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Spóźniona pomoc

rĘ drowo (f

I Do konającego na ulicy Słupska mężczyzny zamiast karet
► Coś dla siebie

ki pogotowia przyjechała policja. Funkcjonariusze, mimo sta
rań, nie byli w stanie uratować życia 34-letniemu Piotrowi K.
Gdy na ich wezwanie przyjechała karetka, było już za późno.

WYDANIE

SŁUPSKIE

SKAKALI W ZAKOPANEM

Adam Małysz mistrzem Polski
Adam Małysz zdobyt w piątek
w Zakopanem kolejny tytuł mi
strza Polski w skokach
narciarskich. Na dobrze przygoto
wanej Wielkiej Krokwi,
w idealnych warunkach, obrońca
tytułu uzyskał w pierwszej serii
odległość 130,5 m a w drugiej
131,5 m. Drugie miejsce w kon
kursie zajął Wojciech Tajner (126
i 124 m), a trzeci byt 17-letni ju
nior z zakopiańskiej Wisły,
Mateusz Rutkowski (122 i 126 m).
Ponad 60 zawodników z Polski,
Słowacji i Rumunii rywalizowało
w piątek w świątecznym, mi
strzowskim konkursie skoków. Nie
zawiedli kibice - pod Wielką Kro
kwią Zgromadziło się kilka tysięcy widzów. Zawody odbywały się
w zimowej scenerii, przy mroźnej i niemal bezwietrznej pogodzie.
(PAP)

Kariera, wysprzątany
dom i trzydaniowe
obiady nie są
najważniejszą rzeczą
w naszym życiu. Warto
to sobie uświadomić,
zanim będzie za późno,
i znaleźć czas dla siebie
i rodziny.
str. 12
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115 000 podpisów na „tak”!
- Mieszkańcy Pomorza Środkowego zrobili sobie świąteczny prezent,

składając ponad 100 tysięcy podpisów pod inicjatywą powołania
Środkowopomorskiego - ogłosił Eugeniusz Żuber, pełnomocnik Ko
mitetu Inicjatywy Ustawodawczej działającego na rzecz utworzenia
17. województwa. Przypomnijmy: trzeba było zebrać 100 tysięcy pod
pisów, aby obywatelski projekt inicjatywy o powołaniu
Środkowopomorskiego trafił do Sejmu. - Teraz nastał czas prawdy

► Aż buty bolą

parlamentarnej i politycznej. Debata przenosi się na inny poziom Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI

Zrozpaczeni rodzice 34-letnicgo Piotra uważają, że ich syn mógłby żyć, gdyby pomoc nadeszła na czas. Co
dziennie ze Izami oglądają jego fotografie.

dodaje Żuber.
Mirosław Mikietyński, prezydent Koszalina podkreśla, że starań
0 powołanie województwa w żadnym wypadku nie należy traktować
jako walki o stołki. - A/a listach poparcia podpisało się blisko 50 tysię

W grudniowy wieczór słupszczanin zauważył, że w parku obok ratu
sza (od strony ulicy Tuwima) leży
nieprzytomny mężczyzna. Natych
miast wezwał pogotowie. Jednak
dyspozytorka nie wysłała karetki, tyl
ko powiadomiła policję. Poinformo
wała dyżurnego funkcjonariusza, że
w parku jest „leżak”, którego trzeba
sprawdzić, co oznacza pijaka leżą
cego na ulicy w stanie całkowitego
zamroczenia. Jak wynika z nagra
nych taśm, policjanci byli na miejscu
już cztery minuty po wezwaniu. Zobaczyli, że mężczyzna jest w sta

W jakich pantofelkach

wybrać się
na sylwestrowy bal?
str. 12
► Porady

nie agonalnym i nie potrzebuje poli
cji, lecz natychmiastowej pomocy le
karskiej. Wezwali pogotowie i sami
natychmiast przystąpili do reanima
cji - mówi Emilia Adamiec, rzecz

str. 19
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nik słupskiej policji. Lekarz przybył
za poźno, stwierdził tylko zgon.
Zdruzgotani tragedią rodzice 34letniego Piotra K. zastanawiają się,
dlaczego dyspozytorka pogotowia
nie wysłała karetki do ich syna. -
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Ponieważ wszystkie były w tym cza
sie zajęte i w takich przypadkach
korzystamy z pomocy policji. Z na
szej strony nie było zlej woli - za

A

pewnia Mariusz Żukowski, dyrek

Bogatego Gwiazdora

tor słupskiej stacji pogotowia. Oka
zuje się, że na cały powiat słupski
pogotowie ratunkowe dysponuje za
ledwie trzema karetkami: dwoma
wypadkowymi i jedną erką.

oraz
wszelkiej
pomyślności

morderstwo. - Widziałam krew wy
pływającą z jego nosa i ust, miai
mocno wgniecioną skroń, twarz jesz
cze była ciepła - relacjonuje zrozpa
czona matka, którą na miejsce we
zwali policjanci. O tym, że został
prawdopodobnie napadnięty, świad
czy ponadto fakt, że nie miał przy so

bie pieniędzy. - Tego dnia dostał wy

płatę, wziął rachunki i miał je zapła
cić. Jednak były nieuregulowane,
a w kieszeniach miał tylko kilka gro
szy. Ponadto nie miał na szyi złotego
łańcuszka - mówi ojciec Piotra.
Mimo że od tragedii minęły trzy
tygodnie, rodzice nie mogą się po
godzić ze śmiercią syna. - Codzien

nie myślę o nim, chodzę na cmen
tarz i oglądam jego fotografie, to był
taki dobry człowiek, dlaczego tak się
stało? - pytają załamani rodzice.
- Bo mamy za mało karetek powtarza szef słupskiego pogoto
wia. Jeśli ich nie przybędzie, znów
może dojść do podobnego zdarze
nia. Jak się dowiedzieliśmy w Naro
dowym Funduszu Zdrowia, od przy
szłego roku w powiecie słupskim bę
dą jeździły dwie erki i dwie karetki
wypadkowe. - To powinno wystar

czyć, takie same proporcje są
w Trójmieście - mówi Mariusz Szy
mański, rzecznik NFZ w Gdańsku.
PIOTR KAWAŁEK

cy obywateli Koszalina. To najlepszy dowód, że inicjatywa ma wymiar
obywatelski - uważa.
W regionie słupskim zebrano zaledwie 26,5 tysiąca podpisów. - Gdy
by władza nam pomogła, byłoby ich więcej - nie ukrywa Ireneusz
Bijata, zastępca przewodniczącego Komitetu.
W Słupsku trwa ostateczne liczenie i weryfikacja podpisów. Osoby,
które posiadają jeszcze w domu listy z podpisami, proszone są o ich
dostarczenie do słupskiego ratusza, gdzie w niedzielę w godz. 14-16
będą pracować członkowie Komitetu.
HENRYK SOBOLEWSKI, MAZ

EFEKTY ROZMÓW ZWIĄZKOWCÓW PKP Z RZĄDEM

Przybędzie pociągów
Negocjacje przedstawicieli rządu i kolei przyniosły pierwsze rezultaty.
Od 5 stycznia 2004 roku w naszym regionie kursować będzie więcej
pociągów, dotyczy to głównie tych oznaczonych w rozkładzie literą
„F”. Chodzi o połączenie Szczecinek-Słupsk o godz. 21.15 i z powro
tem - o godz. 21.55; Szczecinek - Chojnice o godz. 7.30, 12.30
1 19.40 i z powrotem o godz. 19.40; Tczew-Szczecinek o godz. 10.20
i z powrotem o godz. 20.05.
Przywrócone zostaną także pociągi łączące Kalisz Pomorski ze Star
gardem Szczecińskim (o godz. 4.32 i 17.55) i powrotny ze Stargardu
o godz. 15.55. Uwaga: kursy mają być utrzymane tylko do 31 marca.

(paula)
POLICJA SZUKA ŚWIADKÓW
■ Policjanci proszą o pomoc osoby,
które 3 grudnia ok. godz. 20.40 były
świadkami tragedii w parku
przy słupskim ratuszu (od strony
ul. Tuwima). Telefon anonimowy
848 01 11 lub 997.
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Dziwne jest jednak to, że gdy ka
retkę wezwali policjanci, ta natych
miast zjawiła się na miejscu.
Od czasu pierwszego wezwania po
mocy przez przypadkowego prze
chodnia do czasu jej przyjazdu,
po drugim wezwaniu, minęło zaled
wie kilka minut. Czy to możliwe, że
w ciągu dokładnie sześciu minut ka
retka zdążyła wrócić z interwencji
i dojechać do parku? Według pogo
towia - tak.
Sprawą tajemniczej śmierci
w parku zajęła się policja i prokuratu
ra. Ciało Piotra K„ który osierocił 9letnią córkę, poddano sekcji, jednak
jej wyniki poznamy za kilka tygodni.
Wstępnie lekarz wykluczył udział
osób trzecich. Tymczasem świadko
wie zdarzenia twierdzą, że mężczy
zna został mocno uderzony i spadł
z ławki. Miał siedzieć z innym męż
czyzną, o imieniu Roman, który
po krótkiej rozmowie wstał i bardzo
mocno uderzył Piotra w głowę. Męż
czyzna osunął się na kolana i tak za
stygł do przyjazdu policji. Rodzice
Piotra nie mają złudzeń, że to było
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Będzie lepiej?
icha noc. Ciche, spokojne święta. Nawet pu
bliczne awantury przycichły.
W krajowych serwisach Jedynie wypadki, kolizje,
pożary.
Może moc wigilijnej nocy, wzajemnego przebacze
nia na dłużej poprawi atmosferę nie tylko życia
rodzinnego, ale I społecznego?
Wigilijna wiadomość, że wicepremier Hausner także rząd skłonił
do oszczędzania (mniej wiceministrów, mniej wydatków na podróże służbo
we I telefony) też powinna temu służyć. Zwłaszcza, że mnlel wyda się też
na kancelarie Sejmu I Senatu, na kancelarie prezydenta HP I prezesa Rady
Ministrów, NIK, PIP, NSA I Inne najwyższe urzędy, liczne centralne agendy.
Niespokojnie w świecle. Dziś nam bliskim, bo I tam są też nasi żołnierze;
w Iraku, Afganistanie, na Bałkanach, Bilskim Wschodzie. Tragedię trzęsienia
ziemi I śmierć tysięcy ludzi przeżywa Iran. Dwieście oflar przyniosła eksplo
zja gazu w Chinach, niewiele mniej katastrofa samolotu w Beninie.
Ale są też I ofiary konfliktów - w Pakistanie, w Izraelu I strefie Gazy.
I w Iraku, gdzie w zamachach zginęło trzech kolejnych żołnierzy amerykań
skich, a dwóch rannych żołnierzy polskich trafiło do szpitali. Te ofiary są, bo
człowiek „ciągle powinien być w ofensywie. Poprawiać siebie I świat na mia
rę swoich, nawet najmniejszych możliwości”. Myśl ta Jest uniwersalna I wciąż
aktualna.
RYSZARD BUCZEK

C

Po raz dwunasty

Śledztwo ponownie
przedłużone
Śledztwo w sprawie zabójstwa byłe
go szefa policji Marka Papały prze
dłużono - już po raz dwunasty do czerwca 2004 r. Zarzut współ
udziału w tym zabójstwie postawio
no już Ryszardowi B., gangsterowi
z grupy pruszkowskiej.
- Już po raz dwunasty postępo

wanie zostało przedłużone decyzją
prokuratora generalnego, do 26
czerwca 2004 r. - powiedział prok.
Zbigniew Jaskólski, rzecznik Pro
kuratury Apelacyjnej w Warszawie,
która prowadzi śledztwo w tej spra
wie. Nie chciał wypowiadać się co
do ustaleń śledztwa, które - jak
przyznał - jest „bardzo skompliko
wane”.
Nadinspektor Marek Papała który kilka miesięcy wcześniej prze
stał być komendantem głównym po
licji - został zastrzelony w swym sa
mochodzie 25 czerwca 1998 r. ok.
godz. 22 na parkingu przed swoim
mieszkaniem w Warszawie. Bandy
ta oddał jeden strzał, po czym
uciekł. Martwego Papałę znalazła
żona.
Prasa spekulowała na temat mo
tywów zabójstwa. Policja po kolei
dementowała wątki sugerowane
przez prasę, powołującą się zawsze
na dobrze poinformowane źródła
zbliżone do organów prowadzących
dochodzenie. Media donosiły, że
Papałę miał zabić Ryszard Niem

czyk, gangster z grupy pruszkow
skiej, podejrzany o zabójstwo „Per
shinga”. Niemczyk był już zatrzyma
ny i aresztowany, ale uciekł z zakła
du karnego w Wadowicach.
Jako jednego z możliwych zabój
ców prasa wskazywała też byłego
sowieckiego komandosa Siergieja
S., który przebywa w areszcie
w związku z innymi zabójstwami.
Za pomoc w ujęciu sprawcy wy
znaczono łącznie ponad 200 tys. zł
nagrody. Przez pierwsze kilka dni
po morderstwie na policyjny telefon
zaufania dzwoniło dziennie ok. 500
osób. Jak twierdzi jeden z policjan
tów odbierających te telefony, tylko
30 proc. informacji miało faktyczną
wartość dla prowadzonego śledz
twa.
Śledztwo prowadzi dwóch pro
kuratorów, w tym dotychczasowy
referent sprawy z Prokuratury
Okręgowej. Akta sprawy liczą ok.
60 tomów, przesłuchano kilkuset
świadków, przeprowadzono kilka
dziesiąt ekspertyz, w tym badania
biologiczne, traseologiczne (odci
ski butów) i daktyloskopijne. Cen
tralne Laboratorium Kryminalistyki
przebadało m. in. wszystkie przy
padki
użycia
broni
kalibru
7,62 mm, jakie miały miejsce
w Polsce. Prokuratorzy i policjanci
wykonali kilkanaście eksperymen
tów i kilka wizji lokalnych.
(PAP)

BILANS
■■■osób zmarło z nadM miernego wychłodzeM nia organizmu w okre
sie od 13 października (pierwszy
dzień przymrozków) do 23 grud
nia tego roku. Najwięcej osób
w tym sezonie zimowym zamar
zło w miastach - 30 przypad
ków. Na wsiach - 14. Zdecydo
wana większość ofiar mrozów to
mężczyźni - 52.
Aż 26 to osoby do 55 roku
życia. 15 - powyżej tego wie

ku. Jedna z ofiar nie miało
ukończonego 17 roku życia.
W trzech przypadkach policji
nie udało się ustalić wieku
i tożsamości ofiary mrozu. Jak
wynika z analiz przeprowadzo
nych przez wydział prasowy
Komendy Głównej Policji alko
hol (21 przypadków) oraz bez
domność (18) to najczęstsze
przyczyny śmierci z wychło
dzenia.
(ppa)

W dniu 24 grudnia 2003 r. zmarł nagle
leśniczy Leśnictwa Żydowo

t

sp.

Zbigniew Winnicki

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się 27 grudnia 2003 r.
o godz. 12 w Chociwlu na cmentarzu komunalnym.

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy współczucia
składa
Kierownictwo i Załoga Nadleśnictwa Polanów
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- Jeden żołnierz został ranny
w rękę, a drugi w podudzie. Ich stan
jest stabilny, choć poważny. Obaj
zostali opatrzeni w szpitalu w obozie
Babilon. Będą kontynuować lecze
nie w szpitalu wojskowym w Bagda
dzie - powiedział płk Zdzisław
Gnatowskl, rzecznik prasowy szefa
Sztabu Generalnego Wojska Pol
skiego (SG WP).
Ranni to starszy szeregowy Łu
kasz Wojciechowski z 10. brygady
kawalerii pancernej w Świętoszowie
oraz starszy kapral Włodzimierz
Wysocki z 4. pułku przeciwlotnicze
go w Czerwieńsku. Obaj żołnierze
służą w Iraku w 1. międzynarodowej
brygadowej grupie taktycznej, która
została sformowana na bazie 12.
Brygady
Zmechanizowanej ze
Szczecina. St. kapral Włodzimierz
Wysoki zostanie przetransportowa
ny do Polski. Drugi z żołnierzy zo
stanie w szpitalu do czasu zakoń
czenia specjalistycznych badań.
Do incydentu doszło przedwczo
raj o godz. 22.30 (czasu warszaw
skiego). 20-osobowy patrol polskich
żołnierzy wracał po zakończonej misji
do bazy w Hilli. W pobliżu miejscowo
ści Mahawil, 6 kilometrów przed obo
zem Babilon, jeden z czterech samo
chodów, którymi jechał patrol, wjechał
na zdalnie sterowany ładunek wybu
chowy. Ładunek eksplodował, a jed
nocześnie z pobliskich zarośli oddano
w kierunku pojazdów jeden strzał
z ręcznego granatnika przeciwpan
cernego RPG. Pocisk chybił celu.
Okazało się jednak, że wybuch ła
dunku ranił dwóch żołnierzy.
Jak mówi pułkownik Marian Kołacińskł, dowódca 12. Brygady
Zmechanizowanej ze Szczecina,
doszło do regularnej bitwy. Do pol
skich żołnierzy strzelano także
z broni maszynowej. Natychmiast
na miejsce została ściągnięta grupa
szybkiego reagowania. Sytuację
udało się uratować, ale sprawców
ataku nie zatrzymano.
Rannych
odtransportowano
do obozu Babilon, a potem do szpi-

tala w Bagdadzie. Tuż po przewie
zieniu do ich do bazy w Babilonie
byli operowani przez polskich leka
rzy. Operacje trwały kilka godzin.
Najgorzej czuje się żołnierz ranny
w brzuch i podudzie. Jego stan jest
poważny, ale jego życiu nie zagraża
niebezpieczeństwo. Podobnie nic
nie grozi drugiemu z żołnierzy. Re
jon ataku jest skrupulatnie spraw
dzany przez polskie i amerykańskie
śmigłowce.
W pobliżu Mahawil znajduje się
jeden z wielu dawnych arsenałów
armii Saddama Husajna. Polscy sa
perzy od dłuższego czasu rozbraja
ją i wysadzają stare pociski artyleryj
skie, niewybuchy.
To drugi przypadek, kiedy w oko
licach Mahavil, podczas patrolu
związanego z zadaniami saperskimi

TOMASZ ŻUKOWSKI
socjolog

Rok oceniamy
raczej niedobrze
- Czy potrafi pan sobie wyobra
zić, o czym Polacy rozmawiali
podczas wigilijnej kolacji?
- Myślę, że głównie o sprawach
rodzinnych. O tym, kto kogo dawno
widział, kto jak się czuje. Pewnie
o tym. To wynika trochę z natury sa
mych świąt.
- Ale są także tematy wspólne dla
nas wszystkich - tzw. życie pu
bliczne. Zwykle żelazny temat ta
kich rozmów to polityka. Polacy
to naród rozpolitykowany.
- Pewnie tak, ale nie sądzę, że
na pierwszym miejscu, może nawet
przy wielu rodzinach w ogóle nie.
Generalnie zgadzam się, że o poli
tyce rozmawiamy w ciągu świąt,
choć niekoniecznie w Wigilię. Tro
chę o polityce się porozmawia.
- Ale tylko trochę. Czy to znaczy,
że poczucie uczestnictwa w poli
tyce wygasa i tak naprawdę wy
daje nam się, że obserwujemy tyl
ko show?
- Nie. Święta to są dni rodzinne;
poświęcone głównie rodzinie. To
jest także ważne wydarzenie religij
ne. Polityka wtedy schodzi na dal
szy plan, ale pewnie też będzie
obecna.
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- Tak majstrują przy dzieleniu

zostali ranni polscy żołnierze. 12
grudnia dwóch saperów zostało ran
nych także na skutek wybuchu
umieszczonego na drodze zdalnie
zdetonowanego ładunku.
W ciągu ostatnich miesięcy do
szło do kilku ataków na polskie kon
woje. Najbardziej tragiczny, w któ
rym zginął polski żołnierz - major
Hieronim Kupczyk z 12. Dywizji
Zmechanizowanej ze Szczecina,
zdarzył się 6 listopada. Ostrzelano
wtedy konwój z 16 żołnierzami, któ
ry wracał z amerykańskiej bazy Do
gwood do Obozu Babilon.
20 listopada ładunek wybuchowy
eksplodował obok samochodu jadą
cego w polskim konwoju wojsko
wym z Bagdadu do Babilonu. W sa
mochodzie wyleciały szyby, ale ni
komu nic się nie stało.
<pap)

pieniędzy na służbę zdrowia,
że sami się już w tym wszyst
kim pogubili. Prezes Narodo
wego
Funduszu
Zdrowia
przed kamerami telewizji po
twierdził, że pieniędzy jest ma
to i większość szpitali będzie
leczyło u chorego tylko jedną
chorobę. Jeśli będzie to cu
krzyca i choroba serca, to wy
biorą tę drugą, której leczenie
kosztuje więcej. Wypowiadali
się też lekarze, którzy takiej
wersji nawet nie przyjmują
do wiadomości. Godzinę póź
niej mogliśmy wysłuchać wy
powiedzi ministra zdrowia. Za
przeczyI podany informacjom.
Komu wierzyć? Chyba żadne
mu, bo oni już dawno przestali
odpowiadać za swoje słowa
i za właściwą opiekę zdrowot
ną.
(łR)
■ Czytelnik z Koszalina:
- Kilka dni temu szczeciński

taksówkarz
broniąc
się
przed napastnikami, jednego
z nich dźgnął nożem. Sam
uszedł z życiem, ale będzie od
powiadał
przed
sądem
za przekroczenie granicy obro
ny koniecznej. Nie długo trze
ba było czekać na potwierdze
nie absurdalnych przepisów
polskiego prawa. Właśnie do
wiedzieliśmy się, że dwóch
bardzo młodych ludzi zamor
dowało innego taksówkarza
pod Szczecinom. Temu nie
udało się obronić, nie przekro
czył granicy obrony, więc nie
żyje. W tym pierwszym przy
padku ciekawe jest czy zranio
ny bandyta, czy broniący się
i pobity taksówkarz dostanie
większy wyrok. Wypadałoby
się zapytać, ale nikt tego nie
wytłumaczy, gdzie jest ta grani
ca obrony koniecznej?
(‘8)

RR * *3* się

liczby podajemy za PAP

Fot. PIOTR LICHOTA
Multilotek - 23.12.2003

Pułkownik Marian Kolaciński, dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej
odczytuje oświadczenie w sprawie ataku na polskich żołnierzy.
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Dwóch polskich żołnierzy zostało wczoraj po północy rannych w Iraku.
Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Żołnierze zostali przewiezieni
do amerykańskiego szpitala wojskowego w Bagdadzie.

KIEROWNICY DZIAŁÓW:

Redaktorzy prowadzący
Beata
JANKOWSKA

PROSTO Z MOSTU

- A na tym dalszym planie, Jak bę
dzie wyglądała?
- Pewnie będzie podobna do te
go, jakie są nastroje, czyli general
nie będzie się o tej polityce, o polity
kach mówić nie najlepiej. A sprawy,
o których się będzie mówiło, to te
które teraz mamy na co dzień, czyli
które są najważniejsze dla ludzi.
- Czyli to przewartościowanie,
przesunięcie wahadła polityczne
go w prawo...
- To też.
- Afery?
- Pewnie też się pojawią na za
sadzie jakiegoś żartu z polityków.
Na pewno będzie się mówiło o przy
szłym roku, ale to bliżej sylwestra,
podczas składania sobie życzeń,
żeby nie było gorzej. Na pewno bę
dzie się mówiło o tym, o czym mó
wiło się w mediach - pewnie o służ
bie zdrowia, o tym, czy będziemy
mieli w przyszłym roku zakontrakto
wane usługi i pewnie jeszcze jakiś
innych kwestiach..
- A gdyby ktoś chciał popuścić
pasa po kolejnym obfitym posiłku
I oświadczyć, ja to mam nadzieję,
że afery zostaną wyjaśnione. To
czy zostanie wyśmiany, czy wzięty
poważnie?
- Jedni zaczną się śmiać, inni
powiedzą, że dobrze by było, a ktoś
trzeci - no wiesz, żeby ich chociaż
mniej było.
- A kiedy zaczniemy podsumowy
wać ten 2003, to wg pana zosta
nie uznany za dobry rok?
- Taki sobie. Większość ludzi
nie powie, że był to rok bardzo bo-
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Koncern Wydawniczy .FORUM’ Sp. z o. o.
75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24
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bry. To jeszcze zależy, bo proszę
pamiętać - zawsze oceniamy rok
przez pryzmat naszych osobistych
doświadczeń. Jeśli ktoś w ciągu ro
ku nie chorował, miał pracę...
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36
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Multilotek - 24.12.2003

- Wygrał w totka.
- Tych jest najmniej. Ale więk
szość ludzi będzie oceniać rok
przez pryzmat własnych doświad
czeń. Jeśli chodzi o ocenę tego,
co się działo w życiu publicznym,
nie sądzę, aby ten rok został
uznany za bardzo dobry albo na
wet za dobry. Pewnie za taki sobie
i raczej bardziej z tych złych, gor
szych niż lepszych w ostatnich la
tach.
- A jeśli chcielibyśmy się cieszyć,
to cieszylibyśmy się z osiągnięć
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w polityce międzynarodowej, z te
go, że mamy swoją strefę stabili
zacyjną w Iraku - niektórzy mó
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wią - okupacyjną? Z tego, że
przesądziliśmy nasze wstąpienie
do UE? Czy takimi rzeczami też
w czasie świąt zajmowali się Po
lacy?
- To zależy jak kto. Ale w ogóle
to Polacy o tym myślą, rozmawiają.
I sądzę, że jeśli mieliby robić bilans
tego roku, to polityka zagraniczna
byłaby w nim - wedle ich opinii bardziej na plusie niż wewnętrzne

K

sprawy.
- Wewnętrzne sprawy to kompro
mitacja.
- No dobrze nie jest i ludzie też
to tak odbierają. Wszystkie badania
to pokazują.
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Spokojne Boże Narodzenie

SłOClka g>os Pomorza
fortunka

...i po świętach

Prezentujemy laureatów
Pani Zofia Obara z Korzybia

Tak spokojnych świąt w regionie dawno nie było . Policjanci i strażacy interweniowali zaledwie
kilka razy. Za to pełne ręce roboty mieli lekarze i przychodnie pełniące pomoc doraźną.

Od wielu lat czyta „Głos Pomorza” i uczestniczy (
w kolejnych loteriach. Tuż przed świętami wygrała ze
staw słodyczy. Po tę nagrodę przyjechała z wnukiem i
Grzesiem i z dumą pochwaliła się, że jest babcią sied-1
miu wnuków i siedmiu wnuczek, ma też prawnuczkę!

Tam było widać, jak inten
sywnie niektórzy się przygoto
wywali do Bożego Narodzenia.
W samą Wigilię do przychodni
przy alei Wojska Polskiego
w Słupsku przychodziły kobiety
z bólem za mostkiem i z dolegli
wościami serca - tak dały o so
bie znać przedświąteczne przy
gotowania i nerwy. Po północy
i w następne dni świąt zaczęli
się zjawiać cierpiący na dolegli
wości żołądkowe i uskarżający
się na problemy z woreczkiem

i prawnuka. - Cieszę się, że wygrałam, a słodyczami f

obdzielę całą gromadkę. Ja oczywiście będę grała da- ]
lej, bo kto wie, może wygram większą nagrodę - po- j
wiedziała z nadzieją pani Zofia.
Mamy nadzieję, że tym, do których los nie I--------------------- -----------uśmiechnął się do tej pory, szczęście dopisze w najbliższych dniach lub
w nowym roku. Nadal, poza zestawami słodyczy, można wygrać też pienią
dze: 20 000,10 000, 5 000 i 2 000 zł.
(tg)
Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI

Pożar w Nowej Wsi Człuchowskiej

Spłonęło mieszkanie

żółciowym. Bigosy, tłuste gorące
mięsa i grzybki nie wszystkim
wyszły na zdrowie.
Podobnie było w Miastku. Po
gotowie ratunkowe w czasie
świąt wyjeżdżało kilkakrotnie
do dzieci skarżących się na bóle
brzucha. W czasie świąt w mia
steckim szpitalu na świat przy
szło czworo dzieci, w tym dwoje

Wczoraj około godziny 10 wybuchł pożar
w budynku mieszkalnym w Nowej Wsi
Człuchowskiej w gminie Przechlewo.
Dzięki szybkiej interwencji strażaków
obiekt udało się uratować. Jednak sie
dem osób, w tym pięcioro dzieci, zostało
bez dachu nad głową.

w samą Wigilię.

Wierni postnej tradycji
Z naszej sondy wynika, że
na stołach większości mieszkań
ców regionu w Wigilię królowały
pierogi i ryby, chociaż Kościół
pozwolił jeść mięso. - Co to
za Wigilia z mięsem? - mówi
słupszczanka pani Aneta. - Cała

radość, że można się najeść pie
rogów i uszek, których codzien
nie się nie robi. Ale panią Matyl
dę, która przyjechała z mężem z
Niemiec na święta do rodziców
do Słupska, zdziwiło mięso
na stole. - W Niemczech robi
łam pieczony drób - mówi pani

W kościołach, jak co roku, na pa
sterkach były tłumy. Najwięcej
wiernych spotkało się w kościele
Mariackim w Słupsku.
Po
wieczerzy
wigilijnej
słupszczanie jak co roku tłumnie
ruszyli na pasterkę. Wiernycłi
nie wystraszyły sygnały o zagro
żeniu terrorystycznym, co posta
wiło służby bezpieczeństwa
na czas świąt w stan gotowości.
Wierni, którzy jednak pozostali
w domach, mogli wysłuchać
mszy w Radiu Słupsk, które
po raz pierwszy transmitowało
na żywo pasterkę z kościoła św.

Spacery w deszczu

smakował w uszkach i piero
gach i nie domagał się mięsa.
Teraz się zdziwiliśmy, kiedy zo
baczyliśmy pieczoną kaczkę.
Nie wiedzieliśmy, że można jeść

Deszczowa
pogoda
nie
sprzyjała przechadzkom. Jednak
znalazło się wielu amatorów

mięso w Wigilię.

świątecznego spaceru. Można

Minister będzie kopał
ŁEBA. Adam Giersz (podse
kretarz stanu w Ministerstwie Edu
kacji Narodowej i Sportu) zapo
wiedział przyjazd do Łeby ze swo
ją drużyną z Trójmiasta, która
wystąpi w szkolnej hali. Jutro (nie
dziela) o godz. 15 rozpocznie się
tam turniej piłkarski. Przeciwnika
mi ekipy pod nazwą Team Giersza
będą: Lemat-Zatorze Lębork, AB
Łeba i Pingwin - Ricardo Lębork.
Zespoły grać będą w sześciooso

wnętrze budynku. Dom był bardzo
stary, z muru pruskiego - mówi An
W pierwszy dzień świąt wiele osób udało się na rodzinne spacery. Nie

drzej Krawczyk, sąsiad pogorzel
ców. - Pożar wybuchł w czasie

mszy świętej,

tylko dzieci cieszyły się z resztek śniegu.

Przechlewa Mirosław Maszczak. -

Na pewno mieszkanie odbudujemy
za pieniądze gminne oraz przy po
mocy sąsiadów. Dyrektor tartaku
w Nowej Wsi już obiecał nam drew
no, a najbliżej mieszkający sąsiad
zabezpieczył dach budynku własną
dachówką.
Przyczyna pożaru na razie nie
jest znana. Wstępnie przypuszcza
się, że ogień wybuchł w wyniku
zwarcia instalacji elektrycznej lub
zaprószenia ognia podczas palenia
w piecyku.

(kor)

kiedy większość

Jana Kantego.

Matylda. - W Polsce mąż za

NA SPORTOWO

W mieszkaniu przebywała bab
cia z zięciem i jego pięciorgiem
dzieci. Na szczęście nic się nikomu
nie stało, bo wszyscy zdążyli w porę
wyjść z budynku. W akcji gaśniczej
brały udział dwa wozy bojowe
Ochotniczej Straży Pożarnej z Prze
chlewa i jeden z PSP w Człuchowie.
Spaliło się jedno pomieszczenie,
część stropu dachowego i dachu.
- Praktycznie wypalone jest cale

mieszkańców była w kościele.
Na szczęście strażacy bardzo szyb
ko się sprawili. Przyjechali błyska
wicznie. Praktycznie po pól godzinie
było już po pożarze.
- Pogorzelców umieściliśmy
na razie w świetlicy wiejskiej,
a w poniedziałek będziemy szukać
dalszych rozwiązań - obiecuje wójt

ich było spotkać w Ustce,
na promenadzie i na plaży. Jesz
cze w Wigilię dzieci cieszyły się
śniegiem i snuły plany zabaw
na dwa kolejne dni. Ocieplenie,
które przyniosło ze sobą wyższą
temperaturę i mżący deszcz, po

krzyżowało plany. Nie wszyscy
się tym zrażali, lepiąc z mokrego
śniegu bałwany. Chlapa unie

ZDARZENIA I WYPADKI

Łap z nami

możliwiła jednak zjazdy na san
kach.

(law, kor)
Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI

Odwiedziliśmy rodzinę pogorzelców ze Skarszewa w gminie Dębnica Kaszubska

SŁUPSK. Policja szuka samo
chodu skradzionego w noc wigilijną
z ul. Jodłowej. To Volkswagen golf,
numer rejestracyjny SEMD
tość pojazdu — 12 tys. zł.

86. War

STARNICE (gm. Dębnica Ka
szubska). W pierwszym dniu
świąt włamywacz wyważył drzwi
domu, skąd zabrał wkład komin
kowy i komodę. Straty wynoszą
8,5 tys. zł.

Potrącił kobietę
Włamywacze grasowali

Bez choinki, ale razem

SŁUPSK. W nocy z 24 na 25
grudnia złodziej włamał się przez wy
bitą szybę do mieszkania przy ul. Ba
torego. Skradł laptopa i 60 męskich
zegarków. Poszkodowany, obywatel
Niemiec, szacuje wartość przedmio
tów na około 19 tys. zl.
SŁUPSK. Tej samej nocy nie
znany sprawca wszedł przez balkon
do mieszkania przy ul. Budzyńskie
go. Korzystając z nieobecności do
mowników ukradł 40 euro, 1500 zł
i srebrną biżuterię.
WŁYNKÓWKO.

bowych składach.

SŁUPSK.
Krótką przerwę
świąteczną mieli koszykarze Czar
nych. Dzisiaj (27 grudnia) pod
opieczni Tadeusza Aleksandro
wicza rozpoczną zajęcia. Jutro
słupska drużyna wyjedzie do Byd

połowy XIX wieku.
GM. CZŁUCHÓW.

do szpitala.

(law)

Płonące auto
CZŁUCHÓW. Przy ul. Szczeciń
skiej zapalił się samochód seat.
Spłonęła komora silnika, straty - 3
tys. zł.

Nieznany

sprawca włamał się do domku letni
skowego. Jego łupem padł zabytko
wy niesprawny pistolet z pierwszej

Czarni w Bydgoszczy

KOMNINO (gm. Główczyce). 25
grudnia kierujący nissanem obywa
tel Niemiec potrącił kobietę, wycho
dzącą ze stojącego auta. Kobieta
z obrażeniami kręgosłupa trafiła

Nieznany

włamywacz skradł z jednego
z wiejskich domów komputer, lornet
ki oraz trzy sztuki broni myśliwskiej.

Pożar piwnicy
DEBRZNO. Zaprószenie ognia
było najprawdopodobniej przyczyną
pożaru piwnicy w budynku wieloro
dzinnym przy ul. Wojska Polskiego.
Straty oszacowano na 2 tys. zł.

(ram)

goszczy. W niedzielę rozegra me- |
cz z bydgoską drużyną Ostromecko Astoria, a w poniedziałek - j
z inowrocławskim zespołem Noteć
Detal Met.
Ostatnio w Bydgoszczy nastąpi
ło sporo zmian kadrowych. Od pro
wadzenia zespołu odsunięto Alek
sandra Krutikowa. Podziękowano
niektórym graczom. Ster szkolenio
wy przejął Wojciech Krajewski,
który prowadził Kotwicę Kołobrzeg.
Zmiany szykują się także w Czar
nych. W słupskich szeregach nie
zagra Amerykanin Sean Kennedy.
Podstawowy rozgrywający wyje
chał na święta do Stanów Zjedno
czonych i tam ma czekać na decy
zję, czy ma wracać do Słupska
po Nowym Roku. W tym czasie
na tej pozycji ma być testowany in
ny zawodnik z amerykańskim
paszportem. - Na razie nie chcę

ujawniać nazwisk nowych koszyka
rzy, bo konkurencja czuwa - po
wiedział Andrzej Twardowski,
prezes Zarządu STK SSA Czarni. -

W sobotę ma pojawić się Litwin,
który przewidziany jest na pozycję
trzy lub cztery.
(fen)

Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI

Wymarzonym prezentem gwiazdkowym dla pogorzelców ze Skarszewa byłby nowy dom.
Rodzina Tetzlaffów zasiadła do tegorocz
nej wieczerzy wigilijnej bez choinki, bo
wszystkie ozdoby stracili w pożarze swo
jego domu. - Te święta mieliśmy skrom
niejsze od innych, ale najważniejsze, że
spędziliśmy je razem - podkreślają.
O rodzinie Tetzlaffów pisaliśmy
w sierpniu, gdy w pożarze domu
stracili cały dobytek. Nadleśnictwo
przyznało im lokal zastępczy. Jed
nak rodzina nie przyjęła go z uwagi
na warunki. Woleli włamać się
do opuszczonej starej szkoły, znaj
dującej się zaledwie kilkaset me
trów od zgliszczy ich domu. Dzięki
pomocy ofiarodawców udało się im
urządzić i umeblować mieszkanie.
Tetzlaffów
odwiedziliśmy
dzień przed świętami. Budynek,

w którym mieszkają, był wy
sprzątany i przygotowany na Bo
że Narodzenie. Z kuchni unosiły

obiecał, że coś nam załatwi jesienią, lecz do tej pory nic nie
zrobił w sprawie prądu.

się zapachy wigilijnych potraw. -

Pogorzelcy w opuszczonej
szkole będą mieszkać przynaj
mniej do wiosny. Gdy skończy

Całe święta spędzamy w domu mówią pogorzelcy. - Może od
wiedzi nas ktoś z rodziny. Będzie
skromniej niż w latach poprzed
nich. Będzie barszczyk i pierogi,
wszystko tak, jak nakazuje trady
cja. Zabraknie jedynie choinki.
Mieszkanie, które zajmują Tetzlaffowie, ogrzewane jest pieca
mi, lecz brakuje tam prądu. Ener
gia elektryczna podłączona jest
od sąsiada. - Tak będzie tylko
do początku stycznia - mówi Zbi
gniew Tetzlaff. - Później nie bę

dziemy już brali prądu od sąsia
da. Wóit Dębnicy Kaszubskiej

się okres ochronny, zostaną
prawdopodobnie eksmitowani. -

Jeszcze nie wiemy, co będzie
dalej - dodają Tetzlaffowie. Nadleśnictwo na pewno nie po
zwoli nam tu być. Nie odbuduje
my naszego domu, bo nas na to
nie będzie stać. Mamy pięcioro
dzieci i utrzymujemy się tylko
z jednej pensji. Najmłodsza cór
ka jest ciężko chora i dużo pie
niędzy wydajemy na jej lecze
nie.
TOMASZ CZEŚCIK

Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI
Wigilię drogi były jeszcze bardzo śliskie. Na szczęście temu kierowcy
ciężarówki - która na trasie Dębnica Kaszubska-Słupsk - wpadła w po

W

ślizg i zsunęła się do rowu, nic się nie stało.
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WATYKAN

przyroda.

Pokoj
obowiązkiem

Kilka tysięcy ofiar trzęsienia ziemi

Zamach na drodze

Kataklizm w Iranie

Papież Jan Paweł II w dzień Bożego
Narodzenia, w południe, wygłosił
z centralnej loggi bazyliki watykań
skiej tradycyjne świąteczne orędzie
i udzielił „miastu i światu” („Urbi et
orbi“) uroczystego błogosławieństwa.

Silne trzęsienie ziemi nawiedziło
w piątek rano miasto Barn w połu
dniowo-wschodnim Iranie, zabijając
co najmniej 4 tysiące ludzi - poinfor
mowała w piątek państwowa telewi
zja irańska. Około 30 tys. osób zo
stało rannych.

Jan Paweł II w orędziu bożonaro
dzeniowym podkreślił, że „pokój, któ
ry jest trudny do osiągnięcia, ale moż
liwy, jest obowiązkiem".
Z okazji świąt papież tradycyjnie
złożył też życzenia w kilkudziesięciu
językach świata, pozdrawiając wier
nych, zebranych na placu przed bazy
liką watykańską oraz tych, którzy słu
chają go za pośrednictwem radia i te
lewizji. Składając świąteczne życzenia
Polakom powiedział: „+Dziś się naro
dził Chrystus Pan, Zbawiciel+. To ra
dosne orędzie głoszę moim Rodakom
i życzę, aby było ono dla wszystkich
źródłem radości, pokoju i nadziei. We
sołych, błogosławionych Świąt!".

„To tylko wstępne obliczenia” podano w komunikacie. W prowin
cji Kerman, w której położone jest
Barn ogłoszono trzydniową żało
bę.
Według telewizji, w Barn zawa
liło się około 60 procent budyn
ków. Położone około tysiąca kilo
metrów na południowy wschód od
Teheranu miasto znane jest jako
atrakcja turystyczna. Przez Barn
przechodził historyczny Jedwabny
Szlak.
„Jest wielu zabitych i rannych
w (mieście) Barn i czyni się

wszystko, by ich wydobyć. Są tam
wielkie szkody” - oświadczył gu
bernator prowincji Kerman, Mo
hammad Ali Karimi.
Według niego, wstrząs znisz
czył znaczną część zabytkowej
cytadeli w Barn. Według państwo
wej telewizji, mogła się ona zawa
lić w całości.
Jak podały państwowe media
irańskie, dwa spośród szpitali
w Barn są zburzone, a pozostałe
przepełnione. Rannych przewozi się
do innych miast. Media powtarzają
apel o oddawanie krwi dla rannych.
Według świadków, droga do li
czącego około 200 tysięcy miesz
kańców Barn zatłoczona jest ka
retkami i ludźmi, próbującymi do
trzeć do swoich najbliższych.
Wstrząs nastąpił około godziny
5.30 rano czasu lokalnego, gdy
większość mieszkańców Barn

jeszcze spała. Piątek jest w kra
jach muzułmańskich dniem świą
tecznym.
Jak wynika z pomiarów amery
kańskiej państwowej Służby Geo
logicznej (U.S. Geological Su
rvey), trzęsienie miało siłę 6,7
stopni w skali Richtera. Jego epi
centrum znajdowało się 980 kilo
metrów na południowy wschód od
Teheranu.
Zagrożenie sejsmiczne na ob
szarze całego Iranu jest stałe i du
że. W czerwcu ubiegłego roku
wstrząs o sile 6,3 stopni w skali
Richtera w północnej części kraju
uśmiercił co najmniej 229 osób.
Prawdziwy kataklizm nawiedził
w 1990 roku północno-zachodni
Iran, zabijając około 35 tysięcy lu
dzi. Sejsmografy odnotowały wów
czas 7,7 stopni w skali Richtera.
(PAP)

Zło dewastuje świat
Papież w orędziu na Boże Narodze
nie zaapelował, aby na ziemi nie było
„zła, rozdzierającego ludzkość u począt
ków trzeciego tysiąclecia, wojen i zbroj
nych konfliktów, które dewastują całe
regiony świata; plagi terroryzmu i tylu in
nych form przemocy, których ofiarami
padają osoby słabe i bezbronne".
Jan Paweł II wezwał, by nie ulegać
uczuciu „zniechęcenia na drogach
wiodących do pokoju, który jest trudny
do osiągnięcia, ale możliwy, a zatem
jest obowiązkiem”. Podkreślił, że na
drogę pokoju „trzeba wchodzić bez
zwłocznie zawsze i wszędzie”, a
przede wszystkim w Ziemi Świętej,

AFRYKA. 22 osoby przeżyły katastrofę

Boeing runął do motza

Papież mówił też o „czułości i na
dziei", oraz o „przemożnym pragnie
niu bliskości i pokoju”, jakie wzbudza
w sercu człowieka orędzie Bożego
Narodzenia. Dodał, że „szopka i cho
inka to cenne symbole, które przeka
zują czasom prawdziwy sens Świąt
Bożego Narodzenia".
„Na progu szopki kontemplujemy j
Tego, który z miłości do człowieka
ogołocił się z chwały Bożej i stał się
ubogi. Stojąca obok szopki świątecz
na choinka mieniąca się światłem
lampek przypomina nam, że wraz i
z narodzeniem Jezusa na nowo za- i
kwita drzewo życia na pustyni ludzko
ści" - przypomniał Jan Paweł II.

i
Ponad sto osób zginęło w czwartek
w katastrofie pasażerskiego Boeinga
j 727, który runął do morza wkrótce po
i starcie z miasta Kotonu w Beninie
i w równikowej strefie Afryki Zachod
niej - poinformowały w piątek władze.

nowany z powodu niesłusznych oskar- !
Maszyna leciała ze stolicy Gwi
żeń podobnych do tych, jakie skiero
nei Konakry do Bejrutu, z plano
wano przeciwko Jezusowi i podobnie
wymi międzylądowaniami w stoli
jak Mistrz, zmarł przebaczając swoim
cy Sierra Leone Freetown i w Ko
zabójcom” - powiedział Jan Pbwełll.
tonu. Właścicielem Boeinga 727 trzysilnikowego odrzutowca, od
(PAP)
dawna wycofanego z użytku przez

Muzułmański premier Malezji Ab
dullah Badawi złożył życzenia chrze
ścijanom z okazji świąt Bożego Na
rodzenia. To pierwszy tego typu
przypadek w zamieszkanej głównie
przez muzułmanów Malezji - podał
w czwartek serwis BBC.
1500 chrześcijan, którzy mieszkają
w Malezji, otrzymało przed świętami
kartkę od premiera z życzeniami. Nie
ma na niej wprawdzie bezpośredniej
wzmianki o Bożym Narodzeniu, ale
znajdują się tam życzenia pokoju, mi
łości, szczęścia, jedności. Na awersie
kartki jest rysunek, na którym Malezyjczycy różnych ras oraz religii trzymają
się za ręce i tańczą.
Badawi został premierem Malezji
dwa miesiące temu. Mimo że jest gorli
wym muzułmaninem, za jedno z najważ
niejszych zadań uznał doprowadzenie
do poprawy stosunków pomiędzy wy
znawcami różnych religii zamieszkują
cymi Malezję.
Wcześniej w ubiegłym tygodniu
USA umieściły Malezję na liście kra
jów, w których występuje dyskrymina
cja religijna.
(PAP)

(PAP)

Cudem uszedł z życiem
Kadr z telewizji - ocaleni pasażerowie samolotu Boeing 727.

Po raz pierwszy
dla chrześcijan

głosowaniu powszechnym. Zdaniem
opozycji, rzeczywistym motywem re
formy jest zapewnienie utrzymania
władzy przez otoczenie prezydenta
Leonida Kuczmy po zapowiedzianych
na przyszły rok wyborach nowego
szefa państwa.
Według ostatnich sondaży 86,5
proc. Ukraińców chce, aby wybory
prezydenta, tak jak dotychczas, odby
wały się w głosowaniu powszechnym.
W środę przedstawiciele proprezydenckich klubów zebrali się w tylnej
części sali obrad parlamentu i głosu
jąc na stojąco poprzez podniesienie
rąk przyjęli projekt reformy w pierw
szym czytaniu. W opinii opozycji gło
sowanie odbyło się z naruszeniem
procedur, ponadto, jak powiedziała
była wicepremier Julia Tymoszenko,
sfałszowano wyniki, gdyż na sali było
zaledwie nieco ponad stu deputowa
nych, a podano, że za przyjęciem re
formy opowiedziało się 276 (przy wy
maganym minimum 226 głosów).

PAKISTAN. Zamach na prezydenta Penreza Musharrafa

Wspomnienie św. Szczepana

MALEZJA

Proszą świat o pomoc

Opozycja od kilku dni blokuje ob
rady w proteście przeciwko działa
niom deputowanych z proprezydenckiej większości.
O swojej decyzji przedstawiciele
opozycyjnych klubów poinformowali
w czwartek w trakcie spotkania w bu
dynku parlamentu z ambasadorami
14 państw, w tym Włoch, Niemiec,
USA i Japonii.
Trybunę parlamentarną opozycja
zablokowała we wtorek, aby nie do
puścić do przyjęcia w pierwszym czy
taniu projektu tzw. reformy konstytu
cyjnej, której rezultatem ma być wy
bieranie prezydenta państwa przez
parlament, a nie przez obywateli w

Czułość I nadzieja

pierwszym uczniem Chrystusa, który
przelał za Niego krew. Został ukamie

UKRAINA. Zamieszanie w parlamencie

Przedstawiciele trzech opozycyjnych
klubów w Radzie Najwyższej (parla
mencie)
Ukrainy zwrócili
się
w czwartek z prośbą do Zgromadzę
nla Parlamentarnego Rady Europy
o zwołanie w trybie pilnym debaty
na temat sytuacji w ukraińskim par
lamencie.

gdzie narodził się Chrystus.

W drugi dzień świąt papież spotkał
się z wiernymi na południowej modli
twie Anioł Pański. W przemówieniu
wygłoszonym z okna Pałacu Apostołskiego papież przypomniał postać św.
Szczepana. „Święty Szczepan był

A

Fot. PAP
merykańscy żołnierze oglądają minibus, zniszczony w eksplozji ładunku
wybuchowego, podłożonego na trasie przejazdu patrolu wojskowego w
Bagdadzie w środę. W ataku zginęły dwie osoby, a dwie kolejne zostały ranne.

renomowane zachodnie towarzy
stwa lotnicze - była należąca do
dwóch Libańczyków spółka Union
Transport Africaines (jak podaje
Reuters) lub United Transit Airli
nes (według agencji AP).
Większość pasażerów stano
wili Libańczycy, lecący do Bejrutu

na święta. W piątek rano minister
spraw zagranicznych Libanu Jean
Obeid przyleciał do Kotonu czarte
rowym samolotem, który ma za
brać ciała zabitych i tych, którzy
przeżyli. Samolotem przybyła rów
nież libańska ekipa nurków, którzy
wezmą udział w pracach poszuki
wawczych wokół wraku samolotu.
„Liczba zabitych wynosi 111,
zaś 22 osoby przeżyły katastrofę”
- powiedziała Obeidowi minister
zdrowia Beninu, Celine Segnon.
Na razie nie wiadomo dokład
nie, ile osób było na pokładzie.
Władze lotniska w Kotonu podały,
że samolot mógł zabierać maksy
malnie 141 pasażerów i członków
załogi.
W Kotonu do samolotu wsiadło
63 osób - podał zarząd lotniska.
Poza czterema, wszyscy byli Li-

bańczykami, wyjeżdżającymi do
Bejrutu na święta. W wielu pań
stwach Afryki istnieją dość liczne
wspólnoty Libańczyków, odgrywa
jących znaczną rolę w lokalnym j

Prezydent Pakistanu Pervez Mushar
raf po raz kolejny cudem uniknął
śmierci. W czwartek rano, na trasie
przejazdu szefa państwa przez Ra
walpindi, eksplodował samochód-pułapka. Zginęło co najmniej 14
osób, kilkanaście zostało rannych ani prezydent ani nikt z jego otocze
nia nie ucierpiał.

życiu gospodarczym.
Władze policyjne w Konakry
poinformowały, że samolot zabrał
stamtąd 31 pasażerów, w tym 19 i
Gwinejczyków.
Według pracowników portu lot
niczego w Kotonu, samolot miał i

Z informacji agencyjnych wynika,
że uszkodzone zostały trzy samocho
dy z prezydenckiego konwoju. Naocz
ni świadkowie podawali, iż ucierpiał
pojazd, którym podróżował sam pre
zydent lub też samochód, jadący jako
ostatni w prezydenckiej kolumnie. Pa
problemy z wciągnięciem podwo
kistański minister informacji, szejk Ra
zia po starcie. Uderzył w budynek
shid Ahmad przyznał natomiast w roz
na skraju lotniska, wybuchł i wpadł j mowie z dziennikarzem agencji Reu
do morza.
tera, iż lekko uszkodzone zostały trzy
Benin (dawniej Dahomej) gra- i samochody, w tym pojazd prezydenta.
niczy od wschodu z Nigerią. Koto
„To był zamach na życie prezyden
nu, największe miasto kraju, leży ( ta. Dwaj zamachowcy-samobójcy
w bezpośrednim sąsiedztwie jego
w dwu samochodach usiłowali ude
stolicy Porto Novo.
rzyć w samochód Musharrafa. Bóg
jednak go ocalił. Trzy samochody
(PAP)
z kawalkady, w tym samochód prezy

dencki, zostały uszkodzone” - powie
dział.
Oprócz 14 ofiar w ludziach, eks
plozja w Rawalpindi wstrząsnęła też
okolicznymi budynkami, powodując
zniszczenia.
Była to kolejna próba zamachu na
prezydenta Pakistanu w ostatnich
dniach. Niemal identyczny zamach
mi&ł miejsce kilkanaście dni temu tak
że w Rawalpindi. Bomba eksplodowa
ła wówczas również tuż po przejeździe prezydenckiego samochodu. Wy
buch nie spowodował ofiar w ludziach.
Natomiast w październiku skazano
w Karaczi trzech radykalnych islamistów, którzy usiłowali dokonać zama
chu na Musharrafa. Niedoszli zama
chowcy dostali po 10 lat więzienia.
Musharraf przejął władzę w Paki
stanie w 1999 roku w bezkrwawym
zamachu stanu. Od tego czasu próbo
wano dokonać na niego już co naj
mniej dwóch zamachów. Radykalni islamiści potępiają Musharrafa za po
parcie
Stanów
Zjednoczonych
w wojnie z terroryzmem.
(PAP)

NAUKA. Misja na Marsa zagrożona?

Dostali dyplomy

Sonda (na razie) milczy
Ponowna próba nawiązania łączno
ści z wysłaną na powierzchnię Marsa
sondą Beagle 2 nie dała rezultatu poinformowali w piątek nad ranem
przedstawiciele Europejskiej Agencji
Kosmicznej (ESA), która jest organi
zatorem tej misji.
Beagle 2 odłączyła się od ma
cierzystego
próbnika
Mars
Express 19 grudnia. Na po
wierzchni Marsa osiąść miała
w czwartek nad ranem. Pierwszy
sygnał radiowy o pomyślnym lądo
waniu powinien dotrzeć na Ziemię
mniej więcej w cztery godziny póź
niej, ale czekano na niego darem
nie.
Kolejny seans łączności możli
wy był dopiero w czwartek wieczo

rem, ale Beagle 2 nadal milczała.
Naukowcy nie tracą jednak na
dziei, w piątek o godzinie 19.15
czasu polskiego zostanie podjęta
jeszcze jedna próba uzyskania
kontaktu. Sonda nie ma możliwo
ści bezpośredniego transmitowa
nia sygnałów na Ziemię, stacją
przekaźnikową jest dla niej krążą
cy od czwartku rano po orbicie
wokółmarsjańskiej Mars Express.
Zbudowana pod kierownic
twem naukowców brytyjskich Be
agle 2 miała pobrać próbki gruntu
marsjańskiego i przeprowadzić ich
analizę fizykochemiczną, poszu
kując zwłaszcza śladów wody i ży
cia organicznego. W momencie
oddzielenia od Mars Express son
da miała masę 69 kg, z czego 33

kg przypadało na aparaturę na
ukową, a reszta na wyposażenie
hamujące. W atmosferze Marsa
prędkość sondy zwalniać miała
najpierw osłona ablacyjna, a na
stępnie spadochrony. Ponadto
w Beagle 2 zabudowano nadmu
chiwane balony dla amortyzacji
samego jej zetknięcia z po- ;
wierzchnią Czerwonej Planety.
Mars Express wystartował 2
czerwca z kosmodromu Bajkonur j
w Kazachstanie przy pomocy ro
syjskiej rakiety nośnej Sojuz-Fregat. Beagle 2 dziedziczy nazwę po
brytyjskim statku, na którym Karol
Darwin odbył podróż dookoła
świata, zbierając dowody dla swej
teorii ewolucji.
(PAP)

P

Fot. PAP
rezydent Afganistanu Hamid Karzaj (z prawej) osobiście rozdał w środę
dyplomy 300 policjantom sił ANP, którzy ukończyli Centralne Centrum
Szkoleniowe w Kabulu.

Wiadomości słupskie
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www.glos-pomorza.pl
W MAGAZYNIE
SYLWESTROWYM

słupsk.

Szopka słupska
Co robił w Słupsku tajemniczy
Don Pedro z Krainy Deszczowców?
Jak przyjęli go Prezydent Maciej

i pani Mecenas? Kim są Spiderman
i Strongman? Dowiecie się Państwo
z magazynu sylwestrowego. To się
nadaje do druku! A do przeczytania
jeszcze bardziej.

Szopki nadal tradycyjne

W ubogim żłobie
Nie dzwonią telefony komórkowe, nie ma udziwnionych symboli.
- Pokazujemy, jak Pan Jezus się urodził, nie zmieniamy historii
dodając nowości do szopek - mówią księża słupskich parafii.

W SKRÓCIE
ZE SŁUPSKA

Siedmiu na dyrektora

DZIAŁ MIEJSKI

SŁUPSK. Siedmiu chętnych
złożyło swoje oferty w konkursie
na dyrektora Wydziału Finanso
wego Urzędu Miejskiego. Kon
kurs jeszcze nie jest rozstrzygnię
ty i nie wiadomo, kiedy to nastąpi.
Wiadomo natomiast, że dyrektor
zajmie się nadzorem nad pracą
wydziału. Skarbnik miasta będzie

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

ZDANIEM CZYTELNIKÓW

od niego niezależny.

■ pani Płoszyńska ze Słupska: - Tyle teraz mówi się o nowych
legitymacjach MZK, a ja zastanawiam się, co będzie, gdy na wakacje
przyjadą do mnie wnuki z innego województwa? Czy one też będą
musiały wyrabiać nowe legitymacje? A jeśli ich nie będą miały, to czy
zapłacą karę kasując za przejazd bilet ulgowy, jaki im przysługuje?
■ Czytelniczka ze Słupska: - Chciałabym jeszcze raz poruszyć
temat odnowionej ulicy Nowobramskiej. Po remoncie wygląda bar
dzo ładnie, tylko moim zdaniem jeden szczegół tam nie pasuje.
Chodzi o galerię, która mieści się w Nowej Bramie. Jeszcze
przed remontem można było na to przymknąć oko, ale teraz moim
zdaniem takie zagospodarowanie Nowej Bramy szpeci ten zaką
tek. Czy galerii nie można przenieść w inne miejsce, żeby starów
ka, tak jak w innych miastach, świeciła swoim blaskiem?
(wysł. agnes)
■ Maria S. ze Słupska: - Przykre, ale święta od kilku lat opa
trzyły się mnie i moim dzieciom. Od początku grudnia już wiszą
lampki, natłok łańcuchów i ozdób świątecznych sprawia, że święta
powszednieją. Moja córka, która przyjechała z zagranicy, mówi, że
teraz Polska niczym się nie różni od inych krajów. Ale mnie się to
nie podoba. Wolałabym, żeby stroić wystawy na kilka dni
przed świętami, wtedy naprawdę czuć świąteczny klimat.
■ Kazimierz Pakis z Warszawy: - Ustka po sezonie jest o wiele
milszym miejscem, niż w łecie. Teraz z przyjemnością wypoczywamy
tu z żoną, spacerujemy w ciszy i spędzamy święta. Raz przyjechali
śmy latem, ale zrezygnowaliśmy z takiego wypoczynku: mnóstwo lu
dzi, tłok wszędzie, nie można się dopchać do restauracji czy baru, że
by coś w spokoju zjeść, bo inni czekają na stolik. Myślę, że władze
miasta promujące Ustkę nie przewidziały, że jest ona za mala na takie
najazdy gości. Ja na pewno nie przyjadę latem i odradzam to samo
znajomym, za to odkrywam z przyjemnością Ustkę w zimie.
(wysł. ław)

Nowe strony
SŁUPSK. Od 5 stycznia mia
sto będzie miało nowe strony in
ternetowe. Będą dziełem dwóch
informatyków z ratusza - Aure
liusza Swietlikowskiego i Ka
rola Kątnlka. Nowe strony za
stąpią te, które do tej pory opra
cowywała firma „Mars". - Mamy

nadzieję, że zmiana spowoduje
przyspieszenie przekazu infor
macji- twierdzi Marek Sosnow
ski, rzecznik prasowy ratusza.
Na
stronie
pod
adresem
www.slupsk.pl znajdą się ogólne
informacje o mieście.
Natomiast
strona
www.um.slupsk.pl zawierać bę
dzie informacje biurokratyczne.
Tam także można będzie pobrać
wzory druków oficjalnych pism
do ratusza.

(maz)

Szopka świąteczna musi być
w każdym kościele. Nieco spoloni
zowana - zamiast palm, drzewek
oliwnych i roślin śródziemnomor
skich, ubogą stajenkę otaczają
choinki. Ale jest pachnące siano,
czasem tylko oprószone śniegiem,
którego w Betlejem też nie bywa.
Wierni w wielu parafiach przy
noszą dekoracje - sianko, deski

PONIEDZIAŁEK

do zbicia szopy, lampki. - U nas

Dyżury radnych

parafianie ofiarowują choinki
do ubrania szopki i kościoła - mó

SŁUPSK. W godz. 15-17 w ra
tuszu, I piętro, pok. 116 dyżuruje
radny Ireneusz Bijata - członek
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospo
darczego i Promocji Miasta oraz
członek Komisji Porządku Publicz
nego,
Przestrzegania
Prawa

wi ksiądz Marian Subocz z parafii
św.
Maksymiliana
Kolbego

i Spraw Obywatelskich.
Biuro poselskie Donalda Tu
ska i Kazimierza Plocke przy al.
Sienkiewicza 7, (tel. 841-23-90)

niak z
go w
Józefa
masz

przyjmuje interesantów w godz.
16-18, a od wtorku do piątku
w godz. 14-16 dyżurują członko
wie Zarządu Powiatu Platformy

i młodzieżą oazową.
Szopki mają od wieków ustalo
ny kształt i powstają przeważnie

w Słupsku.
Wielu też pracuje przy budowie

Gwiazdka biznesu

ustawianiu szopki. - Siostra za
konna ma stałą ekipę, którą dowo
dzi - mówi ksiądz Paweł Jochaparafii kościoła Mariackie
Słupsku. W parafii św.
szopkę urządzał ksiądz To
Kędzierski z parafianami

na 2-3 dni przed Wigilią. - Wcze
śniej nie ma sensu - uważają
księża. Obowiązkowo w stajence
muszą się znaleźć figury Świętej

W kościele św. Jana Kantego w Słupsku figury są naturalnej wielkości,
a cała szopka wkomponowana w główny ołtarz.

Rodziny, pasterzy i owieczek. Po
stacie trzech króli są dostawiane
dopiero wtedy, gdy wypada to

łatwiej sobie wyobraża ten mo
ment sprzed dwóch tysięcy lat.
Atrybuty nowoczesności poja
wiają się w szopkach rzadko. Trzeba by je jakoś uzasadnić mówi
ksiądz
Kędzierski.
-

święto - 6 stycznia. Nad każdą
stajenką dominuje gwiazda betle
jemska. Figury są najróżniejszej
wielkości, ale zawsze takie, by by

Na przykład umieszczenie telefo
nu komórkowego, można by tłu
maczyć rozpowszechnieniem tego
przedmiotu. Wyjątkiem może być

Pól godziny pływania w godz. 616 kosztuje tylko 3 zł. Promocyj
na cena obowiązywać będzie
do końca grudnia. W sylwestra
pływalnia będzie czynna tylko

ły doskonale widoczne. - Szopka
jest ważna szczególnie dla małych
dzieci, którym się opowiada o na
rodzeniu Pana Jezusa, że nie miał
łóżka, tylko leżał na sianie w żło
bie - mówi jeden z księży. Kiedy

szopka w kościele Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Tam od Tat
atrakcją jest między innymi minia
turowy jeżdżący pociąg. - To po
mysł siostry Józefy, urszulanki chwali proboszcz parafii. - Od lat

do godz. 14.

dziecko widzi figury czy rysunek,

urządza szopkę z pomocnikami

Obywatelskiej.

(teb)

ZAPROSZENIE

Tanie pływanie
SŁUPSK. Podczas przerwy
świąteczno-noworocznej może
my kupić tańsze bilety na basen.

i zawsze chętnie dzieci oglądają
stajenkę.
Niektórzy rodzice zabierają
swoje maluchy na pielgrzymkę
po kościołach, by obejrzały szopki
w różnych miejscach. Im większa,
tym lepsza. Dlatego urządzający
stajenkę starają się o jakąś atrak
cję. Rzadkością są całkowicie ru
chome szopki, gdzie większość fi
gur się porusza. Ale na przykład
w kościele św. Józefa w szopce
stoi aniołek-skarbonka. Jeśli wrzu
ci się pieniążek, aniołek skinie gło
wą w podziękowaniu.

(law)
Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI

(fen)

Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI
słupskim ratuszu kilka dni przed świętami na opłatku zorganizowanym
przez
Słupską
Izbę
Przemysłowo-Handlową
spotkali
się
przedstawiciele biznesu, władze miasta i powiatu, szefowie najważniejszych
instytucji. Wystąpili uczniowie szkoły muzycznej, harcerze przekazali
Światełko Betlejemskie staroście Zdzisławowi Kołodziejskiemu (z lewej)

W

i wiceprezesowi Izby Mirosławowi Banasiowi.

NA SPORTOWO

Koszykówka amatorska
SŁUPSK. Walka o województwo

SŁUPSK. Na parkiecie zmierzą
się po raz kolejny zawodnicy Słup
skiej Amatorskiej Ligi Koszykówki.
Prezentujemy terminarz gier na 3 i 4

Czas podpisów

stycznia 2004:
■ Sobota: godz. 14.30 Aniołki
Robina I LO/Peugeot - ZSP 1/Kostol (mecz pań), 15.45 Scania I LO Metabo Kneblewski, 17 Haga SJ Lekarz Domowy, 18.15 AZS WSZ Luksusowi.
■ Niedziela: godz. 10.45 LO IV Rem-Pol, 12 Honda V LO - OPEL
Winiarczyk (mecz pań), 13.15 Mat-Bet/Sanitas - Seritext, 14.30 M&S
- Sepix, 16 Czarni'89 - Błękitni
II Bierkowo, 17.15 Sami Swoi - Ra
dio Gdańsk, 18.30 Markoz/Niebiescy - Szkoła Policji/SPTS. Wszyst
kie mecze rozgrywane są w hali SP-5 przy ul. Hubalczyków.

(klin)

Z apelem o przynoszenie do słupskiego
Ratusza list z podpisami zwolenników
utworzenia województwa środkowopomorskiego zwracają się do mieszkańców
Ziemi Słupskiej działacze Komitetu Ini
cjatywy Ustawodawczej ze Słupska.

Ukryta wśród choinek szopka w kościele św. Józefa w Słupsku przyciąga wzrok sztucznymi ptaszkami
na drzewach; dodatkową atrakcją jest „dziękujący” aniołek.

- W sobotę i niedzielę - 27 i 28
grudnia - w Urzędzie Miejskim, w
pokoju nr 108, w godz. 10-16, będą
pełnić dyżur członkowie Komitetu Ini
cjatywy Obywatelskiej i to u nich wła
śnie będzie można składać listy lub
podpisy pod wnioskiem ustawodaw
czym - mówi Marek Sosnowski,
rzecznik prasowy prezydenta Słup

ska. - Przypominam, że podpis musi

być uwierzytelniony numerem doku
mentu tożsamości oraz PESEL.
W poniedziałek, 29 grudnia dele
gacja Komitetu Inicjatywy ustawo
dawczej ze Słupska i Koszalina wy
biera się do Marszałka Sejmu Marka
Borowskiego w celu złożenia kom
pletu list.
- Przypominam zatem, że ter

min 28 grudnia, godzina 16.00 jest
graniczny. Po tym czasie listy
z podpisami nie będą już w Słup
sku nigdzie przyjmowane - za
strzega Sosnowski.

(lir)

str 6

Wiadomości słupskie

INFORMATOR

słupsk.

Sobota - niedziela, 27 - 28 grudnia 2003 r.

Przy wspólnym stole

ROZMOWA „GŁOSU”

osiedlowy
AVGSM - Serwis naprawa telefonów,
chipy do Playstation, Piłsudskiego 3/5,
843-94-19 www.avgsm.prv.pl
------------------------- ---------------001Jr603SlBH/t
BIURO Ubezpieczeń - Agencja SKOK pożyczki, Gen. Andersa 10,84-54-162.
----------------------------------------- mmmm/h
DOMOWE pralkonaprawy lodówkozamrażarki, AGD części worki itp. ELtech
Wolności Ha 840-30-11.
--------- -—--------------------------- OOOOJ003UKW
KURSY przygotowawcze - matura, stu
dia, testy kompetencji; .Logos”, Paukszty 5, 059/843-60-10.
----- ,, ,
------- -OMMOMW4
LABORATORIUM .Sigma” - była Przy
chodnia Kolejowa; Wileńska 30 - pon.
- pt.: 07 - 18, 059/840-38/50.
—
»«•«••_-----<— ------------- MMmtmn
MEBLE - Rattanowe. Sztuka orientalna.
Donice, wazony; .Sahara”, Gdańska 4
d; 059/842-80-59.
---------------------------------------- »<M?03«(W«
NAPRAWA sprzętu gospodarstwa domo
wego, sprzedaż części, zbiorników ku
rzu. 3-go Maja 27,843-24-58
------------------------------------------ MUBWMW
CZC MOC - rehabilitacja, wady postawy,
masaż, świecowanie uszu. Tuwima 5,
059/84-83-234.
----- _—---------------------------- OM61«0*0»y.l
GABINET Stomatologiczny Beata Suchorawska, Waryńskiego 4,842-98-24. Pro
tetyka, leczenie - dzieci.
------------------------------------------ mmm
GABINET Stomatologiczny Krystyna Farbowska-Sass. Waryńskiego 4.842-9824. Leczenie również dzieci.
------------------------------------------ »miuauin
GABINET Stomatologiczny Robert Suchorowski, Piekiełko 25,842-98-24, le
czenie, chirurgia, implantoprotetyka.
----------------- ------- ------------ ---- Wl«M3Sl»W
HURTOWNIA Artykułów Elektrycznych
.Markoz", hurt, detal. Słupsk, ul. Kiliń
skiego 29, 059/84-17880.
———----------------------------------- mmmmi
KOMIS Pinokio, Romera 7a, Słupsk, ar
tykuły dla niemowląt i starszych dzieci.
0805-231843.
.............................................

Bez kompleksów

Wigilia
najuboższych

Waldemar
Pawlak
prezes spółki Plast-Box w Słupsku
- Od kilku miesię

Dla 300 osób przygotowali wieczerzę wigilijną pracownicy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie. Bezdomni i najbiedniejsi mieszkańcy Słup
ska zasiedli również przy świątecznych stołach przygotowanych
w schroniskach i noclegowni.

OOM1503KO#H

841-17-43

Fol. SŁAWOMIR ŻAHICKI

Wieczerza wigilijna zorganizowana przez MOPR zgromadziła 300 osób. Podczas śpiewania kolęd na akorde
onie akompaniował ks. pralal Jan Giriatowicz.

Promocja
z dużym biustem

- Są to bezdomni lub osoby, któ

rych nie stać jest na przygotowani
tradycyjnej kolacji.
Uroczysta uczta wigilijna od
była się również w schronisku
dla bezdomnych mężczyzn im.
Brata Alberta. - Życzę wam

szybkiego wyjścia z bezdomno
ści. Życzmy sobie tego, aby ta

ciej
Kobyliński,
prezydent
Słupska, który obiecał nadal
wspierać dom św. Alberta. - Pa

miętamy o was zawsze, współ
bracia - zapewniał Kazimierz
Czyż, radny miejski. W wigilijny
klimat wprowadziły zebranych

ludzie, którzy na co dzień korzy
stają z naszej stołówki - mówi Elż

kie domy nie były już nikomu po
trzebne, choć wiem, że to ma
rzenie ściętej głowy - mówił

uczennice słupskiej szkoły mu
zycznej, które zagrały kolędy.
Przy stole włodarze miasta za
siedli razem z około 50 bezdom
nymi mężczyznami.

bieta Jacniacka, szefowa MOPR.

na spotkaniu z bezdomnymi Ma

(toc, krab)

riatowicz. - Przychodzą do nas

ROZMOWA
ZA JEDEN UŚMIECH

KĘPICE. Nowy komisariat dumą miasta

Otwarcie z pompą

zany numer.
- Dzień dobry, ja w sprawie ogło
szenia. Czy dobrze się dodzwoni
łem?
- Tak, słucham.
- Proszę pani, na czym polega
świąteczny rabat?
- Na tym, że za godzinę płaci
pan 80 zł, zaś za pól godziny
60 zł. Normalnie te stawki wyno
szą 100 zł i 80 zł.
- Aha, rozumiem. A jak długo bę
dzie trwała promocja?
- Do końca okresu świątecz
nego. Powiedzmy, że do sylwe
stra.
- W ogłoszeniu pisze pani o soble:biuśclasta. Duży ma pani ten
biust?
- Bardzo duży. Piątkę.

JACEK CEGŁA

REKLAM

TAXI I
96-25
:

>08 02 96 25
>07 27 17 17
Wyślij

SMS!

2-

- Co chcecie osiągnąć dzięki wej
ściu na giełdę?
- Planujemy pozyskać w ten
sposób kilkanaście milionów zło
tych, które przeznaczymy na re
alizację już zaplanowanego pro

my prawie 50 lat i byłoby dla nas
bolesne, gdyby nowy główny
udziałowiec przerzucił produkcję
do centralnej Polski. My na to
nie pozwolimy. Dlatego chcemy
zdobyć kapitał na rynku poprzez
emisję akcji.
- Jaką pozycję zajmujecie obecnie
na rynku?
- Jesteśmy drugą firmą wy
specjalizowaną w produkcji pla
stikowych wiader. W Polsce ma
my 16 procent rynku. Pierwsze
miejsce zajmuje niemiecka firma
Jockey. Jej fabryka mieści się
w Kędzierzynie Koźlu.
- Komu sprzedajecie swoje wia
dra?
- Przede wszystkim produ
centom farb: Polifarbowi Wro
cław -Cieszyn, Polifarbowi Nobi
les Włocławek i Polifarbowi Dę
bica. Z naszych opakowań
korzystają także inne branże:
Terranowa, Henckel i Popcorn.
Próbujemy
się
dostać
też
do Śnieżki, która niedawno we

nu podczas pierwszej wizyty od ra
zu zapytali, czy posiadamy system
sanitarnego bezpieczeństwa pro
dukcji HACCP. Gdy okazało się, że
tak i że uzyskaliśmy go od niemiec
kiej firmy, to od razu rozmowy na
brały rumieńców. Tam nikt nie bę
dzie ryzykował.
- Posiadacie także system jakości
ISO?
- Zarówno jeden, jak i drugi
okazały się nie tylko przydatne
w rozmowach z partnerami han
dlowymi, ale pomogły nam w no
woczesnej organizacji produkcji.
U nas dzięki nim każdy pracownik
dokładnie wie, co ma zrobić i za to
całkowicie odpowiada, bo zmu
szają go do tego opisane w obu
systemach jakości procedury. Ja
ko pierwsi producenci opakowań
spożywczych w Polsce wprowa
dziliśmy badania bakteriologiczne,
które polegają na tym,
że
przed transportem cały ładunek
sprawdzamy, czy nie jest on zara
żony bakteriologicznie. Te badania
potwierdzają odpowiednie proto
koły. Z tego powodu tak daleko po
szliśmy, bo oprócz dobrych wyro
bów mamy także dobry serwis.
W efekcie nasze wyroby docierają
do Stanów Zjednoczonych, a na
wet na wyspy Kurakao.
- Ale sama jakość nie wystarczy,
bo obecnie konkurencja na świę
cie jest olbrzymia.
- Dlatego przygotowaliśmy
się także medialnie. Informacja
o nas jest obecna wszędzie,
gdzie mowa o wiadrach, opako
waniach i tworzywach sztucz
nych. To zaowocowało wzro
stem eksportu. W listopadzie
skoczył nawet na poziom 48 pro
cent. To sygnał, że stworzyliśmy
sobie już alternatywę rynkową.
- W pewnym sensie Ptast-Box jest
firmą rodzinną?
- Formalnie działamy jako
spółka akcyjna, ale rzeczywiście
od od ponad dwudziestu lat kilka
osób ma stały wpływ na jej funk
cjonowanie. Ja nadzoruję całość
firmy. Mój brat zajmuje się mar
ketingiem i sprzedażą. Z kolei
pan Franciszek Preis od 25 lat
nadzoruje produkcję, jest projek
tantem form wtryskowych i zna
wszystkie tajniki związanych
z nimi technologii. Przez ten
czas dopasowaliśmy się i stwo
rzyliśmy w firmie taką atmosferę,
żeby wszyscy czuli się odpowie
dzialni za to, co robimy.
- Planujecie także mocniejsze
wejście na rynek wschodni?
- Od sześciu lat mamy part
nera na Ukrainie, który jest na
szym przedstawicielem. Teraz
planujemy, że razem z nim zbu
dujemy tam fabrykę, do której
trafią maszyny wycofywane z fa
bryki w Słupsku. On już kupił od
powiednią
działkę.
Chodzi
o uniknięcie wysokich kosztów
przewozu i ceł, a poza tym pro
dukcja na Ukrainie jest tańsza
niż w Polsce. Strategia jest taka,
że mój brat przez rok będzie tam
organizował funkcjonowanie tej
nowej fabryki.

Rozmawiał
ZBIGNIEW MARECKI
Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI

Oceń władzę!

Fot. ARCHIWUM POLICJI

W uroczystości otwarcia nowego komisariatu w Kępicach udział wzięli m.in. (od lewej): Leszek Szreder, Piotr
Mazur, burmistrz Kępic i Jerzy Mazurek.
Ponad 650 tysięcy złotych kosztowała
adaptacja pomieszczeń po przychodni
na nowoczesny komisariat Pieniądze
udało się zebrać dzięki współpracy
samorządów i policji.
Kilka miesięcy temu policjanci
dostali od miasta zniszczony bu
dynek po przychodni zdrowia. -

Potrzebna była gruntowna zmia
na, wyremontowaliśmy wszystko
- schody, dach, elewację, wnę
trza - mówi Emilia Adamiec,

A

przewidywana jest w dniach
16 lutego.

szła na giełdę.
- Czy swoje produkty wysyłacie
też za granicę?
- Obecnie eksport stanowi
już ponad 30 procent naszej
sprzedaży. Wysyłamy produkty
na Zachód i Wschód. Cieszymy
się, że wzrasta zbyt naszych to
warów na Zachodzie.
- Jesteście tańsi?
- Tak, ale poza tym jesteśmy
naprawdę nieźli. Dysponujemy już
wszystkimi certyfikatami, które po
zwalają nam wchodzić do branży
spożywczej na Zachodzie bez żad
nych ograniczeń. Niemcy z Popcor

Ogłoszenie w gazecie: Biuściasta - świąteczne rabaciki.
0-506... Dzwonimy pod wska

- Jakie usługi może ml pani zaofe
rować?
- Masaż erotyczny, seks kla
syczny i inne usługi na specjalne
życzenie.
- Gdzie mielibyśmy się spotkać?
- W moim mieszkaniu. Mam
dyskretne lokum. Decyduje się
pan, czy nie?
- Zastanowię się i ewentualnie
oddzwonię.

Kiedy to nastąpi?
- Ostateczna decyzja zapad
nie w styczniu. Zresztą musi tak
być, bo emisja naszych akcji

przez nas technologii na najwyż
szy poziom światowy.
- Dlaczego akurat giełda? Prze
cież są też Inne sposoby pozyski
wania kapitału.
- Owszem, ale one są trud
ne. Natomiast wejście w układ
z inwestorem strategicznym mo
głoby się zakończyć przejęciem
przez niego firmy. Tego nie
chcemy, bo w Słupsku mieszka

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

Wyślij

cy przygotowuje
cie się do wejścia
na Giełdę Papie
rów Wartościowych w Warszawie.

gramu inwestycyjnego. Za całą
kwotę kupimy formy, maszyny,
nową technologię i nowoczesny
nadruk wykonywany równocze
śnie z produkcją plastikowego
pojemnika. Dzięki temu będzie
możliwe
obniżenie
kosztów
i podniesienie wykorzystywanej

Na wigilijnym stole w MOPR
królowały tradycyjne potrawy
z kuchni staropolskiej: barszcz
z pierożkami, kluski z makiem i ka
pusta z grochem. Orientalną no
wością były kalmary po grecku.
Wigilię rozpoczęło wspólne śpie
wanie kolęd. Na akordeonie
akompaniował ks. prałat Jan Gi

głos Pomorza

rzecznik policji. Dzisiaj do komisa
riatu bez problemu dostaną się
niepełnosprawni, dla których po
wstała też toaleta. Ponadto poli
cjanci zostali wyposażeni w no
woczesne komputery i sprzęt biu

rowy. Koszt remontu przekracza
650 tysięcy złotych, część pienię
dzy
przeznaczyła
Komenda
Główna Policji, resztę ofiarowały
samorządy Kępic, Dębnicy Ka
szubskiej i Kobylnicy. Miłą niespo
dziankę sprawił Jerzy Mazurek,
wiceminister
MSWiA,
który
na otwarcie komisariatu przywiózł
nowy radiowóz.
Według policjantów z Kępic,
w nowych pomieszczeniach pra
cuje się dużo lepiej. - Praca

w takich warunkach to sama
przyjemność. Ze zmian zadowo
leni są również mieszkańcy zapewnia podkomisarz Józef
Czupryniak, komendant kępickiego komisariatu.

W powiecie słupskim już
prawie wszystkie komisariaty
przeszły gruntowny remont, co
jest elementem strategii Wal
demara Fuchsa, komendanta
policji
w
Słupsku,
który
za punkt honoru postawił sobie
kompleksowe zaadaptowanie
do nowych warunków (m.in.
spełniających wymogi europej
skie) wszystkich podległych mu
komisariatów.
W
uroczystym
otwarciu
uczestniczyli również Leszek
Szreder, komendant główny po
licji, Janusz Bieńkowski, ko
mendant pomorskiej policji oraz
samorządowcy.

(krab)

Minął rok władzy nowych wójtów
i burmistrzów. Pamiętamy, co obie
cywali w kampaniach wyborczych.
Widzimy, co zrealizowali. Należą się
im dwójki czy piątki? A może szóstki
lub jedynki? Zapraszamy do wyra
żenia swoich opinii w formie szkol
nych cenzurek - okaże się, czy
wszyscy zdali do następnej klasy.
Cenzurki będziemy publikować
codziennie do 9 stycznia włącznie.

Czekamy na nie do 16 stycznia
włącznie. Można je przesyłać lub
przynosić do redakcji w Stupsku (ul.
H. Pobożnego 19) oraz oddziałów
w Bytowie, Miastku, Lęborku i Człu
chowie (adresy w stopkach). Można
też wypowiadać swoje opinie telefo
nicznie (numery reporterów dyżur
nych znajdą Państwo także na stro
nach lokalnych) i na naszej stronie
internetowej www.glos-pomorza.pl.

CENZURKA SAMORZĄDOWA

(imię i nazwisko ocenianego)

Ocena
Uzasadnienie

głos Pomorza
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LĘBORK

bytów.

10 złotych medali
Wspaniale spisali się uczniowie klasy
sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 Soleksu Lębork. Z zawodów pływackich
10-latków .Bijemy Rekordy' w gdańskiej
pływalni .Startu' przywieźli 13 medali,
w tym 10 złotych, dwa srebrne i jeden
brązowy.
W zawodach brali udział także
pływacy z Trójmiasta i Tczewa. Suk
cesem lęborczan było ustanowienie
dwóch nowych rekordów: na 100
metrów stylem dowolnym w czasie
1,10,56 sak. (Magdalena Baranow
ska) oraz 100 m stylem klasycznym
w czasie 1,30,37 (Jakub Miłosz).
Złote medale zdobyli: Róża Wllmont, Agiieszka Małecka, Maciej
Dąbrowski, Patryk Mikołajczak
oraz sztafata dziewcząt i chłopców
na dystansie 4x50 m stylem zmien
nym. Mecble srebrne: Magdalena
Baranowsia i Maciej Janikowski
oraz brąz - Filip Grynkiewicz -

Jestem zadowolony z coraz lep
szych wytików moich podopiecz
nych - powiedział trener Dariusz
GromulsM. - To rezultat ich ciężkiej
pracy treningowej. Słowa uznania
należą s/> pani Marioli Małeckiej,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3,
za utworzenie klasy sportowej
i stworzene optymalnych warunków
treningowych w szkole i dostosowa
nie zajęć szkolnych do terminarza
treningów la pływalni.
(anra)

CZARNE. W więzieniu powstaje kaplica

Akcja zbierania podpisów

Opatrzność czuwa

Żądają wyjaśnień
Podczas świąt bytowskie parafie rozdawały wiernym pisma ze skargą
na decyzję Narodowego Funduszu Zdrowia, który o połowę obciął fun
dusze dla szpitala. To początek obywatelskiej akcji akcji protestacyjnej.
Treść listu, jak i całą akcję
przygotowało Starostwo Powia
towe. Pismo jest formą skargi
na decyzję NFZ o zmniejszeniu
aż o połowę pieniędzy na świad
czenie usług medycznych dla
bytowskiego szpitala w przy
szłym roku. „Takie stanowisko

NFZ rażąco narusza moje prawo
do bezpłatnych świadczeń lecz
niczych, wykonywanych przez
szpital oraz stwarza bezpośred
nio zagrożenie dla mojego życia
i zdrowia..." - czytamy w liście,

na którym jest miejsce na wpisa
nie nazwiska i adresu mieszkań
ca Bytowa, który w ten sposób
wyraża swój sprzeciw i żąda wy
jaśnień.
- Listy były rozdawane przez

bytowskich księży podczas świąt
- mówi Dariusz Glazik, rzecznik
starostwa. - Rozdawać je bę
dzie również szpital, szkoły oraz
wszystkie placówki podległe sta
rostwu. Chcemy, żeby pisma tra
fiły do jak największej liczby
mieszkańców.

Skargi z podpisami będzie
można przesłać bezpośrednio
do NFZ, bądź złożyć w Biurze
Rady Powiatu. Zgodnie z Ko
deksem postępowania admini
stracyjnego dyrektor funduszu
będzie musiał w ciągu 30 dni od
powiedzieć każdemu z osobna
na piśmie, dlaczego podjął decy
zję o tak drastycznym obniżeniu
kontraktu i jak zamierza rozwią
zać problem opieki zdrowotnej
w powiecie bytowskim.

(os)

Zdrowia i... własnego kąta
/W

Fot. ROBERT MAŁOLEPSZY

Dyrektor ZK Franciszek Tarasewicz (z lewej) i ksiądz kapelan mają na
dzieję, że dzięki Opatrzności remont zakończy się szybciej.
Z całą pewnością msze święte w przyszło
roczne święta Bożego Narodzenia będą
celebrowane w miejscu przeznaczonym
wyłącznie do modlitwy. W Zakładzie Kar
nym rozpoczął się remont pomieszczenia,
w którym będzie więzienna kaplica.

łalności duszpasterskiej. - W kapli

zyczne oraz spotkania. Duchowni
chcieliby jeszcze bardziej zaanga
żować się w pracę z więźniami, dla
tego postulują o stworzenie etatu
kapelana. Teraz odwiedzają więzie
nie tylko w niedziele i święta w ra
mach posługi duszpasterskiej.
Kaplica ma zostać ukończona
przed Bożym Ciałem przyszłego ro
ku. Tuż obok znajduje się jedna
z wymiennikowni centralnego ogrze
wania, która dzięki sąsiedztwu
z przyszłym obiektem sakralnym zy
skała przydomek „święta”.

cy będzie miejsce na koncerty mu

(ram)

Dotychczas nabożeństwa odpra
wiane były w świetlicy sekcji kultu
ralno-oświatowej. Ksiądz Andrzej
Pacholski, kapelan Zakładu Karne
go mówi, że posiadanie własnego
lokum pozwoli na rozwinięcie dzia

W SKRÓCIE

MIASTKO. Święta byty smutne
Świąteczne malowanki

Zasiłki na opłatek

CEWICE. Aż 104 prace napłynę
ły na konkirs plastyczny „Kartka
świąteczna', zorganizowany przez
Gminne Ceitrum Kultury.
- Różnorodność technik i pomy

W przedświąteczny poniedziałek i wtorek
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej wypłacano zasiłki celowe,
które przeznaczane były na zakup świą
tecznej żywności. Komentarze niektó
rych bezrobotnych mieszkańców gminy,
stojących w kolejce po zasiłek, nie nada

słów oraz fiękne wykonanie - to
najkrótsza ncenzja prac - podsu
mowała Hama Lewandowska-Dębowska, dyektor GCK.W kategorii
przedszkolrej I miejsce zajęło
Przedszkole w Siemirowicach. Lau
reaci kat. klat I-III: I miejsce - Marta
Hagemes (SP Cewice), Anna Cza
ja (SP Lebuna); Aleksandra Zdzieblowska i Aina Polańska (SP Ce
wice); II - Kirol Lis i Piotr Demb
ski (obaj S3 Cewice) oraz lii Michał Baztwski, Alina Piecho
wiak i Angelka Formela (SP Łebu
nia). W kat. klas IV-VI wyróżnienie
zdobyła Majda Michalska,nato
miast w kat. gimnazjów wygrali Łu
kasz Czaja i Dorota Żarczyńska
(wyróżnienia Aneta Olejnik, Mile
na Trojan).

(anra)

ją się do druku.
Zasiłki dostało 450 osób, a ubiega
ło się o nie kilka razy więcej. Najniższy
zasiłek wynosił 15 złotych, a najwyższy
(w niewielu sytuacjach) sięgał 140 zło

J

Fot. ROBERT MAŁOLEPSZY
ak co roku władze samorządowe, duchowni i znane w Człuchowie osobistości podzielili się opłatkiem z bezdomnymi
w noclegowni. Wigilijne spotkania w tym miejscu są już tradycją. Z grupą kilkunastu osób bez stafego zameldowania

do stołu zasiedli burmistrz Zdzisław Piskorski, przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Górny, radna Urszula Trzebiatow
ska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zenona Witek, prezes koła Towarzystwa Pomocy im. Brata Alber
ta Ewa Osińska oraz przyjaciele placówki. - Nie spędzacie tego szczególnego dnia z rodziną, z którą łączą was więzy
krwi, ale z rodziną dobrodziejów i rodziną ludzi wam życzliwych - powiedział ksiądz prałat Jan Tokarski. Najlepsze ży
czenia złożył także bezdomnym przedstawiciel przedsiębiorców, prezes Stapolu Zdzisław Staszków Jego firma wielo
krotnie wspierała noclegownię oraz warsztaty terapii zajęciowej. Tym razem wcielił się w rolę św. Mikołaja, zasilając kon

tych. - Niestety, mieliśmy tylko 20 ty
sięcy złotych do podziału - mówi Woj
ciech
Kwaśniewski,
kierownik
MGOPS-u. - Wspomogliśmy potrze

bujących świątecznymi paczkami.
Wcześniej, w listopadzie daliśmy po
nad 1600 osobom po kilogramie kon
serw. Osoby w podeszłym wieku, nie
pełnosprawni i samotni dostali po pól
do tony węgla na zimę. Na większą po
moc zabrakło pieniędzy.

- Z czego ja zrobię święta?- za
stanawiała się głośno mieszkanka
jednej z podmiasteckich wsi. Za dojazd do Miastka zapłaciłam
prawie 10 złotych, a dostanę 30 zło
tych zasiłku. Zostanie mi 20. Co
za to kupić? Dżemu czy powideł
na Wigilię? Dobrze, że chociaż dali
mi paczkę z mąką, to chociaż nale
śników upiekę.
- Co ja mam za to kupić? Je
stem samotny, po rozwodzie. Dzieci
do mnie na święta przyjadą - mówił
zdenerwowany Dariusz Wanisławczyk z Miastka, który odwiedził na
szą redakcję. - Dostałem 20 zło

tych. Tyle teraz dają ludzie księdzu
za opłatek. Zresztą opłatkiem się nie
najem. A gdzie herbata, Chleb? Coś
do smarowania? Dajcie mi pracę, to
nie będę krzyczeć i prosić o pomoc
w „opiece”. Liczyłem na 100 złotych.
Co powiem dzieciom?...
(kor)

(ram)

to pomocy społecznej, a ponadto obiecał przekazać dwie maszyny do szycia dla warsztatów.

W SKRÓCIE Z POWIATU

MIASTKO. Zakończenie akcji świątecznej pomocy

BYTOWSKIEGO
ZDARZENIA I WYPADKI

TUCHOMIE. Kijem w głowę

Warsztaty budżetowe
Warsztaty przy Zespole Szkół
Zawodowych w Bytowie oraz Ze
spole
Szkół
Mechanicznych
w Miastku zostały przekształcone
z gospodarstw pomocniczych
w jednostki budżetowe. Dzięki te
mu będą mogły być finansowane
przez starostwo bądź szkołę. Do
tychczas same musiały zapraco
wać na swoje utrzymanie.

Brutalny napad
Tuż przed świętami dwóch męż
czyzn wtargnęło do domu jednoro
dzinnego i zażądało oddania
wszystkich pieniędzy. Pobili wła
ścicieli mieszkania. Sprawców bru
talnego napadu udało się zatrzy
mać.

Szybciej wybudują
Budynek dydaktyczny Zespo
łu Szkół Ekonomiczno-Rolni
czych w B/towie ma zostać od
dany do użytku już w czerwcu
przyszłego roku, a nie jak plano
wano - w sierpniu. Szybsze za
kończenie prac pozwoli na wy
stąpienie do Ministerstwa Edu
kacji
Narodowej
i
Sportu
o pieniądze na wyposażenie
szkoły, jeszcze przed rozpoczę
ciem roku sztolnego.

(os)

NIEDZIELA

Przedstawienie i kolędy
BYTÓW. Miejski Dom Kultury
zaprasza w o godz. 15.30
na spektakl bożonarodzeniowy pt.
„Świąteczna üica”, przygotowahy
przez Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży, działające przy parafii
św. Katarzyny.

(os)

Zabrał pieniądze

To
rozboju
doszło tuż
po godzinie 20.30 w centrum
wsi. - Na głowie mieli komi
niarki - opowiada Andrzej
Borzyszkowski,
naczelnik
wydziału prewencji bytowskiej
policji. - Jeden z nich w dło

niach trzymał przedmiot przy
pominający broń, drugi nato
miast
kij
bejsbolowy.
Od małżeństwa zażądali wy
dania pieniędzy. Właściciele
odmówili. Bandyci w torebce
kobiety znaleźli pięć złotych
i telefon komórkowy. Wszyst
ko zabrali. Kilka minut później
uderzyli mężczyznę w głowę
kijem bejsbolowym. Kazali mu
podpisać kilka dokumentów.
Gdy ten odmówił, ponownie
zaczęli go bić. Mężczyzna
na chwilę stracił przytomność.
Kobieta w tym czasie próbo
wała uciec i sprowadzić po
moc. Napastnicy złapali ją
na balkonie i wciągnęli do po
koju. Całemu zdarzeniu przy
glądał się sześcioletni chło

Paczki dla potrzebujących

BYTÓW. Mieszkanka ul. Kocha

piec. Po kilkuminutowej szar
paninie bandyci uciekli, a mał
żeństwo natychmiast powia
domiło policję.
- Jako pienvszy pościg pod

jął miejscowy dzielnicowy mówi Borzyszkowski. - Na
stępnie dołączyli do niego inni
funkcjonariusze.
Sprawcy
przez kilka godzin krążyli
po drogach i polach w pobliżu
okolicznych wsi. Wydawało
nam się, że próbują uciec
w kierunku Chomie. Wezwali
śmy do pomocy policjanta
z psem tropiącym. W rezulta
cie niedaleko rzeki Borują Mala
usłyszałem, jak dzielnicowy
krzyczy „ręce do góry, położyć
się na ziemię”. Założyliśmy im
kajdanki
i
przewieźliśmy
do Policyjnej Izby Zatrzymań.
Jesteśmy pewni, że to oni do
konali rozboju. Jeden z . nich,
którego kobieta ugryzła w dłoń,
ma ślad po zębach.

nowskiego powiadomiła policję
0 kradzieży pieniędzy. Z ustaleń po
licji wynika, że jej mąż odebrał od li
stonosza należne jej alimenty w wy
sokości 1,5 tys. zł. Sprawą zajęli się
miejscowi funkcjonariusze.

w ’

A*

Na pieszo z kościoła
BYTÓW. Z parkingu przy koście
le Filipa Neri ukradziono volkswagena wento. Właściciel w tym czasie
przystępował do spowiedzi świętej.
Wartość skradzionego samochodu
oszacowano na 15 tys. zł.

Do piwiarni po wódkę
piwa

Fot. KONRAD REMELSK1

przy ul. Mickiewicza złodzieje
zabrali różnego rodzaju wódki,
piwo, słodycze i papierosy
1 zniszczyli kasę fiskalną. War
tość strat wyceniono na 4 tys. zł.

BYTÓW.

Z

pijalni

Pracownicy miasteckiej „opieki” (na zdjęciu - Ewą Mordak) przygotowali 70
paczek, które dostały najbiedniejsze rodziny wielodzietne i osoby samotne.

I

Ogołocone audi

We wtorek zakończono coroczną akcję
pod nazwą „Pomóżmy potrzebującym Świąteczny koszyk pomocy'. Dzięki niej
70 najbardziej potrzebujących otrzyma
ło świąteczne paczki.

BYTÓW. Złodzieje włamali się

Sprawcami napadu okazali
się bytowianie w wieku 25 i 20
lat. Obaj znani są dobrze miej
scowej policji. Pierwszy z nich
kilka dni tęmu wcześniej wy
szedł z zakładu karnego. Funk
cjonariusze wystąpili już do są
du o zastosowanie aresztu
tymczasowego.

do audi, zaparkowanego przy hote
lu przy ul. Derdowskiego. Odkręcili
przedni zderzak, lampy, chłodnice
od wody, klimatyzacji i oleju oraz
przednią belkę i dwa wiatraki
do chłodnic. Właściciel, mieszka
niec Gdańska, wycenił straty na 15

(zida)

(zida)

tys. zł.

Organizatorami akcji byli: Stowa
rzyszenie Przyjaciół Miastka i Ziemi
Miasteckiej, Urząd Miejski i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Specjalnie oznakowane kosze,
do których można było wkładać
żywność, artykuły chemiczne i za
bawki, ustawione były w 12 skle
pach Miastka, w tym w Biedronce,

delikatesach Koral, sklepach PSS
Spójnia Społem i Gminnej Spół
dzielni Samopomoc Chłopska.
- Dzięki hojności mieszkańców

udało się nam zgromadzić po kilka
dziesiąt kilogramów maki, cukru, ka
szy i ryżu - mówi Wojciech Kwa
śniewski, kierownik miasteckiego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomo
cy Społecznej. - Dwie miasteckie

piekarnie dały nam po 100 bochen
ków Chleba, a sponsorzy przekazali
2,1 tys. zi. Za pieniądze te dokupili
śmy słodyczy dla dzieci.
(kor)
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TELEFONY
ALARMOWE

niedziałku do piątku w godz.
8.30-14

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

TELEFONY
INTERWENCYJNE

22
USŁUGI RÓŻNE

,

SŁUPSK: Pogotowie
szklarskie całodobo-1
we, Słupsk, ul. Ponia
towskiego 44, tel/fax 842-5767
ZUS - Płatnik Przekaz Elek
troniczny, szkolenie w siedzi
bie klienta, 0-601-941-463; (0prefiks-59) 842-33-07
Hotel dla psów (całodobowy)
Słupsk, ul. Paderewskiego, tel.
842-84-14, 840-02-21, 0-603070-170

Pogotowie Ciepłowni-1
CZ6
BYTÓW - 822-66-44
CZŁUCHÓW - 843-27-50
LĘBORK - 862-11-81
MIASTKO - 857-28-91
Pogotowie Wodno-Kanaliza
cyjne
BYTÓW - 822-22-03
CZŁUCHÓW - 834-25-08
LĘBORK - 862-14-73
ŁEBA - 866-18-36
MIASTKO - 857-24-69

POMOC DROGOWA
SŁUPSK - 981; 84404-31;
842-79-40;
842-44-40; 811-91-50
BYTÓW - 822-40-32; 822-2728
CZŁUCHÓW - 834-14-12
LĘBORK - 862-17-87

numerów

Bar Pizzeria Italia, r
ul. Mickiewicza 48, tel.
842-60-10, czynna 10-

22
Bar Pod Kasztanem, ul. Woj
ska Polskiego 52, tel. 842-7046 (dowóz tylko do firm)
Chata Macochy, ul. Wojska
Polskiego 30a, tel. 840-22-80
Euro-Bar, ul. Tuwima 6, tel.
842-08-77 (zestawy obiadowe)
Kaspertlno, ul. Szczecińska
61 a, tel. 843-46-33
Marco Polo, ul. Bema 13, tel.
841-38-78 (dowóz na terenie
Słupska i okolic)
Pepe, al. Sienkiewicza 7, tel.
840-18-14 (naleśniki francu
skie): czynne w godz. pon.sob. 12-24; niedz. 17-24

-|

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

POGOTOWIE
WETERYNARYJNE %4"
BYTÓW - 822-22-70

~

a

SŁUPSK:
Ośrodek
Sportu i Rekreacji,
ul. Szczecińska 99,
tel. 843-40-17; 843-40-16 pływalnia czynna w godz. 6-22
LĘBORK: Centrum Sportu
i Rekreacji, ul. Olimpijczyków
31, tel. 862-71-77 - pływalnia
czynna codz. w godz. 6-22
SZCZECINEK: Kryta Pływal
nia „Aqua-Tur”. Codziennie
7-22 - baseny; sportowy, re
kreacyjny, brodzik; zjeżdżalnia,
jacuzzi, atrakcje wodne, sau
na, solarium, bar, sklepik, tel.
372-96-28

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

□

USŁUGI MEDYCZNE
SŁUPSK: Nocne dy
żury stomatologicz
ne, al. Wojska Pol
skiego 1/14, tel. 840-18-99; 0606-358-473
Prywatne Pogotowie Stoma
tologiczne
„Vitrodent”,
Stupsk, ul. Sołdka 2, tel. 84124-50
NZOZ Lekarz Domowy, ul.
Kołłątaja 31, tel. 840-35-50
(budynek Poczty Głównej) całodobowa; Przychodnia Le
karska, ul. Chełmońskiego 3,
tel.
845-61-60
czynna
w godz. 8-19
NZOZ Klinika SALUS, ul.
Zielona 8, tel. 840-19-40;
840-19-41 czynna w godz. 719; Przychodnie POZ: ul.
Młyńska 1a, tel. 841-37-63
w godz. 8-19; ul. Mochnac
kiego 19, tel. 848-26-66; 84569-99
LĘBORK:
Franciszkańska
Stacja Opieki Caritas Hospi
cjum Domowe, ul. Basztowa
8, tel. 863-31-58 czynne od po

„Centrum”,

ul.

wa”, ul. Sobieskiego 1, tel.
834-11-78; niedziela: „Obe
rland”, ul. Długosza 29, tel.
834-17-52
LĘBORK - sobota: „Sit Salutl”, ul. I Armii WP, tel. 86253-00; niedziela: „Na Osiedlu
Sportowym”, ul. Olimpijczy
ków 11, tel. 863-15-87
ŁEBA - „Słowińska”, ul. Ko
ściuszki, tel. 866-13-65
MIASTKO - „Vitae”, ul. Dwor
cowa 4 B, tel. 857-32-69
USTKA - sobota: „Pana
ceum 013”, ul. Kopernika 18,
tel.
814-43-67;
niedziela:
„Pod Smokiem”, ul. Kilińskie
go 8, tel. 814-53-95
WICKO - „Pod Agawą”, tel.
861-11-14, w godz. 8.15-17

822-23-00 w godz. 9-14; ul.
Zwycięstwa 20, w godz. 12.3014.30
CZARNE, ul. Parkowa 12, tel.
833-27-37 w godz. 9-11
CZŁUCHÓW, ul. Wojska Pol
skiego
2,
tel.
834-45-50
w godz. 9-14; ul. Drzymały 11,
w godz. 8.30-10.30; ul. Kra
szewskiego 4, w godz. 11.3013.30
DAMNICA, ul. Szkolna 1, tel.
811-30-20 w godz. 8-10
DĘBNICA KASZUBSKA, ul.
Zjednoczenia 18, tel. 813-12-

00 w godz. 8-10
DEBRZNO, Plac Pocztowy 1,
tel. 833-53-62 w godz. 10-12
GŁÓWCZYCE, ul. Dworcowa
7, tel. 811-60-20 w godz. 8-10
KĘPICE, ul. Sikorskiego 15,
tel. 857-62-88 w godz. 10-12
KOBYLNICA „REAL”, tel. 0602-781-895 w godz. 12-19, ul.
Główna 44, tel. 842-96-41
w godz. 9.30-11.30
LĘBORK, ul. Armii Krajowej
11, tel. 862-22-16 w godz. 914; ul. Dworcowa 7, tel. 86242-40 w godz. 9-13
ŁEBA, ul. Tadeusza Kościusz
ki 23, tel. 866-15-63 w godz. 815
MIASTKO, ul. Armii Krajowej
37, tel. 857-21-26 w godz. 914; Oś. Niepodległości 22,
w godz. 11-13
PRZECHLEWO, ul. Człuchowska 9, tel. 833-45-92 w godz.
9-11
RZECZENICA, ul. Człuchowska 28, tel. 833-17-20 w godz.
9-11
SMOŁDZINO, ul. Mośtnika 4,
tel. 811-73-20 w godz. 8-10
USTKA, ul. Marynarki Polskiej
47, tel. 814-44-04 w godz. 916; ul. Kopernika 22, w godz.
8-10; ul. Reja 5a, w godz. 8-10

WEGO
Zamek Książąt Pomorskich,
ul. Dominikańska 5-9, czynne
w godz. 10-16: Skarby Książąt
Pomorskich; Sztuka dawna
Pomorza od XIV do XVIII wie
ku; salon Sztuki XIX i XX; Młyn
Zamkowy: Kultura ludności
autochtonicznej Pomorza; Szli
na Zachód osadnicy; Tęczowy
świat bajek;
Herbaciarnia
w Spichlerzu, czynna codz.
10.30-21:
Wilhelm
Gross
(1883-1974) grafika i rysunek;
Galeria Kameralna, ul. Party

Nullo 8, w godz. 10-17: Alicja
Łukasiak - Miejsce kontemplacji
^
BYTÓW: Muzeum Zachod-

nierze Łupaszki”
SMOŁDZINO: Muzeum Przy
rodnicze Słowińskiego Par
ku Narodowego, tel. 811-73-

68

czynne
po
uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym
USTKA: Bałtycka Galeria
Sztuki, ul. Zaruskiego 1 a,
czynna w godz. 10-18: Aam
Garnekpojazd,
machina,
urządzenie

9.05
9.35

10.50
11.15
11.40
12.00
12.25
13.00
13.10

15.25
15.55
16.25
16.50
17.00
17.20

18.00

18.30
19.00
19.30
19.50
20.15
21.55
22.50

0.20

2.10

4.00

6.30
6.50
7.35
8.05
8.30

9.25

9.30
10.00
10.25

11.00
11.25
12.00
12.20
12.25
13.00
13.10
13.35
14.05

KINA
SŁUPSK: MILENIUM Inni
tel. 842-51-91 - Good [

15.35

bye, Lenin, godz. 16

16.20

i 20 (najlepszy film europejski
2003 roku); Pogoda na jutro,
godz. 18

USŁUGI
POGRZEBOWE

16.40
17.00
17.20
17.25
17.35
18.00

SŁUPSK: „KALLA”,
ul. Armii Krajowej 15,
tel. 842-81-96; 0-601-928-600;
infolinia bezpłatna - 0-800186-750
„HADES”, ul. Kopernika 15,
tel. 842-98-91; całodobowo 0601-663-796
„ZIELEŃ”, tel. 842-30-42, (ca
łodobowe) tel. 0-502-525-005
„HERMES”, ul. Obrońców Wy
brzeża 1, (całodobowo) tel.
842-84-95; 0-604-434-441.

DYŻURY APTEK
SŁUPSK-sobota-niedziela: „Ratu
szowa”, ul. Tuwima
4, tel. 842-49-57; „Przy Placu
Dąbrowskiego”, (wejście

8.35
9.00

14.05

SŁUPSK: MUZEUM
POMORZA ŚRODKO

nio-Kaszubskle, tel. 822-2623 w godz. 10-17: Kultura ma
terialna Kaszubów bytowskich;
Portrety Książąt Zachodniopo*
morskich; Barbara Ur- rzeźba,
Andrzej Piwarski - malarstwo
KLUKI: Mzeum Wsi Słowiń
skiej, tel. 846-30-20 w godz.
9-15: Architektura i kultura ma
terialna Słowińców; Pomorskie
plenery
LĘBORK: Muzeum, tel. 86224-14, sobota w godz. 10-15,
niedz. godz. 9-14: Lębork
w zabytkach i dokumentach
(Lębork na starej fotografii); Al
fred Lubocki - prace ludowe;
Rzemiosło
w
pradziejach;
Chócz kaszuska; Gabinet Pau
la Nipkowa (twórca telewizji);
Joachim Utech (1889-1960) Sztuka okresu dyktatury faszy
stowskiej; Kiermasz prac arty
stów trójmiejskich; Joachim
Utech
(1889-1960)
sztuka
okresu dyktatury faszystow
skiej; Galeria Strome Scho
dy: Za świętą sprawę - „Żoł

w godz. 9-15; ul. Mieszka I/8,
w godz. 9-14; ul. Fałata 12,
w godz. 9-11
BYTÓW, ul. Dworcowa 36, tel.

6.30
7.00
8.00
8.15

WYSTAWY

POCZTA I TELE
KOMUNIKACJA

w godz. 9-15; Łukasiewicza 3,
tel. 842-77-04 w godz. 9-16;
Kilińskiego 42, tel. 842-89-68

Skup
Sprzedaż
3,65
3,79
4,50
4,65
6,40>9>6,65
2.90.
2.99

-

zantów 31 a: czynna w godz. 816 w soboty i niedz. w godz.
10-18: Marian Stępak - Żywo
ty; Baszta Czarownic, al. F.

SOBOTA: Banacha 6, tel. 84385-15 w godz. 9-15;
11 Listopada 3, tel.'843-47-92

Kantor MIAMI „Galeria
Podkowa”, ul. Starzyńskiego,- Stupsk, tel.
841-70-31

BYTÓW

Wojska Polskiego 2, tel. 82270-70
CZŁUCHÓW - sobota: „No

Lex Crimen (Patrol):
Słupsk - 840-28-05; Sławno 810-48-05; Koszalin - (0-prefiks-94) 342-28-83; Kołobrzeg
- (0-prefiks-94) 354-21-67;
Białogard - (0-prefiks-94) 31225-35

31 (całą dobę) tel.
841-30-45; 842-52-47

KURSY WALUT

REKREACJA

OCHRONA
ELEKTRONICZNA
MONITORING

SŁUPSK, ul. Kołłątaja j

LĘBORK-862-19-63
MIASTKO-857-29-53
USTKA-814-42-93

USD
EURO
GBP
CHF

PIZZA NA TEL.

Presto, ul. Kotarbińskiego8a,
tel. 845-68-00 (zestawy obia
dowe, faktury Vat)

INFORMACJA
Biuro

od ul. Przemysłowej), otwarta
codziennie 8-22, tel. 840-30-

18.30
19.00
19.30
19.50
20.10
21.15
21.45

22.10
22.20

0.15
O wszelkich zmianach prosimy
informować: tel. 842-51-95 lub
pod adresem Słupsk, ul. Hen
ryka Pobożnego 19.

(teb)

1.40

Rok w ogrodzie
Agrolinla - pr. rolniczy
Wiadomości, Pogoda
Archiwum Żacka (Z0)
- serial przygodowy
Ziarno - pr. dla dzieci
Llppy & Messy
- kurs języka
angielskiego dla dzieci
5-10-15 - program
dla młodzieży
Walt Disney
przedstawia:
Legenda Tarzana (16)
- serial animowany;
Zorro (27,28) - serial
przygodowy
Kolejka - lista
przebojów
Kuchnia z Okrasą
- magazyn kulinarny
Mieszkać
z wyobraźnią - mag.
Zabawy językiem
polskim teleturniej
Miliard w rozumie
- teleturniej
Wiadomości
Czas na dokument
- BBC w Jedynce:
Orka - film dok.
Pan Wołodyjowski
(1/2) - film historyczny,
poi. 1968,
reż. Jerzy Hoffman
Między nami
- talkshow
Moda na sukces
(2091) - telenowela
Plebania (369) ■ serial
Sportowy Express
Teleexpress
Minął rok - wywiad
z Prezydentem RP
Aleksandrem
Kwaśniewskim
Sąsiedzi: Zakład
na śmierć i życie
■ serial komediowy
Jaka to melodia?
Wieczorynka:
Edi I Miś
Wiadomości
Sport; Pogoda
Quo vadls (5, 6-ost.)
- serial historyczny
Gwiazdy kontra
gwiazdy pr. rozrywk.
Niemy świadek
- thriller,
niem.-ameryk.-ros.-ang. 1995,
reż. Anthony Waller
Samuraj I kowboje
- western,
franc.-wl.-hlszp. 1971,
reż. Terence Young
Król tulipanów
- thriller, ang. 1998,
reż. Betsan
Morris Evans
Zakończenie prsogramu

Moda na sukces
- telenowela (powt.)
Europa bez miedzy
Papirus (12) - serial
animowany
W cztery oczy
- program dla dzieci
W świecie mitów
(5/13): Sir Caradoc
- serial fantasy
Llppy & Messy
- kurs języka
angielskiego dla dzieci
Teleranek
Gamebox
Od przedszkola
do Opola:
Krystyna Prońko
Myślisz o kimś?
- Wybierz teledyski
Od A do Zdrowia
Anioł Pański
- transmisja
Książki na zimę
Tydzień - magazyn
rolniczy
Wiadomości
Co pani na to?
- pr. publicystyczny
Kochamy polskie
seriale - teleturniej
Pan Wołodyjowski
(2-ost.) - film histor.,
poi. 1968,
reż. Jerzy Hoffman
Rozwydrzony kanarek
- film dokumentalny
Złote przeboje
DJ Bobo - koncert
Trop sekret - magazyn
Teleexpress
Sportowy Express
Dziennik telewizyjny
- program satyryczny
Śmiechu warte
Lokatorzy: Uśmiech
losu - serial komed.
Jaka to melodia?
Wieczorynka:
Kubusiowe opowieści
Wiadomości
Sport; Pogoda
Tak czy nie? (11)
- serial kryminalny
Spełniamy marzenia
Czas na dokument:
Ballada o lekkim
zabarwieniu
erotycznym (13)
Losowanie audiotele
Nikita - film sensac.,
franc. 1990,
reż. Luc Besson,
wyk. Anne Parillaud,
Jean Reno
Biegnij, Lola, biegnij
- dramat sensacyjny,
niem. 1998,
reż. Tom Tykwer,
wyk. Franka Potente,
Moritz Bleibtreu
Zakończenie programu

7.05
7.35

8.00
8.50

9.45

10.25

11.45

13.20
14.00
14.30

15.00
16.00
17.00
17.45
18.00
18.30
18.55
19.00

20.00

21.00
21.50
22.00
22.20
22.25
22.35

0.40

2.15

3.45

6.55

7.50
8.00
8.45

9.10

9.40

10.35

11.05

14.00
14.30
15.00

16.00
16.55

17.35
18.00
18.30
18.55
19.00

19.30
20.00

21.00
21.30
22.00
22.20
22.25
22.30
22.40

1.05

2.55

Echa tygodnia
Spróbu|my razem
- magazyn
dla niepełnosprawnych
M jak miłość (180)
- serial obyczajowy
Złotopolscy
(555, 556): Prewencja,
Bierność policjanta
- telenowela (powt.)
Wędrówki
przyrodnicze:
Inteligencja
ośmiornicy
Jetsonowle
- serial animowany;
Duch z Centerville
- film animowany
Mojżesz
prawodawca (3-ost.)
- film historyczny,
wt.-ang. 1975,
reż. Gianfranco
De Boslo,
wyk. Burt Lancaster,
Anthony Quayle
30 toni Lista, lista
- lista przebojów
Famillada
- teleturniej
Złotopolscy (557):
Eleonora się rządzi
■ telenowela
Wielka gra teleturniej
śpiewające
fortepiany - teleturniej
Ryzykanci 3 (9/15)
- reality show
Ale Dwó|kal - mag.
Program lokalny
Panorama
Prognoza pogody
Świat obok nas:
Jak wydać milion
w Las Vegas?
- film dokumentalny,
Europa da się lubić...:
Kariery I Idole
- talkshow
Herbatka u Tadka
- program rozrywkowy
Słowo na niedzielę
Panorama
Sport telegram
Prognoza pogody
Żołnierze kosmosu
-film SF, USA 1997,
reż. Paul Verhoeven,
wyk. Casper Van Dien,
Denise Richards
Współudział
- thriller, ang. 1999,
reż, Gavin Millar,
wyk. Jonny Lee Miller,
Brian Cox
Sprawa Harry’ego
- film sensacyjny,
kanad. 2000,
reż. Stephen Williams,
wyk. Brian Markinson,
Adam Beach
Zakończenie programu

Film
dla niesłyszących:
Wesołych świąt
- komedia, poi. 1978,
reż. Jerzy Sztwiertnia
Słowo na niedzielę
M jak miłość (181)
- serial obyczajowy
Nie tylko
dla komandosów:
Cześć Tygrysy
Ulubione święta.
Pastorałki Andrzeja
Cierniewskiego
Miesiąc z National
Geographic.
Podróże w czasie
i przestrzeni: Wilcza
wataha z Yellowstone
Podróże kulinarne
Roberta Maklowicza:
Zimowych
wspomnień smak
Skrzypek na dachu
- musical, USA 1971,
reż. Norman Jewison
Familiada - teleturniej
Złotopolscy (558)
- telenowela
Bezludna wyspa:
Magdalena
Cwenówna,
Adam Hanuszkiewicz,
Małogarzata
Foremniak,
Waldemar Dziki,
Katarzyna I Cezary
Żakowie
Na dobre i na złe
(162) - serial obycz.
U dalajlamy nawet
zwierzęta doceniają
prawdę - wywiad
7 dni - świat
Program lokalny
Panorama
Prognoza pogody
Tygodnik Moralnego
Niepokoju - program
rozrywkowy
Zapisy pamięci:
Wajda
Ulica szarlatanów
- K.l. Gałczyński
- program artystyczny
Tylko tato - telenowela
dokumentalna
Anna Dymna
- spotkajmy się
Panorama
Sport telegram
Prognoza pogody
Losowanie audiotele
Złota dwunastka
oper: Cyrulik sewilski
- opera komiczna
w dwóch aktach
Gioacchino Rossiniego
Gracz - dramat
psycholog., USA 1974,
reż. Karel Reisz
Zakończenie programu

6.00
7.00
7.15
7.30

8.00
8.30
9.00
9.30
10.30
12.30
13.30

15.30
15.45
16.00
16.10
16.40
17.30
18.30
19.00
19.05
20.00

21.30
22.15

0.15

1.55
2.50
5.30

6.00
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
10.25
11.25
11.35

12.55

•

14.35

15.35
15.45
15.55
16.00
16.30

18.30
19.00
19.05
20.05
21.05
21.30
21.35
22.30
23.30
24.00
5.30

Poplista
Twój lekarz - magazyn
Wystarczy chcieć
- magazyn medyczny
Najzabawniejsze
zwierzęta świat
- program rozrywkowy
Laboratorium Dextera
(32, 33) - serial anim.
Piesek Poochini (25)
- serial animowany
Hugo - pr. dla dzieci
Mop Man - magazyn
muzyczny
Gwiazdkowy prezent
- dramat, USA 1998,
reż. lan Barry
Czarny pies czy biały
kot - talkshow
Mecz towarzyski
Polska - Wiochy
w siatkówce kobiet
Fundacja Polsat
Informacje
Prognoza pogody
Nlezakazane reklamy
- program rozrywkowy
Idol 3 Extra - program
rozrywkowy
Boston Public 2 (38)
- serial obyczajowy
Informacje, Sport
Prognoza pogody
Rosyjska ruletka
- teleturniej
Kevin sam
w Nowym Jorku
- komedia, USA 1992,
reż. Chris Columbus,
wyk. Macaulay Culkin,
Joe Pesci
Zbliża się kolejne
Boże Narodzenie. Ro
dzina
McCalllsterów
oraz liczni kuzyni tym
razem wybierają się
na odpoczynek świą
teczny na Florydę. Z po
wodu awarii prądu przy
jeżdżają na lotnisko do
słownie w ostatniej
chwili I w wyniku niepo
rozumienia Kevin, bio
rąc przez pomyłkę ob
cego mężczyznę za
swojego tatę, wsiada
do samolotu lecącego
do Nowego Jorku.
Studio LOTTO
Harry Angel
-thriller, USA 1987,
reż. Alan Parker,
wyk. Robert De Nlro,
Mickey Rourke
Strzelaj bez pytania
- fllrii sensacyjny,
hongkoń. 1984,
reż. Ba San
Zostać misa (17)
- serial obycz. (powt.)
Muzyka na bis
Zakończenie programu

Mop Man - mag. muz.
4 x 4 - magazyn
motoryzacyjny
Ręce, które leczą
- magazyn
Lochy I smoki (9)
- serial animowany
Piesek Poochini (26)
- serial animowany
Hugo - pr. dla dzieci
Popllsta
Słoneczny patrol 8
(145) - serial przygód.
Podaruj Dzieciom
Słońce
Buddy - pies na gole
- film dla dzieci,
USA 2000,
reż. Bill Bannerman
Zagniewani
młodociani
- komedia, USA 1996,
reż. Hart Bochner
Miody, dopiero roz
poczynający pracę w
zawodzie nauczyciel hi
storii Richard Clark
obejmuje posadę w Ma
rion Barry High School,
przeznaczonej dla naj
bardziej
tępych
uczniów. Od pierwsze
go dnia pracy doświad
cza samych przykrości.
Z całą mocą uświada
mia sobie, że jego nowe
miejsce pracy to przede
wszystkim teren działal
ności
młodocianych
gangów. W szkolne]
dżungli czuje się bez
radny. Z pomocą przy
chodzi mu atrakcyjna
asystentka pani dyrek
tor, Victoria.
Jan Paweł II:
Sługa (2)
- film dokumentalny
Podaruj Dzieciom
Słońce
Informacje
Prognoza pogody
Nlezakazane
reklamy
Mecz rewanżowy
Polska - Włochy
w siatkówce kobiet
Informacje, Sport
Prognoza pogody
Najlepsze
z najlepszych: Willa
Idol 3
Świat według
Kiepskich - serial
Studio LOTTO
24 godziny (24) (17)
- serial sensacyjny
Kuba Wojewódzki
Raport specjalny
Magazyn sportowy
Zakończenie
programu

6.00
7.40

8.00

9.35

11.10
12.10

12.25

14.00

15.00

18.45
17.55

19.00
19.25
19.35
19.40
20.00
21.30

23.30

1.20

6.20
8.00
8.15
8.50
10.25

12.05

13.05
13.35

15.20
16.30
17.00
17.30

19.00
19.25
19.35
19.40
20.00
20.30
21.55
22.25
22.55

23.25
23.55
0.25
1.15

Telesklep
Szczenięce lata Toma
I Jerry ego (25/52)
- serial animowany
Kolęda primadonny
- komedia, USA 2000,
reż. Richard
Schenkman (powt.)
Król małp (1/2)
- film przygodowy,
niem.-ameryk. 2001,
reż. Peter MacDonald
VIVA Polskal
Jak kręcono
Władca Pierścieni:
Powrót król«
Król małp (2-ost.)
- film przygodowy,
niem.-ameryk. 2001,
reż. Peter MacDonald
Na Wspólnsj
(212-213) - serial
obyczajowy (powt.)
Na Zachód
- western, USA 1987,
reż. Roben Day,
wyk. Sam Elliott,
Tom Cont
Chwila pnwdy
- program rozrywkowy
Siłacze: mistrzostw
Świata Slrong
Man 200:
TVN Fakty
Sport
Pogoda
Uwagal -magazyn
Two|a drtga
do gwlazł: Finał
Kulawiej
- film sanacyjny,
USA 198S
reż. John
Frankenhtlmer,
wyk. Don Johnson,
PenelopeAnn Miller
BohaMrem filmu Jest
Jerry Beck, detektyw
z wydzlah zabójstw. Je
go malżerstwo rozpadło
się, trwa vlaśn!e postę
powanie rozwodowe.
Zbliżająca się święta
Bożego
Narodzenia
również ile zapowiada
ją się dlaiiego najlepiej.
Prowadź
śledztwo
w sprawę morderstwa
dwóch
policjantów.
W poścl|u za mordercą
przemleza granice kilku
stanów, nękany nie
ustanni« przez agenta
FBI, ktćy nie aprobuje
metod cżlalania Becka.
Fakty Ukty
- komeda, USA 1997,
reż. Bary Levinson,
wyk. Distin Hoffman,
Robert De Nlro
Nic striconego
- prognmy powtórkowe

Teleshep
Wodnkowe wzgórze
- seria animowany
Zdrowe - magazyn
Książ« Egiptu
- film aiimowany
Anlołk tatusia
- film cbyczajowy,
USA 2)00,
reż. Dvight H. Little,
wyk. S:ott Bakula,
Kimbeley Warnat
Rołzina Jenkinsów
latami tyła w przeświad
czeniu że miłość i rodzi
na to najważniejsze rze
czy w życiu. Nagle ich
szczęfcie zostaje zbu
rzone wiadomością o
choroba matki, Sharon,
która tuż przed świętami
umiera Pogrążeni w ża
łobie 0|0iec i jego dzieci
nie wyobrażają sobie
nawet, że mogliby za
siąść do wigilijnego sto
łu bez Sharon. Puste
krzesło i nieobecność
matki byłyby zbyt bole
sne. Tylko 12-letnia
Becca postanawia nie
poddawaćsię rozpaczy.
Siłacze: Mistrzostwa
Świata Stong
Man 2001 (powt.)
Co za tyłzień - mag.
W krzywym
zwierciadle:
Europejskie wakacje
- komeda, USA 1985,
reż. Arm Heckerling
Jak łyse konie
- progran rozrywkowy
Ale pisma - program
rozrywlowy
Usterte: Hydrofory
- seria dok. (powt.)
Twoja droga
do gviazd: Finał
(powt)
TVN -akty
Spor
Pogcda
Uwaja! - magazyn
Kasis i Tomek - serial
komsdiowy
Dla siebie wszystko
- projram rozrywkowy
Pod napięciem
- tallshow
Supsrwizjer - mag.
Nie do wiary
- opwieścl
niesamowite
Akt) zbrodni - serial
doksmentalny
Ale plama - program
rozrywkowy
Nlkta (75/96)
- seial sensac. (powt.)
Nic straconego
- pogramy powtórkowe
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piłka nożna.

PIŁKA NOŻNA. VIII Turniej Gryfcia w Słupsku

Pogoni też jest sporo

Przegląd
piłkarskich talentów

Victoria Orłów nad
Czarnymi Sokołami
Jak obliczyli statystycy, w piłkarskich rozgrywkach seniorskich - poczynając od ekstraklasy,
a kończąc na C klasie - gra w Polsce blisko 5 tysięcy klubów. Nazw jest przeszło trzykrotnie
mniej, ale liczba 1500 też robi wrażenie. Wśród nich największą popularnością cieszy się
„Orzeł”.
„Orłów" jest w kraju 138. O jego
popularności dobrze wiedzą kibice
niższych szczebli rozgrywek woje
wództwa zachodniopomorskiego.
Takie miejscowości jak: Grzędzice,
Lubiechowów Górny, Prusinowo,
Łożnica, Walcz (choć jeszcze w na
zwie ma „Biały”), Pęzino, Rożnowo,
czy Trzcińsko-Zdrój dumnie noszą
tytuł „Orla”. Nawet re
zerwy IV-ligowej
Regi Meridy
Trzebiatów,

kołem. Owszem, przed laty wystę
pował taki w ekstraklasie
w Pniewach (przemia
nowany
później

na „Miliardera”), ale szybko zniknął
z piłkarskiej mapy Polski. Teraz naj
lepszy z Sokołów grywa w IV lidze,
a do ścisłej „ptasiej" czo
łówki z pewnością należy
Sokół z Pyrzyc (wysoka 6.
lokata w IV lidze zachod

rozgrywa
jące swo
je mec z e

|

niopomorskiej).
Zabrzmi
dziwnie,
ale najlepszym z pił
karskich ptaków po
zostaje outsider grupy
pierwszej III ligi - Pelikan
Łowicz. Wprawdzie
w tej nazwie trudno
dopatrzyć się jakie
goś związku z kra
jem nad Wisłą, ale
- jak na razie - po
zostaje pierwszym
(choć tylko trzecioligowym) ptakiem polskiej pitki.
Ex-aequo na trzecim miejscu
zostali sklasyfikowani piłkarze
„Czarnych” oraz „Victorii” (76

klubów). „Czarni” to jedna z naj
starszych nazw w Polsce. Mel
dale mistrzostw kraju zdobywaŁ
li w okresie międzywojennym

w Mrzeżynie,
przechrzczcily się
i to z powodzeniem.
W Pucharze Polski już ajko „Orzeł" - pokonali
ostatnio wyżej notowane Wy
brzeże Rewalskie i są w dziesiąt
ce najlepszych zespołów woje

futboliści z Lwowa, a sekcja piłkarska „Czarnych”
działała również.

>

Dużo Polonii

wództwa.

Piąte miejsce na
leży się „Błękitnym” (72
nazwy). Najlepszą dru
żynę „Błękitnych” w Pol
sce mają kibice w Stargar-

Popularny,
nie znaczy dobry
Co ciekawe, choć „Orzeł”
jest najpopularniejszą nazwą,
nie ma swojego przedstawi
ciela w rozgrywkach szczebla
centralnego. Próżno szukać

Fot. ANDRZEJ SZKOCKI
Gryfus pewnie nie /.daje sobie
sprawy, że jest maskotką klubu
o bardzo popularnej nazwie. Pił
karskich7vn
„Pogoni” - oprócz tej
szczecińskiej - jest w Polsce 64.

tego ptaka w nazwach pierw
szej, drugiej, bądź trzeciej li
giPodobnie rzecz ma się
z kolejnym na tej liście So

dzie, którzy grają w II lidze. Tuż
za nimi plasuje się „Polonia”, która
ma swojego przedstawiciela (i to
stołecznego!)
w
ekstraklasie.
Na szczeblu centralnym (czyli
do III ligi włącznie) można znaleźć
jeszcze pięć innych „Polonii”: z El
bląga, Bydgoszczy, Słubic, Bytomia
oraz Przemyśla. Ale tylko ta war
szawska gra wśród najlepszych.
Na wysokim 9. miejscu plasują
się kluby, które w nazwie mają wpi
sany herb Litwy, czyli „Pogoń”.
Obecnie najwyżej sklasyfikowaną
„Pogonią” w Polsce jest ta szcze
cińska.
Sporo zwolenników zyskały na
zwy odwołujące się do sił przyrody
(„Huragan”,
„Tęcza”,
„Orkan",
„Grom",
„Zorza”) oraz ognia
(„Iskra”, „Płomień”). Z racji długo
ści, najwięcej nazw klubów odno
szących się do wody, dotyczy rzek:
Odry, Wisły i Warty.
Najpopularniejsze nazwy klu
bów piłkarskich w Polsce (opublikowane w „Roczniku 2003-

1995 roku słupski turniej stanowi
doskonały przegląd piłkarskiej

Ogólnopolskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Gryfcia.
W zawodach wystąpi dwana-

młodzieży. Wszystkie mecze zaplanowane są w słupskiej hali
Gryfia przy ul. Szczecińskiej.
Terminarz turnieju: 28 grudnia

ście zespołów, które podzielone
zostały na dwie grupy (A - Gryf

(niedziela) w godzinach od 8 do
18, a 29 grudnia (poniedziałek)

95 Słupsk, Gwardia Koszalin,
Sparta
Sycewice,
SALOS
Słupsk, Fosfory Wiślinka, Gryfiątka Słupsk; B - Gryf 95 II Słupsk,
Bałtyk Koszalin, Orliki Jezierzyce, Bytovia Bytów, Canal +

w godzinach 8 do 14. Zespoły
grać będą w składach pięcioosobowych. Zmiany tak jak w hokeju. Czas gry 18 minut. W akcji
będzie można zobaczyć zawodników z rocznika 1989 i młod-

Slupsk, Wielim Szczecinek). Od

szych.

KONKURS. 0 .

(fen)

wygraj!

Napisz opowiadanie
olimpijskie
Już po raz czternasty Polski Komitet
Olimpijski i Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Sportu zapraszają mło
dzież ze szkół podstawowych i gim
nazjów do konkursu imienia Jana Parandowskiego na opowiadanie o te
matyce olimpijskiej.
Konkurs ma zainteresować
młodzież tematyką zimowych
i letnich igrzysk olimpijskich,

poszerzyć jej zamiłowania
sportowe, a także służyć pro
pagowaniu idei olimpijskiej.
Patronem medialnym kon
kursu jest „Płomyczek”.
Prace należy nadsyłać do
Polskiego Komitetu Olimpij
skiego (00-483 Warszawa,
ul. Frascati 4) do 15 kwietnia
2004 roku.

(pap)

kupon konkursowy
Region..........................................................

SPORTOWCY
Dyscypliny indywidualne:

2004”)
1. Orzeł
2. Sokołów
3. Czarnych
3. Victorii
5. Błękitni
6. Polonia
7.Iskra
8. Unia
9. Pogoń
10. Sparta
11. Piast
12. Start
13. Olimpia
14. Zryw
15. Tęcza
16. Orkan
17. Grom
18. Huragan
19. Płomień
19. Wista

Słupski Klub Piłkarski Gryf 95
Słupsk jest organizatorem VIII

138 nazw
108
76
76
72
71
70
67
65
64
62
49
46
43
41
40
39
38
37
37
(stez)

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

PIŁKA NOŻNA. Powinno być ciekawie

Transferowa zima stulecia
Wraz z zakończeniem rundy jesiennej
w naszym futbolu rozpoczął się
okres transferowy. Do spektakular
nych transakcji jeszcze nie doszło,
ale sporo wskazuje na to, że rozpo
częta wczoraj kalendarzowa zima
będzie na polskim rynku transfero
wym zimą stulecia.
Czego najbardziej brakuje pol
skim piłkarzom, by podnosili swe
umiejętności? Częstszych kontak
tów z najlepszymi zawodnikami
na świecie. Przejście z polskiej ligi
do jednej z pięciu najlepszych lig
w Europie (włoskiej, hiszpańskiej,
angielskiej, niemieckiej, czy fran
cuskiej) daje nie tylko możliwość,
ale wręcz konieczność gry z na
prawdę silnymi przeciwnikami.
Pod warunkiem, że nie siedzi się
na ławce rezerwowych. Nikt już
nie odbierze piłkarzom Groclinu
doświadczenia' jakie
zyskali
w czterech spotkaniach z Herthą
Berlin oraz Manchesterem City.
W lidze polskiej przez cały sezon
czeka ich jednak zaledwie kilka
pro... M...*oT

3

bardzo ciężko zapowiadających
się meczów (po dwa z Wisłą Kra
ków, Legią Warszawa i może
z
Arniką
Wronki).
Dlatego
pod względem szkoleniowym wy
jazd na zachód do jednej ze wspo
mnianych pięciu lig jest bardzo ko
rzystny. Oczywiście z innych po
wodów też - można dobrze
zarobić i nieźle się wypromować.
Pamięć o Cltce
Jeżeli więc jest szansa wyje
chać, to trzeba z niej skorzystać tak uważają niemal wszyscy nasi
futboliści. I ich prezesi. Mają w pa
mięci wspaniałą ofertę angielskiego
Blackburn, które za 4 miliony funtów
chciało kupić Marka Citkę z Widze
wa. Citko miał jednak inne plany
i dziś niemal zupełnie zapomniany
grywa w lidze szwajcarskiej.
Przejście do klubu w Niem
czech, czy we Francji nie musi
jednak automatycznie oznaczać
dobrego interesu. Finansowo za
wodnik niewątpliwie zyska, ale pił
karsko - już niekoniecznie. Kamil

Kosowski bardzo chciał wyjechać
z Krakowa, trafił do Kaiserslautern
i póki co narzeka: że zespól prze
grywa, że nie rozumie się z part
nerami i ci nie podają mu piłki. Mo
że zostając w Wiśle strzeliłby gola
norweskiemu Valerendze i dziś
krakowianie podobnie jak Groclin
byliby w 3. rundzie Pucharu UEFA
i na ustach całej Polski.
Mila, Niedzlelan, Zając,
czy wlślacy?
Przypadki Citki, czy Kosow
skiego nie zniechęcają jednak
obecnych najlepszych zawodni
ków z polskiej ligi, przede wszyst
kim z Groclinu. Sebastian Mila
ma propozycję przejścia do ligi
francuskiej (najprawdopodobniej
do Socheaux) i choć zarobione
pieniądze oddaje rodzicom, to mamisynkiem nie jest - stanowczo
stwierdza, że wyjedzie przy pierw
szej nadarzającej się okazji. An
drzej Niedzielan był już niemal
w holenderskim NEC Nijmegen,
gdyż kusiła go spora kasa, lecz

ostatecznie namówiono go do po
zostania w Grodzisku. Marcin Za
jąc obecnie w każdej wolnej
od snu chwili zastanawia się
nad propozycją beniaminka an
gielskiej ekstraklasy, Portsmouth.
Wciąż nie ustają też rozważa
nia, gdzie zagrają wiosną asy Wi
sty Kraków - Maciej Żurawski
i Mirosław Szymkowiak. Po od
padnięciu z Pucharu UEFA chęt
niej niż do tej pory chcą odejść.
„Żuraw” zapewne przydałby się
wielu klubom w Bundeslidze, ale
nie wykluczona jest też Hiszpania
(choć raczej nie Barcelona...).
„Szymka” przymierzano do gry
we Włoszech. Gdyby prawdopo
dobieństwo ich gry - a nie siedze
nia na ławce lub nawet poza nią wynosiło 50 procent, to dobrze by
łoby, gdyby odeszli.
W końcu mielibyśmy przedsta
wicieli we wszystkich czołowych li
gach Europy. Jeżeli nie, to i tak
zanosi się na to, że polska kolonia
na obczyźnie powiększy się.

(dc)

Pomocnik Groclinu i reprezentacji Marcin Zając (z lewej) może zostać
drugim po Jerzym Dudku polskim piłkarzem, który będzie grać w eks
traklasie angielskiej.

JT
Sponsor
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na najlepszych sportowców i trenerów Pomorza Środkowego

Plebiscytu i Balu Sportowca
w Koszalinie
Koszalin, ul. Gwardii Ludowej 10
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Sukcesy, porażki, niespodzianki...

URODA W SPORCIE. Dziewczyny na ekrany!

Sportowe A. D. 2003
Mijający rok kibice sportowi w naszym kraju zapamiętają z kilku powodów. Złoty medal mi
strzostw Europy siatkarek, porażki polskiej reprezentacji piłkarskiej, indywidualne sukcesy: Ada
ma Małysza, Otylii Jędrzejczak, Roberta Korzeniowskiego - jest co wspominać.

Lepiej być piękną
i sławną
Ponad 1000 godzin sportu pokaże Te
lewizja Polska w przyszłym roku. To
jedna z najlepszych informacji na ko
niec tego roku - dla kibiców i dla...
ładnych sportsmenek.
Czy ktoś chce czy nie, to telewizja
jest najpotężniejszym medium. Czyli
mówiąc prościej - w niej najchętniej
śledzimy wydarzenia sportowe i ona
najlepiej zachęca do jego uprawiania.
To telewizja daje też największą po
pularność.
Na 1000 godzin relacji złożą się
przede wszystkim igrzyska olimpijskie
w Atenach oraz piłkarskie mistrzo
stwa Europy w Portugalii. Ale
przy okazji TV chętnie pokaże nasze
piękne sportsmenki, a takie zapewne
się znajdą.
Ładny ten floret
Czym bardziej Sylwia Gruchała
przyczyniła się do popularyzacji
szermierki - zwycięstwami, czy uro
dą? Prawidłowa odpowiedź brzmi:
zwycięstwami. Jednak bez urody
Sylwii nie byłoby o tych medalach
tak głośno. W tym roku reprezentan
ci Polski zdobyli trochę medali w za
wodach rangi mistrzostw świata czy
Europy, ale przecież o sukcesach
florecistki Gruchały było więcej niż

’
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o medalach zapaśniczek, czy kajakarek (nikogo nie obrażając). Czyli
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Największa '
niespodzianka
Zwycięstwa piłkarzy Groclinu
Grodzisk. Drużyna z kilkunastoty
sięcznego miasteczka wygrywa
rywalizację w europejskich pucha
rach z futbolowymi potentatami
z wielomilionowych aglomeracji Herthą Berlin, czy Manchesterem
City. Kolejnym rywalem będzie
francuskie Bordeaux. Jak tak dalej
pójdzie, to Grodzisk będzie wy
mieniany przez Europejczyków
na równi z Krakowem, czy War
szawą.

Największa wpadka
Wzajemnie wykluczające siędecyzje Polskiego Związku Piłki
Nożnej dotyczące afery barażowej. Najpierw ukarano klub, który
ponoć kupił mecz o utrzymanie
w ekstraklasie, pół roku później
anulowano decyzję. Nie byłoby
o czym mówić, gdyby nie fakt, że
Szczakowianka Jaworzno (bo
o niej mowa) rozegrała pół sezonu
w niższej klasie rozgrywkowej.

PIŁKA NOŻNA

Nedved nr 1
Czeski pomocnik Juventusu Turyn
Pavel Nedved wygrał prestiżowy ple
biscyt czasopisma France Football
na najlepszego piłkarza Europy
w 2003 roku.
Nedved jest drugim Czechem,
który zdobył „Złotą Piłkę”. Poprzed
nio wyróżniono w ten sposób Josefa
Masopusta w 1962 roku. W tego
rocznym plebiscycie Nedved zdobył
190 pkt. Drugie miejsce zajął na
pastnik Arsenału Francuz Thierry
Henry (128 pkt), a trzecie obrońca
AC Milan Włoch Paolo Maldini (123
pkt.).
(PAP)

Sesje robią swoje
Podobna sytuacja ma się z naszy
mi kolarkami górskimi: Mają Włoszczowską i Anną Szafraniec. Kolar
stwo jest w całym naszym kraju dość
popularne, ale górskie już nie tak bar
dzo. Szafraniec i Włoszczowska są
ładnymi dziewczynami, więc zwłaszcza po licznych sesjach zdję
ciowych zawodniczek - ich dyscypli
na robi się jakby bliższa...
W tym roku furorę w naszym kraju
zrobiły siatkarki. Na pewno złoty me
dal mistrzostw Europy zrobił swoje,
ale można było czasami odnieść wra
żenie, że więcej niż o ich umiejętno
ściach mówiło się o wyglądzie Doro
ty Świeniewlcz, Agaty Mróz, czy
Katarzyny Skowrońskiej
Tak więc ładne dziewczyny do sportu, do sukcesów i na ekrany!
Niemal zgodnie z tytułem jednego
z filmów z Adrianną Biedrzyńską „lepiej być piękną i sławną" (a być
może także bogatą), niż tylko pięk
ną.

(dc)

Potrójni mistrzowie
W Rio de Janiero zorganizo
wano fetę, w której wzięli udział
kapitanowie brazylijskich drużyn
piłkarskich, które zdobyły tytuły

Oto wybrane wydarzenia doty

a co za tym idzie - telewizja chętniej
ją pokazuje. I sportowa koniunktura
nakręca się.

PIŁKA NOŻNA. To mogło się przydarzyć tylko Brazylii

BrazylIJczycy świętowali trzykrotne
zdobycie tytułu mistrza świata.

czące ostatnich 12 miesięcy w ro
dzimym sporcie. Tak jak wszystkie
podsumowania - to również jest
subiektywne.

w przypadku każdej dyscypliny naj
pierw musi być sukces, ale potem
wiele od jej rozwoju zależy od tego,
czy zawodniczka jest ładna. Jak
jest, to więcej się o niej mówi i pisze,

„Bolą” też tabuny prawników zaj
mujących się sprawą i ogromne
pensje jakie otrzymują ludzie pra
cujący w PZPN-ie. Za co? Za nie
kompetencję.

Największy farciarz
Pogoń Szczecin! Futbolowy
bankrut, który jeszcze w lipcu miał
rozpocząć rozgrywki w IV lidze
w trybie natychmiastowym znalazł
sponsora, który wyciągnął go z fi
nansowej i organizacyjnej zapa
ści. Zamiast wiązania końca
z końcem na futbolowej prowincji,
na półmetku zaplecza ekstraklasy
portowcy przewodzą tabeli i są
na najlepszej drodze by awanso
wać do I ligi.

Największy pechowiec
Jerzy Dudek. Polski bramkarz
gra w czołowym angielskim klubie,
jednak co rusz wpuszcza farfocle,
czyli strzały, z którymi poradziłby
sobie byle IV-ligowiec. Działacze
Liverpool wykazywali anielską
wprost cierpliwość i obsadzali na
szego golkipera w pierwszym
składzie, ale ponoć dni Dudka są
policzone. Wszystko przez loso
wanie mistrzostw Europy, w któ
rych Anglia trafiła na Polskę. Za
miast ogrywać Jerzego Dudka,

mistrzowskie.
Do sukcesu reprezentacji
Brazylii na boiskach Korei Połu
dniowej i Japonii, w tym roku na
wiązali brazylijscy piłkarze do lat
w Liverpool będą stawiać na uta
lentowanego rezerwowego bram
karza reprezentacji Chrisa Kirklanda. A Dudek niech grzeje ławę
w klubie i dalej wpuszcza farfocle.
Tyle, że już tylko w drużynie Pol
ski...

Największe
nieporozumienie
Powrót na ring Andrzeja Goło
ty. Polski bokser wielokrotnie udo
wadniał, że oprócz talentu do bok
sowania nie posiada żadnych pre
dyspozycji, by wygrywać na pięści
z Murzynami. Bił poniżej pasa,
gryzł, uciekał z ringu, bądź rezy
gnował w końcówce pojedynku.
Dwukrotnie nawet kończył karierę,
ale postanowił znowu powrócić.
Na razie bije bokserskich „fraje
rów”, więc z dobrym skutkiem, ale
poczekajmy na walkę z. którymś
pięściarzem z czołówki. Aż strach
się bać.

Największa
indywidualność
Było ich - na szczęście - kilko
ro i trudno wskazać tę „naj”. Nie
sposób porównać mistrzostwa
świata lekkoatlety Roberta Korze
niowskiego ze złotym med.alem
narciarskiego skoczka Adama Ma

20 i 17, kompletując swoisty hat
trick.

w przyszłym roku kandydatów
wprawiających w zakłopotanie ty
pujących najlepszego sportowca
roku było jak najwięcej.

AUTOMOGILIZM. Kiedy Polak?

Największa porażka
Chyba przegrana Dariusza Mi
chalczewskiego w obronie tytułu
mistrza świata. Tym bardziej bole
sna, że niezasłużona i wypaczo
na przez sędziów. Polak byl o krok
od wyrównania rekordu wygra
nych walk ustanowionego przez
legendarnego Rocky'ego Marcia
no. Może właśnie to zaważyło?
Mało znany Polak, który był Niem
cem, potem znowu Polakiem,
miałby przewrócić bokserską hie
rarchię? Co to, to nie...

Najlepsza drużyna
Oczywiście nasze siatkarki,
które równie nieoczekiwanie, co
szczęśliwie sięgnęły po złoty me
dal mistrzostw Europy. Być może
zespół prowadzony przez trenera
Andrzeja Niemczyka okaże się
drużyną jednej imprezy, ale suk
ces pozostanie w naszej pamięci.
Brawo dziewczyny!

PAWEŁ STĘŻAŁA

321 punktów Beckhama
sty tytuł mistrza świata Formuły 1
wywalczony przez Niemca Micha
ela Schumachera (279 pkt).
Na kolejnych pozycjach umiesz
czono piąte z rzędu zwycięstwo
amerykańskiego
kolarza
Lance’a Armstronga w Tour de France
(225 pkt) i finał Pucharu Świata rug-

Przenosiny Beckhama do Hisz
panii zgromadziły 321 punktów.
W ankiecie AP wyprzedziły dwa in
ne spektakularne wydarzenia minio
nych dwunastu miesięcy: skandal
dopingowy w sporcie (297 pkt) i szó

bistów, w którym Anglia pokonała
Australię 20:17 po dogrywce (196
pkt).
W czołowej dziesiątce znalazły
się również: przejęcie angielskiego
klubu Chelsea Londyn przez Rosja

rodaków Cafu.
Brazylijska drużyna do lat 17
zdobyła tytuł mistrzowski w mi
strzostwach świata w Helsin
kach, starsi o trzy lata piłkarze w poprzednim tygodniu, w Abu
Żabi.
Najbliższym celem piłkarzy
Brazylii będzie zdobycie złotego
medalu olimpijskiego w Atenach.

łysza, czy rekordem świata świet
nej pływaczki Otylii Jędrzejczak.
Oni wszyscy są super i oby

WYDARZENIA 2003 ROKU. Transfer najważniejszy

Transfer kapitana piłkarskiej repre
zentacji Anglii Davida Beckhama
z Manchesteru United do Realu Ma
dryt został uznany najważniejszym
wydarzeniem roku 2003 w plebiscy
cie Amerykańskiej Agencji Prasowej
Associated Press (AP).

- Żaden inny kraj na świecie

nie mógiby tego dokonać, tylko
Brazylia - skomentował sukcesy

nina Romana Abramowicza (195
pkt), śmierć kameruńskiego piłkarza
Marca Viviena Foe podczas Pu
charu Konfederacji (133 pkt), oskar
żenie o gwałt słynnego koszykarza
Kobe Brynta (103 pkt), „przyćmie
nie" gwiazd Sereny i Venus Wil
liams przez belgijskie tenisistki Ju
stine Henin-Hardenne i Kim Clijsters (101 pkt) oraz zwycięstwo
szwajcarskiego syndykatu Alinghi
w żeglarskim Pucharze Ameryki (87
pkt).
(PAP)

(PAP)

Węgier w Formule I
Węgier Zsolt Baumgartner wystartu
je w przyszłorocznych mistrzostwach
świata Formuły 1 w barwach Minardi-Cosworth - poinformował włoski
zespół.
Minardi zaangażował na przy
szły sezon bardzo młodych zawod
ników. Pierwszym kierowcą jest 22letni Włoch Gianmaria Bruni, zaś
Baumgartner 1 stycznia będzie ob
chodzić 23. urodziny.
W kuluarach Formuły 1 mówiło
się, że kontrakt z Minardi prawdopo
dobnie przedłuży doświadczony Ho

lender Jos Verstappen. Tymczasem
wybór padł na Baumgartnera, kie
rowcę Formuły 3000, który ma już
za sobą... debiut w Formule 1. W lip
cu w wyścigu o Grand Prix Węgier
zastąpił w ostatniej chwili Brytyjczy
ka Ralpha Firmana (Jordan), który
na treningu uległ wypadkowi.
Tylko jeden team - Jordan-Ford
nie zatrudnił jeszcze żadnego kie
rowcy na przyszły sezon.
Mistrzostwa świata rozpoczną
się 7 marca wyścigiem o Grand Prix
Australii w Melbourne.
(PAP)

KOSZYKÓWKA. Dennis Rodman wraca do gry

Za 850 dolarów
tygodniowo
42-letni Dennis Rodman wraca
do koszykówki. Były czołowy zawod
nik ligi NBA podpisał kontrakt z klu
bem ligi American Basketball Asso
ciation (ABA) - Long Beach Jam.

Jam mają mu pomóc w osiągnięciu
celu. W nowym zespole zadebiutuje
prawdopodobnie 16 stycznia.
Rodman, mistrz NBA z Detroit
Pistons i Chicago Bulls, po raz
ostatni grał w najsilniejszej koszy

Według amerykańskiej prasy,
Rodman będzie zarabiał 850 dola
rów tygodniowo.

karskiej lidze świata w 2000 r.
Po zaledwie 13 meczach szefowie
Dallas Mavericks zwolnili go za na
ruszanie dyscypliny. Wcześniej
z tych samych przyczyn pożegnano
się z nim w Los Angeles Lakers.

Kilka miesięcy temu koszykarz
zwany „Robakiem” poinformował, że
jego
marzeniem
jest
powrót
do NBA. Występy w Long Beach

(PAP)

REKLAMA
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Cos dla siebie

Kariera, wysprzątany dom i trzydaniowe obiady nie są najważniejszą rzeczą w naszym życiu. Warto to sobie uświadomić, zanim będzie za późno,
i znaleźć czas dla siebie i rodziny.
STRONA 12
R

Nieumiarkowanie
w jedzeniu
■ sprawdzonym środ
kiem
na
dolegliwości
związane z przejedze
niem jest napar kminko
wy. Nasiona kminku trze
ba utłuc w moździerzu
i zalać wrzątkiem. Przy
krywamy miksturę na 15
minut, przecedzamy i pi
jemy po pół szklanki kilka
razy dziennie. Jest to na
pój niezwykle skuteczny,

choć wyjątkowo wiatropędny...
II
niezawodny bywa
także wywar z buraczków
- czyli czerwony barszcz.
Najskuteczniej działa ten
robiony na zakwasie.
■ silnym i skutecznym
środkiem jest sok z kiszo
nej
kapusty,
a
także
chrzan w każdej postaci,
czosnek i ostre przyprawy.

Nie bój się objadać

Nic nie robisz, a tracisz
■ 320 kcal tracisz siedząc
pięć godzin przy stole,
■ 200 kcal kosztuje godzina
powolnego spaceru,
■ 210 kcal zużywasz ogląda
jąc przez trzy godziny telewizor
w pozycji leżącej,

■ 130 kcal to danina składana
podczas niedzielnej mszy,
■ 65 kcal - tyle tracisz drze
miąc po południu,
■ 150 kcal to strata, jeśli mu
sisz wdrapać się na świąteczne
przyjęcie aż na czwarte piętro.
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QUIZ. Sprawdź sam siebie

Wyślij

Zatrzymaj się
na chwilę
Na początek zrób sobie plan - np.
absolutne minimum to pięć popraw
nych odpowiedzi.
Bądź czujny i nie oszukuj! Ale
nie daj plamy!
1) Jak długo trwała Wojna
Stuletnia?
2) Który kraj robi kapelusze
Panama?
3) Z jakiego zwierzęcia robi
się catgut?
4) W jakim miesiącu Rosjanie
obchodzą rocznicę Rewolucji
Październikowej?
5) Z włosów jakiego zwierzę
cia zrobiona jest szczotka wiel
błądzia?
6) Nazwa Wysp Kanaryjskich
pochodzi od nazwy którego
zwierzęcia?
7) Jak miał na imię król Jerzy
VI?

8) Jakiego koloru jest zięba
purpurowa?

Od 1.12.2003 r.

DLA ZWIERZĄT

SMS-e

9) Skąd pochodzi chiński
agrest?
10) Jakiego koloru jest czar
na skrzynka w samolocie?
Wszystko zrobione?
Sprawdź odpowiedzi.
I jak się teraz czujesz? Za
miast sprzątać, piec, gotować poczytaj, sprawdź w encyklope
dii albo sprawdź wiedzę męża
lub dziecka. Dobrej zabawy!

ogłoszenie
drobne

Słupsk, ul. Dunikowskiego 5

zmieniła siedzibę na

ul. NORWIDA 71

do
„Głosu
Pomorza"

tel. 844 25 ml
24h - 0-602 424 927
Zapraszamy
B49/1059

Optyka Okularowa

rok założenia I97l

Ewa Rogowska
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• SOCZEWKI KONTAKTOWE,
sferyczne, cylindryczne,
progresywne, kolorowe

• LUPY
• GABINET OKULISTYCZNY

^

Oprawy do 50 % taniej
KOSZALIN, ul. Piłsudskiego 3, teł. (094 3410-817
BH4535
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głos Pomorza

redakcja@glos-pomorza.pl

DOMOWE KURACJE

Kobieto, weź na wstrzymanie!

Masaż

Ładna cera
Kobiecą urodę można popra
wić najprościej, najtaniej i naj
bezpieczniej bardzo prostymi,
naturalnymi kosmetykami.
Działają one bardzo skutecz
nie, a ich głównym walorem jest
świeżość oraz brak różnych
sztucznych substancji mogących
wywoływać alergie czy wpływać
niekorzystnie na funkcjonowanie
skóry, osłabiać jej naturalne
funkcje obronne. Tak uważają
zwolennicy naturalnej kosmety
ki. Przygotowując samodzielnie
w domu różne, kremy, maseczki,
balsamy, maści powinno się uży
wać surowców z własnego
ogródka lub z upraw ekologicz
nych. Wtedy wiadomo, że zawie
rają one korzystne kompozycje
naturalnych składników.
Maseczki z jajek
Już kilka tysięcy lat przed na
szą erą Egipcjanki, którym zda
rzało się mieć problemy z cerą,
nakładały na twarze, maseczki
składające się z ubitych jaj stru
sich, oliwy z oliwek, mąki, soli
morskiej i mleka. Wiedziały, że jaj
ka zmieszane z pozostałymi
składnikami sprawią, że ich skóra
stanie się miękka i gładka. Maski
z żółtek jaj, tak jak przed wiekami,
tak i dzisiaj są doskonałym ko
smetykiem. Do ich sporządzenia
używa się oprócz żółtek, oliwy
z oliwek lub jakiegokolwiek oleju
roślinnego np. słonecznikowego,
lnianego oraz soku ze świeżo wy
ciśniętej cytryny. Z tych składni
ków sporządzamy majonez. Taka
prosta maseczka wygładza skórę
i równocześnie pozbawia ją nad
miaru tłuszczu. Maski jajowe są
uniwersalne. Polecane są do każ
dego rodzaju cery: normalnej, su
chej i łojotokowej.
Owsiane kosmetyki
Najczęściej stosowanym zbo
żem w naturalnej kosmetyce jest
owies. Jego przetwory doskonale
nadają się do pielęgnacji każdego
rodzaju cery. Można go stosować
do oczyszczania skóry zamiast
wody i mydła. Zarówno w diecie
jak i w kosmetyce wartościowsze
są płatki sporządzone z całego
ziarna niż płatki błyskawiczne.
Preparaty z ziaren owsa działają
na skórę kojąco, tonizująco i od
żywczo. Płatki dodane do kąpieli
łagodzą
podrażnienia
skóry
i wzmacniają wyczerpany orga
nizm. W domowej kosmetyce bar
dzo ceni się również przetwory
z pszenicy, zwłaszcza otręby.
Otręby z maślanką
Gdy mamy cerę tłustą, zanie
czyszczoną o rozszerzonych po
rach wtedy warto stosować na
stępującą maseczkę. Zmieszać

Coś dla siebie
Siedzimy w pracy do późna,
bo dziś trzeba być dyspozycyj
nym zawsze i wszędzie. Kiedy
wracamy, w domu czekają
na nas porządki, obiad, dzieci.
Kładziemy się do łóżka późno,
nie mając czasu na to, aby
na chwilę przystanąć w codzien
nym pędzie. Taką sytuację wy
musza na nas dzisiejszy styl ży
cia. Dla nas doba powinna mieć
co najmniej dwa razy tyle go
dzin, ile ma, może wtedy znala
złby się czas na oddech. Albo
znaleźlibyśmy kolejne zajęcia.
Dziś nasze zachowanie i brak
odpoczynku wydaje się być ko
niecznością, ale przecież taki
stan nie może trwać wiecznie.
Kiedyś nasze baterie się wyczer
pią, a bliscy i przyjaciele mogą
poczuć się pokrzywdzeni, zanie
dbani. Ktoś powie: „Przecież
muszę tyle pracować, bo nie
chcę, aby mnie zwolnili. Poza
tym trzeba jakoś utrzymać rodzi
nę. No a szkoła czy kursy to in
westycja w przyszłość. Obiad
też trzeba codziennie ugotować
i o dzieci zadbać”. Oczywiście.
Ale lepiej spokojnie zastanowić,
co jest dla nas w życiu najważ
niejsze?

Z góry na życie
Żeby spojrzeć na to z góry, po
stawmy się w sytuacji kogoś, kto
znajduje się u schyłku życia. Co
wtedy będzie dla nas, z perspek
tywy czasu, najważniejsze. Ra-

Fot. ARCHIWUM

Święta i sylwester - czas, by odpocząć.
czej nie kariera czy codzienne
obiady, tylko to, jakim byłyśmy
człowiekiem. Jak zachowywały
śmy się wobec naszych bliskich
i innych ludzi. Dlatego warto do
konać wyboru i nie angażować
we wszystko, bo nie sprostamy
narastającym wyzwaniom. Może
niekoniecznie trzeba codziennie
gotować, ale lepiej czasem kupić
coś gotowego, skoczyć z rodziną
do knajpki albo ugotować na dwa
dni. Żony powinny podzielić się
obowiązkami z małżonkami, bo

przecież pracują tak samo ciężko,
jak oni, a czasy pań spędzających
całe dnie tylko na piastowaniu
dzieci i pichceniu dawno i bez
powrotnie minęły. Nie bądźmy
zbyt ambitne i nie bierzmy na sie
bie wszystkich możliwych obo
wiązków w pracy. Nie jesteśmy ty
tanami! Jeżeli po powrocie z pra
cy albo w weekend nie mamy już
siły na sprzątanie całego domu,
rozejrzyjmy się, jest wiele firm
i prywatnych osób, które za nie
wielką opłatą zrobią to za nas.

Ponoć w mózgu kobiet najwięcej miejsca zajmują pola
odpowiedzialne za kupowanie butów. Panie wpadają
na widok pantofli w zachwyt, potrafią wydać na nie fortu
nę.

Strach stać

Wygodne srebro

Choć obcas jest stabilny, to jednak stopa w tych bu
tach ustawiona jest zbyt stromo. Całe szczęście, że po
deszwa jest dosyć gruba i napięte do granic wytrzymało
ści palce mają na czym się oprzeć, ale i tak po kilku go
dzinach stania czy tańczenia w takich pantoflach, cała
stopa będzie spuchnięta.

Sandałki wieczorowe może niezbyt efektowne, ale
za to o odpowiedniej wysokości obcasa, można w nich
przetańczyć całą noc. Po warunkiem wszakże, że nie
uciekną z takich bucików palce - to wielkie zmartwienie
pań o wąskich stopach.
Płaskie górze] niż na obcasie
Między bajki można włożyć przekonanie o tym, iż tyl
ko płaskie buty są wygodne i najzdrowsze dla naszych
stóp. Wszak nawet męskie buty mają niewielki, 1-2-cen-

W takich bucikach aż chce się chodzić - miękka
skórka, dobra naturalna podeszwa i szpilka przesunięta
do przodu, dzięki czemu to na niej, a nie na palcach
opiera się cały ciężar ciała. W miarę długi czubek zosta
wia dosyć miejsca dla palców.

tymetrowy obcas. Najlepsze są pantofle dopasowane
do stopy tak, by cała opierała się na podeszwie.
Rada przed balem: jeśli planujesz wyjście w wystrza
łowych szpilkach, zabierz ze sobą drugie pantofle
na niższym obcasie. Przydadzą się też zapasowe poń
czochy lub rajstopy i plasterki na pęcherze czy obtarcia.
Warto też chodzić podczas balu zamiast stać przestępując z nogi na nogę., Gdy buty już solidnie dokuczą, daj
swoim nogom odpocząć - idź do toalety i kilka chwil po
stój bosymi stopami na podłodze.
POLA

jałowcowy
eukaliptusowy
miętowy
rozmarynowy

Rozdrażnienia łagodzi zapach:
■ majeranku
■ jałowca
Jeśli czujemy się przepracowani,
najlepiej sporządzić mieszankę olej
ków: lawendowy - 4 krople, cytryno
wy - 3 krople, geraniowy - 2 krople.
Jeśli mamy problemy ze snem, po
może mieszanka: geranium, lawen
da i pomarańcza - po dwie krople
i rozmaryn -

1 kropla.

Dłonie z klasą
Piękne dłonie są wizytówką każdej za
dbanej kobiety. Teraz, gdy rzuciłyśmy się
w wir przedświątecznych porządków,
mogą nie prezentować się tak, jak po
winny. Czas to zmienić!
Pranie, mycie, pucowanie - te
czynności zdecydowanie nie służą
naszym dłoniom. Ich skóra staje się
wysuszona, zaczerwieniona, a cza
sem nawet popękana. Nie służą jej
też niskie temperatury panujące
za oknem.

Stabilna szpilka

Przy cerze zbyt tłustej dobro

■
■
■
■

■ neroli
■ pomarańczy
■ paczuli
■ drzewa sandałowego
■ drzewa różanego
■ rumianku rzymskiego
■ kminku
■ lawendowy
■ cytrynowy
■ geraniowy
Długaśny czubek, w miarę stabilny obcas, ale te rzemyczki wokół kostki! Staw skokowy jest właściwie nieusta
bilizowany. Wygląda to bardzo efektownie, ale wytrzymać
w takich pantoflach dłużej niż trzy godziny, to prawdziwe
bohaterstwo - stopa właściwie wisi w powietrzu.

Napar ze ślazu

Przy apatii najlepiej stosować
olejek:

nam na pewno aromatoterapia, czyli
leczenie zapachami. Można doda
wać olejki zapachowe do kąpieli lub
podgrzewać je w specjalnych komin
kach.

Na stres najlepsze są olejki:

Wysoko i na palcach

6 do 10 porcji wody.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

(mag)

W wychodzeniu ze stresu pomoże

Niestety, nie każdy piękny but nadaje się do nosze
nia, a tym bardziej do tańczenia przez całą noc.

kwaśnej śmietany, 2 łyżek płat
ków owsianych. Wymieszać
składniki i wmasować w szyję

czynne są przemywania lekko
podgrzanym do temperatury cia
ła naparem z ziela ślazu dzikie
go. Po myciu nie spłukujemy
twarzy i pozwalamy skórze na
par
wchłonąć.
Korzystne,
zwłaszcza przy jednoczesnych
podrażnieniach, stanach zapal
nych, bywa dodanie do naparu
ze ślazu odrobiny naparu z ziela
szałwi lub z ziela krwawnika.

- 50 minut.
Refleksoterapia - to masaż
stóp i dłoni. Polega na uciskaniu od:
powiednich punktów energetycz
nych. Zabieg trwa około pół godziny.
Masaż limfatyczny - może go
wykonywać tylko fachowiec. Polega
na masowaniu ciała w kierunku
od serca. Niefachowo przeprowa
dzony może być groźny dla zdrowia.
Hydromasaż - wykonywany
w specjalnych wannach z biczami.
Można korzystać również z jaccuzi,
ale wanna z takim urządzenim jest
bardzo droga.
Masaż twarzy - doskonale roz
luźnia i odpręża. Wykonują go wy
kwalifikowane kosmetyczki.
Masaż domowy - do masażu
można używać specjalnych przyrzą
dów, które można kupić w aptekach
i sklepach ze sprzętem sportowym.
Doskonałe są drewniane wałki
do masażu stóp. Można kupić spe
cjalne końcówki do prysznica, które
sprawiają, że będziemy mieli na
miastkę bieży szkockich w domu.
Przed rozpoczęciem jakiekol
wiek masażu należy skonsultować
się z lekarzem. Dotyczy to osób
chorych na nowotwory, osteoporo
zę, ciężkie schorzenia wewnętrzne,
wysokie nadciśnienie, żylaki, choro
by skórne.

Pachnący relaks

Aż buty bolą

Prostą maseczkę oczyszcza
jącą można sporządzić z 4 łyżek

na

Jeżeli mamy za dużo zajęć
dodatkowych, zastanówmy się,
które są najważniejsze - forso
wanie się może obrócić się prze
ciwko nam.
Uzyskany w ten sposób czas
możemy wykorzystać na spacer,
wyjście z dzieciakami na basen,
pachnącą kąpiel z pianką, po
czytanie książki czy spotkanie
z przyjacielem. Wyciśnijmy z co
dzienności chwilę dla siebie i dla
rodziny. Praca i domowe obo
wiązki to zwykła codzienność,
a przecież życie to coś więcej.
Nie może to tylko być wypoczy
nek przymusowy, takie myśle
nie: „Mam wolną godzinkę, to te
raz MUSZĘ szybko wypocząć”.
Odprężenie powinno wynikać
z naturalnego rytmu naszego or
ganizmu.
Pomyślmy, czy w naszym ży
ciu jest coś, co przynosi nam
ukojenie, radość, harmonię? Je
żeli nie, warto poważnie się
nad sobą zastanowić, zagłębić
w siebie i zapytać, czy aby
na pewno chcemy tak żyć? Za
planujmy sobie taki dodatkowy
dzień tygodnia. Pomyślmy, co
byśmy robiły, gdybyśmy dostały
w prezencie jeden dzień, poza
tygodniową bieganiną. Kiedy już
będziemy wiedziały, znajdźmy
czas i zrealizujmy marzenia. To
się po prostu opłaca!

Przed sylwestrowym balem

Śmietana z płatkami

Wygładza skórę i polepsza jej
pracę również ocet winny, ponie
waż przywraca skórę naturalny
odczyn zmieniony przez mydła
i zawierające alkohol mleczka
kosmetyczne. Najlepiej używać
octu jabłkowego. Przed użyciem
warto go rozcieńczyć wodą
w proporcji jedna część octu

Masaż shiatsu - masażysta uci
ska i masuje odpowiednie punkty
ciała. Nie trzeba się dziwić, gdy fa
chowiec będzie nas masował rów
nież swoimi łokciami i kolanami. To
masaż egzotyczny. Trwa około 50
minut.
Masaż klasyczny - do wykona
nia przez specjalistę lub kogoś bli
skiego. W warunkach domowych
wystarczy 15 minut dziennie. Ugnia
tamy mięśnie karku i ramion. Spe
cjalista wykona masaż całego ciała
lub jego partii. Zabieg trwa około 20

Bez
przeciążenia

przygotowaną masę pozostawić
na twarzy na około pół godziny.
Następnie spłukać i natrzeć skó
rę chudym mlekiem.

Kuracja octem winnym

Można masować się samemu.
Na przykład balsamem do ciała
po kąpieli. Jednak najlepiej wymasuje specjalista.

Życie pędzi na oślep. Jesteśmy uwięzione w schemacie praca-dom. Nie mamy chwilki czasu dla
siebie, nie ma okazji, aby odetchnąć. A oddech, relaks, jest bardzo ważny dla naszego zdrowia
psychicznego i fizycznego. Postarajmy się znaleźć chwilkę dla siebie.

pół szklanki maślanki, 2 łyżki
otrąb pszennych, trochę świeże
go soku z pomidorów lub ogór
ków, kilka kropli gliceryny lub
oleju słonecznikowego. Tak

i twarz, pozostawić na 20 minut.
Spłukać ciepłą wodą. Maseczkę
można krótko przechowywać
w lodówce.

Na pobudzenie
i uspokojenie

Nawilżanie to podstawa
Jak przywrócić naszym dłoniom
piękny wygląd? Przede wszystkim
musimy je często nawilżać. Do wybo
ru jest wiele kremów, nawet... przeciwzmarszczkowych. Nie tylko dbają
0 dłonie, ale również o paznokcie.
Krem ZIAJA z dodatkiem koziego
mleka intensywnie nawilża, wygładza
1 uelastycznia skórę dłoni. Skutecznie
regeneruje naskórek i likwiduje uczu
cie szorstkości. Odżywia i wzmacnia
paznokcie, zmniejszając ich skłon
ność do rozdwajania się i łamania.
Szybko się wchłania, nie pozostawia
jąc uczucia lepkości. Kosztuje ok.
5,60 zł. Wiele zalet mają produkty Do
ve. Dove Protective Care Hand Balm
na dzień to kosmetyk silnie nawilżają
cy. Chroni przed nadmiernym wysu

szeniem skóry. Zawiera filtr UV, olejek
z migdałów i witaminę E. Krem chroni
dłonie nawet w czasie mycia i prania.
Dove Regenerating Care Hand
na noc wzmacnia i przyspiesza natu
ralna odnowę komórek w czasie snu.
Krem zawiera witaminę F zamkniętą
w niebieskich mikroperelkach, które
masują skórę. Kosmetyk przywraca
dłoniom miękkość i aksamitną gład
kość. Kremy mogą być stosowane
do każdego typu skóry. Musimy
na nie wysupłać z portfela ok. 6,90 zł.
Wiele zalet posiadają kremy Avon
i Oriflame. Teraz, w świątecznej pro
mocji, można je dostać już za ok. 6 zł.
Na zmarszczki dłoni
Taki krem proponuje Gamier.
Kosmetyk zawiera kompleks nawil
żający i odżywczy: naturalny olejek
z palmy i kolendry oraz glicerynę,
które nawilżają i głęboko odżywiają
zniszczone i wysuszone ręce. Za
wartość witaminy E sprawia, że
krem neutralizuje działanie wolnych
rodników, które wyniszczają błony
komórkowe skóry. Krem nie tylko
wygładza zmarszczki, ale i zmniej
sza plamy. Kwasy AHA owocowe
wspomagają złuszczanie skóry,
usuwają martwe komórki i zwalniają
proces ponownego powstawania
plam.
(maw)

glos Pomorza

Ogłoszenia drobne/reklama sm is

www.glos-pomorza.pl

Sobota - niedziela, 27 - 28 grudnia 2003 r.

redakcja@glos-pomorza.pl

1. Wpisz w telefonie komórkowym SMS

Wyślij divid-em

o treści:

ogłoszenie drobne

(koszt wysłania zwykłego smea zgodny z taryfq sieci

Dozwolona liczba znaków w SMS-

3. Otrzymasz dwa sms-y zwrotne. Pierwszy

wraz ze spacjami, interpunkcję, kt
gazety i numerem rubryki nie moi
przekroczyć 100 znaków

do „Głosu Pomorza"

2. Wyślij ten SMS na numer 2800

informacyjny, a drugi z kodem aktywacyjnym
4. Po otrzymaniu sms-a z kodem aktywacyjnym

5. Otrzymasz następnie sms-a informujqcego
o

SPRZEDAŻ SAMOCHODU

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

SPRZEDAŻ INNE

rri ■ i

I AUTO - D0MASZ tłumiki, amortyzatory,
hamulce, zawieszenia, części eksploata
cyjne, Bolesławice, 841-53-53.
Bałtycka 8b, 059/84148-42.

Powypadkowe

I Mercedes - części dostawcze, ciężaro
we, inne. NAPRAWA. Mścice 17,
094/316-5067. Koszalin, Szczecińska 57 A,

0602-157-399

KUPIMY

.Auto - Sam", 094/348-14-83,
0602-51-86-51,0-604-75-66-96,
0602-51-75-73.

NA JK O FiZ VS TNIEJ
B27/1174
126 p 1996,0-606495-861.
--------------------------------------------- matmotw
FIAT 126p (1988) 600 zt. 0-607-385-512,
059/841-54-26.
----------------------------------------------mwi
FIAT doblo 1.9 diesel (2003)
- 30 000 + VAT. 0-608-665-564.

------------------------------------------ uurrmm/i
AUTA NA GAZ (BRC). NAJTANIEJ I RATY.
KOBYLNICA, WIDZIŃSKA 23,
0-602-644-337.

-------------------------------------------cmrimjsi/»

AUT0-GAZ INSTALACJE - BRC, 2 LATA
GWARANCJI. USŁUGI MECHANICZNE.
SŁUPSK, KOPERNIKA 27 A. 842-33-82,
0-602-294-682.

---------------------------------------------------------------«MM03SUWC

FIAT ducato kontener 2.5 TDI (1997)
- 32 000 + VAT. 0-608-665-564.
--------------------------------------------- aiutsmim
FIRMA SKUPUJE SAMOCHODY POWYPAD
KOWE I USZKODZONE. SŁUPSK,
845-60-00,0-604-93-88-81

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

------------------------------------------ mmmm»
TACHOGRAFY - taksometry fiskalne - ka
sy, Tachotronlc, Szczecińska 38,
094/346-51-98,0-602-461-398.

FORD fokus combi 1.8 TDI (1999)
ciężarowy - 32 000 +VAT.
0-601-926-592.
--------------------------------- :---------- MuenswtD
GOLF 1.6TD (1990). 059/84-52422,
0604-147476

TŁUMIKI, katalizatory, montaż, sprzedaż.
Zbigniew Czekaj. Koszalin,
Szczecińska 70, (094) 346-7664.
------------------------------------------------------------------- OOAOHOWWyA

GOLF III D (1992). 059/ 81046-92.
--------------------------------------------- nwmmtvt
KREDYTY samochodowe, hipoteczne, go
tówkowe. Słupsk, Sienkiewicza 3,
059/842-58-99.

HANDEL
KOMISY
I 0-601-78-40-02 Powypadkowe, znisz! czone kupię.

---------------------------------- ------- mmoam/»

I 0-602-722-790 KOSZALIN. ROZBITE,
i USZKODZONE.
PEUGEOT 309 1.9D (1989) - 6 500.
------------------------------------------—mmmm/»
0606-255470.
AMC Auto - Handel Komis Etc, Sucheccy.
----------------------------------------------mmmwn
Odkup aut za gotówkę, zamiana i sprze
POLONEZ truck. Mercedes 207.
daż komisowa bez dodatkowych opłat.
ford kargo ciężarowy.
| Atrakcyjne warunki kredytowania. Kosza0607-284-675.
---------------------------------------------- menów» ! lin, Gnieźnieńska 18, tel. 3460659,
tel./ fax 3462660.
RENAULT 19 shamade 1,4 (1992),
----------------------------------------- :-----------------------MAUSUKAAtyA
nowa instalacja gazowa,
AUTO Komis Max-Car. Największy wybór
0502-823-399.
samochodów osobowych i ciężarowych.
--------------------------------------------- mmmm/»
Uproszczone kredyty, leasing, zamiana.
TEMPRA (1994) tanio. 059/8149445.
------------------------------------------------------------------- OWAOOOMAS/A ] Koszalin, Szczecińska 90, tel. 346-59-16.
------------------------------------------------------------------ MOTH03US4A

----------------------------------------------------------------- 0042imOBH/A

VOLVO 740 kombi, TDI (1989).
059/844-19-65
----------------------------- ------------------------------------ 0WM603X(ÄVA

VW LT 35 dobell kabina 2.5 TDI (2001) 55 000 + VAT. 0608-655-564.

I

SKUP samochodów. 0-604-283435.

—------------------------------------- —------------------- 00456603WA

USŁUGI
NAPRAWA/SERWIS
AUTO na gaz PRO-BUT. Montaż Instalacji,
raty. Jamno 63,094/346-91-15.

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

j

-----------:-------------------------- —------ ---------------- WMM03MWA

001I9703Sl»W

NIERUCHOMOŚCI

00256603WA i SPRZEDAŻ DOMU

POWYPADKOWE kupię. 0-59/811-91-50,
0606-2060-77.
-------------------------------------------- momwi

SPRZEDAŻ INNE

----------------------------------------- «misomsr»

059/84-52620; 0604-316666.

SPRZEDAŻ MIESZKANIA
1-P0K0J0WE

KUPIMY POWYPADKOWE

0604-997-422
WYSOKIE CENY

0602-506-359
G2453

SPRZEDAM naczepę niskopodwoziowę
dwuosiową z najazdami. Kontakt,
0605409-722.
----------------;------------------------------------------------- 00484603KOBH/A

MOTORYZACJA
SPRZEDAŻ CZĘŚCI/AKCESORIA

0607-1850-15.

------------------------------ OMMTOMWVA
KUPIĘ trzypokojowe lub dom.
059/84-14-976.

20 m3. 059/84-38-911.
—----------------------------------------owraBusa«

3-P0K0J0WE
M4.0600657-115.
----------——---------------------*--------------------------- 00073203USfl/A

MIESZKANIE pow. 86 m kw.
własnościowe bezczynszowe ponadstandardowe z kominkiem, cena
do uzgodnienia w Świdwinie,
0608-269-734.
------------------------------------------------------------------MM2J03KMIW

TRZYPOKOJOWE (48 m) sprzedam
lub zamienię na dwie kawalerki.
0697-303659.
—------------------------------------------------------------- 00488503HOBH/A

SPRZEDAŻ DZIAŁKI
DZIAŁKA - Siemianice 43 ary - 8 500.
0606-255470.
--------1--------- ------------------------- MOMOMU»«
DZIAŁKĘ tanio w Strzelinie.
059/8413658,060468-9960.
DZIAŁKI w Kobylnicy. 0-605-583-335.
------------------------------------------------------------------ 00787703USI/A

KUPNO INNE

ZAMIANA
DWUPOKOJOWE komunalne, ogrzewanie
etażowe na trzy - czteropokojowe (nowe
budownictwo) może być zadłużone.
0698187964.

---------------------------------------- - mimiusur»

G2453

NAPRAWA AGD/RTV
III!! Arged Słupsk, 059/843-5468,
84-58156. Pralkonaprawy, zmywarki, lodówkozamrażarki, mikrofalówki.

ü PRALKONAPRAWY. 059/844-2246.
| --------------------------------------------- mmmm»
I Naprawa RTV. Słupsk, 8485563.

wy. „Polarserwis", Wileńska 12 B,
059/840_38_30i 0601-789692.
TELENAPRAWY domowe, tanio.
859/84369-18,0608288917.
------------------------------------------------------------------ 000520Q3US6/A

ZABEZPIECZENIA/ALARMY

------------------------------------------------------------------ 00391803KCMVA

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

I Do wynajęcia lokale biurowe, handlowe,
na małą produkcję w Centrum
„Za Rzeką" Słupsk, Kilińskiego 31,
059/8483855
---------------- ;------------- -------------- 0OI3/1O3SUUVA
LOKAL handlowy (45) obok Lidia do wyna
jęcia. Słupsk, 8608938512,
0602648790.
------------------------------------------------------------------ 003S7KBSIWA

POSIADAM lokal wystawowy - centrum
Słupska. 859/8482260,
8608685564.

----------------------------------------- m<es03sm»
WYNAJMIEMY boksy magazynowe oraz
pokoje biurowe, Słupsk, ul. Tuwima 6,
tel./fax 059/8426813.

WYNAJEM-MIESZKANIA

------------------------------------------ uustmm/»
AUTOZABEZPIECZENIA. Radioodtwarza
cze. Auto - Plus 059/8414145.
- 00395103K08H/A

REMONTY
CYKLINOWANIE. 8508387810.
----------------------------------------------------------«

CYKLINOWANIE. Remonty.
0692-944672.
-------------------------------------------- oi
HYDRAULICZNE. 059/8444681,
0605624-667.
REMONTY. 059/8468135.
8504-722-349._____________

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

DO wynajęcia. 8508711-556.

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

3-P0K0J0WE
DO wynajęcia nieumeblowane,
650 zł + gaz, prąd. Słupsk
8501-748085.

ROLETY. MEGA 059/842-96-33,
842-96-40,0-94/343-25-71.

WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE

APARTAMENTY. Restauracje. Ustka.
www.gielda-nieruchomosci.slupsk.pl,
059/842-70-17,0608782855.
-------------------------------------------------------------------OMMSMKOBK'B

ZDROWIE

------------------------------------------------------------------M«5403M«VC

DRZWI/PODŁOGA/ŚCIANA
BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie
parkietu. 859/84-32638,
0601614893.
------------------------------------------------------------------ 00890503USJ/3

AGENCJE NIERUCHOMOŚCI

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

DYWANÓW, tapicerki, 859/8434742
------------------------------------------------------------------ 0005Ä03US87»

»mosH'A
I GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI,
W. Polskiego 38,059/84-270-17,
0-607-56-83-79,
www.glelda-niemchomosci.slupsk.pl
--------------------------------------------- 00273803(06^
DELTA 059/84-23460
www.delta.slupsk.pl
------------------------------------------------------------------ 00051003USŚ/C

KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI. Słupsk,
84-11662. www.krynicki.com.pl
--------- --------------------------------------------------------- 00863603US(4I

MERKURY, 84832-32, 8601658377.
www.merkury-slupsk.gratka.pl
------------------------------------------------------------------ 00062203US8«

NIERUCHOMOŚCI - Kaczyńska,
059/84-12-583.

------------------------------------------------------------------- 0O<XKi2O3«OeH/A

ODTRUWANIE alkoholowe, również
w domu pacjenta. Esperal.
0602-708553.

DYWANY, tapicerka. 094/34262689,
3416864.

—--------------------------------------------------------------0OA232O3KO6iyB,

-------------------------------------------------------- ---------- 00040303AOBH/H

GABINETY

INNE
II Brodawki, kurzajki, zamykanie
rozszerzonych naczynek na twarzy,
inne LASEROWO. Alergiczne testy,
odczulanie. CHIRURGIA, NEUROLOGIA
BICOM-MED, Koszalin, Piłsudskiego 73
(0 prefiks 94) 3404940.

ALKOHOLOWE odtruwanie. Narkomania.
059/847-5068, 0602466831.
------------------------------------------------------------ ----- 00401703AOBH/A

I! Gabinet chirurgiczny. OZONOTERAPIA.
Choroby odbytu, naczyń, stawów:
diagnostyka i leczenie. Brodawki,
kurzajki, włókniaki, wrastające paznokcie,
odciski - laserowo. 094/3412675,
0602-187667.
A GABINETY Stomatologiczno
- Protetyczne Bastek Krzysztof.
Lekarz stomatolog Gąsecki Tomasz, chi
rurg stomatolog Mruczyński Jarosław,
specjalista ortodonta Mruczyńska
Magdalena. Koszalin, Piłsudskiego 31,
3481844; Darłowo, Żeromskiego 7,

ESPERAL, obdukcje, 094/3426242.
-------------------------------------------- mimam/»
GINEKOLOG, zabiegi, bezzabiegowo, za
biegowo, 8603668954.
ŁUSZCZYCA, BIELACTWO,
0-601-214-388.

URODA
GABINETY KOSMETYCZNE

3146265.
------------------------------------------------------------------O0B6O4O3AOBH/A

WWW. BIO-MED. PL trawałe usuwanie
owłosienia, przebarwienia, peelingi, na
czynka, liftingi bez skalpela.
094/3481365.
-------------------------------------------- OOUMOSMyA

BEZBOLESNE leczenie stomatologiczne,
protetyka, zachowawcza, raty.
Koszalin, Modrzejewskiej 13/2,
094/3485830.
------------ -------------------------------------- -- ------------00Z89103K»(/E

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

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

WWW. ESTMED. KOSZALIN. PL
Korekcja zmarszczek, peelingi, nadpotliwość, odchudzanie - promocja,
0602-778762.

OW779O3KO0ty'l

OKNA/ŻALUZJE/ROLETY

2-POKOJOWE

------------------------------------------------------------------ 00473303K06H/A

PRAXIS Lecznica Chirurgiczna. BEZPŁAT
NIE! Operacje: przepuklin, tarczycy, żyla
ków. Laparoskopia. Kruroskopia. USG.
Konsultacje i zabiegi ortopedyczne i neu
DAM PRACĘ
rochirurgiczne. Koszalin, Szczecińska 32,
informacje: 3434864; rejestracja,
HOSTESSY, dziewczyny do tańca zatrudni
8603-998401.
restauracja, klub nocny w Gdańsku. Dla
| -------------------------------------------- mmmmm»
zamiejscowych zakwaterowanie.
PROTEZY dentystyczne w 3 dni. Gwaran
Tel. 058/5582811.
cja. Słupsk, 059/842-36-77,
------------------------------------------------------------------OOHTaOttOW»
0-609-85-00-59.
KIEROWNIKA budowy, betoniarzy - zbroja
i ----------------------------------------------------------------- owi»»mm»
rzy przyjmę; 8507-768110.
ŚWIĄTECZNA promocja - SANATUS - zniż
-------------------------------------------- OHWMm»
ki na zabiegi: akupunktury, świecowania,
TELE 2 poszukuje osób z województwa
masażu, rezonansu magnetycznego. Po
zachodniopomorskiego,
nadto polecamy: badanie diagnostyczne
8508228448.
------------------------------------------------------------------OOM1SBKOM
aparatem OBERON, zabieg głębokiego
ZAPRASZAM panie do współpracy w klu
płukania jelita grubego. Koszalin,
bie nocnym. Koszalin, 0602-756855,
Andersa 26,3483363, Słupsk,
094/3485899.
Kopernika 18,84144-90.

ALARMAUTO; Słupsk, 859/84-11604.

------------------------------------------ ootsimmi

WYNAJEM - LOKALE

MEBLE na wymiar: kuchenne, łazienkowe,
szafy, garderoby, lustra kryształowe.
Promocja - montaż gratis! „KRYSTOM”.
Koszalin, Wąwozowa 15A,
(094) 3418354.
--------------- -- --------------------------- OMOS603KOM
PRACOWNIA kominków, mebli
„Cyprian Filip": wkłady, montaż,
Koszalin, Lutyków, 094/347-5827,
8508399-904.

PRACA

CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI, pralkonapra

mrmm

------------------------------------------------------------------ 00131703SLBH/»

ESKULAP Prywatna Przychodnia Lekarska
lek. stomatolog Michał Flis, leczenie, pro
tetyka, zabiegi w narkozie, RTG. Koszalin,
Morska 8, 3483263, poniedziałek - pią
tek 8.30 - 11.00; 16.30 - 19.00,
e-mail: flis@repro.pl
--------------------------------------------- mumm/»
GABINET Dermatologii Ogólnej, Laserowej
i Estetycznej - Maria Luśnia - Kondaszewska, Koszalin, Kubusia Puchatka 36.
Rejestracja: 094/3426820
www.republika.pl/dermest_kondaszewska.
Nowość - mezoterapia: odmładzanie,
łysienie, cellulit.

---------------------------------------------------------:-------- 00455103IMyA

USŁUGI

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

KUPIĘ piwnicę (Sienkiewicza).
059/8461470.

CEBULA Dorota i Witold - Gabinet
Stomatologiczny - pełen zakres, lasery,
ultradźwięki. Poniedziałek, środa,
piątek 1818.30. Koszalin, Zgoda 9/04,
3482261,8602-32-1064.

NAUKA JAZDY
AUTO - Nauka Tkaczyk.
094/347-11-77
----- 00220203K0KB/Ą
KURSY na kategorie A, B, C, CE. PZM,
859/8424566.

CENTRUM Dentystyczno - Anestezjolo
giczne, codziennie. Koszalin, Świętego

------------------------------------------------------------------ 00745603SŁ6H/A

RONDO. 859/84-38126,
0603-758330.

Wojciecha 24,094/3480820.

------------------------------------------------------------------ 00346103H»Vt

Wciqi więcej z

FINANSOWO-DORADCZE

głosam Pomorza

AKCEPT, skuteczne ściąganie zadłużenia,
059/8483869.
------------------------------------------------------------------ 00758103X0X0/3

BIURO rachunkowe. 859/84-34-926,
8504638926.

Jfnriem

B

1 poniedziałek

------------------------------------------------------------------- 0MM3SISB/I

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

ÜmUtO W'>
«HyLJK iinmśiiinn t

KSIĘGI - podatki - ZUS.
859/8483266,0692458349,

«WAmSi/A

lifśi

I

iznes
wtorek

dachem
l/row\

dodatki
lepsza
Jakość

'cmoncyjne
promocjo

TRANSPORT

BUDOWNICTWO

Biura reklamy
I 0-602-33-22-23. Przeprowadzki, winda.
------------------------------------------------------------------- OS39960MAS*

SPRZEDAŻ

10-602-284-693. Meblowozem - przepro
wadzki, winda
------------- ---------------------------------------------------- 00065303US&M

SPRZEDAŻ LOKALE UŻYTKOWE

Płatne gotówką!

SM „Dom nad Słupią" budu|e
mieszkania, 1406-1554 zł / m kw.
0-59/843-01-54.

------------------------------------------ ommmm/t
mumm»

------------------------------------------------------------------ 00486703A06H/A

AUTA POWYPADKOWE USZKODZONE ROZBITE

PAPY, RYNNY, IZOLACJE DACHU, CEGŁA
KLINKIEROWA.

KUPNO MIESZKANIA

AUTO-CZĘŚCI, blachy - tanio.
0-59/84-29-766.

MEBLE kuchenne na wymiar,
rabat 15% + projekt, montaż gratis.
059/8414869, Słupsk,
www.kostol.com.pl

------------------------------------------------------------------- 00073mm»

BLIŹNIAK, Zatorze 120 m;

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

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

KOTŁY ATMOS - na gaz drzewny. Sprzedaż
- serwis fabryczny. 0-601644-387. Do
wóz gratis.
--------------------------------------------- dOUlHBSlS««
„SERWIS-DACH” SŁUPSK, POPRZECZNA 7,
TEL/FAX 0-59/840-23-60. DACHÓWKA

------------------------------ 00143M3SUW

DOM (Ustka) możliwość rozliczenia
dwupokojowego (Słupsk) - w rozsądnej
cenie. 0692-360426, 059/841-12-05.
--------------------------------------------ooortioMiw

KOMINKI. Sprzedaż, montaż.
0692-382600.
------------------------------------------------------------------ 00267203KOAB/A

00868503USJ/A

KUPNO DOMU

INNE

------------------------------------------------------------------- 0M2M3MMW

00«9A03USfW

MIESZKANIE (72,6) lip. Słupsk,
0603-341678.

------------------------------------------------------------------- 00075403USB/A

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

GARAŻE ocynkowane - (1200), wiaty, ra
ty, hale, transport, montaż,
058/778-14-22, 0600-22-12-13,
00073303USfl/A
018/3346855.

CERAMICZNA, CEMENTOWA,
BLACHODACHÓWKA, OKNA DACHOWE,

------------------------------------------ uurmm»

------------------------------------------------------------------- Ml«S03Sl»VE

KUPNO SAMOCHODU

GARAŻ. 059\84245-14.

------------------------------------------ mmmm»

-------------------------------------------mrmuu/t

OKAZJA escort (1988). 0502-321-754,
059/84-29-801.

-------------------------------------------------------- ---------- 0(X»75O3US8/»

------------------------------------------ mmmm/» j KUPIĘ jednopokojowe, dwupokojowe,

------------------------------------------------------------------ OMMOOJSWA

------------------------------------------------------------------- OOOSMMUW»

FIRMA sprzeda tanio duże mieszkanie.
0606-36-36-97.

------------------------------------------- mnuomu
------------------------------------------ mumm» I GARAŻ, Zaborowskiej. 0692-933-112.

0604-235-892

www.krp.oi.pl
e-maik pniewsku@onel.pl

BUDYNEK gospodarczy (300) na działce
(700) - Dębnica Kaszubska.
0692-257-334,0606-539-167.

--------- s------------------------------------------------------- mamom i

ul. Piłsudskiego 2/6
73Ö09 Koszalin
tel. (0...94) ‘M3 V 36

internetowej gazety:
http://www.glos-pomorza.pl

publikacji ogłoszenia.

II Auto - TANIX - Kobylnica: Części używa
ne - 059/84-29-732. Części nowe 059/84-15495. Boleslawice - .Auto Kasacja", skup - sprzedaż aut powypad
kowych. Hurt - detal 059/84-15-192.

AUT0-M0T0

mgr Franciszka Pnicwska

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

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

1
głos Pomorzai

Kanckladia
Dadcy
Pbawnego

Twoje ogłoszenie znajdzie się
w „Głosie Pomorza' w na jbliższyi
możliwym terminie

gp numer rubryki treść ogłoszenia

DO 31 grudnia kotły „Atmos” 20 % ra
bat. Dowóz gratis. 094/3489816,
0609648748.
«MKUXOÄW

OSOBOWYM, dostawczym.
059/84811-10.
---------------------------- —---------------------------------- 00#U703USW

WYNAJMY okolicznościowe kraj i zagrani
ca PKS Koszalin, 3478781.
---------------------------- ---------------- mumtw/c

75404 Koszalin, ul. Mickiewicza 24 tel./fax 347 35 03-47, tel. 347 35 05, tel 347 3514
76-200 Słupsk, ul. H. Pobożnego 19 tel./fax 840 32 51, telefax 84117 43
jńfc
Biura ogłoszeń
0 szczegóły
Koszalin, ul. Mickiewicza 24 tel./fax 347 3512,347 3515
pytaj naszych
Stupsk, ul. Sienkiewicza 20 tel./fax 842 66 08
specjalistów <łs. reklamy.
Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 3 tel./fax 352 78 55
Szczecinek, pl. Wolności 10 teiyfax 374 03 11
Wynegocjuj najlepsze
Bytów, ul. Kochanowskiego 8-10 tel. 822 82 80
Lębork, ul. Armii Krajowej 16 tel./fax 862 55 88

Ogłoszenia drobne/reklama

str. 14

www.glos-pomorza.pl

głos Pomorza

Sobota - niedziela, 27 - 28 grudnia 2003 r.

redakcja@glos-pomorza.pl

SZKOŁA jazdy. 059/84-33-963,
0-608-526-118.

MATRYMONIALNE
TRZYDZIESTOLATEK pozna dyskretną ko
chankę (sponsoring wykluczony).
0-603-264-877 - sms-y

KOMPUTERY

OKNA PCV
DRZWI, WITRYNY, FASADY

KOMPUTERY - sprzedaż, modernizacja,
Koszalin, 094/34054-98.
—i----------------------------------------- 00311I03W«
KOMPUTERY - sprzedaż,
modernizacja. 059/845-3050,
0693-299-602.
KOMPUTERY niskie ceny. Opimus Inrach,
094/3474086.
--- ... . ...------- ------------ ---------- 00151003K06H/A

TOWARZYSKIE
!!!! Atrakcja Studio 2000,
sauna, jacuzzi, Kołobrzeg, 35-81448.
Zatrudnię.
-------------------------------------------- K»5MD3KI»<tf
III HAVANA. Ustka,
0-601-6443-94.

wmrnjun

! Violetta. Kołobrzeg, 35-171-70. Zatrud
nię. Zakwaterowanie gratis.
00438003I«»W
------------------------------------------------------------------0M38503KOIIM

23-LATKA 0697-114-996
KSEROKOPIARKA Toshiba A3, A4 z szywaczem. 0605-512-590
----------- 1------------------------------------------------------ OO442IO3KQAG/0

AGNES Kołobrzeg 35-163-64. Pilnie za
trudnię.
OO4378O3H0BH/*

TURYSTYKA

00438003KQAG/A

ASIA. 0-504-835-545.
00070503U5B/F

BIURA TURYSTYCZNE

ATRAKCYJNE, Kołobrzeg,
0694-173-740__________
OO467703KOBH/A

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

dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

informuje, że na tablicy ogłoszeń, w Urzędzie Miejskim w Darłowie na okres 21

w drodze bezprzetargowej: lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców przy uli
cy Leśnej 29, Ratuszowej 4, Emilii Plater 7 i Kdwalskiej 15/4. Informacje szczegó

NAJTAŃSZE Z NAJLEPSZYCH
JAKOŚĆ Z CERTYFIKATEM
CERTYFIKAT ITB 371/02

DOŚWIADCZONA 30-latka.
0-604-106-944.
DŻESIKA Stupsk, 0606-420664,
059/842-6098.

łowe można uzyskać w pok. nr 19 UM lub tel. pod nr 094-314-22-23 w. 207
R3676
GARAŻE - blaszaki najtaniej!
SPRZEDAM parkiet, dąb, I klasa,

LOMBARD. Lutosławskiego 1, Słupsk,
84-24-111.
-------------------------------------------- mxk&wi

H ROLNICTWO

FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV LASTRIK
KOSZALIN SŁOWIAŃSKA 11 F
TEL. 3407164, 3426222,3426226 FAX 3402814
------------------------—~----------- BITOtT
GOLUTKA, Kołobrzeg, 0-692-964-998.
---- - ■
— ■ '
OOUUOMOBH/t
KAMA. Słupsk 0-50347-98-14.

ooorauusan

----------------------------------------------- ---- --------- ~ OOOMOMIWI

ANIA, 0-603-705-198.

DOWY. SŁUPSK GALERIA PODKOWA IIP
059/84-03-470.
------------------- 1------------------------ 00418603K0»

INTERNATIONAL

20 - latka, 0698-249-582.

INNE

Burmistrz Miasta Darłowo

LOMBARDY

SCHÜCO

SPRZEDAŻ

KREDYTY. Ustka, 0-502-551-685.
-------------------------------------------- «OT1303US
QS KREDYT - GOTÓWKOWY, SAMOCHO

KAMELIA Słupsk, 0-503-77-5562.
KOBIECA 25-latka. Słupsk,
0-694-105-347.
KRZYSZTOF paniom, 0-59-232-09-28.
--------------------------------- -----------mmmm
NICOL, Słupsk 0-698-147-519
00075503USft/A
NIGHT Club. Koszalin,
(094) 348-0647. Zatrudnimy,
zakwaterowanie.
00428303K0AG/A
OLA Słupsk 0698-249682.
0044D403K0AÜ/A
OLA. 0-501605-352.

ooo/muse/B

SPRZEDAŻ
ŚWIERK suchy przetarty.
0-605-512-590.
oMeiwxa'»

KUPNO

Transport, montaż w cenie!
094/3542623,069634-39-75,
058/76-29-512.
-------------------------------------------- aomoMwi
KOMIS. Wyposażenie sklepów,
chłodnictwo, budowlane, gastronomia,
AGD, masarnicze, piekarnicze.
Kupujemy! II Zamieniamy! II
Słupsk, Lutosławskiego S,
0-505-171-321.
-------------------------------------------- OMMTOfiW
KOŻUCHY naturalne z Podhala.

30 m’, wysezonowany, korzystna
cena, 059/84-55698,
0-501474-109,
-------------------------------------------- ooorasHusiw
WORKI foliowe - producent.
Stupsk, Sportowa 61,0-59/84-53-226,
0604-208414.
------------------------------- 1------------ oorwmsv«
ZBIORNIKI na olej opałowy.
059/811-52-79.
-----------------------------------------— «O/MMUSIW

Słupsk, Sklep obok „Maxi”,
0-505-173-673.
----------:--------------------------------- mm]usj/>
MEBLE sosnowe. Kożuchy. Koszalin, Mor
ska 53A, www.phurabka.pl
M305OOJK(M<V*
PALNIK na olej opałowy.
059/811-52-79
ooomuws
SIATKA ogrodzeniowa.
0-59/846-11-10.
-------------------------------------------- o

ŁADOWACZ czołowy TUR C-360,
0-606-495-861.
SKUP zbóż paszowych.
0-505-399611, 0-502-306-102,
059/82-12619.

ZWIERZĘTA
DOMOWE

SIATKI, słupki, produkcja.
PRODRUT, Stupsk, Raszyńska
059/84267-55.

ROTTWEILERY. 059/8148-157.

KUPNO
POJEMNIKI do wędllin, drobiu.
0-505-171-321.
omnkuu»/«

INNE
PARKING, abonament 80 zt,
garaże 100 zl Tuwima/Wita Stwosza.
060866-55-64 Słupsk.

6D.

OOJMMSSISIW

00442301KQAG/A

Wóft Gminy Słupsk

BIURA HANDLOWE:

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej
śmierci naszego długoletniego pracownika i kolegi

ogłasza przetarg niograniczony o wartości szacunkowej poniżej

KOŁOBRZEG

30.000 EURO (zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych)

na „Wykonanie usług dotyczących wywozu I składowa
nia surowców wtórnych pozyskiwanych w wyniku se
lektywne) zblóiki odpadów na terenie Gminy Słupsk”
Specyfikację istotnych warunków zamówienie (CENA 20 ZŁ
+VAT) można otrzymać w Urzędzie Gminy Słupsk ul. Sportowa
34 pok. nr 17. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferenta
mi są p. Joanna Bieszczad i Józef Duszny. Oferty w zamknię

ul. Koszalińska 52 c

Dru R-P!

.

ul. Lechicka 39

do 29.01.2004 r. do godz.

składać

w

sekretariacie

Urzędu

10. Otwarcie ofert nastąpi 29.01.2004 r.

o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego. W przetargu mogą
uczestniczyć oferenci, którzy spełniają wymogi zawarte w spe
cyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniają wymogi
art.

22 ustawy o zamówieniach publicznych.
K-766

Zespół Opieki Zdrowotnej w Połczynie Zdroju
78-320 Połczyn Zdrój, ul. Gwardii Ludowej 5
ogłasza konkurs na wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - Poradnie: chirurgiczna, ginekologiczno-po
łożnicza, neurologiczna, urazowo-ortopedyczna, okulistyczna, otolaryngologiczna.
2. Zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej i dyżurów lekarskich w szpitalu - od
działy: dziecięcy z noworodkowym, wewnętrzny, zabiegowy i położniczy
3. Dyżury anestezjologiczne
4. Dyżury lekarskie i pielęgniarskie.
Do konkursu mogą przystąpić niepubliczne ZOZ, indywidualne i grupowe praktyki lekar
skie i pielęgniarskie. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na wszystkie usługi obięte
konkursem lub oddzielnie na każdy rodzaj świadczeń. Świadczenia zdrowotne udzielone
będą osobom, którym organizator ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świad
czyć usługi zdrowotne. Umowa zostanie zawarta po rozstrzygnięciu konkursu, na okres
jednego roku z możliwością przedłużenia. Oferty należy składać w siedzibie zamawia
jącego w terminie do 6.01 2004 r, godz. 10 z dopiskiem: Konkurs na usługi (wpisać
zakres - pkt 14) Szczegółowe warunki konkursu wraz z formularzem oferty należy
odebrać w Dziale Analiz Medycznych od dnia ogłoszenia konkursu. Oferta powinna
składać się z wypełnionego formularza oraz dokumentów określonych w Rozp. MZ (DZ.
U. nr 93 poz. 592). Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w ciągu 14 dni od terminu
określonego dla ich złożenia. Termin związania oferty wynosi 30 dni od daty upływu termi
nu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz
do przesunięcia terminu składania ofert. Skargi i protesty w sprawach dotyczących kon
kursu można składać W ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

składąją,
Dyrekcja I Pracownicy Zakładu Opieki Zdrowotnej
MSWIA w Koszalinie

TEL. 37 544 95

www.tur-plast.com.pl

BH4499
PANOWIE dla pań. 0-503400-790.
--------------------------------------------- 00064903ŁJS4/A
PARA BI. 0-501-936268.
--------------------------------------------- mmmrn/o
PATRYCJA, 0696-158606.
------------- ---------------------------— Mismmu/n
PRZYJEDZIEMY. 0-504641678. Słupsk,
zatrudnię.
-------------------- -------------- - ■ ' - »TV 004215Ö3KOA0/A
SARA. 0-698-249-668.
---------- 00063903USR/A
SYLWIA. 0-698-170-214.
-------------------------------------------------------------------- r— 000/2603USfl/A
TRZYDZIESTOLATKA, 0-501-920-108.
- 00437603KOAG/A

SPRZEDAM kotkę egzotyczną.
0609469672.

BH48/5
Nadleśnictwo Złocieniec

mmust/t

ul. Myczkowskiego 2
ogłasza przystąpienie do sprzedaży lokali mieszkalnych

UŻYWANE

dla najemców w trybie art. 40 a ustawy z dnia 28 września
1991 r., o lasach wg poniższego wykazu:

SPRZEDAM

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina
adres nieruchomości

MEBLE AGD, RTV. Ustka, Stupska 7;
059/81461-14.
------------------------------------------------------ ----------- 00458203H0BH7B

ANTYKI

UROCZYSTOŚCI

I
l.

KUPNO

ORGANIZACJA IMPREZ
DOM Weselny. 094/347-11-77.
-------------------------------------------- 00220I03KOKJ4I
SYLWESTER - 175 zl za osobę.
Arka, Jarosławiec, tel. 0604460-102,
0696443-114.
-------------------------------------------- mmtmiw

ANTYKI, meble, wszystkie starocie, itp.
0694-226-983.
----------------------------------------------------------------- 00075003(JSfl/A

2.

ROŻNE
3.

SPRZEDAŻ

BIZNES

I Najtaniej materiały hydrauliczne.

KREDYTY

Hurtownia Santex I, Poznańska 42

EXPRES-KREDYT. 059/840-22-72.
-------------------------------------------- 0012U03SIBM
KREDYT hipoteczny, samochodowy.
0-59/841-2140.

----------------------------------------- <x#*9i<a«i
KREDYTY. 0-59/842-92-38.
0M*«3USi/J

reklama

4.

przy salonie Seata. 059/84-13-260,
plac Broniewskiego 14,
059/842-85-10.
-------------------------------------------- #H51903KMH

Nr ewidencyjny działki,
nrKW,
Sąd Rejonowy.

4
6/2,6/3
KW26I02
SR Drawsko Pom
247/52,247/53
KW26I03
SR Drawsko Pom

Budynek mieszkalny dwurodzinny,
zasiedlony, budynek gospodarczy.

Złocieniec l
Gm. Złocieniec
78-520 Złocieniec
ul. Myczkowskiego l.
Złocieniec I
Gm. Złocieniec
78-520 Złocieniec
ul. Myczkowskiego 3.

247/I3L; 247/45L
KW 24152; 24135
SR Drawsko Pom
1724;1390
247/14L; 247/42L
KW 24137; 24136
SR Drawsko Pom
2439; 1875.

Samodzielny lokal mieszkalny
wraz z pom, przynależnymi
i udziałami w częściach wspólnych.

ogłoszenia

POCZTA POLSKA

Wpisz treść ogłoszenia drukowanymi literami,

kupon promocyjny

NADAWCA

Dowód dla poczty
1

POCZT* POLSKA

x (cena

□

□ SPRZEDAŻ
□ KUPNO
□ ZAMIANY
□ MOTORYZACJA
□ NIERUCHOMOŚCI
□ USŁUGI
□ NAUKA
□ ZDROWIE

□ LOMBARDY
□ KOMPUTERY
□
□
□
□
□
□

(ilość słów)....... x (cena

OPŁATA
(ilość słów)......x (cena 1 słowa)......... zł * (opłata)........... zł

(ilość emisji)......x(opłata)............ zł

(ilość emisji)......x(opłata)............ zł

(do zapłaty brutto)..........................zł

(do zapłaty brutto)......................... zł

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

NAUKA JAZDY
BIZNES
BUDOWNICTWO
ROLNICTWO
UŻYWANE SPRZEDAM
UŻYWANE KUPIĘ

□ MATRYMONIALNE
□ PRACA
□ RÓŻNE
□ ZGUBY
□ TURYSTYCZNE

Wymienione rubryki posiadają podrubryki.
Ogłoszenie zostanie wydrukowane
w podrubryce zgodnie z jego treścią,
wg decyzji „Wydawcy".

Biuro Ogłoszeń „Głosu Pomorza”, 75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24

(ilość emisji)

x(opłata)............ zł

(do zapłaty brutto)............................ zł

(ulica, nr domu, nr mieszkania)

poczta

1 słowa)........... zł = (opłata).............zł

POCZTA POLSKA

1 słowa)......... zł = (opłata)........... zł

Cena 1 słowa w wydaniu zwykłym 1,10 zł
w wydaniu magazynowym 2,20 zł

KI NASZE RUBRYKI - zaznacz x

nadania zlecenia

4^

ogłoszenia do „Głosu Pomorza"

(ulica, nr domu, nr mieszkania)

(dopłata 100 %)

Samodzielny lokal mieszkalny
wraz z pom, przynależnymi
i udziałami w częściach wspólnych.

7.00+15.00 pod nr telefonu (094) 3672480

OPŁATA
(ilość słów)....

5
Budynek mieszkalny dwurodzinny,
zasiedlony, budynek gospodarczy.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w godz.

do „Głosu Pomorza

Zlecam zamieszczenie ogłoszenia drobnego
w najbliższym wydaniu „Głosu Pomorza”

wydanie zwykłe Lj wydanie magazynowe

,

Dowód nadania zlecania

na ogłoszenia drobne

Przedmiot sprzedaży.

3
Gronowo
Gm, Ostrowice
78-506 Ostrowice
Gronowo I
Złocieniec I
78-520 Złocieniec
ul. Gronowska 31.

FUTRA naturalne, producent, 60% taniej.
059/844-1062

ZLECENI

każda w osobnej kratce (zaznacz znakiem x przerwę między słowami)

wyrazy współczucia

CZAPLINEK

wanych w wyniku selektywnej zbiórki odpadów na terenie
należy

RODZINIE I NAJBLIŻSZYM

TEL. 342-09-45
ul. Pławieńska 7

cych wywozu i składowania surowców wtórnych pozyski

Słupsk”

człowieka niezmiernie życzliwego i przyjaznego dla
współpracowników

KOSZALIN

1A'il
LtVjI

tych kopertach z oznaczeniem „Wykonanie usług dotyczą

Gminy

JERZEGO PAWŁOWICZA

Pan.

TEL. 354-55-13

złotych

ozn. kod.

gr..........

&..........

słownie
złotych

poczta

złotych

słownie
złotych

gr<

groszy
jak wyżej

Biuro Ogłoszeń „Głosu Pomorza”
75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24

podpis przyjmującego

_oszy
jal
iak wyżej

Biuro Ogłoszeń „Głosu Pomorza”
75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24

podpis przyjmującego

nr nadania
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Psik Psik ABS
zimowy płyn
do spryskiwaczy
-22X,
opak. 51

■Hr

Rower rehabilitacyjny
8-stopniowa regulacja oporu, regulacja wysokości siodełk
&funkcyjny komputer: czas, prędkość, odległość, spalane
kalorie, scan, puls na ucho, waga 23 kg, wymiary:
78x46x 120cm
M.

JKmMhIBBHHK JHBHI

Papier toaletowy
Velvet BIG

Odplamiacz do tkanin
Vanish

opak. 7 + / gratis

but. 21

Koncentrat
do płukania tkanin
Lenor

Proszek do prania
Bonux
Regular, Lemon,
Color, Aquatic,
opak. 3 kg

wszystkie rodzaje,
but. 11

i

"

a

I Wplata: 0
Raty: 12 x 30,60

fM M Łm

3WSJ

'

------- -------
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Koszula męska
wizytowa biała
z krawatem
długi rękaw,
rozm. 39-46

\

J

Polar damski
lub męski
różne kolory,
rozm. S-XXL

Płaszcz damski
%
puchowy
6
rozm. S-L

Orbitrek

jfT '
CZSH

urządzenie rehabilitacyjne służące
do ćwiczeń górnych i dolnych
części ciała. Łączy funkcje steppera,
rowerka i ślizgacza narciarskiego.

V [BI SAL

I

Wielofunkcyjny
atlas do ćwiczeń
możliwość wykonywani
15 ćwiczeń na różne
partie mięśni

I Wpłata: 0
Raty: 12x40.83

(Wplata: 0
Raty: 12x71.54

A329B
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W

Wieża FFH-171

WatsoN

Odtwarzacz CD
CD1210 CAR KIT

4 ustawienia EQ, Display LED,
Ultra Bass, magnetofon,
CD, kolor metalic

' ^

10 sek. Anti Shock, programowanie 20 tytułów,
czyta CD-R, funkcje: repeat one/all/intro/shuff

WatsoN |

I Wpłat«: o

Raty: 12 x 37,76

I Wpłata: O
Raty: 12x11.36

Ogrzewacz katalityczny Agni 7DC
GwumiKjt 3S miislf'.y

I Wpłata: O
Raty: 12 x 132,9:

l Wpłata; O

kineskop Black Matrix, interaktywne
menu, Hyperband, 100 programów,
moc 2x20 W, automatyczne
wyszukiwanie stacji

Raty: 12x30,60

Odkurzacz Aquavac Muld Pro
moc 1400 W, zdejmowany pojemnik na wodę,
zestaw ssawko-szczotek, środek czyszczący

Kpi. szklanek
18 cz.

Maszynka do mięsa
886.8 Diana

Looping, Bora Bora,
Hawai

moc 550 W, miska
plastikowa,
nasadka masarska

kpi,
worków

12,95

wydajność mielenia
mięsa 1,5 kglmin.

Kuchnia mikrofalowa MFAG17
poj. 171 moc mikrofal 700 W,
moc grilla 1000 W, 6 poziomów mocy,
menu automatyczne, gotowanie ekspresowe,
automatyczne
rozmrażanie, zegar

I Wpłata: o
Raty: 12x61,30

zbieranie wody
I Wpłata: O
Raty; 12 x 33,67

odkurzanie na sucho
funkcja kombi: jednoczesne użycie
grilla i mikrofal

pranie dywanów, tapicerki
mmmm

str.
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Chusteczki do demakijażu
Cleanic

im

lOszt.

Lakiery
do włosów
z brokatem
Bye
srebrny, zloty,
niebieski,
spray 75 ml

W

Żel do twarzy,
ciała i włosów
z brokatem
Fun Line
różne kolory,
opak. 75 ml

Żel
pod prysznic
5PA Palmolive
opak. 300 ml

Balsam
do ciała
Nivea
rozświetlają^,
opak. 200 ml

+ pomadka
do ust gratis

Krem
do twarzy
Nivea Visage
opak. 50 ml
+ pomadka
do ust gratis

A329D
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KOZETKA TERAPEUTY

LECZ SIĘ SAM

Nie bac się
powiedzieć „nie”
Proszę o radę, ponieważ
obawiam się, że popełnię ja
kieś głupstwo. Mój mąż pije,
od lat, często poza domem.
Gdy przychodzi do domu, to
urządza awantury, „wypomin
ki” z przeszłości. Używa obe
lżywych słów pod moim adre
sem, ubliża, krytykuje.
Co ja wtedy robię? Przyta
kuję, bojąc się, żeby mnie nie
uderzył lub czymś co jest
pod ręką nie rzucił we mnie.
Gdy jest trzeźwy, to coś
niecoś w domu zrobi - napali
w piecu, obierze ziemniaki.
Poza tym liczą się tylko „jego
pieniądze”; moje - nic nie
znaczą. Krytykuje wszystkich,
sam jest Ideałem. O leczeniu
nie ma mowy, bo on nie uwa
ża się za alkoholika. A pije
od lat młodości.
EWA
Jeżeli mąż nie chce uznać
swojego uzależnienia, jeżeli nie
chce podjąć leczenia, a sytuacja
staje się nie do zniesienia - mu
si Pani szukać pomocy dla sie
bie! Przy poradniach przeciwal
koholowych • działają
grupy
wsparcia dla żon i dzieci alkoho
lików. Powinna tam Pani uzy
skać poradę bardziej szczegóło
wą - jak radzić sobie w sytuacji
współuzależnienia. Bo bez wąt
pienia, żyjąc tyle lat z alkoholi
kiem, znosząc jego fizyczne

Imbirowe kuracje
Imbir jest przyprawą niezbyt

i psychiczne ataki, jest Pani oso
bą współuzależnioną. Pani rów
nież potrzebuje pomocy. Indywi
dualnie, w osobistym kontakcie
z terapeutą; a także w grupie,
w grupie kobiet, podobnie jak
Pani uwikłanych w trudny zwią
zek z alkoholikiem. Nie ma żad
nego powodu, aby przytakiwała
Pani wszystkim obelgom i kryty
kom. Czas, żeby zaczęła Pani
szanować siebie i swoje życie;
również - swoje pieniądze.
Nikt nie ma prawa Pani bić,
a już na pewno nie mąż - naj
bliższa w końcu osoba. Tylko
zmiana reakcji może teraz
wstrząsnąć mężem. Po tylu la
tach potulnej zgody na jego
agresję, powinna Pani spróbo
wać powiedzieć NIE. Nie - dla
jego przykrych słów, dla jego
sposobu bycia w domu, dla je
go ataków na Panią. Powinna
Pani spróbować zmiany. Czas
świąt i Nowego Roku to dobry
czas na zmiany w relacjach
między Wami. Mam pełną świa
domość, że nie wszystko zale
ży od Pani, ale to, co od Pani
zależy - trzeba wykorzystać.
I nie bać się, bo strach dodaje
odwagi atakującym po pijane
mu. Nie bać się powiedzieć
NIE. Choćby to miało oznaczać
samotność.

JOANNA ZETER
ps> cholog

Zapraszamy na badania
Mamy do rozdania 10 szczepień
przeciwko żółtaczce wszczeplennej
(WZW B).
Czytelnicy mogą dostać za
proszenie na pierwszą dawkę
szczepienia. Drugą (po miesiącu
od pierwszego zastrzyku) i trze
cią
(po
pięciu
miesiącach
od drugiego) będą musieli wyku
pić we własnym zakresie. Jeden
zastrzyk nie ochroni przed żół
taczką wszczepienną. O zapro
szenie mogą się ubiegać te oso
by, które mają możliwość za
pewnienia
sobie
dwóch

kolejnych dawek szczepionki.
Żeby ją przyjąć, w ciągu dwóch
tygodni poprzedzających szcze
pienie WZW B nie można przyj
mować innych szczepień.
Zaproszenie jest skierowane
do dorosłych Słupska i osób,
które z podmiejskich wsi mogą
bez problemu dojechać do Słup
ska. Żeby zdobyć kupon, należy
zadzwonić w poniedziałek (29
grudnia) pod nr tel. 848 52 60.
Telefony przyjmujemy w godz. 89. Jednej osobie przysługuje
jedno szczepienie.
(law)

Makijaż permanentny
Kolor
się trzyma
•Makijaż permanentny utrzymuje
się ok. 3-5 lat.
Dlaczego tak długo? Gdyż wyko
nuje się go w gabinecie kosmetycz
nym przy użyciu bardzo precyzyjne
go aparatu.
Taki makijaż ma w sposób natu
ralny podkreślić kontury i czerwień
wargową ust oraz zaznaczyć linię
brwi i rzęs. Pozwala również wydo
być blask oka. Możemy zagęścić
rzęsy i powiększyć oko. Poprawić
można też kształt brwi, krótkie wy
dłużyć, czy lekko podnieść, gdy
opadają w dół. Nie ulega wątpliwo
ści, że makijaż permanentny jest
sztuką, którą powinny wykonywać
tylko i wyłącznie osoby o plastycz
nych zdolnościach i posiadające du
żą wyobraźnię, doświadczenie oraz
wiedzę kosmetyczną i medyczną.

U profesjonalisty
Do wykonania makijażu perma
nentnego używa się jednorazo

wych, jałowych igieł. Taką igłą pre
cyzyjnie należy dotrzeć tylko
do warstwy jasnej naskórka i wpro
wadzić do niej delikatne barwniki
pochodzenia roślinno-mineralnego. Przez tę warstwę nie przebiega
żaden nerw ani naczynie krwiono
śne, więc klient nie odczuwa bólu
i nie występuje żadne opuchnięcie
ani stan zapalny.
Zabieg rozpoczyna się znieczu
leniem miejscowym (kompres
z kremu znieczulającego), a po je
go wykonaniu należy zastosować
krem o działaniu przeciwzapalnym.
Bezpośrednio po zabiegu klient
może wrócić do swoich codzien
nych zajęć. Ewentualne opuchnię
cie ustępuje najpóźniej po kilku go
dzinach. Makijaż permanentny za
raz po zabiegu jest mocniejszy
od oczekiwanego, ale po upływie
tygodnia osiąga ostateczną pożą
daną intensywność. Pamiętajmy,
by korzystać wyłącznie z usług
profesjonalnych gabinetów kosme
tycznych.
(maw)

często stosowaną w naszym
kraju. Głównie stanowi dodatek
do ciasta piernikowego oraz
niektórych wyrobów cukierni
czych. Ostatnio stał się popu
larniejszy w związku z modą
na medycynę ludową Dalekie
go Wschodu. Tam imbir bywa
dosyć często wykorzystywany
w dolegliwościach żołądko
wych, gardła, niedomaganiach
krążenia. Współcześnie z imbi
ru wykonuje się preparaty sto
sowane w chorobie lokomocyjnej. Okazuje się, że przy tej
dolegliwości pomagać sobie
można w prosty sposób napa
rami z imbiru. O tym dowie- ,
działem 'się od Jana. P. -

Przy dłuższej podróży zazwy
czaj cierpiałem na nudności.
Próbowałem zapobiegać cho

Prawda. Ozon jest niepożądany w pobliżu po
wierzchni Ziemi, ponieważ przyspiesza powsta
wanie kwaśnych deszczów, niszczy też wiele sub
stancji, na przykład gumę i tekstylia. Dziura ozo
nowa powiększa się wskutek rozwoju cywilizacji.
Postęp techniczny i rosnące zanieczyszczenie
Ziemi znacznie przyspieszają ten zgubny proces.
W ciągu ostatnich trzydziestu lat ilość nisko leżą
cego ozonu niemal się podwoiła. W górnej war
stwie atmosfery jest z kolei niezbędny, ponieważ
chroni przed szkodliwym działaniem promieni ul
trafioletowych.

robie zażywając gotowe prepa
raty. Przed kilku laty ktoś dora
dzii mi kurację imbirową. Wie
lokrotnie
z
powodzeniem
na sobie i rodzinie ją wypróbo
wałem.
Teraz
zawsze
przed wyjazdem przygotowuję
dosyć silny napar ze sproszko
wanych kłączy imbiru, czubatą
łyżeczkę biorę na szklankę
wrzątku.
Wlewam
herbatę
do małego termosu. W razie
potrzeby 10-15 kropli rozcień
czam niewielką ilością wody
lub herbaty i zażywam. Dzie
ciom podaję 2-3 krople. Oczy
wiście pamiętam cały czas, by
przed i w trakcie podróży się
nie objadać. Moi znajomi w po
dobny sposób stosują nalewkę
imbirową.
Hanna K. kuracją imbirową
usprawniła
pracę
żołądka

i układu krążenia. - Od dawna

lubiłam bardzo imbir. Od kole
żanki dowiedziałam się, że tą
przyprawą można kurować tra
piące mnie ustawicznie dole
gliwości trawienne m.in. uczu
cie ciężkości i krążeniowe
m.in. zimne stopy. Przygoto
wywałam sobie ziołowy pro
szek z imbiru oraz kopru wło
skiego, kminku, kolendry, goź
dzików, cynamonu, tymianku.
W mieszance było 50 proc. im
biru i 50 proc. pozostałych
przypraw w równej proporcji.
Trzy razy dziennie przez trzy
miesiące z przerwą kilkudnio
wą co trzy tygodnie piłam na
par sporządzony z płaskiej ły
żeczki proszku na pól szklanki
wrzątku. Po kuracji poczułam
się znacznie lepiej.
ZBIGNIEW PRZYBYLAK

Owocowy raj

Aronia pełna witamin
Aronia Jest krzewem z rodziny różo
watych, o białych lub różowych
kwiatach I jagodowych owocach
z dużą Ilością witamin. Właściwości
aronli znane są od dawna.
Jest to jedna z cudownych ro
ślin Indian z północnej Ameryki.
Do Europy trafiła dwieście lat te
mu z Dalekiego Wschodu. Nato
miast do Polski została sprowa
dzona z Holandii w latach sie
demdziesiątych XX wieku.
Aronia z wyglądu przypomina
jarzębinę, jest bardzo bogata
w antocjany, które oczyszczają
organizm ze szkodliwych wol
nych rodników obniżających od
porność. Wolne rodniki powsta
jące w wyniku promieniowania

ultrafioletowego i emisji otacza
jących nas metali ciężkich, są
jednym z czynników powodują
cych różne schorzenia, m.in.
choroby nowotworowe, czy zwy
kłe przeziębienia.
Owoce aronii oraz soki z nich
pomagają usuwać z organizmu
szkodliwe metale ciężkie, takie
jak ołów oraz uodparniają skórę
na szkodliwe działanie słonecz
nych promieni UV. Współdziała
jące ze sobą substancje i skład
niki zawarte w aronii, wzmacnia
ją ściany naczyń krwionośnych,
przeciwdziałają miażdżycy i cho
robom serca, ponieważ ograni!
czają powstawanie tzw. złego
cholesterolu. Wspomagają więc
prawidłowe
funkcjonowanie

Choroby zakaźne i pasożytnicze
są nadal poważnym problemem
epidemiologicznym, diagnostycz
nym i terapeutycznym. Jeszcze
w pierwszej połowie XX wieku były
przyczyną 40 procent ogółu zgo
nów wśród dzieci poniżej 5. roku

1 życia. Znaczący postęp w walce
z chorobami zakaźnymi osiągnięto,
stosując szeroko pojętą profilakty
kę, w tym szczepienia ochronne.
Corocznie dzięki zastosowaniu
szczepionek udaje się uniknąć
śmierci ponad 3 milionów osób
na świecie, chociaż nadal 2 miliony
dzieci umiera z powodu chorób,
którym można zapobiegać poprzez
dostępne dzisiaj szczepienia.
Co roku w Polsce główny in
spektor sanitarny wydaje komuni
kat w sprawie zasad przeprowa
dzania szczepień ochronnych
przeciwko chorobom zakaźnym.
Składa się on z kalendarza szcze
pień obowiązkowych dzieci i mło
dzieży, osób narażonych w spo
sób szczególny na zakażenia oraz
szczepień zalecanych.
Szczepienia obowiązkowe są
prowadzone od chwili narodzin
dziecka aż do 18. roku życia,
a obejmują one szczepienia prze
ciwko gruźlicy, błonicy, krztuścowi,
polio, odrze, śwince, różyczce,
tężcowi oraz wirusowemu zapale
niu wątroby typu B (WZW typu B).
Natomiast szczepienia zaleca
ne (w Polsce są one odpłatne) za
pobiegają takim chorobom, jak
WZW typu B dla grup nieobjętych
szczepieniami obowiązkowymi,
WZW typu A, grypa, kleszczowe
zapalenie mózgu, ospa wietrzna
oraz zakażenia wywołane przez
bakterie.
Z badań prowadzonych przez
Pentor wynika, że wiedza matek

układu krążenia i regulują ciśnie
nie krwi. Dzięki tym wszystkim
zaletom aronia jest wykorzysty
wana w profilaktyce chorób ser
ca, układu krwionośnego oraz
układu nerwowego.
Aronia została nawet rośliną
leczniczą roku. O wyborze poin
formowano w Klęce (miejsco
wość w województwie wielkopol
skim), podczas odbywających
się tam uroczystości Święta Zie
larza. Niezwykłymi właściwo
ściami aronii zajmowała się rów
nież była Wojskowa Akademia
Medyczna w Lodzi, badająca tę
roślinę przede wszystkim jako
substancję przeciw chorobie po
promiennej.

na temat szczepień obowiązko
wych i zalecanych jest niedosko
nała. Ponad 90 procent z nich
oczekuje pełnej informacji na te
mat nowoczesnej profilaktyki. Tu
niezwykle istotna okazuje się rola
lekarza, który powinien pomóc do
konać wyboru oraz służyć pełną
informacją o szczepieniach obo
wiązkowych i zalecanych.

(tuk)

Oprać, (łuk)

redakcyjnego zielnika włączamy kolejną roślinę. Opowiada o niej koszaliński
aptekarz Rajmund Zarzycki, znawca ziół i ziołolecznictwa

Pomoc
dla ciężko chorej

\ 1

Wiktoria urodziła się 19 września
2002 roku. Cierpi na wiele scho
rzeń. Operacja w USA pozwoliłaby jej
chodzić i cieszyć się życiem. Rodzina
dziewczynki prosi o pomoc w zdoby
ciu pieniędzy na wyjazd i leczenie.
Dziewczynka urodziła się z roz
szczepem kręgosłupa i wodogło
wiem. Ma też kilka innych scho' rżeń. Od razu po urodzeniu trafiła
na stół operacyjny, gdzie lekarze
starali się zasklepić otwartą ranę
w miejscu rozszczepu. Mimo reha
bilitacji, dziewczynka nadal ma
bezwładne nóżki i nie wiadomo,
czy stanie o własnych siłach. Musi
być co trzy godziny cewnikowana,
wymaga środków odkażających
i sterylnych. Często ma stany za
palne dróg moczowych, które wy
magają leczenia antybiotykami. Mi
mo tych cierpień dziewczynka jest
wesoła i pogodna.
Może jej
pomóc operacja
w USA. Tamtejsi lekarze przeszcze
piają w uszkodzone tkanki mikrofagi, które regenerują tkankę. Taka
operacja jest szansą dla Wiktorii, by
mogła cieszyć się życiem jak inne
dzieci. Niestety, rodziny dziewczynki
nie stać na kosztowny wyjazd i za
bieg, dlatego proszą o pomoc.
Kto chce pomóc Wiktorii, może
wpłacać pieniądze na konto: I Od
dział PKO
Bank
Polski
SA
14102054022474941321 z dopi
skiem „Pomoc dla Wiktorii”.

Berberys zwyczaju
(te

Inne nazwy: kwaśnica pospolita, kwaśnieć,
białe ciernie, cierń biały,
kwaśnica kalina, omor,

n

Lepiej używać
szklanych opakowań
Nieprawda. Wprawdzie szklane butelki można
kilkakrotnie wykorzystać, ale plastik także podda
je się procesowi recyklingu - ponownej obróbki.
Butelka plastikowa rozkłada się od 100 do 1 tys.
lat. Natomiast na wyeliminowanie szklanej butelki
natura potrzebuje 4 tys. lat. Szkło jest bardziej od
porne na rozkład. Znaleziono koraliki datowane
na 2000 rok przed naszą erą. Grubość witraży
w katedrze w Chartres w ciągu ośmiu wieków
zmniejszyła się tylko o dwa milimetry.

(luk)

is vu ■aris)

_

(law)

PRAWDY I MITY

Ozon jest dla nas szkodliwy

BILANS MEDYCZNY

przeciwzapalne, żółciopędne,
wzmacniające,
poprawia przemianę ma
terii. Uważa się, że jest
omar.
pomocna przy leczeniu
Jest to pospolity krzew
nowotworów.
ciernisty, wysoki do 3 me
Berberys zaleca się
trów. Rośnie niemal w ca
w leczeniu czerwonki, ma
łej Europie (z wyjątkiem
larii, stanów zapalnych
dalekiej północy, Grecji
wątroby, nadciśnienia, cu
i Turcji) - w lasach, zaro
krzycy, w kamieniach żół
ślach, na skarpach, mie
ciowych, w gośćcu. Napar
dzach
i
nieużytkach.
z liści zwiększa kurczliIV Polsce berberys jest
wość naczyń krwiono
dość rzadki; rolnicy sku
śnych i mięśni gładkich
tecznie tępią go, bo na je
macicy.
go liściach występuje czę
Przepis na napar witaminizująOkłady ze zmiażdżo
sto rdza zbożowa. Kwitnie cy z owoców berberysu: łyżkę sto nych liści łagodzą nerwo
od maja do czerwca, jego łową rozdrobnionych owoców zalać bóle i bóle reumatyczne.
owoce - zebrane w zwar szklanką wrzątku. Na wolnym ogniu
Preparatów z berbery
te grona (czerwone, po ogrzać
do
wrzenia.
Gotować sów nie należy podawać
dłużne jagody) o kwa pod przykryciem przez 3 minuty. Od kobietom w ciąży! Z wyjąt
śnym smaku - w sierpniu stawić na kwadrans. Przecedzić. Pić kiem odwarów z owoców,
i wrześniu. Surowcem są po 1/4-1/2 szklanki po jedzeniu. Dla inne preparaty z berberysu
liście, kora pędów korzeni, poprawienia smaku płyn można osło można
stosować
we
dzić cukrem, albo miodem. Odwar wnętrznie jednie po kon
korzenie i owoce.
Owoce zawierają kwasy stosuje się jako środek witaminizują- sultacji z lekarzem.
organiczne (m. in. jabłko cy organizm, poprawiający przemia
Owoce
berberysu
wy, cytrynowy, askorbino nę materii, zwiększający odporność znajdują też zastosowa
wy, czyli witaminę C), pek na zakażenia bakteryjne, w przezię nie kulinarne. Ze względu
tyny, cukry, witaminę E, bieniach, grypie, gośćcu, zaburze na dużą zawartość wita
prowitaminę A i sole mine niach trawiennych, braku apetytu miny C i kwasu cytryno
ralne. Liście i korzenie ber i trudnościach w przyswajaniu pokar wego nazywane były tak
berysu zawierają bardzo mów.
że „polską cytryną”. Na
ważny antybakteryjny alka
dają
się
również
loid - berberynę stosowaną powszechnie w Ja do przygotowywania galaretek, dżemów,
ponii i południowo-wschodniej Azji w leczeniu a kandyzowane mogą służyć do dekoracji
biegunki i niektórych chorób oczu.
deserów. Młode listki dorzucać można
Roślina wykazuje działanie antyseptycz- do zup lub sałatek wiosennych.
ne, bakteriobójcze, przeciwkrwotoczne,
(ka)
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TYDZIEŃ W OGRODZIE (27 GRUDNIA - 2 STYCZNIA)
■ Zbyt suche powietrze i ma
ła ilość światła utrudniają prze
chowywanie w mieszkaniach
większości roślin doniczkowych.
Te najbardziej światłolubne po
winno się ustawić jak najbliżej
okna. Doświetlenie wnętrza
umożliwi zamontowanie dużego
lustra lub zainstalowanie lamp
jarzeniowych. Podczas mroźnej
pogody trzeba uważać z wietrze
niem mieszkań. Powiew zimne
go powietrza może zniszczyć
bardziej wrażliwe rośliny. By te
go uniknąć, kwiaty na czas wie
trzenia trzeba ustawić z dala
od otwartych drzwi czy okna
i dodatkowo osłonić papierem.
Aby zapewnić roślinom wystar
czającą ilość wilgoci, powinni
śmy je regularnie spryskiwać let
nią miękką wodą. Ten sposób
dostarczania wody nie wchodzi
jednak w rachubę w przypadku
fiołków afrykańskich, geranium,
gloksynii - gatunków pokrytych
kutnerem (puszkiem).
■ W tym roku na rynku furorę
robią świerki i jodły, sprzedawa
ne z bryłą korzeniową w donicz
kach. Takie drzewko nie wyma
ga już specjalnego mocowania
i zachowuje świeżość dłużej niż
cięte. Jeśli jednak chcielibyśmy
utrzymać je przy życiu i po świę
tach przenieść do ogrodu, suk
ces trudno zagwarantować.
Wszystko przez to, że drzewka
nie rozwijały się w doniczkach,
lecz zostały do nich wtłoczone
na kilka tygodni wcześniej. Ich
była korzeniowa zwykle jest nie
proporcjonalnie mała w stosun
ku do części nadziemnej. Iglaki
w
pojemnikach
zakupione
w charakterze świątecznych de
koracji, a przeznaczone do po
sadzenia
w
ogrodzie
lub
do uprawy na balkonie, trzeba
możliwie szybko umieścić w ja
snym i chłodnym miejscu z tem
peraturą 5-10 stopni Celsjusza,
co gwarantuje, że w dobrej kon
dycji
dotrwają
do
wiosny.
Sztuczny śnieg, brokat lub inne
dekoracje
należy
usunąć,
na przykład zmyć ciepłą wodą.
■ Absolutny zimowy spoczy
nek rodzimych i zaaklimatyzo-

ŻOŁNIERZ

DO ODWAD
NIANIA
GRUNTÓW

POLSKIEJ

ZANADTO

LEKKIEJ

OSŁODZONY

OTRZYMYWANY Z ZACIERU
RYŻOWEGO

KAWALERII

ŁĄCZONY

fc-

fyiunM

LEKKA (.602
TURYSTYCZNA

SYSTEM

Śląskie

Jeśli gałęzie iglaków pokryje zbyt gruba warstwa śniegu, należy go
strząsnąć, by zapobiec deformacji i łamaniu się roślin.

MIASTO

CIASTKO

wanych drzew i krzewów, trwają
cy u nas zaledwie kilka tygodni,
u większości gatunków właśnie
się zakończył. Pó tym okresie
(pod warunkiem że panowały
wtedy ujemne temperatury) ro
śliny te gotowe są już się rozwi
nąć. Jedyne przeszkody, by tak
się stało (zbyt zimne i za krótkie
dni)
nie
mają
znaczenia
w ogrzewanych pomieszcze
niach. Tak więc bez trudu można
teraz sobie stworzyć w domu na
miastkę wiosny, umieszczając
w wazonie gałęzie pospolitych
krzewów obficie kwitnących,
na przykład forsycji.
■ Wielkim wrogiem ogrodo
wych nasadzeń jest sól używana
zimą do odśnieżania. Jeśli ogród
graniczy bezpośrednio z drogą
publiczną, rosnące na jej skraju
rośliny trzeba koniecznie oto
czyć tekturą, folią lub podobnym
materiałem i pozostawić to za
bezpieczenie nie dłużej, niż to
będzie konieczne.
■ W dalszym ciągu aktualne
jest kontrolowanie roślin prze
chowywanych w piwnicach. Ce
bule i bulwy tam umieszczone

trzeba traktować indywidualnie.
Zimującym bulwom mieczyków,
cynobrówki i begonii bulwiastych
można,
w
przeciwieństwie
do dalii i paciorecznika indyjskie
go (kanny), pozwolić całkowicie
wyschnąć.
■ Rośliny balkonowe i do
niczkowe przechowywane zimą
trzeba podlewać: ostrożnie, ale
regularnie (co tydzień lub dwa).
Gdy nie ma mrozu, pomieszcze
nie należy wietrzyć. Kiedy w po
mieszczeniu jest ciepło, a rośliny
są osłabione brakiem słońca, ła
two atakuje je szara pleśń. Na li
ściach i pędach pojawiają się
wtedy brązowe, gnijące plamy,
pokrywające się szarym pylą
cym nalotem. Szczególnie wraż
liwe na tę chorobę są fiołki afry
kańskie, gloksynie i pelargonie.
Przy podlewaniu nie należy mo
czyć im liści ani ustawiać w zbyt
nim zagęszczeniu. Porażone ro
śliny warto pryskać zupełnie
bezpiecznymi preparatami: Antifugiem - wyciągiem z obornika,
lub Bioseptem - wyciągiem
z grejpfruta.

(arko)

STARSZA
KOBIECINA
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POPRZED

SAMO
LOTEM
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PRALKI
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ŻEŃSKIE
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PRZEWOŹNIK DUSZ
CHODZI WSPAK

PRZEZ STYKS

Wśród osób, które do 2
stycznia przyślą prawidłowe
rozwiązanie krzyżówki, rozlo
sujemy nagrodę - lakier i pomadkę do ust firmy Bourjois
ufundowane przez sklep ko
smetyczny „Maskara” w Ko
szalinie.
Rozwiązanie dzisiejszej
krzyżówki - wycięte hasło na
klejone na kartkę pocztową należy przesłać pod adre
sem: „Głos Pomorza”, ul. Mic
kiewicza 24, 75-004 Koszalin,

WYGRALI Z „GŁOSEM

z dopiskiem „Zdrowo”. Dla
osób, które prześlą rozwiąza
nie drogą sms-ową, mamy
nagrody specjalne.
W związku z dniami wol
nymi w święta i w Nowy Rok,
termin nadsyłania rozwiązań
przedłużamy do piątku, 2
stycznia. W „Zdrowo” 4-5
stycznia podamy nazwiska
osób, które wylosowały na
grody za rozwiązanie krzy
żówek z 20 grudnia i dzisiej
szej.

klep kosmetyczny
Koszalin, ul. Dworcowa 7
tcl./fax 346 07 66

drażetki - produkt złożony
Alax to lek ziołowy skuteczny w zaparciach zarówno
atonicznych, spowodowanych osłabieniem lub zanikiem

dzieciom słońce

ZAPRASZAMY

Zestawy artykułów
chemii gospodarczej
wylosowali:

na zakupy
premiowane prezentem

■ Tadeusz Kruk, Wierzchowo
■ Janina Depta, Koszalin
■ Andrzej Lenartowicz, Świe

ruchów perystaltycznych jelit, jak i spastycznych,

szyno
■ Zbigniew Reclaw, Sucho
rze
■ Janina Drzewińska, Kosza
lin
■ Krystyna Labuda, Sianów
■ Janina Smardzewska, Ko
szalin
■ Anna Dudko, Szczecinek
■ Barbara Jagusiak, Koszalin
■ Mieczysław Kaczanowski,
Koszalin
■ Helena Freda, Słupsk
■ Tadeusz Bołdysz, Czapli
nek
■ Krystyna Kosakowska, Ko
szalin
■ Żaklina Wawszczkowicz,

wywołanych stanem skurczowym mięśni gładkich jelit.

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

Będzino
■ Andrzej Mak, Sławoborze
A306

(płyty DVD, kuferki, kosmetyczki, torebki,
tusze do rzęs, wody toaletowe i inne)
UWAGA! W grudniu wydłużono
godziny otwarcia od 10 - 19
U472/4516

głos Pomorza

ilCXO
wyślij sms-em rozwiązanie

i mi Mdl
gp kr36 hasło, imię,
nazwisko, adres

krzyżówki na numer
o treści:

przykład: gp kr36 kondycja, Jan Nowak,
Koszalin, ul. Długa 00/0
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z 26.12.

Co tydzień losowanie nagród

Koszt zabawy 2.44 zł

