Teologii
Katolickiej
w Warszawie.
Powszechnie przyjmuje się,
że Jezus musiał urodzić się
wcześniej, niż mówi nam to tra
dycyjna data roku pierwszego.
Według danych z dokumentów
historycznych, a zwłaszcza
z prac rzymskiego historyka Jó
zefa
Flawiusza,
pisanych
w pierwszym wieku po Chrystu
sie wynika, że Herod zmarł naj
później w 4 roku przed naszą
erą. Stąd wiemy na pewno, że
Chrystus urodził się przed tą
datą, ale tej pewności już brak,
jeśli chodzi o pytanie, jak długo
przed tą datą. W zasadzie są
dwie wskazówki. Pierwsza to
informacja,
że w 8
roku
przed naszą erą cesarz August
zarządził spis ludności. Nie wie
my, jaki był jego dokładny za
sięg. Na pewno spisano obywa
teli rzymskich, ale nie wiadomo,
czy uczyniono to z innymi
mieszkańcami imperium. Naj
ważniejsze jest założenie, że
mógł to być ten spis, o którym
informuje ewangelista twier
dząc, że Jezus urodził się pod
czas spisu ludności.
Druga wskazówka mówi
o pojawieniu się gwiazdy pod
czas narodzin Jezusa. Jeżeli
byłoby to zjawisko cudowne, to
nie mielibyśmy żadnych danych
do zweryfikowania. Inaczej jest,
gdy mamy do czynienia z wy
darzeniem prawdziwym, które
odczytano jako cudowne. Wte
dy mogłoby to być zbliżenie
na niebie, czyli tak zwana koniunkcja Jowisza i Saturna, któ
ra nastąpiła w 7 roku przed na
szą erą. Ta hipoteza została
wysnuta przed laty przez astro
noma Keplera. Oczywiście,
gwiazda nie towarzyszyła naro
dzinom Jezusa, tylko przybyciu
mędrców ze Wschodu. Można
więc podsumować, że Jezus
urodził się najpóźniej w 7, a naj
wcześniej w 8 roku przed naszą
erą.

go na tym obszarze nazywano Issą. Książka „Nieznane życie Chry
stusa", w której przedstawił swoje
odkrycie, została opublikowana
w Nowym Jorku w 1890 roku. Opi
suje w niej swoją podróż w 1887
roku do dwóch klasztorów buddyj
skich w Ladaku, nad rzeką Wakha. W Mulbek lama tamtejszego

Naukowcy i bibliści
od lat nie ustają
w wysiłkach, by
ustalić, jakie fakty
z życia Jezusa wyda
rzyły się naprawdę,
a jakie okazały się
legendą.
Prawdziwe oblicze Jezusa zrekonstruowane na podstawie turyńskiego całunu.

Niezwykłe
odkrycie

obyczaje

Kaszmirczyków.

rzeszy Żydów, którzy przez Per-

Rzymski historyk Józef Flawiusz
pisał w swych dziełach o wielkiej

sję powędrowali do Afganistanu
i Kaszmiru w północnych In

klasztoru powiedział mu, że „da
rzą czcią tego, którego wy uznaje
cie za Syna Boga jedynego, gdyż
Duch Buddy wcielił się w istocie
w świętego Issę, którego imię

i czyny zapisane są w naszych
księgach”. W drugim klasztorze
w Himis dowiedział się, że tamtej
sze klasztory buddyjskie przecho
wują jedynie kopie dokumentów
o Issie, zaś oryginalne rękopisy
znajdują się w Lhasie, w Tybecie.
Tamtejszy lama poinformował go
również, że jego klasztor „posiada
opisy życia i czynów Issy, który
głosił świętą doktrynę w Indiach
oraz wśród dzieci Izraela”.

Na tropie Issy
Rewelacje rosyjskiego podróżnika
zaniepokoiły Kościół, który podjął
starania, aby wejść w posiadanie
manuskryptów, mówiących o po
bycie Jezusa Chrystusa w Kasz
mirze. Książką Notowicza zainte
resował się też mnich Swami
Abhedananda, który od 1887 ro
ku nauczał w USA. To, co w niej
przeczytał, zachęciło go do po
wrotu do Indii. „Do klasztoru bud
dyjskiego w Hirns dotarłem 4 paź
dziernika 1922 roku. Tam odnala
złem
kopię
rękopisu
przechowywanego w Lhasie, który
opisuje nieznane życie Jezusa
Chrystusa. Jest to ten sam ręko
pis, do którego wcześniej dotarł
Mikołaj Nortowicz” - pisze w swo
jej relacji z podróży Swami Abhe
dananda. Odkrycie dokonane
przez Mikołaja Nortowicza po
twierdzone zostało w 1928 roku
przez profesora Mikołaja Roeriktóry kierował wyprawą
do Ladaku i Kaszmiru. W książce
„Serce Azji" opisuje swoją wizytę
w Himis, gdzie pokazano mu zwo
je mówiące o Jezusie. Rewelacje
te zgodne są z nieuznawaną
przez Kościół apokryficzną Ewan
gelią Hebrajczyków, która mówi
o podróży Jezusa do Indii z kara
waną kupiecką, drogą przez Assyrię i Mezopotamię, czyli poprzez
dzisiejszą Syrię i Irak. Informacje
o jego podróżach do Indii można
znaleźć także w innych apokry
ficznych ewangeliach. Czy takie
dowody wystarczą, by zmienić ofi
cjalną historię narodzin i życia
Chrystusa?

cha,

MIREK BLACH

Dyrektor archiwum stanu Dżammu i Kaszmir w Indiach, Fida
Hassnain, w 1963 roku został
wysłany przez rząd do stolicy
dawnego królestwa Ladak miasta Leh, aby przejrzeć tam
tejsze zapiski historyczne oraz
mapy. Misja ta miała na celu
znalezienie materiałów, mogą
cych pomóc w rozwiązaniu kon
fliktu granicznego pomiędzy In
diami a Chinami. Przeglądając
tamtejsze archiwa Hassnain
przypadkowo natknął się na do
kument, mówiący o wizycie Je
zusa Chrystusa w Kaszmirze.
Kraina ta, leżąca pomiędzy Paki
stanem a Chinami, zwana cu
downym ogrodem, znana była
starożytnym historykom: Ptole
meuszowi i Herodotowi. Od cza
sów niewoli babilońskiej Żydów
powtarzane są na tym obszarze
legendy o osiedleniu się tu nie
których plemion Izraelitów, któ
rzy przywędrować mieli z Mezo
potamii. Nawet dziś niektóre
społeczności sąsiedniego Afga
nistanu szczycą się hebrajskimi
przodkami. Potwierdzeniem mo
gą być podobne do żydowskich

Kaszmir, zwany cudownym ogrodem, to kraina między Indiami a Chinami. Możliwe, że przed publicznym nauczaniem w Palestynie Jezus
odwiedził tu zaginione plemiona Izraela.

Święta z „Głosem”
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giczną substancją chroniącą
od złego, symbolem szczęścia,
mądrości i miłości.

Tego dnia nic nie jest zwyczajne

wigilijnym
stole
Na naszym
wigilijnym stole
/.nalazly się:
- ryba po grecku
- barszcz z uszkami
- zupa grzybowa
z makaronem
- karp z pieczarkami
- pierogi z grzybami
- kapusta z grzybami
- śledzie w śmietanie,
pomidorach i oleju
- kluski z makiem
- ryba w galarecie
przybrana oliwkami
- makowiec
.- chleb
- opłatek
- grzane wino
- kompot

ażde zdarzenie w czasie
Po wieczerzy należy je rozdać
wieczerzy jest wróżebne
zwierzętom, wcześniej zaś po
i doniosłe. Dobrze znane przedsłuży do wróżb krótkiego lub sę
mioty i miejsca zmieniają się
dziwego życia, zależnie od dłu
w baśniową scenografię dla ma
gości wyciągniętego źdźbła
jących nastąpić cudów. W tę noc
spod obrusa.
zwierzęta będą mówić ludzkim
Jedno miejsce powinno po
głosem, len zmieni się w jedwab,
zostać wolne, nie zajęte przez
a szkło w brylant. Kiedy zabły
nikogo. Przeznaczone jest dla
śnie pierwsza gwiazdka, zasią
nieznajomego przybysza, który
dziemy do stołu. Będziemy spo
tego wieczoru powinien zostać
żywać wigilijne potrawy. Ich spo
przyjęty przez nas jak ktoś bli
sób przyrządzania, kolejność
ski.
spożywania są tradycyjne, sym
W czasie wigilii nikt nie powi
boliczne, niezmienne.
nien wstawać od stołu. Złym
Przygotowując
wieczerzę
znakiem będzie, gdy któryś
trzeba o tym pamiętać. Pod ob
z gości zobaczy własny cień
rus należy rozłożyć sianko, które
na ścianie. Zwiastuje to śmierć
przywodzi na myśl Stajenkę.
w ciągu roku. Pożądana jest pa

K

rzysta liczna osób przy stole.
Świateł - też, dotyczy to zwłasz
cza świec.
Przed rozpoczęciem wiecze
rzy dzielimy się opłatkiem. Zbliża
on oddalonych, łączy umarłych
z żywymi.
Na wigilijnym stole powinno
znaleźć się 12 potraw, do wyboru
według tradycji rodzinnej i regionu:
barszczyk z uszkami lub zupa
grzybowa, kutia lub łamańce z ma
kiem, ryby smażone, pieczone lub
w galarecie, śledzie w różnej po
staci, kapusta z grzybami, pierogi
z grzybami i kapustą, makowce,
kompot z suszonych owoców.
Kutia wywodzi się z pradaw
nych czasów. Obtłukiwana w żar

CHUDNIJ

nach pszenica znamionuje sy
tość. Należy ją wymieszać z ma
kiem i miodem. Mak to spokojny
sen, miód - słodycz. Na zacho
dzie Polski w miejsce kutii spoży
wa się łamańce z makiem.
Karp od wieków jest symbo
lem wolności, harmonii i wyzwo
lenia. Ryby oznaczają życie, nie
śmiertelność, obfitość i płodność.
Spożywane w ten wyjątkowy
wieczór mają zapewnić siłę,
zdrowie i dostatek. Z wigilijnego
karpia należy zachować łuski.
Trzeba je wysuszyć, potem wło
żyć do portfela. Zagwarantują
dostatek w ciągu następnego ro
ku. Schowane w mieszkaniu bę
dą strzegły niczym anioły.

Z

Barszcz z czerwonych bura
ków, według naszych przod
ków, ma /apewnić nie tylko dłu
gowieczność i zdrowie, ale rów
nież i urodę.
Kapusta z grzybami podob
no chroni od złego, a potrawy
z niej są znakomitym środkiem
przyciągającym dostatek. Ka
pusta z grochem lub grzybami
daje siłę i zdrowie.
Grzyby w starożytności uwa
żano za pokarm bogów. Łączo
no je z magią. Dlatego grzy
bów, które są chlubą kuchni
polskiej, zawsze było bardzo
dużo w wigilijnych potrawach.
Owies, żyto i proso gwaran
tują dobry urodzaj. Jęczmień
obdarza mężczyzn potencją
i płodnością. Pszenica gwaran
tuje bogactwo. Gryka przynosi
zaś przyjaźń. Orzechy - mą
drość i pojednanie.
W wielu świątecznych potra
wach wykorzystujemy mak
i miód. Mak daje płodność, spo
kój, pociechę i zapomnienie.
Łączy się go z miodem, ma-
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Hotel Radisson
SAS
życzy Czytelnikom
„ Głosu ”
zdrowych i wesołych
A

Świąt Bożego
Narodzenia.

Magia wigilii nie kończy się
wraz z wieczerzą. Dawniej go
spodarz po wigilii szedł z sie
kierą do sadu. Synowi kazał
czekać przy płocie. Przykładał
siekierę do każdego pnia drze
wa owocowego i pytał: Będzie
rodzić?. - Będę, będę - odkrzy
kiwał syn. Uspokojony tymi za
pewnieniami gospodarz wracał
do domu.
Dziewczęta po wigilii stawały
przy płocie z łyżką drewnianą
w dłoni. Nasłuchiwały, z której
strony zaszczekał pies. Według
przepowiedni, z tej właśnie
strony miał nadejść narzeczo
ny. Dziewczęta zbierały się tak
że w gromadkę i ustawiały zdję
te z prawej nogi trzewiki.
Od pieca w kierunku drzwi. Któ
rej bucik pierwszy sięgnął pro
gu, ta panna miała najwcze
śniej wyjść za mąż.

MAŁGORZATA
ANNUSEWICZ
Fot: ANDRZEJ SZKOCKI

KUCHARZ RADZI* i
szef
restauracji w Hotelu
Radisson SAS w Szczecinie,
zdradził nam kilka tajemnic:
■ by ryba w galarecie nie
rozpadła się należy ją
ugotować na parze, następnie
posmarować pędzelkiem
umoczonym w żelatynie.
Dopiero wtedy zalać „wodną”
jeszcze galaretą. Lepiej przelać
galaretkę do płaskiego
naczynia, a gdy stężeje,
pokroić w kostkę i dopiero
obsypać nimi rybę
■ karpia przed smażeniem
zamarynować przez dwie
godziny w zalewie z wina
białego, soku z cytryny,
z dodatkiem świeżego koperku
i ziół
■ wcześniej przygotowane
pierogi, tuż przed wieczerzą
należy wrzucić na chwilę
do gorącego, głębokiego
tłuszczu. Będą chrupiące
■ by śledzie były bardzo
kruche należy je moczyć nie
w wodzie lecz w mleku
■ do zupy grzybowej dodać
świeżego tymianku, nada jej
oryginalnego smaku
■ do kapusty z grzybami
dodać czosnku i majeranku.
Nie będzie tak trudna
do strawienia przez żołądek
iotr Gajewski,

P

GLOW

Obietnice bez pokrycia
Rozmowa z dr med.

MAGDALENĄ
BIAŁKOWSKĄ
z Instytutu Żywności i Żywienia
w Warszawie
- Są takie okresy w życiu każdego
człowieka, kiedy najłatwiej można
utyć. To m.in. święta, ale przynaj
mniej według badań Amerykanów,
nie jest to taka oczywista sprawa...

- Fakt, okres świąt jest niebez
pieczny - ale nie dla wszystkich. Je
dynie dla tych, którzy już i tak ważą
więcej niż powinni. Tak więc to
„puszyści” niech patrzą, co i ile na
kładają na talerze...
- Zatem „normalni” mogą sobie łasuchować? A tak naprawdę, nie ta
ki chyba diabeł straszny. Znów ba
dania naukowców z amerykańskie
go NIH
(Narodowy Instytut
Zdrowia) pokazują, że podczas
świąt tyjemy nie aż tak dużo, bo ok.
45 dag. To podobno cztery razy
mniej niż sądzimy, że mogliśmy
utyć.

- Jeśli jednak pomnożyć te dekagramy przez dwa (Boże Naro
dzenie plus Wielkanoc), to już daje
prawie kilogram rocznie. A jeśli
wziąć pod uwagę, że mężczyźni co
10 lat zwiększają wagę ciała śred
nio o 3,5 proc., a kobiety aż o 5,2
proc., jest się czym przejmować. No
i jeszcze jedna istotna sprawa: raz
utworzone komórki tłuszczowe nie
giną, co najwyżej podczas odchu

dzania mogą zmniejszać swoją ob
jętość.
- A jeśli nie zechcemy zrezygnować
z tych wszystkich smakowltoścl,
które zostały po świętach w lodów
ce?

- Nie rezygnujmy. A już abso
lutnie nie zaczynajmy gwałtownego
odchudzania! Zacznijmy natomiast
od odstawienia tego, co pobudza
apetyt. Unikajmy więc przypraw ta
kich, jak pieprz, papryka, chili, bo
z jednej strony, ułatwiają trawienie
(a więc podczas świątecznego ob
żarstwa są jak najbardziej wskaza
ne), ale z drugiej mogą sprawić, że
poczujemy się bardziej głodni. Po
nadto unikajmy kiszonek (kapusta,
ogórki) i soku z nich, papierosów
wypalanych przed jedzeniem - to
złudzenie, że zabijają apetyt.
W istocie zabijają głód tylko na kil
kanaście minut, potem apetyt wzra
sta co najmniej w dwójnasób.
- Które produkty zmniejszają apetyt?

- Do takich na pewno należą te
zawierające dużo błonnika, warzy
wa, owoce, chleb z ziarnami, płatki
owsiane, grube kasze. Dają poczu
cie sytości, a zarazem ułatwiają
pracę jelit. To również niskosłodzone soki z cząstkami owoców lub
warzyw (też z uwagi na zawartość
błonnika), woda mineralna gazo
wana (jeśli nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych), bo „bąbelki” dają
wrażenie sytego żołądka. To wresz
cie raczej zimne niż ciepłe potrawy,
bo na ich przyswojenie organizm
zużyje więcej energii, a o to prze

cież nam chodzi. Rano zaś,
przy umiarkowanym trybie życia.
na czczo i na pół godziny
Zatem aby stracić 3 kg należałoby
przed ostatnim posiłkiem wypijaj
przez trzy dni nic nie jeść. Poza tym
my pół szklanki przegotowanej wo
każda głodówka, „zwariowane” od
dy, w ten sposób nieco oszukamy
chudzanie powoduje tylko uszczer
głód. Poza tym pojadajmy suszone
bek na zdrowiu, bo tracimy białko,
śliwki, żujmy nasiona
witaminy i składniki
anyżku, pijmy kefiry
mineralne.
i jogurty. I, co już jest
- Jeśli już się zdecydujemy,
całkiem banalna radą,
od czego powinniśmy za
ruszajmy się. Albo, je
cząć odchudzanie?
śli tylko mamy na to
- Od wejścia
czas, często wdawaj
na wagę. Ustalmy naj
my się w towarzyskie
pierw, ile ważymy, ile
rozmowy. Podczas go
kilogramów musimy
dziny takiej konwer
lub chcemy stracić.
sacji możemy stracić
Wskaźnik masy ciała
nawet 200 kcal!
powinien oscylować
Pod warunkiem
między 20-25. Oblicza
wszakże, że w czasie
my go, dzieląc wagę
rozmowy będziemy
w kilogramach przez
dość ruchliwi - gesty
wzrost w metrach pod
MAGDALENA
kulować rękami, prze
niesiony do kwadratu.
BIAŁKOWSKA
bierać nogami, przy
Zatem jeśli ktoś waży
dr med. z Instytutu
Żywności i Żywienia
bierać różne pozy...
np. 72 kg, a mierzy
- A mogłaby Pani za
165 cm, to robimy ta
w Warszawie
lecić dietę obiecują
kie „działanie”:
cą: schudniesz w trzy dni?
72:(l,65m x l,65m) = 26,4. Wynik:
- Nigdy! To są cudaczne diety
mamy nadwagę. Przy odchudzaniu
i obietnice bez pokrycia. Nie wolno
ważny jest jednak również wiek,
oszukiwać osób, które chcą schud
budowa ciała, stan zdrowia.
nąć, żerując na ich marzeniach
Na pewno przy wszelkich schorze
o ładnej sylwetce. Nikt nigdy nie
niach kręgosłupa stanie się trochę
spadnie z wagi w ciągu 2-3 dni, sko
lżejszym, wyeliminuje zarazem wie
ro tyjemy miesiącami, latami. Przy
le dokuczliwych dolegliwości.
- A w ogóle odchudzajmy się raczej
pomnę tylko, że aby stracić 1 kilo
pod okiem profesjonalisty?
gram tłuszczu, trzeba zjeść o 6-7 ty
sięcy kalorii mniej. Tymczasem
- To znaczy korzystajmy z diet
potrzebujemy przeciętnie w ciągu
przez nich opracowanych, a nie
dnia 2-2,5 tysiąca kalorii
układanych przez amatorów i cu

dotwórców. Skoro te wszystkie diety-cud przeważnie szkodzą zdrowiu
i wcale nie pomagają odzyskać fi
gury. Oczywiście jeśli ktoś jest
zdrowy i chce pozbyć się zaledwie
parę kilo dla urody - wystarczy, że
przeczyta dobrą książkę na temat
racjonalnego żywienia, nauczy się
liczyć kalorie, ile ich - jakie pro
dukty mają. Że zrezygnuje z poja
dania, przekąsek, zakąsek, zwięk
szy liczbę posiłków (zasada numer
jeden: mniej jeść, ale za to czę
ściej), a np. na obiad zawsze wybie
rze chude mięso.
- Kiedy zaś Iść do lekarza?

- Już przy pierwszych sympto
mach tego „złego” odchudzania,
np. gdy pojawi się wypadanie
włosów, zawroty głowy, bezsen
ność, zaburzenia miesiączkowa
nia itp. Poza tym lekarz jest po
trzebny zawsze wtedy, gdy w grę
wchodzi pozbycie się naprawdę
dużej nadwagi.
- Wyrzekamy się słodyczy, nie
mal z ołówkiem w ręku zjadamy
posiłek, licząc każdą kalorię, by
zaraz po skończeniu diety znów
powrócić do dawnej wagi. Jak
ustrzec się przed efektem jo-jo?

- Niestety, prawda jest brutal
na: odchudzanie jest ciężką pra
cą, wymagającą samodyscypliny
i samozaparcia. Z tym, co nas tu
czy, musimy pożegnać się na za
wsze. Odchudzanie polega
na zmianie sposobu odżywiania
się na całe życie. Nigdy już nie
będzie jak dawniej. Zatem stale

trzeba już jeść mniej niż wynosi
zapotrzebowanie energetyczne,
0 300-400 kalorii. Z otyłością jest
jak z każdym innym nałogiem.
Tak do końca nie da się z niego
wyleczyć...
- A może sięgnąć po cudowną ta
bletkę I zapomnieć o wszystkich
dietach?

- Też nie ma co liczyć, że por
cja jakiś cudownych specyfików
pozwoli nam odzyskać dobrą fi
gurę raz na zawsze. Preparaty
przeważnie wspomagają tylko
odpowiednią dietę. Poza tym leki
stosujemy w przypadku, gdy za
wodzą inne sposoby odchudzania
1 pacjent nie traci wagi.
- Pani zaleca zawsze dietę 1200
kalorii jako najzdrowszy sposób
na ładną sylwetkę, pozwalająca
pozbyć się „bez bólu” 3-4 kilo
gramów miesięcznie.

. - Powtarzam: bez szaleństw.
Zjadając tylko 1200 kalorii
dziennie i wcale się przy tym nie
głodząc, zauważymy spadek wagi
już po tygodniu! Ale błagam: zre
zygnujmy ze zgubnych przekąsek,
typu paluszki, chipsy, pijmy za to
dużo wody niegazowanej, przy
najmniej 2 litry dziennie i jedzmy
po prostu chudo i bez nadmiaru
przypraw. Podczas świąt zacho
wajmy zaś zdrowy rozsądek
i umiar. A na pewno spojrzenie
w lustro nie przyprawi nas potem
o ból głowy...
(NewPress)
Rozmawiała: TERESA
KWAŚNIEWSKA
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Święta z „Głosem”

Ten dzień łączy
wszystkich, gasną
wtedy spory, a ludzie
stają się dla siebie
lepsi.

/n v a ^

Gwiazdka w szpitalu
Wigilia prawdziwej mocy nabiera tylko w gronie najbliższych. Jednak
nie wszystkim jest dane dzielić się opłatkami z rodziną.
Lekarze mają w pamięci wiele świąt, które spędzili opiekując się
cierpiącymi, chorymi ludźmi, niosąc im wsparcie i pomoc.
czornych spędzałem na nego
cjacjach w kasie chorych. Mam
nadzieję, że w tym roku nie po
wtórzy się ten scenariusz.
Chciałbym Wigilię spędzić
w domu, w rodzinnym gronie.

Wigilijna wróżba

ku tę bardzo cenną dla mnie
kartkę. Ona jest dowodem
na to, czym dla nas wszystkich
jest więź z najbliższymi, wspo
mnienie o nich.

Łuska szczęścia
edług starej rybackiej tradycji
bitnym walorom smakowym tej ry
powodzenie i szczęście w cią
by? Przecież dla wielu osób praw
dziwym szczęściem jest zjedzenie
gu najbliższego roku zapewnia no
szenie przy sobie, najlepiej w portfe
smacznej potrawy, a do szczególnie
pysznych należy zaliczyć karpia,
lu, łuski z wigilijnego karpia. Spróbo
przyrządzanego w tradycyjny spo
wałem.
To
„najprawdziwsza”
prawda. Szóstki w totolotka nie trafi
sób, np. smażonego z pieczarkami
łem, ale niczego, co nazywamy
lub po żydowsku.
Jedno jest pewne. Od z górą
szczęściem tego roku los mi nie po
trzydziestu lat, czyli od pierwszej
skąpił.
schowanej do mojego portfela wigi
Przepowiednia mówi, że łuskę
lijnej łuski, jestem naprawdę szczę
zeskrobaną z karpia przeznaczone
śliwym człowiekiem.
go na wigilijny stół, płucze się, suszy
i kładzie obok opłatka. Po złożeniu
sobie życzeń, bierzemy po jednej łu
sce i nie rozstajemy się z nią przez
cały rok, do następnej wieczerzy wi
Karp to rybi król. Pierwszą wzmian
gilijnej. Można ten swoisty talizman
kę o karpiu w literaturze polskiej
ofiarować osobie, na szczęściu któ
można napotkać już u Długosza,
rej specjalnie nam zależy. I jeszcze
który opisując rycerzy biorących
jedno. Najpraktyczniej używać łusek
udział w bitwie pod Grunwaldem,
karpia zwanego potocznie „lustrzamówi o trzech karpiach w herbie
kiem”, ponieważ są one duże, roz
jednego z nich. Natomiast profesor
mieszczone wzdłuż linii grzbietu, aż
Wolny w książce „Karp" twierdzi, że
do nasady płetwy ogonowej.
Taką receptę na szczęście podał
początki udomowienia tej ryby w Eu
mi przed wielu laty pewien rybak;
ropie sięgają V wieku p. n. e. Pierw
sze stawy miały sfę znajdować
który osiedlił się na Pojezierzu
Drawskim, przybywszy tu z małego
na terenie Dacji, w ujściu Dunaju.
litewskiego miasteczka. Wrócił on
W Niemczech pierwsza informa
wówczas do Ojczyzny po długich la
cja o hodowli karpia w stawach po
tach tułaczki. Pamiętam tylko, że
chodzi z Bawarii z połowy XIII wieku
nazywał się Ciaroch. Fakt faktem,
od mnicha Alberusa Magnusa.
jego recepta na szczęście okazała
We Francji zaś pojawiła się w 1313
się nadzwyczaj skuteczna. Od tam
roku w księgach rachunkowych jed
tego czasu noszę przy sobie łuski
nego z książęcych dworów. Informo
karpi spożytych na kolejnych wigilij
wała ona o darowaniu 160 karpi kró
nych wieczerzach. Npszą ją także
lowi angielskiemu. Tak przynajmniej
moi najbliżsi, przyjaciele, koledzy
prawi mistrz wędkarskiej gawędy
i znajomi. Krąg szczęśliwych posia
Jerzy Paladino.
daczy talizmanu co roku się powięk
Najstarsze i największe skupiska
gospodarstw stawowych w średnio
sza.
Dlaczego łuska i szczęście? Do
wiecznej Polsce znajdowały się
prawdy nie wiem. Ciaroch nigdy
w dorzeczu górnej Wisły i Odry.
o tym nie mówił. Ale czułem przez
W XIII wieku istniały już wielkie go
skórę, że ta malutka łuska uratowała
spodarstwa stawowe w dolinie Bary
mu kiedyś życie. A może szczęście
czy w pobliżu Milicza oraz w okoli
cach Oświęcimia i Zatora. Niektóre
kojarzy się z łuską karpia dzięki wy

W

Rybi król

NA

KILOMETRY

z nich przetrwały po dzień dzisiej
szy.
Nowy etap w rozwoju hodowli
karpia zapoczątkowany został przez
Tomasza Dubisza w połowie
XIX stulecia. Wprowadził on obo
wiązujący do dziś podział stawów
na kategorie, w zależności od wieku
ryb i potrzeb hodowlanych.
Na Pomorzu hodowla prowadzo
na była w podobny sposób. Ślado
we jej opisy w okolicach Szczecina,
Koszalina, Czaplinka, Szczecinka
można znaleźć w XVII wieku.
Na początku ubiegłego stulecia ho
dowla w naszym województwie była
dość popularna. Niestety, po 1945
roku cześć stawów zasypano, inne
wysuszono, tak, że pozostało
po nich niewiele.

Lustrzeń
-karp polski
Mało kto wie jak naprawdę wyglą
da karp polski. Otóż wskutek
żmudnych i długotrwałych prac go
spodarczych powstały liczne od
miany karpia, między innymi karp
lustrzeń, zwany także królewskim
lub galicyjskim. A powinien nazy
wać się ten karp polskim! Wyhodo
wał go bowiem Adolf Gasch, dzier
żawca gospodarstwa stawowego
Kaniów koło Białej Krakowskiej.
Pokazem swoich karpi na wysta
wie rolniczej w Berlinie w 1880 ro
ku wprowadził w zdumienie ho
dowców wielkością i kształtem ry
by.
Tak więc karp polski przeszedł
do ichtiologicznej literatury facho
wej pod niesłuszną nazwą jako lu
strzeń. Spotkamy się z nim dziś,
przy wigilijnym stole.
SŁAWOMIR WŁODARCZYK

TONY

Tytko w czasie wieczerzy wigilijnej mieszkańcy stutysięcznego miasta zjedzą
10 kilometrów makowca 150 tysięcy litrów barszczu.
tutysięczne miasto w ciągu Wigilii
pochłonie tony jedzenia i hektolitry
napojów przyjmując, że każdy od niemowlęcia do starca - zje tyle
samo. 20 ton uszek, 60 ton pierogów
ruskich i 60 ton pierogów z kapustą
i grzybami, to skromny bilans wigilijnego
wieczoru dla stutysięcznego miasta. Ci
sami mieszkańcy do uszek zjedzą 50
tysięcy litrów barszczu i.wypiją tyle samo
innych napojów zakładając pół litra zupy
i pół litra kawy, herbaty i wody
mineralnej na osobę. Jeżeli na cztereoh
mieszkańców tego miasta przypadnie
jeden karp, to całe miasto skonsumuje
25 tysięcy tych ryb przyrządzonych
na różne sposoby. Wiadomo, że
na święta kupuje się więcej karpi: cztery
karpie na czteroosobową rodzinę dają
100 tysięcy ryb zjedzonych stutysięcznym
mieście.
Przejdźmy do deseru. Załóżmy, że
jeden makowiec ma pół metra długości

S

i wystarczy dla pięciu osób. W związku
z tym stutysięczne miasto pochłonie 10
kilometrów makowca. Jeśli kilogramem
sernika podzieli się 5 osób, to
mieszkańcy tego miasta zjedzą w sumie
20 tysięcy kilogramów, czyli 20 ton tego
wypieku.
Te wyliczenia dotyczą tylko
Wigilii. Wiadomo, że pierogów
starczy na dwa następne dni,
podobnie dań z ryb. W dwa następne
świąteczne dni dojdą wędliny. Jeśli
każdy mieszkaniec zje 20
dekagramów wędlin jednego dnia, to
w mieście zostanie zjedzonych 20 ton
wędlin różnego rodzaju. Popyt będzie
miał świąteczny bigos: jeśli każdy
w stutysięcznym mieście zje pół litra
tego specjału, to wypadnie ogółem 50
tysięcy litrów bigosu.
W stutysięcznym mieście będzie
25 tysięcy wolnych miejsc dla
niespodziewanego gościa, jeżeli każda

czteroosobowa rodzina dostawi jeden
dodatkowy talerz.
W tymże mieście zostanie ubranych
25 tysięcy choinek zakładając, że na 4
osoby przypadnie jedno drzewko. Do ich
ubrania mieszkańcy zużyją dwa i pół
miliona bombek różnego kształtu
i wielkości (po 100 na jednej choince)
oraz 125 kilometrów ozdobnych
łańcuchów1 (po 5 metrów na jednym
drzewku).
Przeciętna gospodyni domowa
w stutysięcznym mieście, podczas
szykowania przyjęcia wigilijnego pokona
we własnym domu około tizech
kilometrów, kursując między stołem
wigilijnym, kuchnią, lodówką
a balkonem (gdzie z braku miejsca
w lodówce znajdą się niektóre dania).
Mieszkańcy tego miasta dostaną
w sumie 200 tysięcy prezentów
zakładając, że każdy dostanie po dwie
paczki.
(ław)

Dr Tomasz Grodzki, torakochirurg, dyrektor specjali
stycznego szpitala im. Alfre
da Sokołowskiego w Zduno
wie: - W pamięci utkwiła mi
szczególnie Wigilia, którą spę
dziłem bardzo daleko od do
mu, na statku. Było to na mo
rzu, gdzieś w okolicach Meksy
ku, bo miałem w życiu taki
etap, jeszcze za minionej epoki
socjalistycznej, kiedy w ten
sposób zarabiałem na życie.
Mam .za sobą też wiele dyżu
rów szpitalnych. Tegoroczny
wieczór Wigilijny chciałbym
jednak spędzić w domu, z ro
dziną, no chyba, że negocjacje
z funduszem w sprawie umów
na przyszły rok nie powiodą się
do tego stopnia, że trzeba bę
dzie okupować siedzibę fundu
szu.

Dr Zenon Czajkowski,
anestezjolog, dyrektor szpi
tala
wojewódzkiego
w Szczecinie: - Rzeczywiście
wiele było tych Wigilii spędzo
nych na dyżurze w szpitalu
i choć wszystkie miały swój kli
mat, to specjalnie żadna się
na tyle nie wyróżniła, by szcze
gólnie utkwić mi w pamięci. Pa
radoksalnie to właśnie w świę
ta, Wigilię czy sylwestra często
jest najwięcej pracy i bywały
takie dyżury, że dosłownie roz
wiązywał się worek z pacjenta
mi i dyżurny personel nie miał
nawet czasu na zjedzenie Wi
gilijnej kolacji. Na oddziale in
tensywnej terapii zwykle leżą
pacjenci w ciężkim stanie,
z którymi kontakt jest utrudnio
ny i trudno dzielić się z nimi
świątecznymi wrażeniami. Wy
dawać by się mogło, że jako'
dyrektor będę miał więcej oka
zji do spędzenia świat w ro
dzinnym gronie.. Zdarzyło się
jednak, że ostatniego sylwe
stra do późnych godzin wie

Prof. Krzysztof Marlicz,
szef Kliniki Gastroenterologii PAM: - Wiele Wigilii spę
dziłem na dyżurze w szpitalu,
szczególnie w czasach, gdy
jeszcze byłem kawalerem. Ja
koś zawsze się tak składało, że
chociaż odbywało się losowa
nie, to właśnie młodzi i jeszcze
nie obarczeni rodziną praco
wali w święta. Przeważnie to
była bardzo trudna praca. Na
wet jeśli zdarzy! się tylko jeden
przypadek, to zazwyczaj bar
dzo skomplikowany i zabierają
cy wiele czasu. Jednak zawsze
staraliśmy się znaleźć moment
na to, by godnie uczcić Wigilię
wspólnie z kolegami dyżurują
cymi na innych oddziałach
i pielęgniarkami. Tegoroczną
Wigilię spędzę w domu, razem
z żoną, dziećmi, synem, syno
wą, teściami mojego syna
i oczywiście z wnukami.

i
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Lek. med. Sabina Mikee,
onkolog, zastępca dyrektora
do spraw lecznictwa Regio
nalnego Szpitala Onkolo
gicznego w Szczecinie: Z Wigilią od wielu lat kojarzy mi
się kartka. Dostałam ją także
w tym roku od bliskich wspa
niałej, pogodnej osoby, która
z powodu nowotworu znalazła
się w naszym szpitalu i dla któ
rej starałam się zrobić wszyst
ko co można. Tej pani nie ma
już wśród nas, ale pamięć
o niej jest we mnie nadal żywa,
tak jak we wspomnieniach jej
dzieci, przysyłających mi co ro

Dr Krzysztof Kozak, chi
rurg, dyrektor szpitala w Gry
ficach i przewodniczący Okrę
gowej Rady Izby Lekarskiej: Pamiętam wiele szpitalnych
Wigilii, które spędzałem wspól
nie z kolegami. Te momenty,
wspólne przeżycia, ogromnie
zbliżały, cementowały cały ze
spól. Szczególną rolę odgrywały
w nich zawsze kobiety, na któ
rych spoczywała organizacja
tych Wigilii. W moim szpitalu,
w Gryficach, przed każdymi
świętami robimy sobie takie
Wigilijne spotkanie i nawet oso
by, które mają tego dnia wolne
specjalne przychodzą, byśmy
mogli podzielić się opłatkiem.

Prof. Anna Boroń-Kaczmarska, kierownik Katedry i Kliniki
Chorób Zakaźnych PAM: - Jest

taka Wigilia szpitalna, którą zapa
miętałam na cale życie. Przyda
rzyła mi się wiele lat temu w biało
stockiej klinice chorób zakaźnych.
Za oknem była piękna, bajkowa,
śnieżna zima, a do szpitala przy
wieziono starszą kobietę z cięż
kim, ropnym zapaleniem opon
mózgowo-rdzeniowych. Zajęły
śmy się nią troskliwie z koleżan
ką, ale w pewnym momencie za
częła tracić oddech. Wymagała
pilnego przewiezienia na oddział
intensywnej opieki medycznej.
Nagle zgasło światło, zapadła
kompletna ciemność i przestały
działać telefony. Byłyśmy przera
żone i z rozpaczą myślałyśmy
o tym, w jaki sposób wezwiemy
karetkę. Kiedy te czarne myśli
przebiegały mi przez głowę nagle
rozbłysły wszystkie żarówki.
W porę udało nam się przetrans
portować chorą na intensywną te
rapię, gdzie uratowano jej życie.
Wysłuchała: DOROTA
KOZICKA

SZUKAM
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Skoda Fabia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku

już od 417 PLN
miesięcznie*

**

pragniemy złożyć
Naszym Klientom, Przyjaciołom, Sympatykom
moc gorących życzeń,
zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności...

Zarząd wraz z Pracownikami firm

EURO-CENTRUM-TADEUSZ J.T. DUDOJC

AUTO-DUDOJC

AUTOSŁUPIA

cena samochodu 32180,00 PLN
wkład własny: 9 654,00 PLN
okres kredytu: 84 m-ce

I

* nominalna stopa procentowa 12,90 %, rzeczywista roczna stopa procentowa 14,14 %
oferta ważna do końca 2003 r., oferta ważna do wyczerpania zapasów

Zapraszamy:
Euro - Centrum - Tadeusz J.T. Dudojć Sp J.
75 - 737 Koszalin, ul. Gnieźnieńska 43, tel. (094) 34105 76
70 - 784 Szczecin, ul. Struga la, tel. (091) 43134 00

SkodaKredyt
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VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.
REKLAMA

ISO dla salonów Euro - Centrum J. T. Dudojć

Lider na rynku
Według danych Samaru, Skoda na rynku zachodniopomorskim jest niekwestionowanym liderem pod względem ilości sprzedanych aut. To wynik
nie tylko popularności tej marki, ale również jakości świadczonych usług w salonach sprzedaży i serwisach firm należących do Państwa Joanny
i Tadeusza Dudojć.
otwarcie reprezentacyjnego sa
lonu Śkody przy ulicy Struga.
Przybyli politycy, sportowcy,
władze miasta i regionu. Obec
nie w trzech salonach Państwa
Dudojć pracuje 130 osób.
- Zdobycie certyfikatu jest
przepustką do przyszłości - mó
wi prezes Tadeusz Dudojć. Posiadanie
certyfikatu jest
wprawdzie dobrowolne, ale bez
niego w Unii Europejskiej marne
są szanse rozwoju. Żaden po

ważny producent nie powierzy
swoich wyrobów firmie, która nie
przeszła sprawdzianu według
norm ISO.
W Szczecinie i Koszalinie
•koda wyprzedziła samochody
marek włoskich, francuskich i ja
pońskich. Najbardziej popular
nym modelem na naszym rynku
jest Śkoda Fabia. Inne modele

Fot. ANDRZEJ SZKOCKI

Tak prezentuje się salon w Szczecinie. Podobny jest w centrali w Mlada Bolesław. Taki sam stanie’wkrótce
w Bolesławicach-Słupsku, gdzie w przyszłym roku rozpoczną się prace przy jego wznoszeniu.
W mijającym roku sprzedaż
nowych samochodów na rynku
zachodniopomorskim wzrosła
o około 10 proc. Obecnie Śkoda
sprzedawana w salonach Joan
ny i Tadeusza Dudojć posiada
13 proc. udziału w rynku szcze
cińskim i 16,6 proc. w rynku ko
szalińskim.
Certyfikat ISO 9001/2000
przyznany we wrześniu salonom
Skody w Szczecinie i w Koszali
nie, to efekt pracy całej załogi.
Audyt przeprowadziła czołowa fir

Prygla, odpowiedzialnego za cer
tyfikację, certyfikat ISO zobowią
zuje do jeszcze lepszej pracy.
- Uzyskanie certyfikatu ISO

Pierwszy salon Joanny i Ta
deusza Dudojć powstał w Ko
szalinie w 1991 r. (Volkswa
gen). W dwa lata później, także
w Koszalinie, otworzyli salon
Śkody. Na podobny obiekt

nie jest sprawą prostą, wymaga
wiele pracy i zaangażowania
od wszystkich pracowników fir
my - mówi Łukasz Prygiel Stale
utrzymywanie
usług
na najwyższym poziomie pro
centuje zaufaniem klientów, któ
re jest dla nas najcenniejsze.

w Słupsku też nie trzeba było
długo czekać. W 2001 r. po
wstał tam nowoczesny salon
Volkswagena, a w tej chwili
trwają prace przygotowawcze
do budowy salonu Skody. W lipcu 2002 r. dużym wydarzeniem
dla miasta Szczecina było

ma certyfikacyjna z Niemiec TÜV Bayern. Zdaniem Łukasza

Fot. JÓZEF NARKOW1CZ

Joanna i Tadeusz Dudojć - właściciele salonów samochodowych
w Szczecinie, Koszalinie i Słupsku

też dotrzymują jej kroku w swojej klasie najlepiej sprze
dają się zarówno Skoda Octavia, jak i Śkoda Superb.
Z myślą o klientach organizo
wane są różne promocje. W ra
mach trwającej obecnie moż
na otrzymać w cenie samochodu
komplet opon zimowych plus
upust w zależności od modelu
•kody nawet do 4 tys. zł oraz pa
kiet ubezpieczeniowy w bardzo
atrakcyjnej cenie. Zamiast upu
stu można skorzystać z atrakcyj
nej formy kupna samochodu
w kredycie Volkswagen Bank
Polska. Wpłaca się tylko 70
proc. jego ceny, a pozostałą
kwotę bez odsetek dopiero
za rok.
TEKST SPONSOROWANY

Rozrywka
i trakty zamieniły się w błotniste
bajora. Wszędzie tam, gdzie
podczas pory suchej można było
przejść suchą stopą lub przeje
chać suchym kołem, teraz czają
się brunatne kałuże. Małe stru
myki zamieniły się w rwące poto
ki. Przejezdne szlaki zostały roz
myte i przywalone lawinami bło
ta. A deszczu z każdym dniem
przybywa.
Każdy dzień podczas rajdu
ma znacznie więcej niż dwadzie
ścia cztery godziny, do których
jesteśmy przyzwyczajeni w Pol
sce. Kiedy samochód wspina się

PODRÓŻE Z BLONDYNKĄ

Pojedynek
z dżunglą
J

estem w Dżungli Dinozaurów

- tak nazywa się zakątek wy
brany na tegoroczną trasę rajdu
Rainforest Challenge czyli „Poje
dynku z dżunglą”. To największy
i najbardziej przygodowy rajd

samochodami
terenowymi
na świecie, taki, jakim kiedyś był
Camel Trophy.
W tym roku w rajdzie startuje
kilkanaście ekip z całego świata.
Trwa pora deszczowa. Drogi

na śliskie wzgórze, a potem
z niego spada, koziołkując
po drodze i ostatecznie lądując
na dachu, jedna minuta wydaje
się trwać przez godzinę. Kiedy
siedzi się w fotelu, z obowiązko
wo zapiętymi pasami i w kasku
na głowie, a samochód stoi
do góry nogami zanurzony
do połowy w rzece, to
trzydzieści
sekund mo
że się za
mienić w cały
dzień.
Cza
sem nie wiem
u\lW
już gdzie je
stem, czy jadę,
czy lecę, czy
płynę, i gdzie
uda
mi
się
wreszcie odzy
skać
przytom
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ność i ponownie nawiązać kon
takt z rzeczywistością.
Wszystkie
ekipy
mają
do przebycia określoną trasę po
dzieloną na odcinki specjalne
(nazywane w skrócie OS) przez
dziewiczą dżunglę. Wyruszamy
codziennie rano około ósmej.
Zatrzymujemy się wieczorem
na sen. Nie ma czasu na rozbija
nie obozowiska. Każdy śpi gdzie
może: wewnątrz samochodu,
na składanej kanadyjce, na da
chu, gdzie jest większa pewność
uniknięcia spotkania z wężem.
Po kilkunastu godzinach walki
z przyrodą, ludzką słabością
i samochodami, każdy śpi jak
dziecko.
Samochody biorące udział
w rajdzie to maszyny przystoso
wane do najcięższych zadań:
mają wysokie zawieszenie, spe
cjalnie wzmocnione
kabiny,
ogromne koła o specjalnych te
renowych oponach, a z przodu obowiązkowo - podstawowe na
rzędzie umożliwiające prze
brnięcie przez dżunglę, czyli wy
ciągarkę. To zwój stalowej liny
zakończony hakiem. Wiele razy
zdarza się, że auto po prostu nie
jest w stanie jechać dalej. Utkwi
ło po szyby w błocie, pośrodku
rzeki albo na skraju pionowej
przepaści. Wtedy trzeba je wy
ciągnąć. Na szczęście drzew
w dżungli nie brakuje. Na korę
zakłada się specjalny ochra
niacz, na niego zawija się stalo
wą linę i wyciąga się samochód
z pułapki. Kiedy lina nie pomoże,
ciągną i pchają ludzie. Ja też.
Na własnej skórze zrozumiałam
co znaczą słowa „Pojedynek
z dżunglą”. Kto tę walkę wygra jeszcze nie wiadomo.
BEATA PAWLIKOWSKA
b.pawlikowskato radio/et.pi
www.bcutupawlikuwsku.coni
Fot B. PAWLIKOWSKA,
ALYNA TAI, M. .IANASZKIEWICZ

RECENZJE
KSIĄŻKA NA WEEKEND
Paweł Kwiatkowski

„Przedsiębiorstwo
Apokalipsa"
Wydawnictwo Rebis, Poznań 2003
zy potrafimy krzywdzić ludzi (my
- w znaczeniu dziennikarze)?
Oczywiście, że potrafimy. Na ogół
niechcący, z pośpiechu, niedouczenia i braku ogłady. Czy dajemy sobą
manipulować? Bardzo często, nawet
o tym nie wiedząc. Czy jesteśmy
etyczni? Jak w każdym fachu - róż
stal się dla tych mediów chwilą próby,
nie z tym bywa.
ale też szansą na rynkowy sukces.
Polska początku lat dziewięćdziesią
Komercyjna strona funkcjonowania
tych była krajem błyskawicznych ka
mediów jest nieuniknioną częścią
rier. Pokolenie dwudziestolatków
działania nowoczesnych stacji telewi
wchodziło w życie przebojem
zyjnych, agencji prasowych, gazet,
ilustrowanych czasopism. (...) Trage
i na zupełnie wyjątkowych zasa
dach. Jednym z najżyźniejszych pól,
dia dziesiątek tysięcy ludzi w sposób
nieunikniony staje się atrakcyjnym
na jakich uprawiano robienie kariery
okazały się wolne media - rzecz zu
surowcem czy półproduktem, który
pełnie nowa po pół wieku komuni
należy oszlifować, opakować i umie
stycznego spętania myśli i słów.
jętnie sprzedać”.
Syndrom zerwanego kagańca za
Takie jest zdanie Kwiatkowskiego
o naszej - dziennikarskiej etyce,
owocował brawurową publicystyką,
doskonałym reportażem, przebojo
a raczej o jej braku. A moje zdanie
wymi wiadomościami. Ale były też
jest takie, że Pan Kwiatkowski gene
złe strony tego zachłyśnięcia się wol
ralizuje, a to równie nieetyczne co pi
nością. Dziennikarze byli młodymi,
sanie głupot. Mimo to zachęcam
nieopierzonymi, pełnymi demaska
wszystkich do lektury tej książki,
szczególnie ze względu na jej mery
torskiej pasji ludźmi, a czytający ich
toryczną (setki przykładów) zawar
teksty redaktorzy niewiele starszymi
panami, którzy swoje szlify zdoby
tość. A wnioski zawsze warto wycią
gnąć samodzielnie. Nie tylko
wali redagując podziemne gazetki
odbijane na powielaczu. Ten tandem
z „Przedsiębiorstwa Apokalipsa".
owocował w wielu przypadkach se
TOMASZ OGONOWSKI
riami wpadek, burzliwych procesów,
złamanych serc i karier.
WYGRAJ KSIĄŻKĘ
Kłopot polega na tym, że ten festi
wal niekompetencji trwa nadal. 0 ile
głaszamy konkurs, w którym
poprzednio można było to zjawisko
można wygrać dwie książki
tłumaczyć rewolucyjnością zmian,
Wydawnictwa „Rebis”: „Focza
o tyle obecnie przyszedł - zdaje się
dama” Kathryn Harrison
- czas na głębszą refleksję. Reflek
i „Doktor Bluthegeld” Phillipa K.
sję nad naszą postawą po 14 latach
Dicka. Wystarczy odpowiedzieć
pracy w nowej rzeczywistości
na nasze pytanie: Jak nazywa się
i na nowych zasadach. Nad tym czy
największa organizacja zrzeszająca
jesteśmy etyczni.
dziennikarzy w Polsce?
Kwiatkowski udziela - i to jest naj
Na odpowiedzi (na kartkach
słabszą częścią tej doskonalej skąpocztowych) wraz z dokładnym
dinnąd książki - odpowiedzi jedno
adresem i dopiskiem „Książka”
znacznej: media zrobią dla pieniędzy
czekamy do 31 grudnia.
wszystko: oplują, zniszczą, stratują.
Zwyciężczynią naszego konkursu
Posłużmy się cytatem z „Apokalip
sprzed dwóch tygodni jest
sy”: „Festiwal lez, wzruszeń i ludz
Katarzyna Tąjchcr z Koszalina.
kich dramatów, jakiego wciąż jeste
Nagrodę wyślemy pocztą.
śmy świadkami za sprawą mediów,
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BEATA PAWLIKOWSKA

FILM NA WEEKEND

est pisarką,

podróżniczką, autorką
Jaudycji
„Świat według

„Podwójny blef”

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

Film amerykański
Reżyseria Neil Jordan
Występują: Nick Nolte, Tcheky
Karyo
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Para mieszana
aki duet nie zdarza się często.
Ona nazywa się Anita Lipnic
ka, zdobyła popularność w ze
spole Varius Manx w okresie jego
największych triumfów, a po odej
ściu kontynuowała karierę mu
zyczną wydając solowe płyty. On
nazwa się John Porter, jest Walij
czykiem, który od wielu lat miesz
ka w Polsce. Grał w zespole Ma
anam, kiedy Anita uczyła się
raczkować, nagrał znakomitą pły
tę „Helikopters” pod szyldem Por
ter Band, kiedy ona chodziła
do przedszkola. Jakiś czas temu
się poznali i postanowili razem
stworzyć trochę muzyki. Jedno
cześnie okazało się, że mają się
ku sobie nie tylko na płaszczyźnie
muzycznej, ale również damsko-męskiej. I tak powstał artystycz-

T

o przykre, gdy taki mistrz jak
■ ■■■■■ 1
■ UJ
Neil Jordan, twórca między
innymi „Gry Pozorów”, robi tak
słaby film jak „Podwójny blef".
0 zamiarze włamania i o tym, kto
Równie mizernie co reżyser wy
go ma dokonać. Pomimo to Monpada Nick Nolte, grający główną
tegnat decyduje się przeprowa
rolę. Szkoda, bo pomysł, choć
dzić skok. Opracowuje przewrot
niezbyt oryginalny, mógł jednak
ny plan i krok po kroku zaczyna
zaowocować dobrym kinem.
go realizować. Pomaga mu pięk
Tymczasem historia starzejące
na Anne, którą jakiś czas temu
go się kasiarza planującego
wyrwał spod „opieki” jednego
ostatni, wielki skok jest opowie
z sutenerów...
dziana tak, jakby nikt w nią nie
Mogła to być niezwykle intere
wierzył. Wszyscy tu robią wraże
sująca historia pojedynku dwóch
silnych osobowości: złodzieja
nie zmęczonych i bez najmniej
szej ochoty na to, aby wracać
1 policjanta. Nie rozumiem dlacze
na plan filmowy. Drażni niekon
go reżyser zupełnie zignorował
sekwencja Jordana. Raz ogląda
ten wręcz narzucający się wątek.
my komedię, a za chwilę psycho
W zamian zaserwował nam serię
logiczny dramat. W jednych sce
chaotycznych scen niczym ze so
nach zaledwie prześlizguje się
bą nie powiązanych. Być może,
że tu właśnie leży klucz do tego,
po sprawach, które mogłyby
aby zrozumieć dlaczego ten film
uczynić „Podwójny blef” obrazem
dobrym,, zaś w innych zupełnie
Jordanowi się nie udał. Otóż za
brakło w nim istotnego fabularne
niepotrzebnie skupia naszą uwa
gę na nieistotnych szczegółach.
go łącznika, który nadawałby ton
całej.akcji i, co ważne, wytworzył
Skutek tego jest taki, że ogląda
by jakiś niepowtarzalny klimat,
my nieciekawy film o ciekawym
pomyśle.
tak potrzebny w tego typu fil
mach. Nie ma go tu za grosz
Nick Nolte gra Boba Montegneta, niegdyś jednego z najlep
i po pół godzinie „Podwójny blef"
już nas niewiele obchodzi. Zosta
szych złodziei. Teraz będąc już
na „emeryturze” włóczy się
je tylko niezła muzyka i kilka pięk
nych ujęć Nicei. Ale na pełne
po francuskich knajpach, nie stro
niąc od alkoholu i narkotyków.
dwie godziny to zdecydowanie
Jednak któregoś dnia Bob dowia
za mało.
duje się, że jego gwiazda do koń
„Podwójny blef” to zmarnowa
ca nie zgasła. Dostaje zlecenie
na okazja. Spotkanie wielkiego
na kradzież cennych obrazów.
reżysera z wielkim aktorem za
Okazuje się jednak, że tym ra
wsze jest szansą na stworzenie
zem problemem nie jest system
czegoś wyjątkowego. Tym razem
się nie udało. Na całej linii.
skomplikowanych zabezpieczeń,
PIOTR POLECHOŃSK1
ale pewien policjant, który wie

T

ny a zarazem prywatny duet „Lip
nicka & Porter”, który firmuje płytę
pod intrygującym tytułem „Nie
przyzwoite piOSen- ____ mĘzjr
Nie posądzam
artystów o wyrafi
nowanie i nie kwe
stionuję szczerości
ich uczuć, ale trud
no zaprzeczyć, że
związek dojrzałego
muzyka ze znacz
nie młodszą dziew-'
czyną to idealny te
mat dla plotkarskiej
prasy, a jednocze
śnie niezły chwyt
promocyjny. Płyta
radzi sobie w każ
dym razie całkiem

nieźle, piosenka „Bones of love”
stała się przebojem, a Anita
i John stali się jedną z najpopu
larniejszych
par
Rzeczypospolitej.
Współpraca arty
styczna zaowoco
wała całkiem niezłą
muzyką. Niby nic
specjalnego - pro
ste śpiewane w du
ecie i po angielsku
piosenki nie zaska
kują może niczym
oryginalnym i na
wet kontrast głębo
kiego głosu Johna
z subtelnym śpie
wem Anity może
się
po
pewnym
czasie
osłuchać.

Dominują brzmienia akustyczne gitara, instrumenty perkusyjne, tu
i ówdzie skrzypce, czy ustna har
monijka, a nawet mandolina
w utworze „Cruel Magic” obsługi
wana przez Hugha Burnsa.
Przede wszystkim jednak te pio
senki, choć może i nieprzyzwoite,
są po prostu ładne. Kiedyś takie
określenie uznałbym za skrajny
obciach, dziś jednak wiem, że
stworzenie ładnej piosenki z dają
cą się zapamiętać melodią, to
wcale nie taka prosta sprawa. Tu
mamy ich całkiem sporo i choć
brzmieniowo są do siebie podob
ne, to żadna z nich nie nuży.
Przyjemna muzyka na ukoje
nie nerwów. W sam raz na długie,
zimowe wieczory.
GRZEGORZ SZCZEPAŃSKI

Rozrywka
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Skandale roku
Grzeszki amanta

dyby jakiekolwiek gremium

G

przyznawało tytuł skandalisty
czy skandallstki mijającego 2003
roku, niewątpliwie w finale tego
niecodziennego konkursu spotka
liby się: Adrianna Biedrzyńska,
Jacek Borkowski i Anna Wyszkoni, wokalistka grupy Lzy.

Na pewno jeden z najwięk
szych skandali mijającego roku
wiąże się z nazwiskiem Adrian
ny Biedrzyńskiej. Jej mąż Mar
cin Miazga namawiał znajomych
- m. in. Tomasza Stockingera
(„Klan”), który stracił 200 tys. zł na ryzykowne inwestycje giełdo
we. Twarz aktorki miała być gwa
rancją rzetelności. Pieniędzy nie
ma, są za to ogromne długi.
Biedrzyńska twierdzi, że nie
maczała w tym palców, czego
dowodem ma być fakt, że wysta
wiła walizki Marcina za drzwi
i wniosła pozew o rozwód. Trud
no jednak będzie jej zerwać z wiI
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Adrianna Biedrzyńska kojarzona jest z jednym z największych
skandali 2003 roku

zerunkiem naciągaczki i bezczelnej oszustki. W oczach wielu

w tej sytuacji aktorka zagrała rolę
swego życia.

A

Jacek Borkowski - po dwudziestu latach małżeństwa - opuścił żonę
Katarzynę. Na zdjęciu jeszcze z małżonką i córką Karoliną.
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■ Na przedświąteczny
Urn. Zielona herbata
już od wieków znana
jest ze swoich relaksu
jących właściwości.
Natura zawarła w niej
komplet składników,
które działają odprążająco na organizm.
Zielona herbata obniża
ciśnienie tętnicze
i łagodnie je stymuluje,
dzięki czemu popra
wia się ukrwienic
całego organizmu
i wydolność organów
wewnętrznych. Relaksa
cyjne działanie zielonej
herbaty można też
poczuć kładąc sobie
na powiekach nasączone
nią kompresy.
■ Na problemy żołąd
kowe. Zielona herbata
znacznie poprawia
przemianę materii
i reguluje procesy tra
wienne. Zwiększa też
przyswajałność wita
min. Zawarta w zielonej

herbacie tanina
oraz witaminy B i K
kompleksowo dbają
0 żołądek obciążony
zbyt obfitymi posiłkami.
Ponadto umiarkowane
właściwości moczo
pędne pozwalają
na szybkie wydalanie
niepożądanych sub
stancji z organizmu.
■ Na przeziębienie
1 grypę. Zielona herbata
doskonale radzi sobie
z pierwszymi objawami
przeziębienia. Regu
larne picie zielonej
herbaty podwyższa
odporność na infekcje
wirusowe, bakteryjne
i stany zapalne. Pomaga
też zwalczać wirusowe
przeziębienia i grypę.
Dzieje się tak dlatego,
że pobudza ona
do pracy naturalne
mechanizmy obronne
organizmu i posiada
właściwości bakterio
bójcze.

dujmy tlę gorzej niż przed nknL Wuyttkie
Informacje o właściwościach zielonej herbaty, pochodzą
z ogólnodostępnych źródeł i nic stanowią zaleceń medycznych.

Wspaniały Zielony Yunan
- herbaciany klejnot z POSTI.
■ Na polskim rynku
jot coraz więcej
odmian herbaty
zielonej, ale tylko
niektóre z nkh
to odmiany szla
chetne. Liczy się
przede wszystkim
miejsce pocho
dzenia, klimat,
rodzaj gleby
na której rosły
krzewy herbaciane,
wielkość herbacia
nych listków i tra
dycja produkcji
Najlepsze odmiany
herbaty zielonej
powinny mieć srebrzystoszare, równej
wielkości, małe listki
(tylko młode, zrywane
z samego czubka
krzewu herbacianego).
Pomiędzy nimi nie
może być gałązek
ani łodyg. Napar powi
nien być klarowny,

o delikatnej słomkowej
barwie i lekko słodkawym smaku.
Taką ekskluzywną
herbatą zielonąjest

niewątpliwie nowa,
zielona herbata z firmy
Post! - firmy godnej
zaufania, która już
od 50 lat dostarcza

na polski rynek herbaty
o sprawdzonej jakości.
■ „Oryginalna
Chińska Zielona”
- to zielona herbata
liściasta najszlachet
niejszej odmiany
Yunan, która pochodzi
z wysokogórskich
plantacji prowincji
o tej samej nazwie.
Odmiana Yunan
- odkryta w czasach
starożytnej dynastii
Han-jest do dziś
uznawana za klejnot
wśród herbat zielonych.

Sekrety parzenia
herbaty.
Jeśli chcesz polubić
zieloną herbatę,
musisz najpierw
poznać sekrety
Jej parzenia.

Do zaparzania herbaty
należy używać co naj
mniej dwóch, najlepiej
ceramicznych naczyń.
Po zaparzeniu, napar
przelewa się do innego
naczynia, po to by od
dzielić od niego liście.
Dzięki temu herbata
będzie pozbawiona
goryczki. Pozostałe
w pierwszym naczyniu
liście powinno się zale
wać jeszcze dwu- lub
trzykrotnie.
Aby wydobyć z zielonej
herbaty cale bogactwo jej
smaku i aromatu powin
no się ją zaparzać lak jak
czynią lo najlepsi znawcy
- Chińczycy.
Oto przepis: 4 płaskie
łyżeczki tj. ok 12 gra
mów zielonej herbaty
należy zalać jednym
litrem przegotowanej
wody o temperaturze
ok. 75+WC. Otrzymany
w ten sposób napar
w pełni rozwija swoje
walory smakowe i zapa
chowe.
Po ok. 2-3 minutach
należy wypić połowę
naparu, a do pozostałej
w naczyniu herbaty dolać
wrzątku. Następnie,
znowu wypić połowę
i znowu dolać wrzątku
do pełna.

O związku Jacka z Magdą żona ak
tora dowiedziała się w Wigilię zeszłego
roku.
- W święta dużo ze sobą rozma
wialiśmy - wyznaia Katarzyna Bor
kowska. - Jacek opowiedział mi, jak ją

poznał, kim ona jest i co robi. Dziś
0 Magdzie mówi w gazetach, że jest
informatykiem. Wtedy przedstawił
mniej korzystny obraz... Najbardziej
obawiał się, że chce go wrobić
w dziecko. I że jeżeli nawet jest w cią
ży, to może niekoniecznie z nim.
W przedsylwestrową noc przyszedł
do naszej ąypiatni, przytulii się do mnie
1 żalił jak maty chłopiec, że jest bezrad
ny, bo ona wydzwania, wyznaje miłość
i najprawdopodobniej spodziewa się
dziecka. Że chciałby się jakoś z tego

Blue Cafe kontra tenor
Światowej sławy tenor Marek Torzewski, na stale zamieszkały w Brukseli,
oskarżył grupę Blue Cafe o to, że pod
stępem wykorzystała go do udziału
w nagraniu swojej najnowszej płyty „Demi-sec”.
Owszem, śpiewak przyjął zaprosze
nie zespołu do studia Tonn w Lodzi, lecz
nie miał bladego pojęcia, że trwa nagry
wanie albumu. Lider Blue Cate, Paweł
Rurak-Sokal, zaproponował w pewnym
momencie, by sprawdzić, czy jego muzy
cy i Torzewski nadają na tych samych fa-

wyplątać. Potem kochaliśmy się i Ja
cek przysięgał, że nigdy mnie nie zo
stawi. Spędziliśmy razem Sylwestra
i Nowy Rok. Nazajutrz pojechał do te
lewizji na nagranie (...). Nie wrócił (...).
Zamieszkali nieopodal domu, w hote
lu.
Jacek Borkowski złamał przysięgę
i nie wrócił do żony, którą zostawił bez
środków do życia. Katarzyna Borkow
ska nigdy nie pracowała zawodowo.
Umówili się z Jackiem, że będzie zaj
mowała się domem i jego sprawami.
Poświęciła mu życie i została na lo
dzie. Ostatnio brukowce doniosły, że
z powodu niezapłaconych rachunków
odcięto jej prąd i telefon...

Anna Wyszkoni i jej kłopoty
z laryngologiem
W 2003 roku wyszły na jaw kłopoty
grupy Lzy z pewnym lekarzem z Raci
borza. Okazało się, że słowa przeboju
„Oczy szeroko zamknięte” napisała
nie wokalistka Anna Wyszkoni. lecż
laryngolog Marek Labus, którego była
pacjentką.
Labus podarował tekst Wyszkoni,
a ona uznała go za swoją własność.
W książeczce dołączonej do płyty dok
tor został uwzględniony jedynie w po

FO T. O K O C Y K LO P A
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Skandal obyczajowy wywołał 44-letni
Jacek Borkowski („Klan”), który
z miłości do 30-letniej Magdy Gotowieckiej porzucił - po 20 latach mał
żeństwa - swoją żonę Katarzynę.
Z nowegobzwiązku w 2003 roku
na świecie zdążył się jeszcze pojawić
chłopczyk, choć aktor nie uzyskał
jeszcze rozwodu z Katarzyną. I tak
oto Karolina Borkowska („Na dobre
i na zie”), córka aktora, doczekała się
braciszka Jacusia Juniora.
Tymczasem Katarzyna Bor
kowska postanowiła ujawnić pra
sie, co czuje żona, którą opuszcza
mąż. Opowiedziała, że serialowy
amant przez 20 lat ich wspólnego
życia miał wiele romansów. Za każ
dym razem się do nich przyznawał
i twierdził, że to tylko... nic nieznaczący seks. Za którymś razem
oświadczył, że jest seksoholikiem
i powinien się leczyć.

Okazalo się, ,że Anna Wyszkoni,
wokalistka grupy Łzy, nie
napisała tekstu przeboju „Oczy
szeroko zamknięte”.
lach. Nieświadomy tenor przystał na to,
a teraz dowiedział się, że jego 20-sekundową wokalizę słychać w piosence
„Francuski” na nowym krążku Blue Cafe.
- Nie interesuje mnie pitulenie po 2030 sekund - oświadczył Marek Torzew
ski. - Nie po to pracuję na swoje nazwi

Dzięki temu najpierw
delektujemy się aro
matem herbaty, s potem
j subtelny,
.Dodat
kowo, nawadniamy nasz
organ i/m ck^tarc/aj

mu wir^M»3 ilości j
W Polsce zielona herbatę
parzy u* najczęściej
wten sposób, że na fili
żankę łub kubek naparu
używa się pii łyżaczki
herbaty
Marek Torzewski poczuł się ośmieszony i okradziony przez grupę Blue Cafe.

«-Kiry

Więcej na stronic ww a.wkrrtj bifbatj.pt

zdrowieniach, a nie jako autor. Poczuł
się oszukany i zaczął dochodzić swo
ich praw. Linia obrony zespołu spro
wadzała się do tego, że Marek Lobus
wywołał aferę, gdyż Wyszkoni odtrąci
ła jego zaloty. Dowodem miały być wy
syłane do niej sms-y, w których m. in.
oburza się tym, że wystąpiła publicz
nie w skąpej bluzce i odsłania pępek.
W efekcie sporu nazwisko Marka
Labusa trafiło do ZAiKS-u, skąd otrzy
muje należne mu tantiemy.

sko od 25 lat. Nigdy nie zgodziłbym się
na użyczenie swojego głosu i nazwiska
na rzecz promocji płyty Blue Cafe. Zosta
łem ośmieszony i okradziony.
Tenor postanowi! wszcząć kroki
prawne przeciw zespołowi. Tymczasem
Blue Cafe twierdzi, że z Torzewskim za
warli ustną umowę, a ich błąd polega tyl
ko na tym, że zapomnieli wziąć od niego
odpowiednie oświadczenie... Ot, jeszcze
jeden skandal.
ANNA WIEJOWSKA

Ogłoszenia Drobne/Reklama

12

ŚRODA - PIĄTEK, 24 - 26 GRUDNIA 2003 ROKU

Bistal S.J. Machowino "13 A

1. Wpisz w telefonie komórkowym SMS

Wyślij SMS-em

o treści:

2. Wyślij ten SMS na numer

ogłoszenie drobne

2800

3. Otrzymasz dwa sms-y zwrotne. Pierwszy
informacyjny, a drugi z kodem aktywacyjnym
4. Po otrzymaniu sms-a z kodem aktywacyjnym
odeślij go na numer

głos Pomona

7928

‘Praca na budowach na tere
nie kraju:
- brygadzistów montażu
konstrukcji stalowych
- montażystów konstrukcji
stalowych i lekkich obudów
- kierowników budów
i montażu z uprawnieniami

Dozwolona liczba znaków w 5MSwraz ze spacjami, interpunkcję, kc
gazety i numerem rubryki nie moi
przekroczyć 100 znaków

(koszt wysłania zwykłego sms-a zgodny z taryfq sieci

do „Głosu Pomorza"

76-270 Ustka zatrudni:

Twoje ogłoszenie znajdzie się
w „Głosie Pomorza' w najbliiszyi
możliwym terminie

p numer rubryki treść ogłoszenia

9

Regulamin przesyłania SMS-ów
dostępny w Biurach Ogłoszeó
„Głosu Pomorza" i na stronie
internetowej gazety!
http://www.glospomoria.pl

(koszt 9 zł + VAT)

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

* Praca przy produkcji elemen
tów metalowych w miejscu:
- spawaczy
- ślusarzy
- pracowników obsługi maszyn.

Oferty tylko pisemne pro
simy przesyłać do dnia
10.01.2004.
KS1469
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D1039
VECTRA (2001) kombi - 49 000.
0-505-5765-77.
------------------- 1------------------------ aorMMustyA
VW LT 35 dobell kabina
2.5 TDI (2001) - 55 000 +VÄT.
0608655-564.

AUT0-M0T0
SPRZEDAŻ SAMOCHODU

--------------------------------------------------------- WlAMOBlUyf

Powypadkowe

0604-235-892
0602-157-393
KUPIMY

NA UK O FiZ YS TNIEJ
B27/1174
i Autokomis „MIX-CAR" Lisowski
- pośrednictwo sprzedaży bez opłaty
skarbowej, profesjonalna obsługa.
094/346-23-55,0501-531-938,
Koszalin, Gnieźnieńska 43.
------------------------------------------------------mmmmii.
C-5 2002 2,2 HDI 80 000 (faktura),
0-504-088-544.
---------------------------------------------OMjmwwi
FELICIA (1995) idealna. 094/318-51-86.
---------------------------------------------mmmm
FIAT doblo 1.9 diesel (2003)
- 30 000 +VAT. 0-608-665-564.
--------------------------------------------- »MM03SUH/C
FIAT ducato kontener 2.5 TDI (1997)
- 32 000 + VAT. 0-608-665-564.
--------------------------------------------- 0OMMO3SU«/!
FIRMA SKUPUJE SAMOCHODY
POWYPADKOWE I USZKODZONE. SŁUPSK,
845-60-00,0-604-93-88-81
-----------------------------------------------------------oojowojsis/a

FORD courier 1,8 D (1999),
094/3-188-004.
----------------------------------------------------- mmmm

FORD escort (1991). 0-59/847-26-50.
--------------------------------------------------------- 003M003SIWA

FORD fokus combi 1.8 TDI (1999)
ciężarowy - 32 000 +VAT.
0601-926-592.
------------------------ .------------------ ooi«WKm/o
FORD scorpio (1989). 0603-371-512,
0-59/84-04-269.
--------------------------------------------- owroMu»'«
HONDA prelude 2,0 116 V coupe 1995,
059/8420696, 0-507-361689.
---------------------------------------------------------- 0W1UO3KWA

KUPNO SAMOCHODU
AUTA całe, powypadkowe
skupuje firma. Słupsk 842-90-83,
0-609-102-992.
-------------------------- -------------------------- mmmm»
CIĄGNIKI, kombajny i maszyny rolnicze.
Tel. 059/822-52-13.

RATA 126 p, tel. 0-604-848632.
--------------------------------------------OÖA41303KOAVC
POWYPADKOWE kupię. 0-59/811-91-50,
0606-2060-77.
--------------------------------------------- OOTO3USJ/A

SPRZEDAŻ INNE

! Mercedes - części dostawcze,
ciężarowe, inne. NAPRAWA. Mścice 17,
094/316-5067. Koszalin, Szczecińska 57 A,
„Auto - Sam”, 094/348-1463,
0602-5166-51, 0-604-7566-96,
0602-51-75-73.
-------------------- I----------------------- W037703K0ÄW
AUTA NA GAZ (BRC). NAJTANIEJ! RATY.
KOBYLNICA, WIDZIŃSKA23,

AKUMULATORY. Słupsk, Ostroroga 3,
0-59/84462-95.

0-602-644-337.

----------------------------------------- «rnmnuw

0604-997-422
WYSOKIE CENY

0602-506-359

G2453

AMORTYZATORY, tłumiki,
zawieszenia, naprawa silników.
I Raty! Zygmunta Augusta 41;

059/841-30-32 wew. 162.

Kanc uapia
Padcy
PL>AWNir.O

TUNERY CYFROWI • MODUŁY * KARTY ■ OBROTNICE * AKCESORIA TVSAT
Sławno, ul. Jedności Narodowej 1,810 36 33
Kępice, ul. Niepodległości, 858 52 85
Kołobrzeg, ul. Glerczak 12 E, 35 234 43
Białogard, ul. Dworcowa 1,312 59 54

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

iiu(i l,'nnd«',h Pnicw-Ł

U1255

NIERUCHOMOŚCI

SŁUPSK „Enigma”, 059/840-2540.
------------------ -------------------- 1----- OOOWMtó/C
SPÓŁDZIELCZE (62) umeblowane. Głów

SPRZEDAŻ DOMU

czyce 059/81-16-749.
----------1---------------------------------- Mwyi

059/84-234-00 DELTA. Szeregowy, (Akademicke). Komfortowy bliźniak, (Ryczewo).
----------------------------------------------------- mnuM/n
ATRAKCYJNA rezydencja - gmina
Kobylnica 270 000. Pensjonat
- restauracja przed Rowami 260 000.
Dębnica Kaszubska 205 000. MERKURY,
840-32-32.
-------------------------------------------- rmmu»>
DOM komfortowy. 059/842-70-17
www.gielda-nieruchomosci.slupsk.pl
MMUMWA

Tri f > Kr >**,/<>|łfl
td (O

TRZYPOKOJOWE (100) I piętro - Słupsk,
Wojska Polskiego. 0-59/842-57-25.
-------------------------------------------- OMWOMW
TRZYPOKOJOWE, 094/3463-957.

43|ijfe£ okazji Świąt ‘Bożego grodzenia
'sZjmfi
oraz Ä[owego K
‘ oka
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
i sukcesów zawodowych
życzyfirma
T
rua-HAsf

4

)Ą) W30 d

www.krp.or.pl
'• W iii: |-Ili'■//*,f dć' 'ii' !.(.'!
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4-P0K0J0WE

ŚREDNIE I MATURA

CZTEROPOKOJOWE tanio sprzedam, za
mienię. Słupsk, 0-507-717-938.

w1 rok
lubl/2 roku

-------- 1------------------------------------------------- 00H7S03SLS4-A

NORWIDA, pilnie, tanio. 842-33-90,
0-606-21-2064 REMID
------- —------------------------------------------ 0M74M3UWA

SPRZEDAŻ DZIAŁKI

i 059/84362-33, Inkubator
! Przedsiębiorczości, Tuwima 23,

Zajęcia w soboty i niedziele.

CZESNE 140 zł m-c

1278 m, uzbrojona, fundamenty,
projekt domu koło Reala za CPN,
0-504688-544.
----------------------------------!-----

Słupsk 845-67-52

-■ Ü0AJJA03A0AIVA

BUDOWLANA Grabno k/ Ustki 27 zł m
kw., 0607641600.
......... ................

Koszalin 342-38-4B
Gdynia 669-71-97

................ — -T 0043100JKOA(VA

CENTRUM Jarosławca przy PKS 162 m,
budowlano - pensjonatowo - handlowa,
0-504688-544.

Kom. 0 606 724 712
BH3083

-------------------------------------------------;--------OOU2M3KOAIV1

DZIAŁKA, Kobylnica,
0-601-572-355.
------------------------------w—;---------------------OOUAlOJKMi/A

DZIAŁKA uzbrojona 90 arów - Słupsk, Ko
szalińska 15. 0603695645.
--------------'
---------- 1
0080440JUSJ/A

- mmuM/t

MOTORYZACJA
SPRZEDAŻ CZĘŚCI/AKCESORIA

--------------------------------------------------------- 0WMKWM1VA

AUTA POWYPADKOWE USZKODZONE ROZBITE

Płatne gotówką!
G2453

OPEL astra 1.7TDI (1992) stan bdb.
059/8144-969,0694-551-363.

I! Auto - TANIX - Kobylnica: Części używaCzęści nowe SCENIK 2002 1,6/ 16 V 50 000 (faktura), ! ne - 059/84-29-732.
059/84-15495. Bolesławice - „Auto 0-504688-544.
-------------------------------------------- 00435003ROAG/B
Kasacja", skup - sprzedaż aut powypad: kowych. Hurt - detal 059/84-15-192.
TEMPRA (1994) tanio. 059/8149-445.
---------------------------------------------OOAAMOSAOASAA
----------------------------------------------------------- oaraoauwA

BLACHY BUDOWLANE - IMPORTOWANE

AUTO SZYBY JAAN. Sprzedaż, montaż, na
prawa, przyciemnianie. Koszalin,
3465-710, Kołobrzeg, 35-28-281,
Słupsk, 84-25-180,
Szczecinek, 3746-242,
Połczyn Zdrój, 3663-749.
- OOU74»OB(f8
AUTO GAZ INSTALACJE - BRC, 2 LATA
GWARANCJI. USŁUGI MECHANICZNE.
SŁUPSK, KOPERNIKA 27 A. 842-33-82,
0-602-294-682.
---------------------- —— ---------- 00122M3SIBH/A
TACHOGRAFY - taksometry
fiskalne - kasy, Tachotronic,
Szczecińska 38,094/346-51-98,
0-602-461-398.
TŁUMIKI, katalizatory, montaż, sprzedaż.
Zbigniew Czekaj. Koszalin, Szczecińska 70,
(094) 346-7664.

HANDEL
KOMISY

Oferuje blachy docinane na wymiar

«

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

Q<fr

6. Orynnowanie (miedź, tytan-cynk, powlekane, alucynk, pvc)
7. Płyty warstwowe
BH482

PKS w SŁUPSKU INFORMUJE PT PODRÓŻNYCH
o funkcjonowaniu komunikacji PKS SŁUPSK
w okresie Świąt Bożego Narodzenia I Nowego Roku

! 0-601-78-40-02 Powypadkowe, znisz
czone kupię.
--------------------- ----------------------- 00210103AOKB/A
! 0-602-722-790 KOSZALIN. ROZBITE,
USZKODZONE.
----- --------------------------------------- «Bumowi
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 3462660.
---------------------------------------------oouMosms«
AUTO Komis Max6ar. Największy
wybór samochodów osobowych i ciężaro
wych. Uproszczone kredyty, leasing, za
miana, Koszalin, Szczecińska 90,
tel. 346-59-16.
---------------------------------------------ooaitodw
SKUP samochodów. 0604-283435.
---------------------------------------------0M56603I08D/A

USŁUGI

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 25.12.2003 r. i 1.01.2004 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

4890

DOM nowy; 059/84-72620.
---------—----------- ------------ -------- 0044SM3MUN/A
DOM parterowy pod Stupskiem
w trakcie budowy, 059/8455-858,
0604-88-9960.
-------------------------------------------- (K747MO3KO0X78
DOM w Mielnie 320 m, 0603-895610.
----------------------------——------ - WAOWOiAOAIvA
DOMKI letniskowe Poddąbie. Wex,
8411629.
------------------------ ------------------------ -— mimom/»
DOMY Słupsk, Ustka okolice. 842-33-90,
0606-21-2064 REMID
----------------------------------------------------- mimuSI/l
KUPNO - sprzedaż - wynajem
„Ar-Hand", 059/84-14-993,
0-605-374-601.
--------------------------------------------- 00403803KOAG/A
POŁOWĘ domu do remontu Więcław
k/ Świdwina, 094/36549-77.
---------------------------------------------0OA34303A0A0AA

DZIAŁKĘ tanio w Strzelinie.
059/8413-858, 0-604-88-9960.
—•----------------------------------------- #)4MH»K<WA
DZIAŁKI budowlane nad jeziorem koło
Szczecinka. 0602-310-742.

----------------------------------------- mimom
DZIAŁKI budowlane, jedna z rozpoczętą
budową. 0-59/84-20-122,
0-501-495618.
-------------------------------------p—— 00M7M3UWAA

SPRZEDAŻ LOKALE UŻYTKOWE
APARTAMENTY. Restauracje. Ustka.
www.gielda-nieruchomosci.slupsk.pl,
059/842-70-17, 0-605-73-23-55.
------------------ ------------------------- 0M01SO3AO8V»

NAPRAWA/SERWIS

AUTO Z CENĄ

(059) 822-50-65

Koszalin

(094) 348-92-21

--------------------------- ------------------------------ OW413O3KOAG/0

SYSTEMY

SKLEP centrum. Wex, 8411-029.

OKIENNE
KS1272

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

1P0K0J0WE

i mmmb mmm

mila f

KAWALERKA, Sławno, 0606-266-271.
-------------------------------------------- 00439703K0AG/A

2-POKOJOWE
059/84-234-00 DELTA. Dwupokojowe:
Andersa. Trzypokojowe: Koszalińska,
Słowiańska, Lipowa, Szczecińska,
Niemcewicza. Czteropokojowe:
Rzymowskiego, Wyspiańskiego,
Leszczyńskiego.
(37) I piętro, Zatorze. 059/845-7640.
-------—---------------------------‘-----------— mmiuse/t
DWUPOKOJOWE (48) po remoncie Mochnackiego. Słupsk, 060165-25-90.
----------------------------------------------------- 00355603SŁSfl/A

DWUPOKOJOWE. 0-691420-536.
----------------------------------:------------------- 00069903USB/A

M3, czynsz 150, garaż. 0-501-641-014.
-------- -------------------------------------------- 00354703SLS8/Ś

i

Anna Jodko, 76-200 Słupsk, ul. Kr. Jadwigi 7
tel. 059/845 61 55. kom. 0-606 756 790
U5077724BC

Wyższa Szkoła Ekonomiczna
w Warszawie
Economic University In Warsaw
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KOSZALINIE

3-P0K0J0WE
Uczelnia uzyskała Międzynarodowy Certyfikat Jakości w Edukacji
DIN EN ISO 9001:2000

Zawiadamiam, że w sekretariacife Sądu Rejonowego w Słupsku

zaprasza na

studia licencjackie

KIERUNKU EKONOMIA

VI Wydział Gospodarczy Sekcja
ds.

rejestrowych,

upadłościo

ż> EKONOMIKA TURYSTYKI

wych i układowych ul. Szarych

» Organizacja i ekonomika przedsiębiorstw

Szeregów 13 pok. 414 został wy

>> Handel zagraniczny

łożony plan podziału masy upa

STUDIA PODYPLOMOWE

dłości Tartak BFIM Kołczygłowy

SPRZEDAŻ

(059) 840-39-18

Bytów

oroś

LOKAL 134 m kw. + piwnica Miastko,

SPRZEDAŻ MIESZKANIA

M4.0600657-115.

WSPOMAGANIE kierownicy
- naprawa. Koszalin, Kupiecka 3.
0606-998-591.

Stupsk

Szczecinek (094) 372-13-63

tel. 059/ 857-34-92.

WOLNO stojący, Stupsk, „Enigma",
059/840-2540.
-------------------------------------------- 00432003K(Mtyś

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

4. Obróbki blacharskie
5. Folia zbrojona

& KROS TV SAT “o'lSSr HTEEWa

KUPIMY POWYPADKOWE

LAN0S (1999), I właściciel.
094/3185-186.

MOlHOJUSa/A

I Haki holownicze Słupsk,
059/ 84144-14, 84144-13.
oomtomt/t

----------------- I----------------------- CCMMDWA

KREDYTY samochodowe, hipoteczne, go
tówkowe. Słupsk, Sienkiewicza 3,
0-59/842-58-99.
------- ------------------------------------ 0005#»3US6;I

OKAZJA escort (1988). 0-502-321-754,
059/84-29-801.

II AUTO - WYDECH Tłumiki, hamulce,
amortyzatory. Kobylnica.'
Szczecińska 1A (wylot z miasta),
059/845-2065.
---------------1---------------------------- «nu«»»/«
I AUTO - D0MASZ tłumiki,
amortyzatory, hamulce, zawieszenia,
części eksploatacyjne, Bolestawice,
841-53-53. Bałtycka 8b,
059/841-4842.
----------------------- ,----------------OMS2103M----

spółki z o.o. w Kołczygłowach Za
rzuty przeciwko planowi podziału

DO 15.000 ZŁ

można złożyć w terminie dwóch

AUDI 80 (1985) na części, 2 500,
0-602679-903.
- ommum/t
RAT tipo 1,4 rozbity, 3 000 zł,
094/3416266.

tygodni od ogłoszenia obwiesz

» Zarządzanie firmą
» Zarządzanie gospodarką turystyczną

10 LAT DOŚWIADCZEŃ
Rekrutacja od 5.01.2004 do 28.02.2004

czenia w Głosie Pomorza.
Plan podziału obejmuje kat. III 100% i częściowo VI - 7,90%.

reklam;:

77-581 Koszalin, ul. Chałubińskiego 15, tel 147-01-00, tax 347-01-01
o-mall: kowzallnff/jWtto waw p|, www.wstt.waw.pl
reklama

Ogłoszenia Drobne/Reklama

ŚRODA - PIĄTEK, 24 - 26 GRUDNIA 2003 ROKU

RAMY SEGMENTOWE - PROMOCJA - 4 CM
OCIEPLENIA - OD 1990 ZŁ BRUTTO
Z MONTAŻEM. GARAŻE, DRZWI, OKNA,

Firma “1 LOGISTICS” ŻURALSKI

(produkcja, handel, import, eksport, pełna księgowość)

------------------------------------------------------------------ 004/4*03*0»*

■■B4S/43S5

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie
parkietu. 0-59/84-32-038,
0-601-6140-93.

Merkury
Słupsk, ul. Filmowa 6

------------------------------------------------------------------ 00890503USJ/A

840-32-32, 0 601-655-377

CZYSZCZENIE/SPRZĄTANIE

www.mcrkury-slupsk.gratka.pl

MIESZKANIA
NIERUCHOMOŚCI

! PRANIE, maglowanie w 24 godziny.
Odbiór i dowóz gratis. Stupsk,
Zygmunta Augusta 41,059/843-29-71.

sprzedaż — kupno - zamiany
------------------------------------------D6ÖÖÖ3

1 POKOJOWE

--------------------------------------- :-------------------------

KAWALERKA do wynajęcia.
059/840-23-79.

------------------------------------------------------------------ 0034$103*0»C

USŁUGI

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

0-505-855-798.
--------------------------------------------------;- -------------- 00455503*0»*

2-P0K0J0WE

KUPIĘ dom do remontu (okolice Słupska).
0-602-340-195.
■*------------------------------------------- mwum

KUPIĘ jednopokojowe, dwupokojowe,
0-607-15-50-15.
------------------------------------------------------------------ MSW*03*0»»

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

------------------------------------ msnuu/t
KUPIĘ trzypokojowe lub dom.
059/84-14-976.
---------------------- ------------------------------- mmmmi

KUPN0L0KALE UŻYTKOWE

WYNAJMĘ dwupokojowe
Słupsk, tel. 0600915810.

------------ :----------------------------------------------------

WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE

ZAMIANA

----------------------------------------------------------------- 00435403KOAQ/C

----------------------------------------------------- -- ----------- 004SO5O3KOBK45

- 004/2503KQBH/A

WYNAJEM - INNE

------------------------------------------------------------------ 0035*9035*»*

WYNAJMĘ garaż, centrum, Słupsk,
0-601-348-898.

! 059/84-14-420 Nieruchomości OME
GA. Kupno. Sprzedaż. Wyceny.
www.nleruchomosci.slupsk.pl

DWA mieszkania na domek.
0-505-11-26-54.
-------------------------------------------- OOM1JMU»*

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

..................................... .............................. - 004J9601KQAG/4

--------------_ ------------- ------

--------------- M273803K0BH/B

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

BIURA (centrum) - tanio!
0-59/81-31-332.

------------------------------------------------------------------ 0005100JUSH/C

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

00W36031ÄJ/*

NIERUCHOMOŚCI - Kaczyńska,
059/84-12-583.
- 00*51003*0»*

«»*11031/»*

LOKAL handlowy (45) obok
Lidia do wynajęcia. Słupsk,
0-606-938-512, 0-602-640-790.
--------------- --------------------------------------------------- 00351603SI»*

PAWILON (33) biurowo-handlowy.
0-59/84-256-83.
---------- ------ -- ---------------- !------------------------------- 000*1403U»*

POSIADAM lokal wystawowy - centrum
Słupska. 0-59/840-22-00,
0-608-66-55-64.
------------ :---------------------------------------------------- t»»!S03Sl»»

AUTOZABEZPIECZENIA.
Radioodtwarzacze. Auto Plus
059/8414145.

KOTŁY ATMOS - na gaz drzewny.
Sprzedaż - serwis fabryczny.
0-601-644-387. Dowóz gratis.
--------- —---------------------------

■ 0013S7035LBH/A

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

„FRESCO”. TAPETOWANIE NATRYSKOWE,
REMONTY. 059/8-456-888;
WWW. FRESCO. SŁUPSK. PL
------- ----------------------------------------------------------- 00*6250J*0»6

------------------------------------------------------------------- W8644035JSJ/A

CYKLINOWANIE. 0-508-36-70-10.
- 00321203S1»*

CYKLINOWANIE. Remonty.
0-692-944-672.
GLAZURA, remonty, 059/858-264)6,
0-696-647-305.
-------------------- 1- -------------------------------------------- 00*39503*0»*

HYDRAULICZNE. 059/8444-881,
0-605-824-667.
—-------------------------—------------------ mrrmsv»
REMONTY. 059/84-03-135.
0-504-722-349. '
------------------------------------------------------------------ 0033090351»'*

OKNA/ŻALUZJE/ROLETY
!! 0-59/841-79-00, 0-601-652-588
„BLIŹNIAK”, Chodkiewicza 20. Rolety

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

- nieruchomości gruntowe!, oznaczone! numerami geodezyjnymi:
509 obr. 10 o powierzchni 324 m2 KW 29 115 I 510/7 ohr. 10
o powierzchni 5m2 KW 29 109 położone! przy ul. Zamkowe! 3
w Darłowie zabudowane! budynkiem 3109
o powierzchni
571,90 m2
cena wywoławcza - 250.000,00 zł
w tym: - wartość budynku - 213.375,00 zł
- wartość gruntu - 36.625,00 zł; wadium - 25.000,00 zł
postąpienie -10.000,00 zł
udział gruntu w ogólnej cenie nieruchomości wynosi 14,65 %
Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2004 r. o godz. 10.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Darłowie, pokój nr 22. Nieruchomość tą
można oglądać w dniu 5 stycznia 2004 r. w godzinach od 10.00 do 11.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu

na okna PCV, rolgty zewnętrzne, verticale.
Promocja!
-------------------------------------------------------------- — 00*22303US1**

84-24-884 Słupsk - żaluzje, rolety, marki
zy, napędy, bramy.

12 stycznia 2004 r. włącznie. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w razie

na poczet ceny osiągniętej w przetargu na rzecz ustalonego w przetargu
nabywcy, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż
przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Warunkiem nabycia
nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu przed zawarciem aktu
notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z jej
nabyciem. Warunki i regulamin przetargu do wglądu w pokoju nr 19 w Urzędzie
Miejskim w Darłowie oraz na tablicy ogłoszeń, od dnia ukazania się ogłoszenia.
Dododatkowe informacje w pokóju nr 19 lub tel. nr 314 - 22 - 23 wew. 207 oraz
na stronie internetowej www.darlowo.pl/ przetargi.php.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
K-2673

ZATRUDNIĘ absolwentkę wydziału
ogrodniczego, leśnego, rolniczego

rosyjskiego oraz prawo jazdy. Oferty
B.O Głos Pomorza, Sienkiewicza 20,
nr 7370.

------------------------------------------------------------------- 00402203*0»*

------------------------------------------------------------------ «»*530311»*

KANCELARIA podatkowa pełna obsługa
firm, osób fizycznych. 1 miesiąc GRATIS.
0-59/84-14-380.

ZDROWIE

KSIĘGI - podatki - ZUS.
0-59/845-32-66,0-692458-349.

ŚWIĄTECZNA promocja - SANATUS - zniż
ki na zabiegi: akupunktury, świecowania,
masażu, rezonansu magnetycznego. Po
nadto polecamy: badanie diagnostyczne
aparatem OBERON, zabieg głębokiego
płukania jelita grubego. Kpszalin, Andersa
26, 346-33-63, Słupsk, Kopernika 18,
84144-90.
------------------------------------------------------------------ 00*23203*0»6

www.estmed.koszalin.pl.

Korekcja zmarszczek, peelingi, nadpotliwość, odchudzanie - promocja,
0-602-773-762.
--------------------------------------------- ;-------------------- 00040303*0»*

INNE
GABINETY
0-501-03-03-69. Ginekolog. Zabiegi.

CÖ814203USJ/A

NCW - skup, odzysk wierzytelności.
(094) 343-8940.

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

II Brodawki, kurzajki, zamykanie rozsze
rzonych naczynek na twarzy, inne LASE
ROWO. Alergiczne testy, odczulanie. CHI
RURGIA, NEUROLOGIA BICOM-MED,
Kosżalin, Piłsudskiego 73
(0 prefiks 94) 3404940.
------------------------------------------------------------------ 002M903*0»C

----------- ;- ----------------------------------------------------- 00399663*0*0/0

dostawczym.
059/846-11-10.

---------------------------------------------------------- ,------

---------------------------------- ;------------------------------- 00441103*0*6/*

00512/031Ä1/I

PRZEPROWADZKI, 094/343-5084.
------------------- ;--------------------------------------------- 00412403*0*6/!

KOMINKI. Sprzedaż, montaż.
0-692-382-800.

U Gabinet chirurgiczny.
OZONOTERAPIA. Choroby odbytu,
naczyń, stawów: diagnostyka
i leczenie. Brodawki, kurzajki,
włókniaki, wrastające paznokcie,
odciski - laserowo. 094/3412-875,
0-602-187-867.
------------------------------------------------------------------ 00***903*0»*

! IRYDOLOGIA - określanie stanu
zdrowia na podstawie badania
tęczówki. Ziołolecznictwo. Terapia
bólów, masaże kręgosłupa.
„MEGAVITA” - Władimir Stepowy,
Koszalin, Wojska Polskiego 24-26,
094/341-14-63.
------------------------------------------------------------------ 00161803*0»!

- M26*203*CW*

MEBLE kuchenne na wymiar,
rabat 15% + projekt, montaż gratis.
059/84148-69, Słupsk,
www.kostol.com.pl
------------------------------------------------------------------ 00131*0355»*

MEBLE na wymiar: kuchenne, łazienkowe,
szafy, garderoby, lustra kryształowe.
Promocja - montaż gratis! „KRYSTOM”.
Koszalin, Wąwozowa 15A,
(094) 3410-354.
- 00405003*0*6/*

PRACOWNIA kominków, mebli
„Cyprian Filip”: wkłady, montaż,
Koszalin, Lutyków, 094/347-50-27,
0-508-399-904.
------------------- ---------------------------------------------0030«

USZCZELNIANIE drzwi wejściowych.
0-501-030-942.

A GABINETY Stomatologiczno Protetyczne Bastek Krzysztof.
Lekarz stomatolog Gąsecki Tomasz,
chirurg stomatolog Mruczyński Jarosław,
specjalista ortodonta Mruczyńska Magda
lena. Koszalin, Piłsudskiego 31,
346-1644; Darłowo, Żeromskiego 7,

DAM PRACĘ

BEZBOLESNE leczenie stomatologiczne,
protetyka, zachowawcza, raty.
Koszalin, Modrzejewskiej 13/2,
094/346-58-30.
CEBULA Dorota i Witold - Gabinet
Stomatologiczny - pełen zakres, lasery,
ultradźwięki. Poniedziałek, środa, piątek
16-18.30. Koszalin, Zgoda 9/04,
340-22-61,0-602-32-10-64.
CENTRUM Dentystyczno - Anestezjolo
giczne, codziennie. Koszalin, Świętego
Wojciecha 24, 094/3484)6-20.
—------------------ -------- --------------------------------- «1412603*0*6/*

C02 i praktyką. 059/842-97-93.

łysienie, cellulit.

------------------------------------------------------------------ «1461103*0»*

PPH Plasmet Widzino zatrudni

ESPERAL, obdukcje,
094/342-0242.
----------------------------- .------------------------------------ 00429503*0»*

GINEKOLOG, zabiegi, bezzabiegowo, za
biegowo, 0-603-666-954.
—>--------------------------------------------------------------- 00116602*0»*

ŁUSZCZYCA, BIELACTWO,
0-601-214-388.

URODA
GABINETY KOSMETYCZNE
PROFESJONALNE szkolenie przedłuża
nia, modelowania paznokci, pedicure
leczniczego. Koszalin,
tel./fax 094/345-20-96.

WWW. BIO-MED. PL: trawate usuwanie
owłosienia, przebarwienia, peelingi, na
czynka, liftingi bez skalpela.
094/348-13-65.

NAUKA
NAUKA JAZDY

------------------------------------------------------------------ 00289103*0»E

spawacza z uprawnieniami

paznokci. Informacje o kursie firma „La
Fame", 0-600-243-754.

------------------------------------------------------------------- «1401*03*0»*

314-62-05.

GABINET Dermatologii Ogólnej,
Laserowej i Estetycznej - Maria Luśnia Kondaszewska, Koszalin, Kubusia
Puchatka 36. Rejestracja:
094/342-08-20
www.republika.pl/dermest_kondaszewska.
Nowość - mezoterapia: odmładzanie,

JUŻ w tydzień zdobędziesz zawód stylisty

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

------------------------------------------------------------------ 00360*03*«»*

----------------------------------------------------- —-----00005*0*0»*

PRACA

------------------------------------------------------------------ 00436*03*646/*

AUTO - Nauka Tkaczyk.
094/347-11-77
KURSY na kategorie A, B, C, CE. PZM,
0-59/84245-66.
RONDO ostatni kurs po starej cenie.
Otwarcie 29 grudnia jfodz. 17.00. Słupsk
Wojska Polskiego 4647 sala 206.
059/84-39-126, 0-603-756-330.
RONDO. 0-59/84-39-126,
0-603-756-330.
«»53803U»*

SZKOŁA jazdy. 059/84-33-963,
0-608-526-118.
- 00456003*06«/*

TOMCIO. C - 790, C + E - 990, B + E 650;. 0-59/845-37-37, 0-501-334-323,
sms - całodobowo.
------------------------------------------------------------------ 00446003A08H/A

KOSZALIN

SŁUPSK

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

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

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

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

’IVHiMvH ul. Ratuszowa 3, pok. 12 - w godz. 9-16

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

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

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

vmilim pl. Wolności 10 - w godz. 9-16
nad sklepem „Rossman” (wejście od ul. Boh. Warszawy)
tel./fax (094) 37 403 11

Miejskiego PKO BP Darłowo 10202876 - 619 - 360 - 203 najpóźniej do dnia
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej
w podanym przez organizatora przetargu terminie. Wadium zostanie zaliczone

------------------------------------------------------------------ 00391603*0*6/*

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

INNE

REMONTY

------------------------------------------------------ t---------- 00143303SLBH/A

Burmistrz Miasta Darłowo

ZAPRASZAM panie do współpracy
w klubie nocnym. Koszalin,
0-602-75-66-55, 094/340-58-99.

lub biologii, w pełni dyspozycyjną.
Pożądana znajomość j. niemieckiego,

------------------------------------- ---------------------------- 000M203KOBH/C

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

--------------------------------------------------------------- -- 004W03MV*

------------------------------------------------------------------ 00436203*0*6/!

------------------------------------------------------------------ 0034190351»*

00395I03K08H/A

------------------------------------------------------------------ 00443603*08(00

GARAŻE ocynkowane - (1200),

BIURO rachunkowe. 0-59/84-34-926,
0-5Ó4-038-926.

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

0033*!03Sl»*

SPRZEDAŻ

STOMATOLOG. Sławno,
0-60845-55-64.

OSOBOWYM,
------------------------------------------------------------------------------------- 0045*203*0»*
ALARMY w obiektach, kamery.
059/84243-70. ELSER - Muchnlcki.

PROTEZY dentystyczne w 3 dni. Gwaran
cja. Słupsk, 059/842-36-77,
0-609-85-00-59.
-------------------------------------- ;-------------------------- 00*58303*06«/*

------------------------------------------------------------------ 00065303U»*

ALARMAUTO; Stupsk, 0-59/84-11-604.

------------------------------------------------------------------ IM039203«0»*

0-502-812-522.

10-602-284-693. Meblowozem - przepro
wadzki, winda

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

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

GABINET kosmetyczny
z wyposażeniem - do wynajęcia
Słupsk, 0-505-056-131.

---------------------------------------------------------------- * 00052003U»*

„Remonty”. 0-604-228-115.

.-----—-------------------------------------------------- '— «JÜJ6038/SJ/*

--------------------------------------------------------- —— «1431503K0»*

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

'---------

BUDOWNICTWO

CUKIERNIA - lodziarnia na starówce
w Kołobrzegu do oddania z wyposaże
niem, 0-604-23-68-98.

00391503*0»*

------------------------------------------------------------------ 00123603555(1'*

------------------------------------------------------------------ 00062203LW«

I Do wyna|ęcla lokale biurowe, handlowe,
na małą produkcję w Centrum „Za Rzeką”
Słupsk, Kilińskiego 31,059/840-36-55
——----------- ------------------------«luriras»*

wy. „Polarserwis”, Wileńska 12 B,
059/840-38-30, 0-601-789-892.

PRAXIS Lecznica Chirurgiczna.
BEZPŁATNIE! Operacje: przepuklin,
tarczyqy, żylaków. Laparoskopia.
Kruroskopia. USG. Konsultacje
•
i zabiegi ortopedyczne i neurochirurgicz
ne. Koszalin, Szczecińska 32,
informacje: 34340-64;
rejestracja, 0-603-990401.

STUDENTÓW zaocznych, Koszalin,

------------------------------------------------------------------ 0034*103*0»*

ZABEZPIECZENIA/ALARMY

! GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI,

MERKURY, 840-32-32, 0-601-655-377.
www.merkury-slupsk.gratka.pl

WYNAJEM - LOKALE

CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI, pralkonapra

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

------------------------------------------------------------------ 00056503*0»!

------------------------------------------- --------- ------------- 00*55103*0»*

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

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

I Naprawa RTV. Słupsk, 845-55-63.
-------------------------------------- 1- ------------------------- 00*52203*0»!

AGENCJE NIERUCHOMOŚCI

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

------------------------------------------------------------------ 00132203S1»*

!! Telepogotowle. Stupsk 842-17-21,
0-602423-697

--------------------------------------------------- I-------------- 00452303*0»*

KAWALERKĘ na większe (Słupsk) lub po
dobne (Listka). 0-600-679-794,
059/843-74-56.
-------------------------------------------- emrnm
TRZYPOKOJOWE własnościowe Słupsk
na Koszalin, 0-507-78-98-65,
0-602-319-708.

NAPRAWA AGD/RTV

POMIESZCZENIA magazynowe 450 m
kw.f 059/8444-166 8 - 16.

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

059/84-234-00 DELTA. 50 ofert zamian
mieszkań własnościowych.

————————— MMMK

00890303US//4

llll! Argod Słupsk, 059/843-54-88,
84-56-156. Pralkonaprawy, zmywarki, lodówkozamrażarki, mikrofalówki.
--------------------------------------------- mmorntw
!! PRALKONAPRAWY. 059/844-2246.

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

■TO268
PRACA od zaraz. 0-502-812-522,
Koszalin. •

ODTRUWANIE alkoholowe, również
w domu pacjenta. Esperal.
0-602-706-553.

----------------------- :------------------------------------------00258103*0*45

----------------------------------------------- -------------------«J354603S*»*

TELENAPRAWY domowe. 0-59/84-20-970.

------------------------------------------------------------------004*>!03K08«/*

BOKS .Manhatan” parter kupię.
0-691-380-577.
—i
«»raioju»*

AUDIO-VIDEO

----------------------------------------- i- ----------------------- «»14*MU»*

------------------------------------------—,—uirwmtw

KUPNO MIESZKANIA

USŁUGI

-

KUPNO DOMU

DWUPOKOJOWE (40) rozkładowe, I piętro,
3-go Maja. Słupsk 0-602-4949-67.
---------------------------- *--------------- OOOWW3U»*
LĘBORK. Do wynajęcia. 059/84-31443.

FINANSOWO-PORAPCZE
AKCEPT, skuteczne ściąganie-zadłużenia,
059/845-30-69.

WIĘŻBY dachowe, dekarstwo - tanio;

WYNAJEM-MIESZKANIA

-------------------------- --------------------- ------------------- «»06203*0»*

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

- 00436203*0*6/*
00043503US!/*

00070003USfl/A

059/840-28-52

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

----------------------------------------------------------------7 00418803«0*G/A

DYWANY, tapicerka. 094/342-62-889,
341-08-84.

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

WYNAiEM^-MIESZKANIA

-------------------------- 1--------------------------------------- 0MMM3L

----- - ------ ------- :---------------- ----------------------------- 00363*03*0*6/0

DRZWI/PODŁOGA/ŚCIANA

Od kandydatów oczekujemy doświadczenia, znajomości
przepisów oraz programu Symfonia.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie w ciągu 14 dni
od daty ukazania się ogłoszenia listu motywacyjnego i c.v.
na adres:
„1 LOGISTICS" ŻURALSKI
76-200 Słupsk Włynkówko 20
§
lub e-mail: office@1logistics.com.pl

FIRMA sprzeda tanio duże mieszkanie.
0-606-36-36-97.
-------------------- :------- ---------------- oonmiL
GARAŻ, Lębork, Traugutta.

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

ROLETY. MEGA 059/842-96-33,
842-9640,0-94/343-25-71.

zatrudni:
Z-cę Głównego Księgowego

SPRZEDAŻ INNE

13

Punkty przyjmowania ogłoszeń do „Głosu Pomorza”
KOSZALIN:
„AGENCJA REKLAMOWA Andrzej Kikta” tel. 340 46 20 (do 9.30 i po 16)
„ARI CORINFO”, 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
„BERNI” ul. Drzymały 10 (sklep PANASONIC) tel. 34105 02, fax 345 75 37, kom. 0601558 563
„EKOLAM” ul. Zwycięstwa 137 „Związkowiec” - parter, tel./fax 346 07 55 (7.30-17)
„MEDIA PARTNER" J.M. Ćwiek, tel./fax 346 67 77 (całodobowo)
„MEDIA PRESS” Agencja Reklamowa, ul. Zwycięstwa 6A/p24,tel. 342 78 51 w. 294 (8-15)
„NO - KAR” telefax 347 04 27
„PIK” Agencja Usługowo - Reklamowa, ul. Zwycięstwa 106-108, tel./fax (094) 342 4172 (9-16)
Białogard:

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

ul. Armii Krajowej 16 - w godz. 8-15
(budynek Biblioteki), tel. /fax (059) 862 55 88
Punkty przyjmowania ogłoszeń do „Głosu Pomorza”
SŁUPSK: „Agencja UNIPRESS” ul. Wojska Polskiego 29A (dawny biurowiec PKP),
tel./fax 842 89 54, 841 27 00, tel. 843 64 36 (cała dobę)
„Adach” ul. Sienkiewicza 4, tel/fax 842 71 35 (pn.-pt. godz. 9-16)
Bytów:

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

Lębork: Biuro Turystyczne „KIJÓW” ul. Handlowa 10A/28 (obok DH Kupiec) w godz. 9-17
Miastko: Biuro „WARTA” ul. Dworcowa 29, tel. 857 53 08
Redakcja „Głosu Pomorza”, tel. (059) 857 35 72
Ustka: Agencja „CENTRUM KOBO" ul. Grunwaldzka 18. tel. 814 90 90
PHUPiT „BAŁTYK" ul. Żeromskiego 9, tel. 8144 220 (8-16)
P.P.H. „HANTUR" ui. Grunwaldzka 17 - Centrum Handlowe MARINA
tel. 8146 058, 8145 578 (8-16)
Wszystkie ogłoszenia drobne z wydania gazety, trafiają bezpłatnie do internetowego
Banku Ogłoszeń Drobnych „Głosu Pomorza" www.glos-pomorza.pl oraz do wydania
internetowego ogólnopolskiego dziennika „Rzeczpospolita” - serdecznie zapraszamy!
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Ogłoszenia Drobne/Reklama

ŚRODA - PIĄTEK, 24 - 26 GRUDNIA 2003 ROKU

Menu na stronie WWW

HOTEL

Między

.1
I w

Cena obejmuje;
- zakwaterowanie gości 31 grudnia
- bal SYLWESTROWY, godz.20.00

Promenada Gwiazd 34
Tel. (091) 3280106, 3280098; Biuro 3280912, Fax 3280914

*

j ś\
{J

^
^3

- śniadanie 1 styczeń 2004

www.hotelslavia.pl

BAL SYLWESTROWY - 320 zł *

SPRZEDAJEMY PRYWATNE APARTAMENTY 60M OD MORZA.

* cena bez pakietu pobytowego
U425/4087

Ä

CENTRUM

\m

Uprawniania
Publlctnmj
Cartytlkot Sikoły
ISO 9001:2001

Infolinia: 0M1100777 wwę«ntrurTVZqk,»0u,P

75-601 Koszalin ul. Zwycięstwa 113,

t.l: 094/348 14 22 do 24
POLICEALNE STUD*UmBH
DAJĄCE TYTUŁ TECHNIKA

Infofmotyane • Rarhunkowołż • BHP
Prawno-AdminKtracyjne • Architektury (program
Aulo CAD, Corel) • Turystyczno HotaWcie
Kosrnetyczne • Multimedia i Organizacjo Reklamy
Detektywów i Ochrony Rutkowiki&Czerwifeki
Pracownika Socjalnego • Ralnkze • Injaterapeuty
....■.....
Marketingu i Reklamy • Architektury Wnptrz
Sekretarsko Asystenckie • Menedżerskie
Dziennikarskie • Rachunkowości i Finansów
Zarządzania Personelem • Barman • Kelner
Masażu leczniczego • Obsługi Celnej i Spedycji
Rysunku i Malorstwa • Logistyki • Menedżera
Gastronomii • Fotografii Reklamowej • Fryzjerslwa
Konserwator Mebk i Zabytków
Sprzedawca Handlowiec • Stylizacji i Wizażu
Wokalno Aktorskie
CZESNE OD 50 ZŁ
MOŻLIWOŚĆ NAUKI BEZ OPŁAT
W ramach czesnego kurs komputerowy gratis!

BH4549

NAUKA JĘZYKÓW
FRANCUSKI, włoski - tłumacz przysięgły,
091/322-25-08, C^60&082419.

DŻESIKA Stupsk, 0606420664,
059/842-6098.
---------■
■
’— 0039100»«V»
GOLUTKA, Kołobrzeg, 0692-964-998.
-------— ...

■

~------------------ MMM0M*

KAMA. Słupsk 050347-98-14.
--------------------------------------------- ooonsotusem
KAM ELI A Słupsk, 0503-77-55-62.
--------------------------------------------------

MMMMII

KRZYSZTOF paniom, 059-232-09-28.
---------------------------------------------MMMMI
NICOL. Słupsk 0698-147-519
-------------------------------------------- OMtMOJl/WC
NIGHT Club. Koszalin, (094) 3484)647.
Zatrudnimy, zakwaterowanie.
00428303X0*0/*
OLA Słupsk 0698-249-682.

oommm/n

OLA. 0501-805-352.

- ootmmst/t

PARA BI. 0-501-93-62-88.

■ momust/o

PATRYCJA, 0696-158006.

0507-560640.

KREDYTY

HODOWLANE

BRONA talerzowa.
094/3188-556.

oo25mo3kokr/c

KUPNO
DOJARKA;
059/8427-630.

QS KREDYT - GOTÓWKOWY, SAMOCHO
DOWY. SŁUPSK GALERIA PODKOWA IIP
059/84-03470.

SPRZEDAŻ

EXPRES-KREDYT.
059/84022-72.

GOŁĘBIE pocztowe wraz z zegarem.
0-604-094-508.
........... ...................................... 002W4OX0KA/A

- 00462Ä03K06H/A

- 00126303SLBNM
KREDYT hipoteczny, samochodowy.
0-59/841-21-40.
oofBMOjusirt
KREDYTY. 059/842-92-38.

0082W03USJ/A I

KREDYTY. Ustka, 0502-551-685.

SIATKI, słupki, druty kolczasty.
Producent. Transport gratis.
059/ 847-1344,
847-1642.

UŻYWANE

LOMBARDY

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

SPRZEDAM

tapicerowanych - Roberta. ROT.
oomjsomi»*

KUPNO
POJEMNIKI do wędllin, drobiu.
0-505-171-321.
awMoitWA

INNE

009*93031»«
SIATKI, słupki, produkcja. PRODRUT,
Stupsk, Raszyńska 6D.
059/842-87-55.
-------------------------------------------- MMMM*
SKÓRA; narożnik, fotel.

PARKING, abonament 80 zł,
garaże 100 zł Tuwlma/Wlta Stwosza.
0-608-66-55-64 Stupsk.
mmistsm

MMMM*

ANTYKI, meble, wszystkie starocie, itp.
0-694-226-983.
—i------------------------ i------------- mwajtw

ROŻNE
SPRZEDAŻ
! Najtaniej materiały hydrauliczne.
Hurtownia Santex I, Poznańska 42
przy salonie seata. 059/84-13-260,
plac Broniewskiego 14, 059/842-85-10.
--------' ■ «mamma
CHOINKI szlachetne. Kobylnica, Witosa
68 (dojazd od Szczecińskiej) - 400m
od Reala; 0-604436-906.

Radosnych Świąt ‘Bożego Narodzenia
oraz uśmiechu i życzliwości
na każdy dzień Nowego Roku

GARAŻE - blaszaki najtaniej! Transport,
MEBLE AGD, RTV. Ustka, Słupska 7;
059/814-81-14.
------------------------------------------------------ 1- --------- 0045Ä203K08H/8

.

montaż w cenie! 094/3542-023,
069-034-39-75,058/76-29-512.
----------------- B------ —— ------ -—
HURTOWNIA fajerwerków Słupsk, Zaborow1 skiej 67.059/84-55498,0605-0501-78.

wraz z podziękowaniami
za dotychczasową współpracę

Czynne 7 -19. Zapraszamy do współpra
cy detalistów. Duży wybór.

1 ------ i-- --h-- 00058003U»*
oßecnym i przyszłym

Zpkazji

Świąt Nożego Narodzenia

wszystkim mieszkańcom ziemi miasteckiej

- 00452003K08W

dk

Klientom, (Dostawcom i (Pracownikom
składa

składamy najlepsze życzenia

_

zdrowia, spokoju i rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole.
Tiiech te święta będą peine radości i zadowolenia oraz zrozumienia

fi

Leszek Grzywaczewski

i wzajemtiego poszanowania.

UROCZYSTOŚCI

76-200 Słupsk

Jednocześnie życzymy wytrwałości, sukcesów i pomyślności

i nadchodzącym

'Nowym 2004 Noku

FOTOVIDEO

POZNAJMY SIĘ

OOOM30MJSW«

WYPRZEDAŻ mebli

SIATKA ogrodzeniowa.
0-59/846-11-10.

Piekiełko 16,

BIURA TURYSTYCZNE

TRZYDZIESTOLATEK pozna dyskretną ko
chankę (sponsoring wykluczony).
0603-264-877 - sms-y

MEBLE sosnowe. Kożuchy.
Koszalin, Morska 53A,
www.phurabka.pl

----- 1---------------------------------------------------- 0035S903*»*

---------- 00174103K0K&/CA

LOMBARD Komis. Słupsk,
0-59/84-37084.

LOMBARD. Lutosławskiego 1,
Stupsk, 84-24-111.

--------------------------------------------------------- 0038SS03KWV*

SOLARIUM turbo, 48 lamp,
5 opalaczy twarzy - realna cena,
0-604451-173.
-------------------------------------------- oauuoMaw«
WORKI foliowe - producent. Słupsk,
Sportowa 61,0-59/84-53-226,
0-604-208414.
-------------------------------------------- 001913031»*
WYDAWARKI do haków
i osprzęt rybacki.
0-502482-306

—--------------------------------------«wnosi»*

DRZWI wejściowe antywlamaniowe
I - tanio!. 0-501-030-942.

bez homologacji. 600313991

TURYSTYKA

ENIGMAS Koszalin, Zwycięstwa 148,
3460000,0601-16-57-57.

mimusi/s
KUCHENKA elektryczna
(płyta ceramiczna) Whlrpool ARC
5640, fabrycznie nowa, pod zabudowę,
0-59/841-04-68.

------------------------------------------- -------------- oomocojwa

SPRZEDAM instalację gazową
»rsuoäuw* i (j0 samochodu kompl.

—---- 0012920351»*

MATRYMONIALNE

Słupsk, Sklep obok „Maxi",
0-505-173-673.

094/343-80-19. •
................

KUPNO

- OOOffiOJKMG/A

SERWIS

GLOBTOURIST - wynajem samochodów:
osobowe, mikrobusy, autokary, koncesja,
kraj, zagranica. 094/354-26-77,
0-601-555-174. U461
----------------------:--------— . ■ mimmi/i

009911031»*

KOŻUCHY naturalne z Podhala.

----------------------------------------------------- mnram/k

ANTYKI

oo«s«3*o»*

KOMIS. Wyposażenie sklepńw,
chłodnictwo, budowlane, gastronomia,
AGD, masarnicze, piekarnicze.
Kupujemy! 11 Zamieniamy! 11
Słupsk, Lutosławskiego S,
0-505-171-321.

INNE

CHROBRY, Kredyty - Słupsk,
Tuwima 23,059/848-28-29.

NAPRAWA, modernizacja.
Słupsk'843-63-80,0601-558-236
------------------ 1------------------------- wżimm*

ROLNICTWO

ZAREJESTROWANĄ przyczepę,
wywrotkę 6 lub 8 ton, talerzówkę
hydraulicznie podkoszaną,
0698-200069.
--------------------------------------------IX

KOMPUTERY
KOMPUTERY - sprzedaż, modernizacja,
Koszalin, 094/340-54-98.
-------------------------------------------- «muosKoait/»
KOMPUTERY niskie ceny. Opimus Inrach,
094/34740-86.
------------------------------------- ------- 001S100»0»(«

DOMOWE
SYLWESTER-175 Zł za osobę.
Arka, Jarosławiec, tel. 0604460102,
P0S0K0WCE bawarskie i sznaucery
0696443-114.
miniatury rodowodowe, 0600414-865.
--------------------------------------- -— oohoiossc»*
------------------------- i------------------ mmsmm
USTKA - Imprezka sylwestrowa.
ROTTWEILERY szczenięta sprzedam.
Pensjonat 8 pokoi + salon na zabawę
060031-2540, 094/3543-826
do wynajęcia. 059/ 8147-230.
I -------------- :------—^----------------mmm*
mmmm
SZNAUCERY średnie, 094/314-96-46,
0602-501-449.
-------------------------------------------- «umyuM/k
YORKI - pieski, 0698-242-835.
OMMMMOW
YORKI, 094/35-117-28.
004fl7903K08H/<»
SPRZEDAŻ

SKUP zbóż paszowych.
SYLWIA. 0-698-170-214.
-------------------ooon«»uw I 0505-399-011
TRZYDZIESTOLATKA, 0501-920108.
0502-306-102’
ooc!r»j«o«v<
'
059/82-12-819.
ZADZWOŃ, przyjedziemy:

BIZNES

LICEUM W ROK, POTEM MATURA, PIERW
SZE ZAJĘCIA 10 STYCZNIA 2004.
LĘBORK, 059/862-32-43, SŁUPSK,
059/840-06-10.

ZWIERZĘTA

DOM Weselny. 094/347-11-77.
-------------------------------------------- 00220103*0»'*

0043M0380Aty*

POMYSŁOWA 20letnia. Słupsk,
0503-324-542.
----------—------- -—--- ----------— mmnaust/»
PRZYJEDZIEMY. 0504-641-678. Słupsk,
zatrudnię.
--------------------------------------- i--- 00421503K0AG/A

--------------------------------------------------------- 00412903«OżM

KURSY/SZKOLENIA

ORGANIZACJA IMPREZ

ul. Przemysłowa 121
tel. (059) 842-36-55, 842-32-01
842-31-42, fax (059) 842-81-47

WIDEOFILMOWANIE, 0602-663-756;
059/8420809.
-------------------------------------------- xtutmw*

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Miastka

“Ryszard C“Mieczkowski

Roman Ramion

tel. kom. O 602 626 056
tel. kom. O 604 529 744

B07/4403

BH1444

Wszystkim Klientom, Partnerom
oraz Sympatykom naszej Firmy

7a
wypełnionych

PRZYJACIEL pań, 0607489021.

rodzinnym szacunkiem,

TOWARZYSKIE
!!!! Atrakcja Studio 2000, sauna, jacuzzi,
Kołobrzeg, 35-81448. Zatrudnię.
-------------------------------------------- 00453803K06H/Ą
!!! HAVANA. Ustka, 0-601-64-43-94.

0O882X3USJ/A

I ROMANTICA-CLUB p/Ustką.
0-504-172480.
Zatrudnię (zakwaterowanie).

składamy życzenia

spokojnych, zdrowych, radosnych i szczęśliwych

spokojnych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia

s

Świąt Bożego Narodzenia;

! Violetta. Kołobrzeg, 35-171-70.
Zatrudnię. Zakwaterowanie gratis.
20 - latka, 0-698-249-582.

ciepłem, miłością i nadzieją

0O4385O3KOAG/A

23-LATKA 0-697-114-996

*

oraz
pomyślności i sukcesów

oraz
wielu sukcesów
w nadchodzącym 2004 roku

mieszkańcom
Koszalina

ABI, 0-694-303-007.
AGNES Kołobrzeg 35-163-64.
Pilnie zatrudnię.
ANIA, 0-603-705-198.
ASIA. 0-504-835-545.
ATRAKCYJNE, Kołobrzeg, 0-694-173-740.
BLONDYNKA. Słupsk, 0605-317-508.
-------------------------------------------- 00069703US«/A

w

Nowym 2004 Roku
zyaą

Kosmoz

KOSZALIN ul. Lniana 5b
SŁUPSK ul. Zielona 7

Ryszard Wiśniewski

Mimsiaw Mikietyiiski

Fnewodniaqty Rady Miejskiej

Prezydent Miasta Koszalina

KOŁOBRZEG ul. Rolna 1
G4817

ćk
B25/4391

Rozrywka
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w szpilkach, w obcisłych sukien
kach. Nie przypominam ludziom
tej osoby, którą znają z ekranu.
Popularność, to w ogóle nie
jest dla mnie temat. Popularnym
w dzisiejszych czasach może
być każdy, w każdej chwili. To,
co jest teraz popularne, za chwi
lę już może nie być... A ja nie lu
bię się rozczarowywać, więc za
mierzam sobie dalej żyć słodko,
bez poczucia, że coś mi umknę
ło, coś straciłam.
- Może pani o popularność nie za
biega, może jeszcze chodzi
po sklepach bez czapki, ale już lu
dzie nie spuszczają z pani oczu.
Są pani ciekawi. Już wiedzą, że
Magda Mołek ma męża Daniela,
że poznała go dzięki fryzjerowi.
A nawet, że kiedyś sama chciała
być fryzjerką I ćwiczyła modelo

Do zabawy w Krystynę Loskę przygotowywałam się profesjonalnie

Nigdy w piekle
nie byłam
Rozmowa z

MAGDĄ MOŁEK
prezenterką TVP
- Już po czternaste], wybudzlła
się pani? Uprzedzono mnie, żeby
wcześniej nie zawracać głowy, bo
w nocy było nagranie, a teraz bę
dzie odsypianie.
- W ogóle nie spalam, nie
miałam czasu. Ale wszystko
w porządku.
- Zagląda pani czasami na Inter
netowe strony I czyta te zachwy
ty: Magda Mołek - piękna, mą
dra, Ideał? Albo takie: Dałbym
wiele, żeby zjeść z nią kolację,
może nawet śniadanie...
- Nie zaglądam do internetu.
Kiedyś przeczytałam na swój te
mat coś zupełnie innego, niż to
o czym pani teraz mówi. Posta
nowiłam więcej nie psuć sobie
humoru.
- Oczywiście, są w Internecie też
takie głosy: „Wszędzie ta Magda
Mołek. Boję się otworzyć lodów
kę, żeby Mołek nie wyskoczyła".
Ale głównie są zachwyty w rodza
ju: Mołek - najpiękniejsza kobie
ta świata. To chyba trochę tak,
Jakby spełniły się pani dziecięce
marzenia? Przecież mała Magda
zawsze chciała być Miss Świata.
- Tak, to prawda. Miałam
raptem 13 lat, zachwyciły mnie
relacje z wyborów Miss Polonia,
później wybory Miss World, suk
ces pierwszej Polki, Anety Kręglickiej... Inne dzieci bawiły się
w teatr, sklep, a ja w wybory
Miss Świata.
- Zakładała pani sobie na głowę
koronę z cukiernicy, wkładała mamlne buty na obcasie?
- No tak. Moja mama miała
piękne czerwone sandałki, z ko
kardą. To były najpiękniejsze
buty, jakie można było sobie wy
obrazić.
Dostawałam
szału
na ich punkcie. Podczas nie
obecności rodziców, mierzyłam
je do różnych sukienek i garso
nek mamy. Były występy, robie
nie szarfy z bibuły - bo użycie
do tego papieru toaletowego by

łoby świętokradztwem. Papier
był wówczas najbardziej dostęp
ny, ale przecież nie wolno było
wypisywać na papierze tytułu
„Miss World". Zdecydowanie
bardziej nadawała się do tego
zielona bibuła. Wtedy, jak pa
miętam, w sklepie papierniczym

Normalnie
do sklepu nie
chodzę w szpilkach,
w obcisłych
sukienkach. Nie
przypominam
ludziom tej osoby,
którą znają
z ekranu.

»
można było zdobyć tylko bibułę
żółtą i zieloną. To były ciężkie
czasy. A marzył mi się jeszcze
złoty pisak. Takim pisakiem
można byłoby najładniej wypisać
na szarfie wymarzony tytuł... To
zaskakujące, ale teraz, jak to
opowiadam, zaczynam sobie
przypominać rzeczy, o których
już nie pamiętałam. Ta bibułka,
ten pisak. Ponoć to Mark Twain
powiedział, że im jesteśmy starsi
tym więcej przypomina nam się
historii, które tak naprawdę nie
miały miejsca. Więc dziś już nie
wiem, czy to wszystko prawda,
czy tylko dziecięca wyobraźnia.
- Najpierw była zabawa w Miss
Świata, czy w Krystynę Loskę?
- To chyba było równocze
śnie. Do zabawy w Krystynę Lo
skę przygotowywałam się bar
dzo profesjonalnie. Brałam „Ga
zetę
Robotniczą”,
która
wychodziła w Legnicy, na ostat

niej stronie był program, siada
łam przed lustrzaną szafką
w pokoju stołowym i zaczynałam
czytać. Pamiętam, że długo ćwi
czyłam „siad prezenterski” trzeba było ładnie skrzyżować
nogi i nie bardzo było wiadomo,
co zrobić z rękoma. Po latach,
gdy przyszłam do telewizji, do
wiedziałam się, że kiedyś nie by
ło teleprompterów i Krystyna Lo
ska musiała uczyć się zapowie
dzi na pamięć. Ja nie byłabym
w stanie.
- Podczas marcowej gali „Wikto
rów” otrzymała pani nagrodę
„Odkrycie roku”, w październiku
„Elle” przyznało tytuł „Osobowo
ści TV”. Ludzie panią rozpoznają,

pewnie zaczepiają na ulicy. Taka
sława, to coś ekscytującego, czy
zaczyna męczyć?
- „Wielka sława, to żart”,
wpadło mi to do głowy dzięki Bo
gusławowi Kaczyńskiemu. Poza
tym na sławę nie narzekam.
Właśnie skończyłam zakupy
w wielkim centrum handlowym,
nawet robiłam je bez czapki,
a nikt mnie nie zaczepiał, nikt
nie przeszkadzał. Czasami jest
tak, że muszę się schować. Że
by spokojnie coś zrobić, przejść
się, lepiej założyć czapkę, okula
ry. Albo po prostu wyglądać tak,
że nikt w życiu by się nie zorien
tował: O, to ta pani z telewizji.
Normalnie do sklepu nie chodzę

wanle na głowie dziadka - leśni
czego. I że w szkole chłopcy mó
will na Magdę „góra lodowa
A właśnie, dlaczego „góra” I „lo
dowa"?
- Wydaje mi się, że komplet
nie nie miałam powodzenia
u chłopców. Po latach dowiedzia
łam się, że to ja wytwarzałam wo
kół siebie taką atmosferę: każdy
wolał trzymać dystans. To się
później sprawdziło w zawodzie,
który wykonuję, ponieważ męż
czyźni, z którymi mam do czynie
nia dobrze wiedzą, jakie reguły
gry wprowadzam. Wiedzą, że je
stem raczej typem kumpelki, niż
kobietą do kokietowania, do pod
rywania. Szybko stopuję takie za
chowania mężczyzn. Gdybym te
go nie zrobiła, a oni poczuli się
z tym źle, atmosfera zaczęłaby
gęstnięć. A po co? Panowie
szybko wyczuwają granice - od
tąd dotąd. Reszta jest nie z tego
świata. Reszta cała, to mój dom,
mój mąż.
- A ma pani sposób na zachowa
nie prywatności? Na tych wszyst
kich, którzy panią oglądają w te
lewizji, dużo o o pani wiedzą,
a chcieliby wiedzieć Jeszcze wię
cej? Pytają o dzieci, czy kiedyś
Magda Mołek będzie miała po
tomstwo? Albo o seks, czy Jest
udany? Jak Jest z tą prywatno
ścią? Czy czasami nie musi pani
ludzi stopować: koniec, koniec, to
moja prywatna sprawa I
Oczywiście,
że
tak.
Za chwilę wszystko będzie
na sprzedaż. A tak naprawdę nic
na sprzedaż nie jest. Zdaję so
bie sprawę, że jestem osobą pu
bliczną i jestem winna ludziom
pewne informacje. Jednak gdy
wracam pamięcią w czasy, kiedy
to ja pasjonowałam się osobami
z telewizji czy pierwszych stron
gazet, to mnie bulwersowało, że
wszystko co ich dotyczy jest
do opowiedzenia. Ta wiedza jest
bezużyteczna, żyje tylko chwilę,
jak pismo, które podało te infor
macje. Wielkie halo, wielkie bum
jest w dniu ukazania się artykułu
i może jeszcze przez trzy dni,
gdy pismo jest w kiosku. Później
już nikt o tym nie pamięta.
- Kiedyś, zapytana o pracę w tele
wizji, powiedziała pani: nie
oszczędzam się, mocno ryzykuję.
Jak wiele można zaryzykować dla
bycia na ekranie? Ile z siebie dać?
- To jest wieczna praca
nad sobą. Muszę wiedzieć, co
chcę przekazać widzom, więc
przygotowuję się do programów,
dużo czytam, słucham. Muszę
też dobrze wyglądać. Nie po
zwalam sobie na taryfy ulgowe.
Generalnie lubię to, że jestem
zajęta. Lubię tempo, i kiedy mój
kalendarz jest wypełniony godzi
na po godzinie. Gdy mam luź
niejszy dzień, to się rozleniwiam
i czas przecieka mi przez palce.
Ale staram się nie przesadzać
z zajęciami. Mam dosyć słabe
zdrowie, gdy nie dosypiam, nie
dojadam, zaraz to się na mnie
odbija.
Ostatni rok, a właściwie pół
rocze, to był chyba najcięższy
czas w moim życiu. Cieszę się,
że to się już kończy, bo miałam

różne myśli. Naprawdę różne.
Gdy wszedł na antenę program
„Spełniamy marzenia”, mocno
dostałam w kość. Ale mam na
dzieję, że najgorsze już za mną
i teraz będzie już tylko z górki.
Uwielbiam mieć wolne wieczory.
Wtedy planujemy z mężem kino,
albo kolację. Bardzo mi tego
brakuje. Ostatnio wciąż nie mam
czasu, gubię się w dniach tygo
dnia.
- Mówi się o telewizji, że to pie
kło. Jeden drugiemu podstawia
nogę, a tu Mołek - subtelna blon
dynka. Jak ktoś taki może sobie
poradzić w piekle?

- Nie wiem. Nigdy w piekle
nie byłam (śmieje się).
Tego, co dzieje się w telewi
zji, nie kontroluję. Przychodzę,
robię swoje, wychodzę. Nie zaj
muję się tym, co inni mają do po
wiedzenia na mój temat. Nie ce
nię osób, które wypowiadają są
dy za czyimiś plecami. Sama
tego nie robię.

Nie zajmuję się
tym, co inni mają
do powiedzenia
na mój temat. Nie
cenię osób, które
wypowiadają sądy
za czyimiś plecami.
Sama tego nie
robię.

- Możliwe są telewizyjne przyjaź
nie? Spotykacie się po pracy, czy
lepiej trzymać się od kolegów
z telewizji daleko I widywać naj
wyżej na proszonych kolacjach,
rautach?

- Na rauty staram się nie
chodzić. Ostatnio, jak byłam,
od razu znalazłam jakieś swoje
zdjęcie w gazecie, choć bardzo
unikałam fotoreporterów. Przy
szłam na tę imprezę tylko na 20
minut i tylko dlatego, że zorga
nizowała ją moja przyjaciółka.
Usilnie prosiła, bym przyszła
przynajmniej na chwilę, więc
choćby po tym, mogę domyślać
się, jakim jestem „gorącym to
warem”. Jednak absolutnie nie
mam ambicji pokazywania się,
występowania na ostatnich
stronach kolorowych tygodni
ków. Nawet nie chodzi o to, że
to strata czasu... Ja po prostu
tego czasu nie mam. Zachodzę
w głowę, jak to jest, że osoby,
które są zapracowane tak sa
mo jak ja, pokazują się jednak
na przyjęciach, bywają...
- Może traktują to Jako Inwesty
cję w swoją popularność?

- Być może.
- A pani ma już Jakąś strategię
na przyszłość? Bo pewnie musi
pani czasami myśleć: co będzie,
gdy przyjdzie ktoś na moje miej
sce, gdy mnie zdejmą z ekranu?

- Czasami mam takie myśli.
To nie wiąże się ze strachem
o siebie. Ja doskonale wiem, że
sobie poradzę. Jest tyle dzie
dzin, w których można się jesz
cze sprawdzić. Nie bez kozery
powiedziałam na początku, że
mnie żadna wielka sława nie do
tyczy. Wiem, że teraz jestem po
pularna, bo występuję w naj
większej telewizji kraju, ale żeby
nie oszaleć, podchodzę do tego
normalnie. Jak to się skończy,
zamknę rozdział. Zajmę się
czymś innym. Co to będzie? To
tajemnica.
Rozmawiała:
MAŁGORZATA
ŚWIĘCHOWICZ

Relaks
R
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HOROSKOP

Wyślij SMS-em
rozwiązanie
krzyżówki na
numer 7228

NA TYDZIEŃ (26 GRUDNIA - 1 STYCZNIA)

Sprawy rodzinne mogą być dość absorbujące, ale nie na tyle, aby unie
możliwiły ci działanie w innych sferach życia. Zaopiekuj się jednak tymi,
którzy oczekują od ciebie pomocy i wsparcia. Sprawi ci to nie tylko radość, ale i satysfakcję.
-18 IV

Towarzyszyć ci będzie pogodny nastrój, który udzieli się także twemu oto
czeniu. Nie oczekuj jednak spektakularnych wydarzeń, które odmieniłyby
twoje życie.

o następującej treści;

MOJA

KORRIDA

Święta ponadczasowe

Na twoje postępowanie duży wpływ będzie miał teraz Merkury tworzący
konfigurację z Marsem. Niewykluczona jest więc skłonność do irytacji,
a także nazbyt emocjonalne podejście do wielu ważnych spraw. Możesz nadmiernie ule
gać swoim zachciankom, dlatego zachowaj kontrolę.
21 VI - 22 VII

Nie będziesz teraz w najlepszej formie. Mimo to zżerać cię mogą wygóro
wane ambicje i chęć bycia lepszym od innych. Być może uda ci się poko
nać kilku konkurentów na drodze do sukcesu. Będzie cię to jednak dość drogo kosztować.
Lepiej odłóż te zmagania na bardziej sprzyjający czas.

VAT. Nagrodę za rozwiąza
nie krzyżówki z 12 grudnia
otrzyma: Angelika Wójcik
z Czaplinka.

Żeś się kościoła siedm niedziel
Boże Narodzenie zawsze prowo
kuje do refleksji. Stajemy się
chroniła?
w tych dniach (nie licząc
Do szkoły cię skarcić belo
świąteczno-noworocznej
niesiono,
krzątaniny) spokojniejsi, nie
Aby cię już więcej nie
martwimy się tak bardzo dro
śpiewano,,(...).
biazgami, bo zmieniany wła
Lelujać Kolędzie odpo
śnie kalendarz przypomi
wiedź dała:
na nam o nieodwołalności
„Ty Kolędo z wieczora łaupływu czasu (więc: cóż dro
zuczesz,
biazgi!). Ta refleksja dotyczy
Popojiwszy chłopy szpatteż języka, który - jak wszyst
nie je potłuczesz.
ko, co społeczne - jest
A jać ludzie we dnie uweRAFAŁ
zmienny, podległy prawu
selam,
JANUS
upływu czasu. Dlatego warto
A skądże też nawiętszą
patrzeć za siebie, warto wie
poczesność mam.
dzieć, gdzie byliśmy kiedyś, jak mówi
Spytaj chcesz li naszego kantora,
Żeć przeze mnie nie trafi żadnego
liśmy przed kilkoma wiekami. Dzięki

Kolęda się z Allelują zwadzila,
Jedna drugiej ku czci przymowHa.
Lelujać Kolędzie zdradę zadała,
Iż się cały rok Kolęda wagowala,
A dzisia się do nas nawróciła,
Aby chłopy chodząc powadziła.
Kolędać Lelujej odpowiedź dala:
,Ześ się, Leluja, cały post wagowała.
Czyliś beła co złego zbrojiła,

Cieszyć się będziesz świetnym samopoczuciem. Znajdziesz czas na wy
poczynek, relaks oraz beztroskie zajęcia. Nic nie zakłóci twego pogodne
go nastroju. Szczególnie pomyślnie zapowiada się sylwester.

Przykład: gp krm29
kondycja
Na SMS-y czekamy
do 30 grudnia 2003
roku. Koszt zabawy 2 zł +

r

temu może wyobrazimy sobie, jak bę
dzie wyglądała polszczyzna w przy
szłości...
Zapewne wśród żaków średnio
wiecznej szkoły zakonnej powstała
pieśń „Kolęda się z Allelują zwadziła...". Jest to żartobliwy utwór, dia
log dwóch alegorycznych postaci Kolędy i Allelui - prowadzących
spór o to, która z nich jest ważniej
sza:

BLIŹNIĘTA
21 V - 20 VI

gp krm29
hasło, imię
nazwisko i adres

Początek tygodnia powinien przynieść ci więcej zadowolenia. W wielu’
trudnych sprawach nie zabraknie ci zdrowego rozsądku, dzięki czemu zy
skasz uznanie zwierzchników. Gwiazdy będą teraz wyjątkowo pomocne zarówno w spra
wach zawodowych, jak i osobistych. Nie przegap szansy na poprawę swoich finansów.

Do wygrania
prezent-niespodzianka

— _ m
■■■

Wenus i Saturn obdarzą cię silną wolą, chęcią działania i opanowaniem.
Nadmiar energii skieruj na wysiłek fizyczny. Nie daj się ponieść emocjom

i nade wszystko unikaj nieporozumień z najbliższymi. Później będzie już spokojniej, choć
zmagać się możesz z przygnębieniem.

;

I

23Kx°RP?iQ*i

Postaraj się spędzić najbliższy czas w dobrym towarzystwie. Niekoniecznie jednak w domu. Poza nim łatwiej ci będzie odreagować stresy i rozcza
rowanie. Może warto wybrać się z kimś do kawiarni i spokojnie porozmawiać. Nie bądź jed
nak zbyt ufny w stosunku do nowo poznanych osób.
Aura gwiazd nie będzie teraz zbyt pomyślna. Ty jednak na przekór wszyst
kiemu świetnie poradzisz sobie z przeciwnościami losu. Praca nad pewny
mi sprawami będzie wymagać dużej delikatności i ostrożności. Pamiętaj, że Nierozważnie
podjęte kroki mogą przynieść sporo strat.

tenora".
Kiedy tak czytam te staropolskie
strofy, to z jednej strony zauważam
ogromny dystans między ówcze
snym a dzisiejszym językiem (rze
czywiście, rozmowa z piętnastowiecznymi Polakami nie byłaby ła
twa...); z drugiej jednak strony
odkrywam, że wiele nas łączy - a ja
myślałem, że kabaretowe wykłady
profesora mniemanologii stosowanej
„O wyższości świąt Bożego Narodze
nia nad świętami Wielkiejnocy” to
oryginalny pomysł Jana Tadeusza
Stanisławskiego...
Wszystkim Szanownym Czytelni
kom tej skromnej rubryki kłaniam się
po staropolsku, życząc Wesołych
Świąt, i zachęcam do (nieustannej)

Rozwiązanie krzyżówki
Litery z kratek ponumerowanych
w prawym dolnym rogu, napisa
ne w kolejności utworzą rozwią
zanie.
Rozwiązania prosimy przesyłać
w ciągu 14 dni pod adresem:
„Głos Pomorza", ul. Mickiewicza
24, 75-004 Koszalin. Na kartkach
pocztowych prosimy nakleić
zamieszczony kupon. Wśród
nadawców prawidłowych rozwią
zań rozlosujemy atrakcyjną na
grodę.
Rozwiązanie krzyżówki z
28 listopada 2003 r. - hasło:
„KATARYNKA”. Nagrodę
otrzyma: Henryka Wiątkowska
z Koszalina.

refleksji o naszej kochanej polszczyźnie.

Najważniejsza dla ciebie będzie teraz działalność publiczna i kontakty to
warzyskie. Wszelkie wysiłki skierowane w tę stronę zakończą się sukce
sem. Zdecydowanie jednak więcej czasu powinieneś poświęcić sprawom finansowym. Syl
wester okaże się wyjątkowo udany.
wfn^m

WODNIK
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W przededniu Sylwestra zwali ci się na głowę pewna sprawa, o której wo
lałbyś nie myśleć, a co dopiero się nią zajmować. Niestety, nie będziesz
w stanie scedować tych przykrych obowiązków na kogoś innego. Przyjmij wyzwanie, jakie
stawia przed tobą los, a wyjdziesz z tej opresji mądrzejszy i bardziej doświadczony.
Sylwester zapowiada się całkiem przyjemnie. Nie musisz się obawiać ani
o nastrój, ani o towarzystwo. Zarówno jedno, jak i drugie wypali lepiej, niż
przypuszczasz. Najradośniej spędzisz czas w gronie Panny, Raka i Barana. Koziorożec nie
będzie dobrym kompanem do zabaw.
DRAŃ
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SPÓDNICA I KIEROWNICA

Od wczoraj obowiązuje nowy taryfikator mandatów

Nauczcie
nas ślizgu

Będą karać po nowemu
Zmiany w systemie karania niesfornych kierowców i pieszych są rewolucyjne. Nowy system ka
rania kierowców, zwany oficjalnie taryfikatorem, opracowywany był w Ministerstwie Infrastruk
tury przez prawie pół roku.
Nowy taryfikator opublikowany zo
stał w jednym z ostatnich Dzienników
Ustaw, który zawiera rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z końca li

rowców, - Jak dotarł pan do tych

przepisów, to proszę je do nas po
desłać - prosił nas tydzień temu ofi
cer szczecińskiej drogówki.

stopada tego roku,

Zmiany rewolucyjne

dla kierowców w owych „wideł
kach” znajdują się kary związane
z przekroczeniem dozwolonej
prędkości. Chodzi o to, by osoba,
która przekroczy dozwoloną pręd
kość na pustej drodze nie była ka-

rana tak samo, jak kierowca, który
przekroczy
prędkość
np.
przed szkolą.

ANDRZEJ KRAŚNICKI JR
WIĘCEJ NA STR. III

Gdzie są przepisy
Taryfikator wszedł w życie już
wczoraj, ale jeszcze tydzień temu
zachodniopomorscy policjanci nic
o nim nie wiedzieli. - Dostaliśmy

na razie tylko informację, w którym
dzienniku ustaw należy szukać
przepisów- twierdziła wtedy Małgo
rzata Rochmińska, szefowa za
chodniopomorskiej drogówki. Pro
blem polega na tym, że dziennik
w formie drukowanej nie dotarł jesz
cze do Szczecina i pozostaje jedy
nie dotarcie do niego poprzez Inter
net, a z dostępem do sieci w policji
jest kiepsko.
Efekt jest taki, że policjanci
do ostatniej chwili nie wiedzieli,
na jakich zasadach będą karać kie-

Tymczasem zmiany w nowym ta
ryfikatorze są rewolucyjne. Poza kil
koma wyjątkami policjant nie będzie
miał już możliwości określenia wy
sokości mandatu. Chodzi o tak zwa
ne widełki, czyli przedział określają
cy minimalną i maksymalną wyso
kość
mandatu
za
konkretne
przewinienie. Wysokość kary poli
cjant określał do wczoraj biorąc
pod uwagę na przykład to, czy zła
manie przepisu mogło spowodować
poważne zagrożenie życia i zdrowia
użytkowników ruchu. Od wczoraj nie
ma już wyboru, gdyż stawki w taryfi
katorze są „sztywne" i nie podlegają
negocjacji.
„Widełki” dotyczą tylko nielicz
nych przypadków. Na szczęście

Przykłady zmian w taryfikatorze

1. Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych
Było - kara od 50 do 500 złotych
Jest - 350 złotych
2. Przewożenie dziecka bez fotelika
Było - kara od 50 do 300 złotych
Jest -150 złotych
3. Jazda bez włączonych świateł
Było - kara od 50 do 400 złotych
Jest - 200 złotych
4. Brak wymaganych dokumentów
Było - kara do 50 do 200 złotych
Jest - 50 złotych za każdy obowiązkowy dokument, którego kierowca nie ma
5. Wtargnięcie pieszego na jezdnię
Było - od 50 do 200 złotych
JesJ - 50 złotych za wtargnięcie pod samochód na przejściu dla pieszych,
100 złotych za wtargnięcie na jezdnię poza przejściem.

Tak. się cieszyłam, że nie
spada śnieg. W poniedziałek
spojrzałam za okno i się załama
łam. Potem się zachwyciłam, bo
wyglądało przepięknie, ale na
stępnie znowu popadłam w de
presję. A to z tej przyczyny, że ja
za nic nie wsiądę za kierownicę,
gdy drogi są oblodzone i zaśnie
żone. Oznacza to, iż moja wol
ność zostaje zimą mocno ogra
niczona - muszę zdać się
na kierowcę męża.
Mam po prostu olbrzymiego
stracha przed ślizganiem się.
Dwa razy wpadłam w poślizg
i mimo iż wyszłam z tego mode
lowo, nie chcę więcej takich do

Samochody marzeń

Koncepcyjny Hummer
General Motors zaprezentował pierwszą
wizję trzeciej generacji cenionego na ca
łym świecle auta terenowego o militar
nej genezie - Hummera. Wyraźnie widać,
że H3T będzie pojazdem mniejszym
od swoich poprzedników, jednak dyspo
nującym tym samym, surowym i drapież
nym charakterem.
Auto

skonstruowane

nostki montowanej w Colorado/Ca
nyon). Współpracuje on z 4-stopniową automatyczną skrzynią biegów

oraz napędem na wszystkie cztery
koła. Specjalistyczne, 19-calowe
opony nowego Hummera zostały

Dacia Renaulta
Najpóźniej na początku 2005 roku
w sprzedaży w Polsce znajdzie się
nowa dacia przygotowywana w cało
ści przez właściciela tej marki, czyli
Renaulta. Nowy model będzie ku
sił... ceną!
Projekt tego samochodu, któ
ry powstał w Technocentre skry
wany jest na razie pod kryptoni
mem X-90. Cena tego samocho
du w podstawowej wersji to... 5
tys. euro czyli około 25 tys. zł,
a więc taniej od fiata pandy! X-90 to auto nieco większe od re
nault thalii. Jego długość to
4240 mm (thalia 4171), szero
kość z lusterkami 1800 mm (tha
lia z lusterkami 1911 mm) a wy
sokość
1490
mm
(thalia
1437 mm). Pojazd ten powstanie

Fot. GENERAL MOTORS
R

E

K

L

A

M

(klin)

vvww.fiatautoenpert.pl
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Akumulator na zimę
większość serwisów oponiar
skich' nastawia się również
na obsługę i sprzedaż akumula
torów.
Standardowa kontrola po-

akumulatora.
Większość kierowców o złym
stanie akumulatora dowiaduje
się dopiero wówczas, gdy
w mroźny poranek nie może uru
chomić swojego samochodu.
Zapominamy o konieczności
sprawdzenia go przed sezonem
zimowym. A przecież można ta
ką kontrolę zlecić chociażby
przy okazji wymiany opon let
nich na zimowe, tym bardziej, że

na płycie podłogowej, która wy
korzystana została już w nissa
nie mikrze a wkrótce będzie sto
sowana w nowej generacji re
naulta clio.
Atutem dacii X-90 będzie nie
tylko niezbyt wygórowana cena,
ale spory bagażnik o pojemności
480 I (bagażnik thalii to 510 I)
W samochodzie tym zastosowa
ne będą prawdopodobnie silniki
6 pojemności 1.4 I. i mocy 55
kW, a także jednostka o pojem
ności 1.6 I. Przewidziany jest
także maty „diesel". W wersji
podstawowej, czyli bez dopłaty,
X-90 wyposażony będzie w dwie
poduszki powietrzne, centralny
zamek i radio z odtwarzaczem.
Za ABS trzeba będzie dopłacić.

A

PORADY. Zadbaj o swoją baterię

są one wywołane przez niesprawny
akumulator. Dlatego przed nadej
ściem zimy warto skontrolować stan

ków zimowych. Bo nie każdy
o tej porze roku może po prostu
zrezygnować z jazdy.
ANNA CZERNY-MARECKA

NOWOŚCI

(klin)

zostało

się problemy z rozruchem pojazdu.
W przeważającej części przypadków

robiłam kurs wiosną? Co za pro
blem - mogłabym umówić się
z instruktorem, że jazdę zimową
załatwimy w odpowiednim cza
sie. W każdym razie chodzi mi
o to, że program nauki jazdy po
winien obowiązkowo obejmować
umiejętność poruszania się
po śniegowych drogach. Nie tyl
ko ja bowiem tego nie umiem.
Świadczy o tym liczba wypad

wspólnie opracowane przez Gene
ral Motors, Nike i BFGoodrich.

na płycie podłogowej wykorzystywa
nej w modelach Colorado i Canyon
ze stajni GM. Po raz pierwszy proto
typowy model Hummera H3T zosta
nie zaprezentowany na salonie sa
mochodowym w Los Angeles
pod koniec grudnia. Samochód ma
za zadanie spodobać się młodym lu
dziom, którzy mogliby wykorzysty
wać go zarówno na ulicach dużych
miast, szybkich autostradach jak
i w prawdziwym terenie. Dla osób
ceniących sobie podróże pod gołym
niebem twórcy nowego Hummera
przygotowali otwierany dach i elek
trycznie opuszczane szyby (łącznie
z tylną szybą) w kabinie. Pod maską
H3T zamontowano 350-konny silnik
turbodoładowany o pojemności 3,5
litra (jest to ulepszona wersja jed-

Wraz z nastaniem mrozów pojawiają

świadczeń. Natomiast chętnie
poćwiczyłabym tę umiejętność
na jakimś bardzo, bardzo wiel
kim placu, bez drzew wokół,
oczywiście pod okiem instrukto
ra. Ale tak jak ze znalezieniem
terenu pewnie nie byłoby wiel
kiego problemu (chociaż może
i by był, bo z lotniska w Redzikowie kiedyś mnie przegnano), tak
nauczyciela ochotnika wolonta
riusza żadnego nie znam. Bo,
dodam, mój budżet nie przewi
duje w najbliższym czasie ekstra
wydatków, a pewnie taki instruk
tor sporo by wziął.
Chciałaby za darmo - pewnie
się Państwo oburzycie. A jasne,
że bym chciała i wiele innych
osób też. Bo kilka lat temu za
płaciłam za kurs, który miał mnie
przygotować do prowadzenia
auta. I w ramach tego kursu
(i opłaty za niego) powinnam by
ła pobrać lekcje jazdy zimą. Że

V
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Aktualna oferta
winna obejmować zarówno
sprawdzenie stanu akumulato
ra (kontrolę napięcia akumula
tora, jego stanu naładowania
i zdolności rozruchowej), jak
również sprawdzenie napięcia
ładowania
w
samochodzie
i uplywności prądu z instalacji

PUNT01,1 rok prod. 1998 przebieg 90.000 km
cena 18.500 zł (gwarancja)

elektrycznej.

FIAT 126 rok prod. 1998, przebieg 24.900 km
cena 5.300 zł (gwarancja)

(klin)

STILO DYNAMIC 115 JTD rok prod. 2002 przebieg
32.000 km cena 55.000 zł (gwarancja)
Hyundai Accent 1.5 rok prod. 1999 przebieg 50.000 km
cena 21.500 zł (gwarancja)

CINQUECENTO 700 rok prod. 1998 przebieg 49.000 km

OGRZEWANIA NIEZALE2NE

<2

Webasto

5^ Eberspächer
Fot. BOSCH

Koszalin, ul. Przemysłowa 8
tel. 341 75 44. kom.:0602 729 561

cena 10,800 zł (gwarancja)
Autoexpert proponuje Ci bezpieczny zakup używanych samochodów wszystkich marek.
Do każdego z nich otrzymujesz: ■ bezpłatną gwarancję Autoexpert* w całej Europie do 24 miesięcy
bezpłatny 24-godzinny Assistance w całej Europie ■ certyfikat jakości (po kontroli 120 elementów)

Auto Centrum QP
przy PIU „GAZOPOL”
Koszalin, ul. Morska 49, tel. 345 30 07

G-4636

gtos Pomorza

Zawsze w środę w Głosie Pomorza dodatek
Zamieść ogłoszenie w dodatku, tel.: (0-94) 347 35 03 -07, 347 35 14 , (0-59) 840 32 51,841 17 43
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głos Pomorza

redakcja@glos-pomorza.pl

j\l

' V

ar

......

PROFESJONALNY
MONTAŻ
AUT0ALARMY; RADIOODTWARZACZE

75-522 Koszalin
ul. Orląt Lwowskich 26A
tel. 094 34 35 883
kom. 0 602 134 7%
TT3 '
nn^BmOE

SYSTEMY ANTYNAPADOWE
CENTRALNE ZAMKI
IMMOBILIZERY
NIEKONWENCJONALNE ZABEZP.
ZESTAWY GŁOŚNOMÓWIĄCE
ALARMY BEZPILOTOWE
SYSTEMY AUDIOWIZUALNE /DVD/

B BLAUPUNKT JVC

AUTO HANDEL KOMIS
Ryszard Lisowski
Samochody dostawcze
i ciężarowe na zamówienie
Rok założenia 1994

^Koszalin ul.Gnieźnieńska 43 tel. 34 11 540

REKLAMA

MIX CAR 346-23-55

MAX CAR 346-59-16

FORD M0NDE0 (1994)

PEUGEOT 206 (1999)

1,81. kat., benz, wspom, ABS, cent.
zamek, alarm, fotele podgrzewane,
el. szyby, halogeny,

1,11, benz, wspom, imobiliser,
klimatyzacja, 2 x airbag, el. szyby,
radio.

Cena: 16.900 zl

Cena: 26.500 zl

MIX CAR 346-23-55

MAX CAR 346-59-16

OPEL TIGRA A (1996)

OPEL ZAFIRA (2001)

1,41. benz, cent. zamek, wspom,
el. szyby, radio, halogeny, imobiliser,
ABS, 2 x airbag.

2,21. CDI klimatyzacja, centralny zamek,
ABS, 4 x airbag, el. szyby, el. lusterka,
HOMOLOGACJA NA CIĘŻAROWY, radio

Cena: 19.900 zl

Cena: 49.500 zt + VAT

MIX CAR 346-23-55

MAX CAR 346-59-16

OPEL CORSA C (2001)

DAEWOO LANOS (1999)

1,01. kat, benz, ciężarowy, radio,
cent. zamek, airbag, od dealera,
serwisowany, 1 właściciel, homologacja.

1,51. kat, benz, radio,
zestaw głośno mówiący.

Cena: 18.300 zl

Cena: 21.700 + VAT

ClLGEnUDSRD

• Istniejemy od 1993 r.
• samochody eksponujemy
pod dachem
• najniższa prowizja
komisowa
KOMIS POPŁAWSKI 34047-71
KIA PREGIO (1999)
2,71. diesel.

Cena: 14.500 zl

KOMIS POPŁAWSKI 34087-71
VW PASSAT kombi (1995)
2,01. benz., + instal. gazowa.

Cena: 22.000 zl

MIX CAR 346-23-55

MAX CAR 346-59-16

PEUGEOT 806 (1997)

FORD FOCUS (1999)

2,11. TDI, cern. zamek, wspom, ABS,
alarm, reg. kierownicy, el. lusterka I szyby,
klimatyzacja, radio, alufelgi, hak, 2 x airbag,
7 osób, serwisowany. Cena: 39.900 zt

1,41. benz, imobiliser, wspom, radio,
hak, airbag, cent. zamek, ABS,
el. szyby, radio.

Cena: 31.500 zt

MIX CAR 346-23-55 .

MAX CAR 346-59-16

SEAT CORDOBA kombi (1999)

VW POLO (1998)

1,61. benz, wspom, 2 x airbag, el. szyby i
lusterka, alarm, cent. zamek, imobiliser,
relingi, halogeny, ciężarowy, lad. 506 kg,
homologacja. Cena: 25.800 zl

1,41. benz,, wspom, cent. zamek,
radio, ABS, 2 x airbag.

Cena: 23.200 zl

MIX CAR 346-23-55

MAX CAR 346-59-16

VW GOLF III (1993)

FORD GALAXY (1999) 2,31. kat, biały,

1,81. kat, benz, wspom, alarm, el. szyby,
lusterka i szyberdach, alufelgi, klimatyzacja,
radio CD, halogeny, cent. zamek.

wspomaganie, klimatyzacja, ABS, cent. za
mek, el. szyby i lusterka, serwisowany, 2 x
AIRBAG, 5-osobowy alufelgi, + 4 zimowe.
HOMOLOGACJA. Cena: 42.000 zl +VAT

Cena: 15.900 zt

MIX CAR 346-23-55

MAX CAR 346-59-16

VW POLO (1998)

CITROEN PICASSO (2000)

1,01. benz, radio, magnetyzer,
cent. zamek, 1 właściciel od dealera,
książka, serwisowany.

1,61. kat. benz, 2 x airbag,
el, szyby i lusterka, komp, radio.

Cena: 36.400 + VAT
HOMOLOGACJA

Cena: 25.000 zl

KOMIS POPŁAWSKI 34087-71
HIUNDAY SCUPE (1992)

MIX CAR 346-23-55

MAX CAR 346-59-16

VW GOLF (1995)

MERCEDES 25-34 zestaw (1996)

1,51, ben, wspomaganie, el. szyby, radio,
stan bardzo dobry.

1,91. diesel, wspom, radio.

Cena: 20.800 zl

BDF, kabina sypialna, ABS, EDC,
tempomat, webasto, el. lusterka,
fotele pneumatyczne, tyl na poduszkach.

Cena 12.000 zł

Cena zestawu: 86.000 + VAT

AUTO - KOMIS

MIX CAR 346-23-55

• działamy na rynku od 1991 roku
• sprzedaż ratalna samochodów
• możliwość kredytu
Stanisław Banaś
na samochód bez wpłaty
75-137 Koszalin, ul. Szczecińska 42
• możliwość zamiany samochodu
telJfax (094) 342 56 57, tel. kom. 0604 430 376
Zapraszamy w godzinach 9-17 • również skupujemy samochody

BASSM0T0R

DUŻY WYBÓR SAMOCHODÓW
DOSTAWCZYCH

Cena: 16.900 zł

1,91. TDI, 4 x airbag, radio, el. szyby,
podgrzewane fotele, roleta, automat.

Cena: 50.700 zl

BASS - MOTOR (094) 342 56 57
FORD FIESTA (1996)

1,31. benz, wspom, imobiliser,
airbag, radio.

MAX CAR 346-59-16
VW PASSAT kombi (1999)

Możliwość udzielania
gwarancji

MAX CAR 346-59-16

SALON POJAZDÓW
UŻYWANYCH

SAMOCHODY CIĘŻAROWE,
NAJWIĘKSZY WYBÓR
VWT-4-15szt, MB SPRINTER,
VITO, FORD TRANSIT-10 szt,
FIAT DUCATO -10 szt.,
PEUGEOT BOXER-8 szt.

KOSZALIN, UL. BOH. WARSZAWY 23, tel. (094) 346 29 54
SALON POJAZDÓW UŻYWANYCH
(094) 346 29 54

75-728 Koszalin
ul. Gnieźnieńska 6
(naprzeciw PZU)

YAMAHA XVS 1100 (2001)

Drag Star Classic, 1,063 cm3, głośny
wydech, szeroka kierownica, sakwy,
piórnik, gmol, dodatkowe manetki.
Cena: 35.000 zł

< Radioodtwarzacze

❖ Imobilisery

4 Autoalarm or^J

❖ Znakowanie pojazdów ❖ GPS/GSM ❖ Zamki centralne
tel. (0-94) 346 22 87, tel. kom. O 502 532 639, O 501 532 639
REKLAMA

a

BASS - MOTOR (094) 342 56 57

SALON POJAZDÓW UŻYWANYCH

MB VITO (2000)

(094) 346 29 54
ATV 400 YAMAHA KODJAK (2003)
Cena: 35.000 zł brutto
możliwość zkupu na firmę

2,21. CDI.
BASS 52.900
- MOTOR
Cena:
zl (094) 342 56 57
FORD MONDEO (1995)

1,81. TD, alarm, cent. zamek.
Cena: 21.900 zł

SALON POJAZDÓW UŻYWANYCH

H

(094) 346 29 54
RAT SEICENTO (1999)

1,11. benz, alarm, cent. zamek,
el. szyby, airbag, 2 komplety opon.

Cena: 14.900 zl

REKLAMA
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Taryfikator mandatów dla kierowców
i pieszych, który wszedł w życie 23 grudnia
Taryfikator jest bardzo obszer
ny, dlatego wynotowaliśmy
z niego tylko te przewinienia,
z którymi najczęściej mają
do czynienia policjanci, kierow
cy i piesi.
I.Przepisy o ruchu pieszych
1. Wchodzenie na jezdnię
bezpośrednio przed jadący
pojazd:
a) na przejściach dla pie
szych - 50 zł
b) w miejscach innych niż
przejście dla pieszych 100 zł
c) wchodzenie na jezdnię
spoza pojazdu lub innej prze
szkody ograniczającej wi
doczność drogi - 100 zł
2.
Niestosowanie
się
do znaków drogowych doty
czących ruchu pieszych 50 zł
3. Przebieganie przez
jezdnię, chodzenie po torowi
sku - 50 zł
4. Naruszenie obowiązku
korzystania z przejść dla pie
szych podczas przechodze
nie przez jezdnię lub torowi
sko - 50 zł
5. Wejście na przejście
dla pieszych, jeżeli sygnali
zator nadaje sygnał czerwo
ny - 250 zł

II. Przepisy dotyczące
ruchu pojazdów
1. Nieustąpienie miejsca
nadjeżdżającemu pojazdowi
szynowemu przez kierujące
go pojazdem - 250 zł
2. Niekorzystanie z pasów
bezpieczeństwa
podczas
jazdy - 100 zł

3. Przewożenie dziecka
w pojeździe poza fotelikiem
ochronnym lub innym urzą
dzeniem do przewożenia
dzieci; w foteliku ochronnym
tyłem do kierunku jazdy
na przednim siedzeniu po
jazdu wyposażonego w po
duszkę powietrzną dla pa
sażera - 150 zł
4. Nieużywanie hełmu
ochronnego przez kierujące
go motocyklem lub motoro
werem i jego pasażerów 100 zł
5. Korzystanie podczas
jazdy z telefonu wymagają
ce trzymania słuchawki lub
mikrofonu w ręku przez
kierującego pojazdem 200 zł
6. Niedopełnienie obo
wiązków przez uczestników
wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypad
ku, w którym nie było zabite
go lub rannego - 150 zł
7. Nieustąpienie pierw
szeństwa innemu pojazdowi
lub uczestnikowi ruchu pod
czas włączania się do ruchu
-300 zł
8. Uniemożliwienie włą
czenia się do ruchu autobu
sowi sygnalizującemu za
miar zmiany pasa ruchu lub
wjechania z zatoki na jezd
nię z oznaczonego przy
stanku na obszarze zabudo
wanym - 200 zł
9. Przekroczenie dopusz
czalnej prędkości
a) do 10 km/h - do 50 zł
b) o 11 -20 km/h-od 100
do 200 zł
c) o 31 - 40 km/h - od 200
do 300 zł

d) o41 -50 km/h-od 300
do 400 zł
e) o 51 km/h i więcej od 400 do 500 zł
10. Hamowanie w sposób
powodujący zagrożenie bez
pieczeństwa mchu lub jego
utrudnienie
od
100
do 300 zł
11. Jazda z prędkością
utrudniającą ruch innym kie
rującym - od 50 do 200 zł
12. Zawracanie w warun
kach*, w których mogłoby to
zagrażać bezpieczeństwu ru
chu lub ruch ten utrudnić od 200 do 400 zł
13. Utrudnienie lub tamo
wanie mchu poprzez brak lub
błędne sygnalizowanie ma
newru - 200 zł
14. Nieustąpienie pierw
szeństwa przez kierującego
pojazdem
zmieniającego
zajmowany pas ruchu 250 zł
15. Omijanie pojazdu, któ
ry jechał w tym samym kie
runku, lecz zatrzymał się
w celu ustąpienia pierwszeń
stwa pieszemu - 500 zł
16. Utrudnienie
ruchu
podczas cofania - od 50
do 200 zł
17.
Wyprzedzanie
na przejściach dla pieszych
lub bezpośrednio przed nimi
- 200 zł
18. Naruszenie zakazu
wyprzedzania pojazdu silni
kowego przy dojeżdżaniu
do wierzchołka wzniesienia 300 zł
19. Naruszenie zakazu
wyprzedzania na zakrętach
oznaczonych
znakami
ostrzegawczymi - 300 zł

20. Wyprzedzanie z nie
właściwej strony lub bez za
chowania bezpiecznego od
stępu - 200 zł
21. Zwiększenie prędko
ści przez kiemjącego pojaz
dem wyprzedzanym - 350 zł
21. Nieustąpienie przez
kiemjącego pojazdem pierw
szeństwa pieszym znajdują
cym się na przejściu - 350 zł
22. Nieustąpienie przez
kiemjącego pojazdem pierw
szeństwa rowerowi znajdują
cemu się na przejeździe dla
rowerzystów - 350 zł
23. Niezatrzymanie pojaz
du w celu umożliwienia przej
ścia przez jezdnię osobie nie
pełnosprawnej, używającej
specjalnego znaku lub oso
bie o widocznej ograniczonej
sprawności mchowej - 350 zł
24. Namszenie przez kie
mjącego zakazu wjeżdżania
na
skrzyżowanie,
jeśli
na skrzyżowaniu lub za nim
nie ma miejsca do kontynu
owania jazdy - 300 zł
25. Niewłączenie przez
kiemjącego pojazdem wyma
ganych świateł w czasie jaz
dy w warunkach zmniejszo
nej przejrzystości powietrza 200 zł
26. Nadużywanie sygna
łów dźwiękowych lub świetl
nych -100 zł
27.
Używanie
tylnych
świateł
przeciwmgłowych
przy normalnej przejrzystości
powietrza -100 zł
28. Cofanie na autostra
dzie lub drodze ekspresowej
-300 zł
29. Zatrzymanie lub postój
pojazdu na autostradzie lub

drodze ekspresowej w in
nych miejscach niż wyzna
czone w tym celu - 300 zł
30. Zatrzymanie lub postój
pojazdu w wamnkach, w któ
rych nie jest on z dostatecz
nej odległości widoczny dla
innych kiemjących lub powo
duje utmdnienia w mchu od 100 do 300 zł
31. Zatrzymanie pojazdu
na przejściu dla pieszych lub
na przejeździe dla rowerzy
stów oraz w odległości mniej
szej niż 10 m przed tym
przejściem lub przejazdem,
a na drodze dwukiemnkowej
o dwóch pasach mchu - tak
że za nimi - od 100 do 300 zł
32. Naruszenie zakazu
postoju w miejscach utrud
niających dostęp do innego
prawidłowo zaparkowanego
pojazdu lub wyjazd tego po
jazdu -100 zł
33. Jazda bez wymaga
nych świateł od zmierzchu
do świtu - 200 zł
34. Jazda bez wymaga
nych
świateł w
okresie
od
dnia
1
października
do ostatniego dnia lutego 100 zł
35. Umieszczenie na po
jeździe znaku określającego
inne państwo niż to, w którym
pojazd został zarejestrowany
- 100 zł
36. Naruszenie zakazu
palenia tytoniu lub spożywa
nia pokarmów w czasie jazdy
-50 zł
37. Kierowanie pojazdem
silnikowym lub tramwajem
przez
osobę
niemającą
uprawnień do kierowania po
jazdami - 500 zł

38. Kierowanie pojazdem
przez osobę nieposiadającą
przy sobie wymaganych do
kumentów - 50 zł za brak
każdego z wymaganych do
kumentów, nie więcej jednak
niż 250 zł.
39. Dopuszczenie przez
właściciela,
posiadacza,
użytkownika lub prowadzą
cego pojazd do prowadzenia
pojazdu na drodze publicznej
przez osobę nie mającą wy
maganych
uprawnień
300 zł
40. Zaśmiecanie lub za
nieczyszczanie drogi publicz
nej - od 50 do 200 zł
41. Niestosowanie się
do znaków:
-,zakaz wjazdu" - 250 zł
- „pierwszeństwo dla nad
jeżdżających z przeciwka” 100 zł
- .zakaz postoju” - 100 zł
- .zakaz zatrzymywania
się" - 100 zł
- „linia pojedyncza ciągła"
-100 zł
- „linia podwójna ciągła” 200 zł
- niezatrzymanie pojazdu
w związku ze znakiem „Stop”
-100 zł

Wynotował
ANDRZEJ KRAŚNICKI JR.

Źródło: Dziennik Ustaw nr
208 pozycja 2023, załącznik
do rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z 24 listopa
da 2003 o wysokości grzy
wien nakładanych w drodze
mandatu karnego za wybra
ne rodzaje wykroczeń przez
uprawnione organy.

Gazopol Sp. z o.o. Auto Centrum GP
Jedyny autoryzowany dealer Fiata na obszarze byłego województwa koszalińskiego
oferuje:

Fiat Panda
samochód roku 2004
Po wcześniejszych sukcesach mo
deli Uno, Punto i Alfa Romeo, ko
lejny, spektakularny sukces od
niósł koncern FIAT. Tym razem
stał się on udziałem fabryki Fiat
Auto Poland w Tychach. W nie
spełna cztery miesiące po pre
mierze, rynek sprzedaży aut oso
bowych został zawojowany przez
Fiata Pandę. To, produkowane
wyłącznie w Polsce i stąd rozsyła
ne do całej sieci handlowej kon
cernu, najmłodsze dziecko Fiata,
zostało uznane przez zespół nie
zależnych ekspertów za „Samo
chód roku 2004”.

Bliżej niż myślisz
- Od września, kiedy rozpo
częliśmy sprzedaż Pandy, licz
ba sprzedanych aut tego mo
delu wyniosła kilkadziesiąt
sztuk. Samochód cieszy się
stale wzrastającym popytem
i zainteresowaniem. Kilka mie
sięcy sprzedaży pokazało, że
odnieśliśmy spodziewany suk
ces - mówi Dariusz Zakrzew
ski, dyrektor Auto Centrum GP
w Koszalinie.
Oprócz salonu koszaliń
skiego, przy ul. Morskiej 49,
Fiata Pandę oraz inne modele
koncernu można kupić w jed
nym z czterech regionalnych
punktów subdealerskich. Są to
salony:
• w Szczecinku (teren Ko
munikacji Miejskiej);

•w Połczynie Zdroju (firma
Danpol);
•w Ustroniu Morskim (Auto
Pomorze);
• w Złocieńcu (firma Anta).
Dla wygody nabywców fir
ma utworzyła regionalną sieć
autoryzowanych
serwisów
z profesjonalnym wyposaże
niem i przeszkoloną kadrą,
oferujących pełna gamę usług
gwarancyjnych i pogwarancyj
nych. Punkty serwisowe znaj
dują się w Koszalinie, Połczy
nie Zdroju, Szczecinku i Koło
brzegu.
Przeglądy
gwarancyjne wykonuje się
po przejechaniu każdych kolej
nych 20 tys. kilometrów. Auta
są sprzedawane z 24 mie
sięczną gwarancją bez limitu
przejechanych w tym czasie
kilometrów. Producent daje
dodatkowo trzyletnią gwaran
cję na lakier i ośmioletnią
na perforację nadwozia.

Lepiej niż myślisz
Wyposażenie:
W wersji standardowej Fiat
Panda 1,1 Actual, oferowany
do sprzedaży posiada: funkcję
„Follow me home”, immobili
zer, szyby atermiczne, lusterka
boczne regulowane ręcznie
z wnętrza pojazdu, ogrzewaną
tylna szybę, system przeciw
pożarowy FPS, poduszkę po
wietrzną kierowcy, przednie
pasy bezpieczeństwa z napinaczem i ogranicznikiem na

pięcia, środkowy biodrowy pas
bezpieczeństwa z tyłu.
Niezależnie od wersji każde
auto Fiat Panda ma pięciodrzwiowe nadwozie
Opcjonalnie wersja podsta
wowa na życzenie klienta mo
że być wyposażona w: lakier
metalizowany,
elektrycznie
otwierane szyby boczne, cen
tralny zamek, dojazdowe koło
zapasowe, relingi dachowe,
regulację położenia kierowni
cy, klimatyzację manualną,
elektryczne wspomaganie kie
rownicy, ABS, poduszkę po
wietrzną pasażera, zintegro
wane radio z odtwarzaczem
kasetowym, kurtyny powietrz
ne.
Każda z pięciu wersji Pandy
(Actual, dwie wersje Active
i dwie wersje Dymanie) zaska
kuje bogactwem wyposażenia,
zarówno standardowego jak
i montowanego na życzenie.
Wybrana wersja auta jest do
starczana nabywcy, w zależ
ności od dodatkowego wypo
sażenia, w czasie od jednego
do czterech tygodni.
Dane techniczne i osiągi:
Modele Fiata Pandy ACTU
AL i ACTIVE posiadają czterocylindrową jednostkę napędo
wą o pojemności 1108 cm sze
ściennych.
Silnik
jest
wyposażony w elektroniczny
wielopunktowy wtrysk paliwa.
Auto posiada pięciobiegową
skrzynię przekładniową plus
bieg wsteczny. Całkowita dłu

fot. R. Koleśnik
gość
samochodu
wynosi
3583 mm, szerokość 1589 mm
i wysokość 1540 mm. Całkowi
ta masa samochodu wynosi
840 kg. Pomimo niedużych
rozmiarów, lokujących Pandę
w segmencie aut miejskich,
samochód posiada przestron
ne
starannie
wykończone
wnętrze. Pojemność bagażni
ka, 206 litrów, wzrasta do 775
litrów po złożeniu oparcia tyl
nej kanapy. Samochód rozpę
dza się do 100 km/godz w 15
sekund i może jechać z mak
symalną
prędkością
150 km/godz. Auto posiada
zbiornik paliwa o pojemności
35 litrów. Zużycie paliwa w cy
klu
miejskim
wynosi
7,2
1/100 km, w cyklu pozamiej
skim 4,8 litra/100 km i w cyklu
mieszanym 5,7 litra/1 OOkm.

Taniej niż myślisz
Podstawowy model Fiata
Pandy z wyposażeniem stan
dardowym - Panda 1,1 Actu

al - kosztuje 26 900 zł. Pan
da Dynamie 1,2 to wydatek
rzędu od 32 500 do 35 900 zł.
Wyjechać nową Pandą
z salonu można już po wpła
ceniu 10 procent wartości sa
mochodu. Resztę należności
Auto Centrum GP rozkłada
na miesięczne raty, których
ilość w zależności od życze
nia klienta może wynosić
od 6 - ciu do 72.
Formalności kredytowe są
załatwiane na miejscu a in
stytucją kredytującą poleca
ną przez dealera jest FIAT
BANK. Kredyt jest udzielany
w walucie polskiej.
Specjalnie dla nabywców
Pandy, FIAT BANK uruchomił
atrakcyjny kredyt, którego
oprocentowanie przy 12 ra
tach wynosi 7,9 procent (dla
porównania oprocentowanie
kredytu standardowego wy
nosi 11,9 procent).
Można również skorzystać
z kredytowania pakietu ubez
pieczeniowego. Wszystkie

formalności są załatwiane
na miejscu w czasie do 2 go
dzin.
Wszelkie szczegółowe in
formacje
można
uzyskać
w siedzibie firmy Auto Cen
trum
GP
w
Koszalinie,
przy ul. Morskiej 49, tel. /094/
345 30 07, oraz w punktach
sprzedaży subdealerskiej.
- Przyszły rok będzie ro
kiem
dominacji
Pandy
na rynku sprzedaży samo
chodów. Wskazuje na to peł
na akceptacja modelu i nie
słabnące zainteresowanie
nim kupujących. Fiat w Pol
sce dobrze się kojarzy ze
względu na długoletnią tra
dycję. Firma dynamicznie się
rozwija i wciąż oferuje nowe
modele samochodu. W przy
szłym roku na rynek wejdzie
nowy produkt koncernu Fiat
Idea.
Zapraszamy
do naszych salonów - za
chęca dyrektor Dariusz Za
krzewski.
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Skoda Fabia
już od 417 PLN
miesięcznie*

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku

^

pragniemy złożyć
Naszym Klientom, Przyjaciołom, Sympatykom
moc gorących życzeń,
zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności...

r %V

Zarząd wraz z Pracownikami firm

EURO-CENTRUM-TADEUSZ J.T. DUDOJC

AUTO-DUDOJC

AUTOSŁUPIA

cena samochodu 32180,00 PLN
wkład własny: 9 654,00 PLN
okres kredytu: 84 m-ce

i

* nominalna stopa procentowa 12,90 %, rzeczywista roczna stopa procentowa 14,14 %
oferta walna do końca 2003 r., oferta ważna do wyczerpania zapasów

Zapraszamy:
Euro - Centrum - Tadeusz J.T. Dudojć Sp J.
75 - 737 Koszalin, ul. Gnieźnieńska 43, tel. (094) 34105 76
70 - 784 Szczecin, ul. Struga la, tel. (091) 43134 00

WJ

SkodaKredyt

vV.ikv.XVxd

VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.

REKLAMA

ISO dla salonów Euro - Centrum J. T. Dudojć

Lider na rynku
Według danych Samaru, Skoda na rynku zachodniopomorskim jest niekwestionowanym liderem pod względem ilości sprzedanych aut. To wynik
nie tylko popularności tej marki, ale również jakości świadczonych usług w salonach sprzedaży i serwisach firm należących do Państwa Joanny
i Tadeusza Dudojć.
otwarcie reprezentacyjnego sa
lonu Śkody przy ulicy Struga.
Przybyli politycy, sportowcy,
władze miasta i regionu. Obec
nie w trzech salonach Państwa
Dudojć pracuje 130 osób.
- Zdobycie certyfikatu jest
przepustką do przyszłości - mó
wi prezes Tadeusz Dudojć. -

Posiadanie
certyfikatu jest
wprawdzie dobrowolne, ale bez
niego w Unii Europejskiej marne
są szanse rozwoju. Żaden po
ważny producent nie powierzy
swoich wyrobów firmie, która nie
przeszła sprawdzianu według
norm ISO.
W Szczecinie i Koszalinie
■koda wyprzedziła samochody
marek włoskich, francuskich i ja
pońskich. Najbardziej popular
nym modelem na naszym rynku
jest Śkoda Fabia. Inne modele

Fot. ANDRZEJ SZKOCKI

Tak prezentuje się salon w Szczecinie. Podobny jest w centrali w Mlada Bolesław. Taki sam stanie'wkrótce
w Bolesławicach-Słupsku, gdzie w przyszłym roku rozpoczną się prace przy jego wznoszeniu.
W mijającym roku sprzedaż
nowych samochodów na rynku
zachodniopomorskim wzrosła
o około 10 proc. Obecnie Śkoda
sprzedawana w salonach Joan
ny i Tadeusza Dudojć posiada
13 proc. udziału w rynku szcze
cińskim i 16,6 proc. w rynku ko
szalińskim.
Certyfikat ISO 9001/2000
przyznany we wrześniu salonom
Skody w Szczecinie i w Koszali
nie, to efekt pracy całej załogi.
Audyt przeprowadziła czołowa fir

Prygla, odpowiedzialnego za cer
tyfikację, certyfikat ISO zobowią
zuje do jeszcze lepszej pracy.
- Uzyskanie certyfikatu ISO

Pierwszy salon Joanny i Ta
deusza Dudojć powstał w Ko
szalinie w 1991 r. (Volkswa
gen). W dwa lata później, także
w Koszalinie, otworzyli salon
Śkody. Na podobny obiekt

nie jest sprawą prostą, wymaga
wiele pracy i zaangażowania
od wszystkich pracowników fir
my - mówi Łukasz Prygiel Stale
utrzymywanie
usług
na najwyższym poziomie pro
centuje zaufaniem klientów, któ
re jest dla nas najcenniejsze.

w Słupsku też nie trzeba było
długo czekać. W 2001 r. po
wstał tam nowoczesny salon
Volkswagena, a w tej chwili
trwają prace przygotowawcze
do budowy salonu Skody. W lipcu 2002 r. dużym wydarzeniem
dla miasta Szczecina było

mą certyfikacyjna z Niemiec TÜV Bayern. Zdaniem Łukasza

Joanna i Tadeusz Dudojć - właściciele salonów samochodowych
w Szczecinie, Koszalinie i Słupsku

też dotrzymują jej kroku w swojej klasie najlepiej sprze
dają się zarówno Skoda Octavia, jak i Śkoda Superb.
Z myślą o klientach organizo
wane są różne promocje. W ra
mach trwającej obecnie moż
na otrzymać w cenie samochodu
komplet opon zimowych plus
upust w zależności od modelu
•kody nawet do 4 tys. zł oraz pa
kiet ubezpieczeniowy w bardzo
atrakcyjnej cenie. Zamiast upu
stu można skorzystać z atrakcyj
nej formy kupna samochodu
w kredycie Volkswagen Bank
Polska. Wpłaca się tylko 70
proc. jego ceny, a pozostałą
kwotę bez odsetek dopiero
za rok.

Fot. ARCH.

Nowoczesny salon Volkswagena w Słupsku.
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