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ie pozwalaj sobie, szefie!

Takie konkursy to fajna rzecz
Tuż przed świętami sprawdzali się tylko teoretycznie,
na symulacjach komputerowych. W przyszłości chcą
prawdziwymi firmami.

STU,

Pierwszym molestowanym pracownikiem był opisany
w Księdze Rodzaju św. Józef. Mimo że od tego czasu
upłynęły dwa tysiąclecia, wciąż trudno opowiedzieć
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na pytanie, na ile jest to zjawisko marginalne, na ile
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- zwykła codzienność.
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SŁUPSKIE

Pacjenci muszą
wyręczać szpital

POLICJA SZUKA ZŁODZIEJKI ZESZYTU

Ukradła listę chorych
Zeszyt z listą pacjentów starających się o protezę dentystyczną
ukradła niezadowolona chora. Postąpiła tak, bo nie mogła dostać
się na listę oczekujących na protezę.
Wczoraj przed godziną 14 jedna z pacjentek przychodni przy ulicy
Tuwima w Słupsku wszczęła awanturę. Zbulwersowana była tym,
że pracownice przychodni nie chciały jej wpisać na listę oczekują
cych na protezę. W końcu chwyciła zeszyt z wykazem chorych
i uciekła. - Otrzymaliśmy zgłoszenia i rozpoczęliśmy poszukiwa
nia tej pani - mówi młodszy inspektor Marek Filipczak, komendant
I Komisariatu Policji w Słupsku. - Prawdopodobnie była pod wpły
wem alkoholu. Nie znaleźliśmy jej w mieszkaniu. Znamy jednak jej
personalia i jej zatrzymanie jest kwestią czasu.
Zdaniem policji zeszyt nie jest cennym przedmiotem, więc słupszczanka za jego kradzież odpowie jedynie przed Sądem Grodzkim.

■ To skandal! Pacjenci słupskiego szpitala na własną rękę muszą do Trójmiasta
dostarczać tkanki do badań, bo placówki nie stać na transport. Narodowy
Fundusz Zdrowia twierdzi, że nie da dodatkowych pieniędzy na ten cel.

(toc)

KOLEJNY ROK DEMOGRAFICZNEGO DOŁKA

1181*

Dzieci ciągle mało

TYLE KOSZTUJE DOJAZD DO TRÓJMIASTA

46 złotych

Słupszczan jest coraz mniej. Miniony rok był kolejnym od prawie dwu
dziestu lat, w którym więcej osób zmarło niż się urodziło. Jak tak dalej
pójdzie staniemy się małym miastem emerytów. Urzędnicy wierzą jed
nak, że już wkrótce sytuacja się zmieni.

56 złotych
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90 złotych

NIEBEZPIECZNE SPACERY PO SŁUPSKU

Lodowsko na chodnikach
Z guzami, siniakami i stłuczeniami przyszło wczoraj do pracy wielu
słupszczan. Większość chodników w mieście przypominała lodowi
ska. Dziś i jutro rano znów może być ślisko. Nagła gołoledź
zaskoczyła służby porządkowe, które dopiero przed południem zdą
żyły posypać większość niebezpiecznych chodników. Na szczęście
nie doszło do poważniejszych urazów. Do szpitala trafiła jedna oso
ba.
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ZANIECZYSZCZENIE RZEKI TO TYLKO WYKROCZENIE

Truciciel prawie bezkarny
Firma, która zatruła wodę w rzece Łebie, może zostać ukarana je
dynie grzywną, bo prokuratura uznała, że to tylko wykroczenie.
Wędkarze są oburzeni. Sanepid jednoznacznie ustalił, że do wody
wpuszczano tłuszcze z zakładu produkującego pasze w Łęczycach.
Spowodowały one śmierć prawie 185 kilogramów troci o wartości
25 tysięcy złotych. Wędkarze obawiają się, że truciciel ukarany zo
stanie najwyżej dwoma tysiącami złotych grzywny.
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^robotny Wojciech W asserman, podobnie jak wielu innych, na własny koszt musiał dowieźć do Gdańska materiał do laboratorium, podczas gdy jego
z°na leżała w szpitalu. - Z mapą w ręku błądziłem po Gdańsku zanim trafiłem na miejsce - opowiada. - Ta wyprawa do Gdańska zajęła mi cały dzień.
pani Józefa Wasserman
od lat choruje na nerki. Często
,eży w szpitalu. Ostatnio miała
r°bioną biopsję i wycinek jej
nerki musiał być zbadany przez
specjalistów z Akademii Me
dycznej w Gdańsku. - Materiał
do badań musiał do Gdańska
zawieźć mój mąż - mówi kobie
ta. - Szpitala nie było na to
stać.
Problem w tym, że rodziny
również nie było stać. - Ja mam
niewielką rentę, a mąż nie pra
cuje - mówi pani Józefa. - Bile
ty w obie strony to dla nas duży

MOZESZ
SIĘ POSKARŻYĆ
Każdy pacjent, który czuje się
poszkodowany, powinien zgłosić
się do Rzecznika Praw Pacjenta
w Gdańsku, tel. 058 321 86 36.

977013795252701

u i

ZNAMY JUŻ NAJBOGATSZYCH SPORTOWCÓW
wydatek. Nie mam żalu do szpi
tala, który nie ma pieniędzy, czy
do lekarzy, którzy opiekowali
się mną bardzo dobrze. Jednak
tak być nie może, bo ludzi nie
stać na podróżowanie za swoje
pieniądze.

Transport jest za drogi
W
ubiegłym
roku tylko
na jednym oddziale było kilka
naście takich przypadków. Pa
cjenci na własny koszt musieli
zawieźć tkanki do Gdańska.
Według lekarzy, wszystko rozbi
ja się o pieniądze. - Rocznie le
czymy trzydzieści pięć tysięc
pacjentów i nie stać nas, at
każde badanie wysyłać na nas
koszt — rozkłada ręce Ryszar
Stus, dyrektor słupskiego szp
tala. - Transport pochłania di
żą część budżetu, a samochó
jeździ raz na kilka dni.
Pacjenci trzeciego oddział
wewnętrznego mają wybór. A
bo jadą do Gdańska na pobrs
nie wycinka nerki, albo zawoź
Jlip m°braKe tkanki- ~ Pacjer
nie ma obowiązku dostarcza
materiału do badań, to nicja?
wa z naszej strony - nie kry
Bogdan Hryniewicz, ordynatc

oddziału. - Jeśli pacjent się nie
zgodzi, to wtedy dostaje skiero.wanie do Akademii i musi je
chać sam.
Pacjenci i tak muszą wtedy
płacić za podróż, a na dodatek
leżeć w szpitalu z dala od rodzi
ny. W ubiegłym roku był jeden
taki przypadek.

Karetka jeździ za rzadko
Ordynator Hryniewicz za
pewnia, że za każdym razem,
jak robi biopsję nerki, spraw
dza, czy do Gdańska nie odjeż
dża karetka ze Słupska. Przy
znaje jednak, że rzadko, udaje
się zgrać transport z badaniami.
- Materiał z biopsji nerki musi
trafić do laboratorium w ciągu
jednego dnia - mówi ordynator.
- Tymczasem koszt wysłania
karetki to około pięćset złotych.
Nie stać nas na to, a Narodowe
go Funduszu Zdrowia to nie ob
chodzi i nigdy nam nie zapłaci
za transport.

medyczne znajdujące się w ka
talogu. - Nie możemy dać pie
niędzy na nic innego - mówi Ma
riusz Szymański, rzecznik po
morskiego oddziału NFZ. - Nas
nie interesuje, w jaki sposób
szpital zorganizuje sobie trans
port. Musi tak gospodarować
pieniędzmi, żeby na wszystko
wystarczyło. Nie może być jed
nak tak, że pacjenci sami pono
szą koszty usług.
PIOTR KAWAŁEK
pkawalek@glos-pomorza.pl
tel. 059 848 81 19
irrirTk..tptc.*&.■'

Rzeczywiście, NFZ na trans
port grosza nie da. Pieniądze
daje tylko na konkretne usługi

Jerzy Dudek jest najbogatszym polskim spor
towcem. Bramkarz Liverpoolu zarobił
w minionym roku 13,5 miliona złotych. Pie
niądze te zarobił nie tylko na boisku, ale
także dzięki udziałowi w reklamach. Na dru
gim miejscu w rankingu najlepiej
zarabiających sportowców znalazł się
Dariusz Michalczewski, a trzecia
lokata przypadła Sebastianowi Jani
kowskiemu. Najwyżej notowanym
słupszczaninem jest piłkarz Paweł
Kryszałowicz, który zajmuje 58.
pozycję.
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Masz chwilę?

WIĘCEJ NA STRONIE 11
Mimo źe Jerzy Dudek sie
dzi na ławce rezerwowych
w FC Liverpool, zarabia
największe pieniądze spo
śród polskich sportowców.

Wpadnij po
kredyt gotówkowy!
Kredyt do 50 000 PLN!
Niskie raty - już od 50 PLN!
Wystarczy tylko dowód osobisty!

0801 112 112 KREDYT NA TAK
Fundusz nie da pieniędzy

Milioner z boiska

ko&zt połączenia " 1 impuls wg taryfy operatora

Wpadnij do nas Dominet Bank,
Słupsk, ul. Filmowa 2
Lębork, ul. Zwycięstwa 4
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TAXI HALO
Dzwoń 96-29
City

I Bezpłatnie O 800 429 800
IK O N K U R S
ćśr&i
nagroda miesiąca SPONSOR
DRU'
OKNO
578405KOBH C

„SCfSWIN"

OLEJ OPAŁOWY
WEGIEI W WORKACH
NA TELEFON
(059) 842 99 40, 0602 498 827
(059) 846 25 70. (059) 845 59 36
708705SLBH. B
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LICZBA DNIA

W sposób oczywisty Porozumienia

21 pand wielkich

Zielonogórskiego nie przeproszę,
bo nie mam za co. ”
fö&imsesmtmm

Ludwik Dorn, minister spraw wewnętrznych i administracji. Lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego
żądają od niego przeprosin za to, że powiedział, iż zamknięcie przychodni po 1 stycznia będzie złamaniem
prawa i postraszył ich, że zostaną za to powołani do wojska.

PULS DNIA

Przygrywka do zmian
Historię piszą zwycięzcy - ta sta wałem się, że tak szybko rzecznik
ra rzymska maksyma ciągle jest ak rządu Kazimierza Marcinkiewicza
tualna. Kiedyś odnosiła się
będzie pouczał dziennika
głównie do historyków, którzy
rzy TVP, jak mają przedsta
zgodnie ze swoim sympatia
wiać rządowe decyzje. Ofi
mi wychwalali jednych kró
cjalny list w sprawie złej in
lów, a innych przedstawiali
terpretacji decyzji o prze
w czarnych barwach. Teraz
dłużeniu misji polskich
czas płynie szybko, więc rzą
wojsk w Iraku trochę mnie
dzący nie czekają, aż osądzi
zaskoczył, tym bardziej że
ich historia. Sami próbują ją
w ostatnich tygodniach
kształtować i przedstawiać
TVP bardzo szybko prze
wyborcom tak, aby decyzje
Zbigniew
stawiła się i z lewicowej zro
rządzących budziły uznanie
Marecki
biła się wyraźnie prawico
i sympatię.
wa. Ja to nawet rozumiem,
Parlamentarny atak PiS na usta bo telewizja to wysokie zarobki i cie
wową podstawę działalności Krajo płe posadki, więc wiele osób potrafi
wej Rady Radiofonii i Telewizji, który szybko przestawić się na nowe tory.
wywołał sporo zacietrzewienia w krę Wychodzi więc na to, że rząd chyba
gach politycznych, wcale nie dziwi,
raczej przygotowuje grunt do zmian
bo bracia Kaczyńscy wiedzą, co ro personalnych w telewizji. W końcu
bią. Przecież zawsze lepiej się rzą w partiach zawsze mają większe za
dzi, gdy ma się wpływ na media,
ufanie do swoich niż do lizusów, któ
zwłaszcza na tak opiniotwórcze jak rzy jeszcze niedawno kłaniali się in
telewizja. Inna rzecz, że nie spodzie- nym panom.

(PAP)

Jasnowidz ma chrapkę
na..............
174^1853

Znany jasnowidz z Człuchowa Krzysztof Jackowski chce przekonać
amerykańską fundację o swoich nadzwyczajnych zdolnościach i wziąć
za to milion dolarów.
’

Mieszkać w lodzie
9 grudnia rozpoczął się kolejny sezon
w unikalnym, budowanym całkowicie z lodu
i śniegu hotelu w szwedzkim Jukkasjärvi.
Ten największy na świecie lodowy hotel po raz
pierwszy został otwarty w 1989 r.

Do Krzysztofa Jackowskiego ludzie zgłaszają się najczęściej z prośbą
o pomoc w odnalezieniu zaginionych krewnych lub znajomych.

, Podwójne
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Sztokholm
Powierzchnia: 5 000 m kw.; do budowy użyto 30
000 ton śniegu i 4 000 ton lodu.
DANIA

Budowa lodowego hotelu
a? W marcu bloki lodu z pobliskiej rzeki Tome są cięte
i przechowywane w zamrażarkach.
MP Koniec października: Nad stalowymi łukami zostaje
umieszczony śnieg.

Chodzi o amerykańską Fun
dację Jamesa Randy'ego utwo
rzoną do demaskowania zjawisk
paranormalnych. Ogłosiła ona,
że zapłaci milion dolarów temu,
kto udowodni, że przepowiada
nie przyszłości nie jest zwykłym
oszustwem.
Jackowski w nietypowy spo
sób chce dowieść, że jego wizje
są prawdziwe i pomocne lu
dziom. Zamierza złożyć pełną
dokumentację swoich sukcesów
w sądzie i zarejestrować swoją
działalność. - Nie wiem jeszcze,
czy wystąpię do sądu cywilnego,
czy do sądu pracy - mówi. - Ale
to sprawa, którą zajmę się
w pierwszej kolejności.
Po rozpoczęciu działalności
gospodarczej jako jasnowidz
Jackowski zamierza wystąpić
do Fundacji Jamesa Randy'ego
o wypłacenie miliona dolarów.
- Ja potwierdzenie będę miał
na piśmie. W takiej sytuacji po

winni mi pieniądze wypłacić
- uważa.
Jackowski znany jest w Pol
sce od wielu lat. Przyjeżdżają
do niego ludzie z kraju i zagrani
cy. Najczęściej proszą o odszu
kanie zaginionych znajomych
czy kogoś z rodziny. W tym za
kresie Jackowski wielokrotnie
współpracował z policją. Wystę
pował też przed sądem jako bie
gły z zakresu parapsychologii.
- Bo moje wizje sprawdzają się
- twierdzi człuchowianin.
Kiedy odkrył u siebie nadzwy
czajne zdolności? - Wiele lat te
mu - mówi. - Miałem je
od dziecka, tylko tego nie rozu
miałem. Że mam taki dar, zda
łem sobie sprawę dopiero wtedy,
kiedy zobaczyłem idącą ulicą
parę i pojąłem, że zaraz jed
na z tych osób odwróci się i pój
dzie w inną stronę. Tak się też
stało.

(gros)

3H Główny budynek jest gotowy na początku grudnia.
Ü Rozpoczynają się prace wykończeniowe; artyści tworzą dekoracje
i rzeźby aż do końca stycznia.
H Sezon kończy się pod koniec kwietnia lub na początku maja, gdy
słońce roztopi lód.
Źródto: Icehotel AB, władze miejskie w Kirunie

JEDNO PYTANIE DO..
KRZYSZTOFA
JACKOWSKIEGO

© 2005.12.06 KRT/Bulls

PYTANIE TYGODNIA
Czy zakręcenie kurka

jasnowidza z Człuchowa

Jaki będzie rok 2006?

nie wiem
11,1

gazowego przez Rosjan

%

- Nie najlepszy. W kraju na
stąpi stagnacja gospodarcza.
Rząd będzie łatał dziury budże
towe zwiększając ściągalność
podatków. Nasze władze mają
duże ambicje, ale dla Polaków
nic dobrego z tego nie wyniknie.
Już pod koniec roku społeczeń
stwo zacznie je rozliczać. Bę
dziemy mieli napięte stosunki
z Unią Europejską, od której na

może być groźne
dla Polski?

11,1 %

Głosuj na

www.glos-pomorza.pl
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PROSTO Z MOSTU
tel. 094 347 35 35
® Grzegorz spod Koszalina:
— Jak na razie nowy rząd robi
niewiele, a tylko lekką ręką
rozdaje pieniądze podatników.
Przyznam szczerze, że zde
nerwowało mnie podniesienie
lekarzom rodzinnym stawki
za pacjenta i to o kilkadziesiąt
groszy. Uważam, że medykom
źle się nie dzieje. A szantaż
i wykłócanie się o te grosze
uważam z ich strony za skok
na kasę. Przy tysiącach pa
cjentów te grosze stają się
bowiem wielką sumą. Pracuję
i co miesiąc widzę, jaką skład
kę zdrowotną płacę.
Zastanawiam się, gdzie te pie
niądze się podziewają?

(ces)
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Plan
hotelu
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urodzonych dzięki sztucznemu zapłodnieniu przyszło na świat w Chinach w 2005 r. Jest to re
kordowa liczba, odkąd w Państwie Środka wprowadzono program ochrony tego gatunku, który
jest jednym z najbardziej zagrożonych wymarcierp^Problem z pandami wielkimi polega na tym, że
w niewoli tracą całkowicie zainteresowanie rozmnażaniem. Według statystyk, mniej niż 10 pro
cent samców trzymanych w niewoli łączy się z samicami. Dlatego specjaliści uciekli się do techni
ki sztucznego zapładniania.
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sze władze będą żądać wciąż
nowych ustępstw. Na tych kłót
niach skorzystają Węgry i Słowa
cja, które wyprzedzą nas w roz
woju gospodarczym. Stracimy
bardzo dużo w oczach opinii
światowej. W Azji powstanie
związek państw pod przewodnic
twem Rosji, która to formacja bę
dzie poważnym zagrożeniem dla
Unii Europejskiej, stwarzając za
wirowanie w ekonomice świato
wej. A co nas czeka w innych
sferach życia? No cóż, w nowym
roku nawet pogoda będzie taka
sobie - przewiduję wilgotny
i zimny rok. Lato będzie chłodne
i mokre, jedynie w sierpniu zła
piemy trochę ciepła.
(gros)

BIURA REKLAMY I OGŁOSZEŃ
W KOSZALINIE:
75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24

W jakich okolicznościach
skorzystaliby Państwo z usług
jasnowidza?

Eugeniusz
Brzózka

•mmmmmsmsm

- Nie skorzy
stałbym z pomocy
jasnowidza,
bo
nie wierzę w jego
możliwości i sku
teczność. W sytu
acjach kryzysowych kieruję się wła
snym rozumem i przekonaniami.
Ciężko byłoby mi powierzyć swoje
sprawy osobie, której działalność
podważam.

Wiesław
Karbowiak
- Myślę, że
w niektórych sytu
acjach poradził
bym się jasnowi
dza. Moja córka
LM pracuje za grani
cą i gdyby coś jej się stało, to z pew
nością skorzystałbym z jego rad.
Byłaby to na pewno jakaś deska ra
tunku.

EKSPRESOWE
OGRZEWANIA niezależne "Webasto".
Montaż - serwis. Koszalin, Przemysłowa
8, 094/341-75-44.
------------------------------------------ —-----------------------
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0-500-812-970 Monika, Słupsk.
:
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CHĘTNA. 0-511-264-638.
‘

’
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00006/4

INWESTUJĄC 25 000 otrzymasz 30 000,
hipoteka. 0-512-891-502.

Biuro Reklamy
76-200 Stupsk, ul. Henryka Pobożnego 19
tel./fax (059) 848 81 07
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Za treść ogłoszeń odpowiada

IZBA
WYDAWCÓW
PRASY

/ zleceniodawca, za termin ich
zamieszczania Biuro Ogłoszeń.

Prenumeratę przyjmują oddziały

347 35 03/04/05/14, tel./fax (094) 347 35 06/07.

Ruchu SA, urzędy pocztowe

: / i listonosze. Prenumeratę przyjmuje

DRUK:

KEMASp. z o.o. w Szczecinie
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Fot. SŁAWEK ŻABICKI

tel. (059) 848 81 03
Biuro Ogłoszeń -w godz. 8-16.
76-200 Stupsk, al. Sienkiewicza 20

ul. Pomorska 86

09437/A

KIEROWCĘ z własnym samochodem do
pizerii. 0-59/848-65-00.

- Jestem kato
liczką, dlatego nie
wierzę jasnowi
dzom, wróżkom
czy w horoskopy.
W życiu kieruję
się własnymi wartościami. Nigdy nie
zawierzyłabym życia osobie, która
przekonywałaby mnie, że zna moją
przyszłość.
Not. ANNA KOZOŃ

tel./1ax (059) 842 66 08.

Biuro Ogłoszeń - w godz. 8-16.
76-200 Słupsk, ul. Henryka Pobożnego 19

OGŁOSZENIA

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

Biuro Ogłoszeń - w godz. 8-17.

W SŁUPSKU:

■ Genowefa W. ze Słupska:
- Usłyszałam w radiu, że Nel
ly Rokita, żona lidera
Platformy Obywatelskiej, kupi
ła sobie moherowy beret i go
nosi, bo ona też pochodzi
z małej miejscowości, gdzie
wiele kobiet ma takie nakrycie
głowy. Mam wrażenie, że ta
pani może zrobić dla Platfor
my Obywatelskiej więcej niż
wszyscy wielcy politycy, któ
rzy kierują tą partią.
(maz)

Alicja
Namysłowska

e-mail: bo(g’glos-pomorza.pl
tel/fax (094) 347 3515/13/12,347 35 11.
Biuro Reklamy - tel. (094) 347 35 10,

■ Jędrzej Gawlusiak spod
Bytowa: - Nie trzeba do sie
bie strzelać, aby toczyć wojnę.
Teraz co prawda wybuchła rosyjsko-ukraińska
wojna gazowa, ale ona wkrót
ce może przybrać charakter
ogólnoeuropejski. Na razie po
lega na zakręcaniu kurków
i targowaniu się o pieniądze,
ale może być o wiele ostrzej.
Moi rodzice jeszcze dobrze
pamiętają, że przed 1939 ro
kiem Niemcy też zaczęli
od stawiania żądań gospodar
czych. Wszyscy jeszcze chyba
pamiętają sprawę słynnego
korytarza przez Polskę. Nie
stety, wiele wskazuje na to, że
my ciągle możemy siedzieć
jak na bombie, gdy Rosja za
cznie udowadniać sąsiadom,
kto naprawdę rządzi
na wschodzie Europy.

redakcja w Słupsku i Koszalinie.

:

Infolinia 0 800 20 35 35.
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Koreańska fabryka SsangYong wprowadziła na polski rynek
samochód o nazwie Musso Sports.

Już kolejny rok więcej nas umiera, niż się rodzi

a Nowości Kia
Dwiema nowościami wita Nowy Rok koreański koncern Kia.
Prototyp Soul to samochód popularnej ostatnio klasy CUV.
Z kolei Kia Sidewinder jest wyczynowym bolidem.

Koniec kontroli w słupskiej galerii

Dzieci ciągle mało
Słupszczan jest coraz mniej. Miniony rok był kolejnym od prawie dwudziestu lat, w którym więcej
osób zmarło niż się urodziło. Jak tak dalej pójdzie, staniemy się małym miastem emerytów.

Performer trafi do sądu
Dyrektor Bałtyckiej Galerii Sztuki
Współczesnej będzie się tłumaczył
przed sądem. Państwowa Inspekcja
Pracy skierowała wniosek o ukaranie
go za naruszanie praw pracowniczych.
Pracownicy słupskiej galerii za
częli skarżyć się na dyrektora Wła
dysława Kaźmierczaka w grudniu
ubiegłego roku. Znanemu perfor
merowi zarzucili: nieprawidłowe
rozliczanie delegacji, kupowanie
różnych rzeczy z publicznych pie
niędzy na potrzeby swoich prywat
nych występów oraz mobing.
Po upublicznieniu sprawy przez
media zajęła się nią prokuratura,
kontrolę wszczęły także Urząd Mar
szałkowski i Państwowa Inspekcja
Pracy. Ta ostatnia jako pierwsza za
kończyła kontrolę. - Okazało się
między innymi, że kierowca, który
pracował po 13, a nawet 15 godzin

na dobę, nie dostał wynagrodzenia
za nadgodziny. To niedopuszczalne
- mówi Roman Giedrojć, szef
słupskiej delegatury PIP. - Kierow
ca będzie musiał otrzymać zaległe
wynagrodzenie w wysokości pięciu
tysięcy złotych.
Dodatkowo PIP stwierdził brak
profilaktycznych okresowych badań
lekarskich pracowników, brak ewi
dencji czasu pracy. Ze względu
na dużą wagę zarzutów inspektorzy
nie ukarali Kaźmierczaka manda
tem, lecz skierowali sprawę do Są
du Pracy. Teraz grozi mu nawet
do pięciu tysięcy złotych grzywny.
Kontrolę w BGSW zakończył
też Urząd Marszałkowski. Na razie
nie chce jednak ujawnić wyników
twierdząc, że najpierw musi się
do nich ustosunkować Kaźmierczak.

(kow)

Policja szuka porywaczy dziecka

Przywiązali je do drzewa
Przez cztery godziny przywiązany
do drzewa chłopiec czekał na pomoc.
Policja poszukuje mężczyzn, którzy
go porwali i uwięzili.

TRZEBA STWORZY
LEPSZE WARUNKI
Kamila i Jacek Szustakicwiczowie cieszą się, ze swojego pierwszego dziecka. Mały Oliwier przyszedł na świat 1 stycznia
Pierwszy słupszczanin w 2006
roku urodził się dopiero 1 stycznia
o godz. 12.18. Syn Anny i Daniela
Stenclów waży 2750 gramów i mie
rzy 50 centymetrów. - To nasze
pierwsze dziecko - cieszy się szczę
śliwa mama. - Zdecydowaliśmy się
na nie, chociaż wiemy, że będzie się
to wiązało ze sporymi wydatkami.
Rodzina jest jednak dla nas najważ
niejsza.
Takich osób jest coraz mniej.
Młodzi ludzie zwlekają z decyzją
o powiększeniu rodziny, bo boją się,
że nie stać ich na wydatki związane
z pojawieniem się dziecka. - Rze

czywiście jedną z przyczyn takiej sy
systemowe. Uważam, że na wzrost
tuacji jest trudna sytuacja ekono
urodzin wpłynie natomiast polityka
miczna
w
kraju
prorodzinna. Nie taka, która promuje
- mówi Sebastian
osoby samotnie wy
Zdończyk, socjolog
chowujące
dzieci,
zachowań ludzkich.
a właśnie całe rodzi
- Z drugiej strony
ny.
jest jednak kariera
Urzędnicy szacu
zawodowa i fakt, że
- tyle osób mieszka ją, że już wkrótce sy
chcemy
najpierw
tuacja może się
w Słupsku
w życiu coś osią
zmienić. Według da
gnąć zanim będzie
nych
Głównego
my mieli potomka.
Urzędu Statystycz
Becikowe jest formą pomocy, która
nego w pierwszych trzech kwarta
na pewno nie rozwiąże tego proble
łach 2005 roku w Polsce urodziło się
mu, bo tu potrzebne są rozwiązania
o siedem tysięcy dzieci więcej niż
w tym samym okresie ubiegłego ro
ku. Wśród województw, w których
przyrost naturalny był największy,
znalazło się pomorskie. - Daje to na
dzieję na zmianę, jednak na konkret
ne i wiarygodne dane, które potwier
URODZENIA
ZGONY
dzą tendencję wzrostową, trzeba bę
dzie czekać jeszcze trzy, cztery lata
- mówi Barbara Skóra, dyrektor, Wy
888
działu Spraw Obywatelskich Urzędu
Miejskiego w Słupsku.
W ubiegłym roku słupski magi
strat zanotował prawie 800 urodzin.
To o kilkadziesiąt mniej niż rok wcze
śniej. Więcej było za to zgonów. Ta
2005
ka sytuacja utrzymuje się już
ŹRODŁO: Iłntąó Stanu Cywilnego w Słupsku. styczsiS 2006
MFOGRAFtKA: JACEK CZERSK
od 1988 roku. Rok wcześniej po raz
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MACIEJ KOBYLIŃSKI

- Dawanie pienię
dzy za rodzenie
dzieci nie rozwiąże
kwestii ujemnego
przyrostu natural
nego. Konieczne
są działania kom
pleksowe. Trzeba
stworzyć ludziom
dobre warunki
do życia. Liczba mieszkańców nasze
go miasta maleje nie tylko z powodu
małej liczby urodzeń. Wielu słupsz
czan wyprowadziło się z miasta, bo
nie mogło tu zbudować domu. Teraz
mieszkają w sąsiednich gminach, ale
cały czas pracują i uczą się u nas. Te
raz mamy już atrakcyjną ofertę działek
pod budownictwo jednorodzinne.
Słupsk dzięki temu ma szansę stać
się ponownie miastem stutysięcz
nym.
ostatni zanotowano w Słupsku do
datni przyrost naturalny.
Według informacji z 30 grudnia
2005 roku w Słupsku na stale zamel
dowanych było 96667 mieszkańców,
a tymczasowo 2455 osób.
MARCIN KLINKOSZ
marcin.klinkosz@glos-pomorza.pl
te I. 0-59 848-81-22

Specgrupa na złodziei
Specjalny wydział do walki z przestępczo
ścią samochodową działa od wczoraj
na Pomorzu. Jego praca ma ukrócić kra
dzieże aut i ich części. Nasze wojewódz
two przoduje w kraju pod względem zagi
nionych samochodów.
Tylko w wczoraj z ulicy Wileńskiej
w Słupsku skradziono dostawczego
fiata ducato, a inni złodzieje połako
mili się na wartą 14 tysięcy lawetę
stojącą w centrum miasta. Podob
nych kradzieży każdego dnia jest kil
ka. Ma je ukrócić specjalny wydział
w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Gdańsku. - Ma on odciążyć ko
mendy miejskie i powiatowe oraz
skoordynować działania w walce
z przestępczością samochodową

(toc)

Pacjenci nie zostali na lodzie

prezydent Słupska

Bat na amatorów cudzych aut

- wyjaśnia podinspektor Gabriela Si
kora, rzecznik pomorskiej policji.
- Funkcjonariusze z tej komórki
na pewno będą współpracować z po
licjantami z terenu, bo wydział swoją
działalnością ma objąć cały teren.
Policjanci z wydziału samochodo
wego będą przede wszystkim tropić
gangi zajmujące się kradzieżami sa
mochodów oraz części zamiennych.
Na czele wydziału stanął nadkomi
sarz Jarosław Laskowski, który pro
wadził podobną sekcję w Komendzie
Miejskiej Policji w Gdańsku. Grupa
samochodowa ma obniżyć zatrważa
jącą statystykę kradzieży aut w na
szym województwie. W ubiegłym ro
ku łupem złodziei padło na Pomorzu
prawie trzy i pół tysiaca samocho

Cztery nieznane osoby pode
szły do bawiącego się przy ulicy
Arciszewskiego chłopca. Zabrali
go ze sobą do pobliskiego lasu.
Tam sznurkiem przywiązali go
do drzewa i uciekli. Chłopiec

przez cztery godziny wołał o po
moc. W końcu uwolnił go jeden
z przechodniów. - Sprawdzamy
opowieść tego chłopca - mówi
młodszy inspektor Marek Filip
czak, komendant I Komisariatu
Policji w Słupsku. - Nie wyklu
czamy, że może konfabulować.
Jednak bierzemy pod uwagę, że
faktycznie został uprowadzony.

dów. Funkcjonariuszom udało się od
kie, Wielkopolska i Małopolska. Sy
zyskać 1052 samochody. W czerwcu
tuację ma zmienić m.in. nowocze
w ręce słupskiej policji wpadł gang
sny system komputerowy połączo
kradnący samochody. Prokuratura
ny z umieszczoną w centrum Słup
skierowała właśnie
ska
kamerą,
do sądu akt oskar
która skanuje
żenia przeciwko NAJCHĘTNIEJ KRADN 2 rejestracje aut
Robertowi K. oraz
w poszukiwaniu
jego dwóm wspól
M fiaty 126 p
kradzionych.
nikom Marcinowi F.
■ Cinquecento
Prawdopodob
i Wiesławowi Z.
■ seicento
nie
jeszcze
Grozi im do 10 lat
■ volkswageny passaty
w tym roku syswięzienia.
■ volkswageny 90lfy
tern
zostanie
W policyjnych
rozszerzony
statystykach
o kolejne trzy
pod względem liczby skradzionych
kamery wychwytujące numery reje
samochodów przed naszym woje
stracyjne kradzionych samocho
wództwem znajdują się jedynie Ma
dów.
zowsze, Śląsk, województwo łódz

TOMASZ CZĘŚCIK

Lekarze jednak pracują
Wszystkie gabinety lekarskie w regionie
słupskim były wczoraj czynne, chociaż
jeszcze dzień wcześniej lekarze grozili,
że nie będą przyjmować chorych. Pa
cjenci odetchnęli z ulgą.
Do ostatniej chwili trwały nego
cjacje lekarzy z Narodowym Fun
duszem Zdrowia. W regionie słup
skim bez opieki mogło zostać po
nad sto tysięcy osób. Lekarze
skupieni w Porozumieniu Zielono
górskim i pomorskim Związku Le
karzy Pracodawców Ochrony Zdro
wia zapowiedzieli, że jeśli rząd nie

zagwarantuje wyższych stawek
na leczenie niż proponuje, to za
mkną swoje gabinety.
Minister zdrowia, profesor Zbi
gniew Religa zapewnił, że znajdzie
dodatkowe 240 milionów złotych.
- Profesor postawił na szali swój
autorytet - mówi Daniel Siedlipski,
dyrektor NZOZ „Lekarz DomoWy”
w Słupsku. - Nie wiemy jeszcze, ja
kie dokładnie pieniądze przypadną
na pacjenta. Jednak mamy nadzie
ję, że będziemy pracować normal
nie.

(toc)

Wzbogaciły się kosztem uczniów i nauczycieli

Księgowe okradły szkoły
O kradzież pół miliona złotych z kas
chojnickich szkół oskarżyła słupska
Prokuratura Okręgowa dwie księgowe.
Grozi im do dziesięciu lat więzienia.
Elżbieta Z. pracowała jako
księgowa w Zespole Szkół, a jej
koleżanka Urszula Ł. prowadziła
w innej szkole kasę pożyczkowozapomogową.
Elżbieta
Z.
przelewała na konto szkoły, w której
pracowała jej koleżanka, fundusze
na rzecz kasy zapomogowej. Razem
z nimi wysyłała pieniądze, które
udało się jej wyłuskać z budżetu
szkoły - mówi prokurator Jacek
Kamiński z Prokuratury Okręgowej

w Słupsku. - W ten sposób od 2000
roku wyprowadziła z kasy 500
tysięcy złotych. Podejrzewamy, że
panie dzieliły się tymi pieniędzmi.
Ponadto prokuratura oskarżyła
Elżbietę L. o to, że sama wypisywała
wnioski o pożyczki, które zaciągała
na konto pracowników swojej szkoły.
- Obie panie nie przyznają się do
stawianych im zarzutów - dodaje
prokurator. - Elżbieta L. potwierdziła,
że fałszowała wnioski o pożyczkę.
Zapewniała, że chciała zwrócić całą
sumę, a pieniądze miały być
przeznaczone na leczenie jej
chorego męża.

Z głębokim żąłem zawiadamiamy, źe w dniu 31.12.2005
po długiej i ciężkiej chorobie odeszła od nas
nasza kochana Mama, Babcia i Teściowa

(toc)
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Ś. P.t ALINA BLUHMA
Msza św. żałobna zostanie odprawiona 3 stycznia o godz. 8.00
w kościele św. Faustyny w Słupsku.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się
tego samego dnia o godz. 13.30
w kaplicy na starym Cmentarzu przy ul. Kaszubskiej w Słupsku.
Pogrążona w smutku Rodzina

%.......

Prosimy o nieskładanie kondolencji

Z KRAJU I ZE ŚWIATA
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Trafia w sedno

Upolitycznia media

Socjolog, prof. Jadwiga Staniszkis poddała
miażdżącej analizie rządy Prawa i Sprawiedli
wości. W wielu tezach trzeba się z nią zgodzić.
- Jarosław Kaczyński musi się zastanowić,
czy warto poważnie myśleć o Polsce w kate
goriach budowania partii ludowej czy też re
form instytucjonalnych — mówi w wywiadzie
dla „Rzeczpospolitej” Staniszkis. - PiS buduje
struktury partii władzy, ale widać, że nie ma lu
dzi. Upartyjniają państwo w większym stopniu,
niż pozwalają na to kadry - twierdzi pani pro
fesor.

CHWALIMY

GANIMY

Ciąg dalszy gazowej wojny Rosji i Ukrainą

Kruszy się rosyjska gazowa blokada Ukrainy. Gazprom zapowiedział zwiększenie dostaw dla
europejskich odbiorców.

Gaz ziemny
w Europie, która zużywa coraz więcej tego surowca.

Światowe zasoby gazu ziemnego
Misst

sporu gazowego leżą w wysoko
ści stawek, jakie Kijów ma płacić
Gazpromowi za błękitne paliwo.
Rosyjski koncern zażądał niemal
pięciokrotnego
podniesienia
cen; Kijów nie zgodził się na te
warunki. W noworoczny poranek
koncern rozpoczął procedurę
zakręcania gazowego kurka
Ukrainie.
Od dostaw rosyjskiego pali
wa odcięta została także Moł
dawia. Teraz stanęła obok

; Wstępne dane z 2004 r.

*
i W. Brytania

Katar
Arabia
Saudyjska
Z E A 3.5%
USA 3,1%

Niemcy
Włochy
Francja

481

Holandia

43.5

Hiszpania

Rurorociąg niezgody
Wcześniej Rosjanie oskarżyli
Ukraińców o kradzież surowca
przeznaczonego dla europej
skich odbiorców. Wiele krajów
Europy - w tym Polska - poin
formowało, że dociera do nich
mniej gazu niż dotychczas.
Źródła rosyjsko-ukraińskiego

Główni konsumenci
gazu w Europie

1 stycznia 2005 r.

Norwegia

Wenezuela 2,5%

Belgia -;'l7,4
Węgry § 13.4

: 2006.01.02 KRT/buII

Ukrainy - oba kraje tworzą
wspólny antyrosyjski front.
Chodzi tu jednak raczej o połą
czenie
sił
w
obronie
przed Kremlem.
Prezydent
Wiktor Juszczenko w rozmowie
z mołdawskim przywódcą Wła
dimirem Woroninem obiecał
pomoc w zaopatrzeniu w gaz.
Mimo kłopotliwego łatania ga
zowej dziury, prezydent Ukra
iny zaproponował przesłanie
Mołdawii ukraińskich zasobów
gazu. Obaj przywódcy porozu
mieli się także w sprawie
wspólnej polityki gazowej.

KIOSK

Rzecznik rządu chce sobie podporządkować
media publiczne. Konrad Ciesiołkiewicz zarzuca
„Wiadomościom” TVP, że ich informacja o pozo
staniu polskich wojsk w Iraku była stronnicza,
emocjonalna i agresywna w stosunku do gabine
tu Kazimierza Marcinkiewicza.
Ciesiołkiewicz twierdzi, że autor tego materia
łu Mikołaj Kunica stworzył stronniczy i agresyw
ny obraz rzeczywistości zakładający złą wolę
rządu. Jeszcze w trakcie „Wiadomości” Kunica
dostał od posła PiS-u wiadomość: „Skandaliczny
materiał!”.

O TYM SIĘ MÓWI

Gazprom
zwiększa dostawy
Koncern chce uzupełnić to,
co w ciągu ostatniej doby zabra
ła z rurociągów Ukraina. Gaz
prom podjął decyzję o zwiększe
niu dostaw, gdy okazało się, że
pompowany gaz nie dociera
do odbiorców w Europie Za
chodniej. Koncern przestraszył
się nerwowej reakcji Zachodu.
- Zwiększamy dostawy gazu
do naszych odbiorców w Euro
pie zarówno przez alternatywne
gazociągi, jak również przez
Ukrainę - powiedział rzecznik
Gazpromu. Oznacza to, że dziś
rurami będzie płynąć tyle samo
gazu, co przed zakręceniem kur
ka. Nie da się bowiem oddzielić
gazociągu
tranzytowego
od ukraińskiej sieci gazowej.

Wtorek, 3 stycznia 2006 r.

Nie ma zagrożenia
- Nie ma żadnych ograni
czeń, ani żadnego zagrożenia
dla odbiorców domowych - po

wiedział minister gospodarki
Piotr Woźniak. - Sytuacja się
odrobinę poprawiła o tyle, że za
notowaliśmy lekki wzrost ciśnień
w przejściu na Drozdowiczach.
W związku z tym ograniczenia
dla jednego w zasadzie zakładu
w Puławach zostaną w ciągu
najbliższych godzin poluzowane
- dodał.
Jak poinformował minister,
ograniczenie w Drozdowiczach
było około 50 procent w stosunku
do przewidywanego strumienia.
- W tej chwili spadło do około 3035 procent mniej niż to powinno
być. Zapasów mamy ponad mi
liard metrów sześciennych w róż
nych magazynach. Do momentu,
gdy temperatura poważnie nie
spadnie, nie ma zagrożenia. Jeśli
taka temperatura jak teraz utrzy
ma się do końca zimy, to nie wy
czerpiemy nawet tych swoich za
pasów
wyjaśnił
Woźniak.
- Na razie zwiększamy pobór
gazu z magazynów, by zrekom
pensować te niedostarczone ilo
ści - powiedziała Małgorzata
Przybylska, rzecznik Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazow
nictwa.

Pięcioletnie dziecko
zamroczone alkoholem
Pabianicka policja zatrzymała ro
dziców pięcioletniej dziewczynki,
która w sylwestra pijana trafiła
do szpitala. Jej rodzice mieli być
przesłuchiwani, ale ojciec był jesz
cze tak pijany, że nie nadawał się
do rozmowy.

nia biegłego, który ma określić,
czy spożycie przez dziecko ta
kiej ilości alkoholu stwarzało dla
niego bezpośrednie niebezpie
czeństwo ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu bądź utraty życia.
Dopiero na podstawie tej opi
nii prokuratura podejmie decy
zję, czy rodzicom dziecka po
stawi odpowiedni zarzut. - Cho
dziłoby tu o zarzut narażenia
przez osobę, na której ciąży
obowiązek opieki na bezpo
średnie
niebezpieczeństwo
utraty życia bądź ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu - powie
dział Kopania.

U niespełna pięcioletniej
dziewczynki stwierdzono 2,6
promila alkoholu we krwi. Z ob
jawami zatrucia alkoholem trafi
ła w sylwestra do szpitala im.
Korczaka w Lodzi. Wyniki ba
dań ujawniła prokuratura.
Jak powiedział rzecznik łódz
kiej prokuratury Krzysztof Kopa
nia, do jutra ma być znana opi

(PAP)

Psy zagryzły 57-letniego mężczyznę
Dąbrowa Górnicza. Na terenie jednej z firm w Dąbrowie Gór
niczej trzy psy zagryzły 57-letniego mężczyznę. Zwierzęta
prawdopodobnie zaatakowały intruza, który wszedł na teren
zakładu.
Ciało mężczyzny odnalazł wczoraj rano właściciel firmy. Dotąd
nie ustalono, jak ofiara znalazła się na ogrodzonej posesji.
Wiadomo, że wcześniej 57-latek pokłócił się z żoną.
- Małżonkowie razem wracali z zabawy sylwestrowej. Doszło
między nimi do sprzeczki, po której mężczyzna odłączył się
od żony. Gdy w niedzielę nie wrócił do domu, kobieta zgłosiła
jego zaginięcie — powiedział Jacek Pytel z zespołu prasowego
śląskiej policji.
Psy były zarejestrowane j szczepione, teren zakładu ogrodzo
ny. Mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów. Żeby dostać
się na teren firmy, mężczyzna musiał przejść przez ogrodze
nie.

(PAP)

(PAP, INTERIA.PL)

Jeżeli rosyjsko-ukraińska wojna gazowa rozszerzy się, Polska może
mieć poważne kłopoty. PGNiG będzie mógł jedynie zwrócić się do Gaz
promu, by zostały zwiększone dostawy rurociągiem prowadzącym
przez Białoruś.
Zmniejszenie dostaw gazu odnotowano także na Węgrzech, Słowacji,
w Rumunii i Austrii. Węgierski koncern paliwowy MOL poinformował,
że dostawy zmalały już o 40 procent.

W OBIEKTYWIE

itiiiaiinp
Paryż. Francuski niezależny
dziennik lewicowy „Liberation”
komentuje rozpoczętą przez Ro
sję operację odcięcia Ukrainy
od rosyjskiego gazu:
- W niedzielę Rosja za pośred
nictwem państwowego przedsię
biorstwa Gazprom wzięła odwet
za „pomarańczową rewolucję”.
Realizując swe groźby, obniżyła
ciśnienie w gazociągu zaopatrują
cym Ukrainę. 48 milionom Ukraiń
ców grozi, że poniosą koszty tego
brutalnego zakręcenia kurka. Ro
sja dostarczała rocznie swemu są
siadowi jedną trzecią zużywanego
przez niego gazu.
- Ten kryzys gazowy nastę
puje w momencie, gdy Rosja
na rok obejmuje przewodnictwo
w G-8. Moskwa wskazała ostat
nio, że bezpieczeństwo energe
tyczne będzie jednym z prioryte
tów jej mandatu. Od objęcia pre
zydentury ukraińskiej Wiktor
Juszczenko starał się uwolnić
swój kraj od zwierzchnictwa ro
syjskiego. Według obserwato
rów, Kreml usiłuje zmusić go
do zapłacenia za dążenie
do zbliżenia z NATO i Unią Euro
pejską - pisze „Liberation”.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 01.01.2006r.
odeszła od nas nasza

Najukochańsza Mama, Babcia i Prababcia.
ś.p.

AGNIESZKA WARSZEWSKA
Msza św. żałobna odbędzie się w kościele Serca Jezusowego
w Słupsku, we wtorek 03.01.2006 r, o godz. 13.00.
Wystawienie o godz. 14.10 w kaplicy na Starym Cmentarzu
w Słupsku, skąd nastąpi wyprowadzenie
do miejsca spoczynku o godz. 14.40.
Pogrążona w głębokim żalu

Rodzina
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
dnia 1 stycznia 2006 roku odszedł od nas
ppłk w st. spocz.

sp.

HENRYK
WŁODARCZYK
amaskowany palestyński bojownik bierze udział w demonstracji z okazji 41. rocznicy powstania rządzącej partii Fa
tah w mieście Ramallah na Zachodnim Brzegu. Palestyńskie frakcje zbrojne formalnie zakończyły trwające rok za
wieszenie broni z Izraelem, wystrzeliwując salwę rakiet z terenu Strefy Gazy.

Z

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się 5.01.2006 r. o godz. 12.30
w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.

Pogrążona w smutku Rodzina

(PAP)
3406KOKB A
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zdaniem czytelnika

JUT1Q W GÄZECI

Zadzwoń!
Pomożemy

» Katarzyna Gronicka
- W Nowy Rok odwiedziłam centrum Słupska. I za
skoczyło mnie to, co zastałam na ulicach, czyli bała
gan po sylwestrowym szaleństwie. Plac Zwycięstwa
był uprzątnięty. Jednak ulice Tuwima i Starzyńskiego
zasłane były śmieciami. Leżało na nich pełno całych
i potłuczonych butelek oraz resztek sztucznych ogni.
Szkoda, że w takim bałaganie weszliśmy w 2006 rok.

Drogowa bzdura
roku. Plebiscyt
z nagrodami.

Państwa sygnały i opinie
przyjmuje dziś

Anna Kozoń
teł. 059 848 81 24

(toc)
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kierownik działu - Magdalena Gryko

sŁug^K. Niebezpieczne spacery po mieście

GŁOS MIESZKAŃCÓW
Słupszczanie o zimowym
utrzymaniu chodników

Ślisko na chodnikach

MARIOLA RZEŻNIK

Z guzami, siniakami i stłuczeniami przyszło wczoraj do pracy wielu słupszczan. Większość chodników w mieście
przypominała lodowiska. Dziś i jutro rano znów może być ślisko.
- Ledwo wyszliśmy z domu
i Dawidek się przewrócił na oblo
dzonym chodniku - mówi Katarzy
na Pamulska, mama chłopca.
- Wystraszyłam się, bo myślałam,
że mu rękę wykręciłam. Na szczę
ście nic się nie stało.
Mama chłopca szła po chodni
ku z najwyższą ostrożnością.
- Jak to możliwe, że nikt nie sypie
piaskiem? - pyta zdziwiona.
- Przecież ludzie nie mogą nor
malnie chodzić.
Podobnych przypadków było
więcej. Słupszczanie skarżyli się,
że chodniki były śliskie niemal
w całym mieście. - Szedłem
do pracy jak po lodzie - narzeka
Stanisław z ulicy Małcużyńskiego.
- Chodnik przy ulicy Szczecińskiej
nie był wcale posypany piachem.
Starsi ludzie mieli duże problemy
z poruszaniem się, sam pomaga
łem wstać kobiecie, która się po
tłukła.
Nagła gołoledź zaskoczyła
służby porządkowe, które dopiero
wczoraj przed południem zdążyły
posypać większość niebezpiecz
nych chodników. Na szczęście nie
doszło do poważniejszych urazów

i poza jedną osobą, nikt nie trafił
do szpitala.
- Rzeczywiście, w wielu miej
scach było ślisko - przyznaje
Bogdan Czapski z Wydziału Go
spodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska słupskiego Urzędu

JAROSŁAW PACZKOWSKI

Miejskiego. - Sam miałem kłopo
ty z poruszaniem się po chodni
kach.
Czapski razem ze strażnikami
miejskimi pouczał wczoraj właści
cieli i zarządców nieruchomości,
0 obowiązku posypywania pia
skiem śliskich chodników. - Wła
ściciele często zapominają, że
muszą odśnieżać i posypywać
chodniki piaskiem - dodaje Czap
ski.
Tymczasem może być ślisko
jeszcze przez kilka dni. - Do śro
dy, czwartku utrzyma się duża wil
gotność powietrza - mówi Krzysz
tof Ścibor ze Słupskiego Biura

- Uważam, że
chodniki są
dobrze od
śnieżone.
Zwracam
na to szcze
gólną uwagę,
bo często jeż
dżę rowerem.
Uważam, że
nie ma powo
dów do narzekania. Wszystkie
chodniki są posypywane
i systematycznie odśnieżane.

f

Prognoz Pogody. - Rano tempe
ratura spadnie lekko poniżej zera
1 przez kilka godzina znów może
być ślisko na chodnikach.

MARIA SOWIERAJSKA
- Bardzo
często zdarza
mi się prze
chodzić
chodnikiem,
który nie jest
odśnieżony
i posypany
piaskiem. Sy
tuacja ta
powtarza się
szczególnie rano, kiedy idę
do pracy. Dlatego źle oceniam
pracę służb porządkowych
w naszym mieście. Uważam,
że chodniki przede wszystkim
powinny być szybciej
odśnieżane.

PIOTR KAWAŁEK
pkawalek@glos-pomorza.pl
tel. 059 848 81 19

SZPITALA TYLKO ZE ZŁAMANIEM
JERZY IWASZKO
dyrektor Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Słupsku
- W przypadku, gdy obrażenia nie są duże i możemy
się poruszać, po pomoc lekarską powinniśmy udać się
do całodobowej poradni chirurgicznej przy ulicy Tuwi
ma 37 w Słupsku. Do szpitala lepiej nie iść, bo tam
trzeba mieć skierowanie, bez tego mogą nas nie przy
jąć. Jeśli jednak złamiemy nogę czy rękę, to lepiej
od razu wezwać karetkę.

INFORMATOR

SŁUPSK*

osiedlowy
! IMPLANTY: stomatologia estetyczna,
narkoza. Perfect-Dent, Słupsk,
Starzyńskiego 6-7 (Podkowa),
059/84-10-118.

08420/A

GABINETY stomatologiczne B. R. Suchorowscy. Protetyka, implanty,
narkoza. Waryńskiego 4, Piekiełko 25
059/8429824

08730/A

LECZENIE chorób przyzębia
Katarzyna Roman Specjalista II stopnia
Parodontolog. Sienkiewicza 5a/2a.
059/842-51-00.

08734/A

MADAR-MED NZOZ Laboratorium
analiz lekarskich, Stary Rynek 5.
059/842-77-96, czynne 8.00 - 16.00,
sob 8.00 - 12.00

06664/A

KANCELARIA podatkowa-księgi podatko
we, rachunkowe, ryczałt, Vat, ZUS, pła
ce. Słupsk, 059/845-60-38.
10947/A

KSIĘGOWOŚĆ. Pełna obsługa. Wszyst
kie podatki. Kadry. Płace. ZUS. Wnioski
kredytowe. Doradztwo. Licencja. Niskie
ceny. 0-663-361-265.
10779*

PLAYSTATION 2, montaż chipów. ServisGSM, naprawa, usuwanie simlock.
059/843-94-19, 0-605-245-744
www.avgsm.prv.pl
08538/A

Ogłoszenia w informatorze
są płatne. Informacje:
tel. (0-59) 848 81 03

...
—MW——
Wczoraj rano chodniki w Słupsku przypominały lodowisko. Czteroletni Dawidek w drodze do lekarza stracił
równowagę i przewrócił się przed swoim domem.

Porządki po sylwestrowym szaleństwie

wysł: (ak)
Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI

Rentgen w sądzie

Tropią i sprzątają
Policja jest już na tropie bandy
tów, którzy dotkliwie pobili w syl
westra młodego słupszczanina.
W mieście i powiecie trwa sprzą
tanie po noworocznej zabawie.

00181/ł

LABORATORIUM Sigma (była
Przychodnia Kolejowa) Wileńska 30,
0-59/840-38-00, Pn - Pt 7.00 - 18.00

- Uważam, że
nie powinni
śmy narzekać
na służby za
bezpieczające
chodniki zimą,
bo wywiązują
się ze swoich
obowiązków.
Jednak chod
niki przy głównych ulicach
miasta są bardziej zadbane
i częściej posypywane pia
skiem niż te mniej
uczęszczane.

Takiego sylwestra słupskie
służby porządkowe nie pamię
tają od dawna. Policjanci mu
sieli interweniować ponad sto
razy. Na szczęście w Nowy
Rok mieli już mniej pracy.

Kobiety też biły
Już wiadomo, że dwóch
mężczyzn, których znaleziono
tuż po północy w sylwestra zo
stało pobitych. Zaatakowała
ich kilkuosobowa grupa, wśród
której były też młode kobiety.
Pobici otrzymali po kilka cio
sów butelkami w głowy. Zostali
też skopani. Jeden z nich
w ciężkim stanie trafił do szpi
tala. Przeszedł operację trepa
nacji czaszki. - Śledztwo
jeszcze trwa i nie mogę zdra
dzać szczegółów tej sprawy
- mówi młodszy inspektor Ma
rek Filipczak, komendant I Ko
misariatu Policji w Słupsku.
- Jesteśmy na tropie spraw
ców. Ich zatrzymanie jest kwe
stią czasu.

Policjanci cały czas też ba
dają sprawę napadu na 21-lat
ka w sylwestrową noc w Dam
nicy. Mężczyzna otrzymał cios
siekierą w plecy i z raną płuc
trafił do szpitala. Na razie trwa
ją przesłuchania współbiesiad
ników poszkodowanego.

Miasto już posprzątane
Wczoraj służby odpowie
dzialne za porządek w mieście
kończyły sprzątać Słupsk. Po
rządki po noworocznych im
prezach trwały kilkanaście go
dzin. - Dziesięciu naszych
pracowników
od
godziny
czwartej rano do czternastej
sprzątało plac Zwycięstwa
i okolice — mówi Anna Koziorowicz, rzecznik Przedsiębior
stwa Gospodarki Komunalnej
w Słupsku. - Z tego terenu wy
wieźliśmy na wysypisko pięć
metrów sześciennych śmieci.
Były to butelki szklane i plasti
kowe oraz potłuczone szkło.
Pełne ręce roboty miały tak
że służby komunalne z Kępic.
Z porządkami uwinęli się jed
nak szybciej. Mieszkańcy mia
steczka witali 2006 rok przezd
ratuszem. - Od paru lat o pół
nocy spotykamy się właśnie tu

taj - mówi Marek Piotr Mazur,
burmistrz Kępic. - Są życzenia
i sztuczne ognie. Zabawa trwa
kilka godzin

TOMASZ CZĘŚCIK
tomasz.czescik@glos-pomorza.pl
~ 0 59 848-81-27
r—.

Jednostka
Wojskowa 4961
informuje o umieszczeniu
na tablicy ogłoszeń
przed siedzibą zamawiającego
ogłoszeń o przetargach
nieograniczonych na:

1. Dostawy owoców
świeżych
2. Dostawy odzieży robo
czej i środków higieny
Informacji udziela
Pani Katarzyna JANIAK
tel.: (059) 8487124,
faks: (059) 8487403,
adres: JW 4961 w Redzikowie
76-204 Słupsk 6
budynek 148, pok. 33.
406SLBH A

owoczesny aparat rentgenowski do prześwietlania bagażu, podobny
do tych z portów lotniczych, lada dzień zacznie pracować w Sądzie Rejo
nowym w Słupsku. - Urządzenie już jest, ale czekamy na przeszkolonego pra
cownika, który będzie mógł je obsługiwać - mówi sędzia Krzysztof Ciemnoczołowski, wieceprezes Sądu Rejonowego. - Rentgen ułatwi prace naszej
ochronie oraz osobom, które do nas przychodzą. Ochrona nie będzie musiała
zaglądać do ich toreb. Wszystkie ewentualnie niebezpieczne przedmioty bę
dzie widać na ekranie. Rentgen jest kolejnym zabezpieczeniem sądu. Kilka ty
godni temu przy wejściu do sali dla najbardziej niebezpiecznych bandytów
ustawiono dodatkową bramkę do wykrywania metali oraz barierki. Sąd planu
je także przebudować tę salę. Metalową klatkę ma zastąpić pomieszczenie
z kuloodpornych szyb. Podobne szyby pojawią się w oknach. Zamontowane
będzie łącze satelitarne. Sala będzie także powiększona. Prace rozpoczną się
jeszcze w tym roku.
(toc)
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» Joanna z Ustki

Krzyżówka dla

Zadzwoń!
Pomożemy

Zastanawiam się, po co drogowcy chcą prosto
wać zakręt w Bydlinie. Przecież jak ktoś szybko
jeździ samochodem, to żadne prostowanie zakrę
tów nie pomoże. Moim zdaniem warto by tam by
ło na stałe zamontować fotoradar. To o wiełe tań
sze rozwiązanie.
-

kierowców. Wygraj
atrakcyjne nagrody

Sygnały i opinie
z gminy Ustka
przyjmuje dziś

Mirosław Wojtowicz
tel. O 59 848 81 34

Dział miejski Słupsk ul. Henryka Pobożnego 19 | tel. 059 848 81 29

słupsk.
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e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl. I

Zapłacą kary, gdy źle postawią samochody

W SKRÓCIE

Studenci stale
parkują na ulicy
Samochody studentów Pomorskiej Akademii Pedagogicznej zaparkowane na ulicy Arciszewskiego
są niebezpieczne dla innych użytkowników drogi. Słupscy radni chcą, aby stamtąd zniknęły.
Wojnę tak zaparkowanym samochodom chce wytoczyć Komisja Bezpieczeństwa Publicznego
i Przestrzegania Prawa Rady
Miejskiej. Jej szef grozi, że jak sytuacja się nie zmieni, właściciele
samochodów będą mieli kłopoty
ze strony policji i straży miejskiej.
- To nie jest szantaż, ale kwestia dobrej woli. Jeszcze niedawno podobne kłopoty w weekendy
mieli mieszkańcy ulicy Kniaziewicza, gdzie swoje samochody parkowali studenci Wyższej Hanzęatyckiej Szkoły Zarządzania. Wystarczyło jednak trochę dobrej
woli, porozumienia między kilkoma firmami i można było stworzyć
parkingi dla studentów na terenie
uczelni — przekonuje Leon Szymański, szef KBPiPR.

kierownik działu - Magdalena Gryko

Według niego to samo można zrobić na terenie Pomorskiej
Akademii Pedagogicznej, tym bardziej że władze miejskie już zrobiły dobry krok ze swojej strony:
stworzyły parking od strony ulicy
Leśnej.
- Do tej pory nie mieliśmy sygnałów, że coś jest nie w porządku. Jednak nie można całej
odpowiedzialności przerzucać
na władze uczelni, bo samorząd
miejski do tej pory niewiele zrobił, aby powiększyć liczbę
miejsc parkingowych wokół
uczelni - mówi Jolanta Nitkowska-Węglarz, rzecznik prasowy
PAP.

Mieszkanie z losowania
SŁUPSK. Publiczne losowanie w ratuszu zdecyduje, kto i na ja
kim piętrze otrzyma nowe mieszkanie w blokach przy ulicy Sołdka.
Na razie w ten sposób zostaną wybrani lokatorzy 59 z 96 miesz
kań w dwóch nowych blokach. Trafią tam osoby, które zdecydowały
się przejść do nowego mieszkania po zdaniu starego lokalu komu
nalnego.
~ Zamianą zainteresowanych było 160 rodzin. Społeczna Komi
sja Mieszkaniowa zaakceptowała 59 wniosków, które spełniały kry
teria dochodowe i przez cały ostatni rok nie zalegały z opłacaniem
czynszu — wyjaśnia Andrzej Cyranowicz, dyrektor Wydziału Gospo
darki Komunalnej i Ochrony Środowiska w słupskim ratuszu.
Urzędnikom jednak trudno było decydować, którzy lokatorzy
i na jakim piętrze mają zająć mieszkanie. Dlatego zapadła decyzja,
że przydział odbędzie się w drodze losowania.
— To chyba będzie najsprawiedliwsza firma podziału. Losowanie
odbędzie się w czwartek o godz. 14.30 w sali 211 w ratuszu - mówi
Wojciech Gajewski, przewodniczący Społecznej Komisji Mieszka
niowej.
Pozostałe 37 mieszkań, które pozostaną wolne w nowych blo
kach, będą zajmowane przez lokatorów, którym rozebrano domy
oraz przez osoby ze społecznej listy mieszkaniowej.

(maz)

Uchwalili budżet
DAMNICA. Gmina ma budżet na 2006 rok. W tym roku radni za
planowali wydać ponad 14 milionów złotych. W planach jest budowa
Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Damnicy, do którego przenie
siona będzie biblioteka i część działów Domu Kultury. W budżecie
przewidziano także pieniądze na remonty dróg, rozbudowę oczysz
czalni ścieków oraz oświetlenie ulic i placów.

(ak)

ZDARZENIA I WYPADKI
Złodziej rowerów

ZBIGNIEW MARECKI

SŁUPSK. Dwa rowery górskie ukradł nieznany policji sprawca,
który grasował w piwnicy bloku przy ulicy Zygmunta Augusta. Z jed
nej z piwnic złodziej zabrał dwa rowery, które warte są tysiąc zło
tych. Włamywaczowi grozi do 10 lat więzienia.

zbigniew.marecki@glos-pomorza.pl
tel. 059 848 81 26

Samochody studentów PAP utrudniają jazdę innym kierowcom szcze
gólnie podczas zjazdów studentów zaocznych, którzy dojeżdżają na za
jęcia z całego województwa.

Skok na łóżko

NIE ZABRANIAMY PARKOWAĆ
PROF. DANUTA GIERCZYŃSKA

SŁUPSK. Inny włamywacz upodobał sobie blok przy ulicy Ja
na Kazimierza. Po dokładnym przeszukaniu piwnicy, wyłamał zawia
sy w drzwiach jednego z pomieszczeń i połakomił się na dwa plasti
kowe kanistry oraz łóżko. Straty właściciela wynoszą 500 złotych.

rektor Pomorskiej Akademii Pedagogicznej

Pijany w maluchu

- Zainteresowałam się sprawą, gdy dotarły do mnie infor
macje o zastrzeżeniach komisji. Problem w tym, że my nie
zabraniamy studentom parkować na terenie parkingów
uczelnianych. To oni dla własnej wygody nie parkują na te
renach wewnętrznych, ale stawiają samochody tak, aby
były blisko miejsc, gdzie mają zajęcia. Rozpoczniemy akcję
edukacyjną i informacyjną, aby uprzedzić studentów, że jeśli nie zmienią swoichV
przyzwyczajeń, to mogą ich czekać przykre konsekwencje.

Samochody niszczą tez trawniki.

SŁUPSK. Przybędzie pojemników na odpady

GŁÓWCZYCE. Dwa lata więzienia grożą Pawłowi R, którego za
trzymało policja gdy jechał samochodem po pijanemu. Mężczyzna
miał w wydychanym powietrzu 1,2 promila alkoholu i prowadził ma
łego fiata.

Skok po sprzęt
GŁÓWCZYCE. W sylwestrową noc, gdy wszyscy się bawili, pra
cowali włamywacze. Złodzieje włamali się do jednego z mieszkań
w Główczycach. Włamywacze połakomili się na sprzęt rtv. Właściciel
szacuje straty, a policja szuka przestępców. Grozi im do 10 lat wię
zienia.

(toc)

Słupszczanie zwracają uwagę, że se
gregacja śmieci w mieście nie przebie
ga tak, jak powinna. Pojemników jest
za mało, a podczas ich opróżniania
śmieci i tak się mieszają.
Sytuację, która niewiele ma
wspólnego z segregacją zaobser
wowała mieszkanka ulicy Wojska
Polskiego. - W mieście wystawio
no kilkadziesiąt pojemników z prze
grodami - osobnymi na szkło, osobnymi na plastiki. Gdy się za
pełnią,
przyjeżdża przyczepa
i służby porządkowe - mówi pani
Jolanta. - Całość posegregowa
nych przez mieszkańców śmieci
wsypują do jednej przyczepy. Naj
ciekawsze jest to, że przyczepa też
posiada przegrody. Po co więc se
gregacja, skoro i tak wszystko jest
jakowane razem?
Taka sytuacja miała miejsce
dwukrotnie w pobliżu ronda Soli
darności przy ulicy Wojska Pol
skiego. - Po pierwsze to dziw
na sytuacja i tak nie powinno być
- mówi Andrzej Cyranowicz, dy
rektor Wydziału Gospodarki Ko
munalnej i Ochrony Środowiska

Pracownicy wysypiska śmieci jeszcze raz segregują wszystkie odpady.

w słupskim ratuszu. - Nie jest jed
nak tak, że segregacja jest na ni
by. Im więcej mieszkańcy o to
dbają, tym mamy mniej pracy
i możemy odzyskiwać odpady
zgodnie z planem unijnym.
Jak zapewnia kierownictwo
wysypiska śmieci, wstępna segre
gacja znacznie ułatwia pracę.
— Nasi pracownicy jeszcze raz se
gregują wszystkie śmieci ze
względu na kolor czy skład che
miczny - tłumaczy Jan Rychlicki,
kierownik wysypiska w Bierkowie.
Wstępna segregacja bardzo
ułatwia nam pracę i na pewno jest
potrzebna.
W najbliższym czasie władze
Słupska zamierzają dostawić
w różnych częściach miasta kolej
ne pojemniki na segregowane
śmieci. — Z programu unijnego do
staliśmy 16 milionów złotych
mówi
Cyranowicz.
- Systematycznie będziemy dąży
li do tego, żeby miasto było coraz
bardziej czyste.
MARCIN KLINKOSZ
marcin.klinkosz@glos-pomorza.pl
tel. 059 848 81 22

Okno dla pasażera

Fot. SŁAWOMIR ZABICKI

Śmieci segregują dwa razy

ni Krystyna. Bon o wartości 600 złotych przeznaczę na zakup okna. Pozo
stałe nagrody wygrały: Magdalena Gargol, Anna Lange - komplet noży, Pau
lina Głowacka - czajnik.
(ak)
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Klient bytowskiego baru
Pani, która stwierdziła, że bar U Stacha był czynny
w Wigilię, pomyliła się. Owszem, jeden z lokali był
otwarty w tym czasie, ale zlokalizowany jest trochę
w innym miejscu, niż czytelniczka wskazała. Takie
informacje godzą w dobre imię właściciela, dlatego
wyjaśniam pomyłkę kobiety.

-

wyniki plebiscytu
na instruktora jazdy.

Zadzwoń!
Pomożemy
Państwa sygnały i opinie
przyjmuje dziś

Sylwia Lis
tel. 059 822 82 82

(wysł. zida)

Dział terenowy Bytów ul. Kochanowskiego 8-10, tel. 059 822-82-821 Miastko ul. Dworcowa 29, tel: 059 857-35-72

miastko.

I
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Dyrektor ośrodka sportu zawalił sprawę

kierownik działu - Anna Czerny-Marecka

Borzyszkowy pokonały Osieki

Przyszły na kulig,
odeszły z płaczem
Miasto zaprosiło dzieci na sylwestrowy kulig. Przyszły tłumy, śniegu było dużo, ale impreza nie
doszła do skutku. Nikt z organizatorów nie przyszedł nawet po to, by przeprosić maluchy.

MIASTKO.

Troje dzieci w Nowy Rok

Igor był pierwszy
Igor Szafoni z Polanowa jest pierw
szym noworodkiem, który urodził się
w miasteckim szpitalu w roku 2006.

' A
■o*

KOMENTARZ

W sylwestra dzieci przekonały się, że dorośli nie zawsze spełniają swoje
obietnice.
ogłoszeniem na miasteckiej stro
nie internetowej czy w radiu. Nikt
też nie pojawił się w sylwestra
w parku i nie przeprosił zebra
nych.
- Dyrektor Warsiński wiedział
o kuligu wcześniej - mówi Ja
nusz Gawroński, dyrektor Miej
sko-Gminnego Ośrodka Kultury,
odpowiedzialny za wieczorną
część imprezy. - Mówiliśmy
o tym w poniedziałek na spotka-

niu u burmistrza. Dyrektora Warsińskiego na nim nie było, ale
we wtorek przekazaliśmy mu in
formację.
- Odpowiedzialnym za kulig
był dyrektor Warsińki i on będzie
za tę sytuację odpowiadał - uci
na krótko zdenerwowany bur
mistrz Roman Ramion.

KONRAD REMELSKI
kor@glos-pomorza.pl
tel. 059 857 35 72

Ale wstyd! Znowu
ktoś coś zawalił,
ktoś się z kimś
nie dogadał, ko
Hmuś powiedział
za późno albo
ktoś nie dosłyszał.
Niedawno jeden
organizator nie
dogadał się z dru
gim w sprawie
Wielkiej Orkiestry Swiąteczej Pomo
cy, przez co nie będzie w Miastku
kwesty ulicznej. Teraz to samo.
Czyżby prosty kulig przekraczał
możliwości organizacyjne dyrekcji
ośrodka sportu?

Syn Anny i Witolda Szafoni
urodził się 1 styczna o godz.
9.50. Poród przebiegł bez pro
blemów, bo nad szczęśliwymi
narodzinami czuwał doktor Sta
nisław Achrem, ordynator od
działu położniczo-noworodkowe
go.
- Od chwili przyjęcia mnie
do szpitala do czasu porodu mi
nęło siedem godzin, a sam po
ród poszedł mi ładnie i zgrabnie
- relacjonuje szczęśliwa mama.
- Jestem bardzo szczęśliwa. To

moje drugie dziecko urodzone
w Miastku. Zaufałam temu szpi
talowi już osiem lat temu, gdy ro
dziłam tu córkę Sandrę.
W niedzielę, 1 stycznia,
w miasteckim szpitalu urodziło
się jeszcze dwoje dzieci. Wero
nika Czech z Miastka przyszła
na świat o godz. 12.30, a Marce
lina Jabłońska ze Słupska
o godz. 15.
W ubiegłym roku w miastec
kim szpitalu przyszło na świat
412 noworodków, głównie z te
renu gminy, a także z Koszalina,
Polanowa, Białego Boru, Słup
ska i wielu innych miejscowości.

(kor)

KONRAD REMELSKI

IZAVD An DT\łFI CVT

Pracownice Biblioteki Publicz
nej tradycyjnie zorganizowały za
bawy i gry na śniegu. Po ich za
kończeniu miał się odbyć kulig
do Zielonego Ruczaju, na który
miasto zapraszało na rozwieszo
nych wszędzie plakatach.
- Przyszłam z sankami, bo
nie wiedziałam, jak ten kulig ma
wyglądać. Na plakacie nikt nie
napisał, czy trzeba mieć sanki,
czy nie - mówi czwartoklasistka
Marta. - Czekałam godzinę, ale
się nie doczekałam.
Dzieci odchodziły z parku za
wiedzione, a niektóre nawet za
płakane. - My to jeszcze zrozu
miemy, że ktoś nie mógł załatwić
koni czy sań, ale jak to wytłuma
czyć maluchom? - zastanawia
się Marek Otoka, który przypro
wadził dwójkę swoich dzieci.
Za organizację kuligu odpo
wiadał miastecki Ośrodek Sportu,
Rekreacji i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Dyrektor
Lech Warsiński przeprasza.
- Nie mogliśmy w mieście dostać
dużych sań, a takie są potrzebne
ze względów bezpieczeństwa
- tłumaczy. - Do nich chcieliśmy
przyczepić małe sanki.
W Miastku są dwie pary du
żych sań. Warsiński twierdzi, że
było już za późno, żeby je zała
twić. - Dowiedziałem się, że
mam robić kulig, dwa dni
przed terminem. W piątek było
już wiadomo, że kuligu nie bę
dzie.
Niestety, nikt nie powiadomił
o tym mieszkańców chociażby

rużynowy turniej tenisa stołowego „Wieś kontra wieś” odbył się w sali
wiejskiej w Osiekach w gm. Borzytuchom. Przeciwko sobie stanęły mło
dzieżowe zespoły z Borzyszkowych w gminie Lipnica i z Osiek. W drużynie
gospodarzy grali: Przemysław Baran, Grzegorz Stencel, Krzysztof Cesak
i Magdalena Szyca. Borzyszkowy reprezentowali: Gracjan Kuik-Studziński,
Remigiusz Szyca, Robert Syldatk i Magdalena Kucharczyk. Borzyszkowy
zwyciężyły 3:2. Nagrody ufundowali Inicjatywa Regionalnej Aktywności
i Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Marcina z Tours.
(zida)

D

BYTÓW. Petenci mają większe prawa

Urzędnikom parkować
zakazano
Mandaty grożą pracownikom urzę
dów przy ulicy 1 Maja za parkowanie
przed budynkami instytucji. Obecnie
nagminnie nie respektują znaków za
kazu, więc klienci nie mają szans
na postawienie auta.
Chodzi o parkingi przy urzę
dach miejskim, skarbowym i po
wiatowym. Są cały dzień zasta
wione autami urzędników.
- Pracownicy instytucji nie
przejmują się znakiem, że są to
miejsca wyłącznie dla petentów
- twierdzi Danuta Karcz-Karczewska, rzecznik bytowskiego
ratusza. - Dlatego burmistrz
przypomniał im pisemnie, że ła
mią prawo. Chcemy, by petenci
szybko załatwiali sprawy, a nie
szukali po kilkanaście minut wol
nego miejsca na parkingu.
Na początku urzędnicy, którzy
nie podporządkują się przepi

som,
dostaną
upomnienia.
- O rozporządzeniu, które we
szło w życie drugiego stycznia,
poinformowaliśmy też policję
- dodaje Karcz-Karczewska.
- Jeśli przyłapią urzędnika, który
zaparkował samochód w niedo
zwolonym miejscu, może on na
wet dostać mandat.
Pracownicy urzędów nie po
winni mieć problemu ze znalezie
niem wolnego miejsca parkingo
wego. Swoje samochody mogą
pozostawić na placu przy ulicy
Wolności, pięć minut od ich
miejsc pracy. Parking przez cały
rok świeci pustkami. To jednak

W SKRÓCIE
Mają ulicę
STUDZIENICE. Mieszkańcy wsi mogą już chodzić po nowej
i szerszej ulicy Brzozowej. Remont 200-metrowego odcinka koszto
wał gminę 57 tysięcy złotych.

Nowy autobus
KOŁCZYGŁOWY. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało
szkole nowy autobus. Będzie on wykorzystywany na szkolne wy
cieczki i dojazd na zajęcia pozalekcyjne. Gimbus nie będzie dowoził
uczniów do szkoły, ponieważ wcześniej gmina podpisała w tej spra
wie porozumienie z Państwowym Przedsiębiorstwem Komunikacji
Samochodowej.

(zida)

nie wszystkim odpowiada.
- Owszem, przy ulicy Wolno
ści jest sporo wolnego miejsca,
ale to plac odosobniony - mówią
w ratuszu. — Boimy się złodziei
i wandali.

(zida)

Pierwszy tegoroczny noworodek urodzony w Miastku waży 3350 gra
mów i mierzy 56 centymetrów wzrostu. Dostał od władz Miastka w pre
zencie wyprawkę niemowlęcą, a szczęśliwa mama kwiaty.

służyć wyłącznie petentom.

głos Pomorza

LĘBORK I CZŁUCHÓW
www.glos-pomorza.pl
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Stefan z Czarnego
Bardzo dobrze, że nie było u nas sylwestrowej im
prezy plenerowej. Jak czytam w relacjach z innych
miast, nie obeszło się bez ofiar petard i pijaństwa. Ta
kie hałaśliwe i dokuczliwe dla mieszkańców sąsiadu
jących domów zabawy są głupim pomysłem.
-

Nie przepłacaj! Sprawdź,
gdzie zatankujesz tańsze
paliwo.

(wysł. gros)

Dział terenowy Lębork ul. Armii Krajowej 16, tel. 059 86-34-100

powiat lęborski.
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Teresa Grosman
tel.059 8345024

e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl

Zanieczyszczanie rzeki to tylko wykroczenie

I

kierownik działu - Anna Czerny-Marecka

W SKRÓCIE Z POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO
Zniknęły osady, przybyło wsi

Wędkarze oburzeni,
truciciel bezkarny
Zakład w Łęczycach zatruł wodę w rzece Łebie i to nie raz, ale wejherowska prokuratura nim się
nie zajmie. Sprawę oddała policji. Trucicielowi grozi zaledwie grzywna. - W zasadzie będzie
więc bezkarny - denerwują się wędkarze.
Wyniki badań sanepidu jed
noznacznie
wykazały,
że
do rzeki Łeby trafiały tłuszcze
z zakładu produkującego pasze
w Łęczycach. Pod koniec wrze
śnia mogły zatruć całą hodowlę
pstrąga i troci w Chocielewku.
Do likwidacji zagrożenia wzy
wano 30 września kilka jedno
stek Straży Pożarnej. Strażacy
wyłowili ze stawów 185 kilogra
mów śniętej troci wartości 25 ty
sięcy złotych. Mienie uratowane
oszacowano na 650 tysięcy zło
tych. Tego samego dnia akcję
przeprowadzili również strażacy
z Główczyc.

KOMENTARZ
Jest sprawca, są
dowody, świad
kowie i wyniki
badań obciążają
ce wytwórnię
pasz w Łęczy
cach. Brakuje
tylko skuteczne
go prawa, które
surową karą od
wiodłoby
truciciela od kolejnych podobnych
pomysłów na pozbywanie się ście
ków. Sąd Grodzki zapewne
wymierzy zakładowi w Łęczycach
karę grzywny. Obawiam się tylko,
że nie będzie ona na tyle wysoka,
żeby odstraszyć innych potencjal
nych trucicieli. Mówi się, że ryby
głosu nie mają, ale na szczęście są
jeszcze czujni wędkarze i miłośnicy
przyrody, którzy ujawniają więk
szość przypadków zatruwania rzeki
Łeby.

ZDARZENIA I WYPADKI
Pobili na dworcu
LĘBORK. Dowód osobisty,
kartę bankomatową i książecz
kę wojskową stracił w pocze
kalni na dworcu PKP Witold L.
Mężczyzna został pobity i okra
dziony przez dwóch znanych
policji mieszkańców Lęborka.
Trwają poszukiwania spraw-

Butelką rzucił w wystawę
LĘBORK. Uczestnik zabawy
sylwestrowej wyładował swoją
złość na szybie kwiaciarni
przy ulicy Zwycięstwa. Rzucił
w nią pustą butelką po szampa
nie. Straty to 1000 złotych.

(piw)

Ukradli półciężarówkę
GMINA CZŁUCHÓW. Z par
kingu przy barze Anita w miej
scowości Chrząstowo skradzio
no mercedesa combi należące
go do mieszkańca Tczewa, który
poszedł na obiad. Strata to 80
tysięcy złotych.

(gros)

- To na pewno były tłuszcze
- mówi Witold Szczepański, na
czelnik Ochotniczej Straży Po
żarnej w Główczycach. - Posta
wiliśmy zaporę ze słomy w miej
scowości
Gać.
Okoliczni
mieszkańcy mówili, że taka sy
tuacja miała miejsce także
wcześniej. W akcji wzięło udział
12 strażaków i dwa wozy.
Według świadków zanie
czyszczenia z września wyglą
dały identycznie jak te, które
zostały pobrane do badań przez
sanepid pod koniec listopada.
Sanepid wskazał na zakład
w Łęczycach i skierował sprawę
do
Prokuratury
Rejonowej
w Wejherowie. - Odmówiliśmy

wszczęcia dochodzenia - mówi
Dariusz Pogorzelski, prokurator
rejonowy
w
Wejherowie.
- Sprawa została zakwalifiko
wana jako wykroczenie
i przekazana policji w Łę
czycach.
Policja po swoim docho
dzeniu może zwrócić się
do Sądu Grodzkiego o uka
ranie truciciela grzywną.
W środowisku lę
borskich wędkarzy za
wrzało.
- Ile może wynosić
taka grzywna - tysiąc,
dwa tysiące? To niedo
puszczalne, żeby taki
czyn

uszedł komuś płazem - mówi
Grzegorz
Kościuk, wędkarz z Lęborka.
- Członkowie Klubu Muchowe
go „Dolina Łeby” dbają o rzekę
dniami i nocami, a ktoś bezkar
nie wpuszcza do wody tłuszcze
i inne zanieczyszczenia. Osoba
za to odpowiedzialna powinna
sobie te wszystkie brudy wylać
do ogródka, a nie do rzeki Łeby.

PAWEŁ PIWKA
pawel.piwka@glos-pomorza.pl

CZARNE. DEBRZNO. Na wniosek Ministerstwa Spraw We
wnętrznych i Administracji miejscowości będące dotychczas osadami
przekształcono w wioski. W gminie Czarne mamy więc nowe wsie:
Krzemieniewo, Wyczechy, Raciniewo, Bińcze, Janowiec, Łoża i Mali
nowo. W gminie Debrzno: Boborzewo, Kamień, Buchowo, Pędziszewo, Przypólsko, Skowarnki i Stanisławkę. Wszystkie te osady przez
lata rozrosły się w dość duże miejscowości. Ich mieszkańcy nawet
nie zdawali sobie sprawy, że nie mieszkają na wsiach. Uchwały sa
morządów dotyczące przekształceń niczego w ich życiu nie zmienią,
są tylko zabiegiem formalnym.

Nie ma pieniędzy na motywacyjne
CZARNE. Rada Miasta i Gminy przegłosowała na ostatniej sesji
uchwałę dotyczącą wynagrodzeń nauczycieli oraz różnego rodzaju
dodatków, w tym motywacyjnego. Nie jest on obowiązkowy, dyrektor
może go przyznać lub nie. W szkołach się go nie wypłaca. Nauczy
ciele Zespołu Szkół dodatku motywacyjnego nie otrzymują od dwóch
lat. - Po prostu nie mamy na tego typu świadczenia pieniędzy - mó
wi Regina Lucińska, dyrektor placówki. - Rada podjęła uchwałę,
szkoła jednak nie może sobie na jej realizację pozwolić. Od ubiegłe
go roku brakuje nam w budżecie około 200 tysięcy złotych. To bardzo
nas ogranicza, chociaż wśród 80 nauczycieli pracujących w Zespole
wielu jest takich, którzy na dodatkowe pieniądze zasłużyli. Mimo
zwiększenia naszego budżetu na ten rok wątpię, czy dodatek moty
wacyjny będziemy wypłacać.

(gros)

NA SPORTOWO
Halowa liga piłki nożnej
POWIAT LĘBORSKI. Tylko
dwa mecze rozegrali piłkarze I li
gi w okresie świąteczno-noworocznym. Pierwsze zwycięstwo
w tym sezonie odnotowała dru
żyna Stary Browar Różana.
Browar swoje pierwsze punk
ty
zdobył
po
zwycięstwie
nad Komendą Powiatową Policji.
Mundurowi ulegli po zaciętym
meczu 0:3.
- W drugiej lidze widać, że
trzy zespoły będą toczyć bata
lię o dwa miejsca premiowane
awansem do pierwszej ligi
- mówi Wojciech Jabłonowski,
współorganizator rozgrywek.
- Pozostałe zespoły grają
w kratkę - raz lepiej, raz gorzej.
Jedyną drużyną bez straty
punktu pozostaje Efekt Śruby
W pierwszej lidze w walkę
o tytuł może włączyć się nawet
sześć zespołów, co zapowiada
spore emocje. W klasyfikacji
strzelców lidera - Łukasza

Okroją z Celtiku
- goni Adam Cza
ja z Eko-Domu Łe
bunia. Lider jest
lepszy od drugie
go Strzelca już tylko o cztery
trafienia.

(piw)
1 .Grot Jagiellonia
2.Eko-Dom Łebunia
3.Marco Złomowiec
4. Barca
ö.Farm Frites S.A.
6,Celtic
7.Budżetówka
S.Leśnik Cewice
9.Lemat Zatorze
10.KP Policji Lębork
11.Stary Browar Różana
Tabela II Ligi
1 .Az Efekt Śruby
2.Anioły Garczagorze
3. Bad Boys
4.Baza Siemirowice
5.Nokaut
7.LKS Łebunia
6,Stan-Dom
8.Abakus Europe
9,Buniks Mosty

9 23
1019
8 18
9 19
9 18
916
810
107
85
95
93

62:31
66:39
43:29
32:23
44:42
39:35
29:35
41:58
31:41
24:35
18:61

5 15
6 15
512
69
67
54
56
53
50

50:6
42:24
41:12
35:30
34:30
17:24
19:39
16:51
17:45

Pierwsze dziecko w Człuchowie
- Zakładowe zanieczyszczenia mogą być groźne nie tylko dla ryb, ale i ptaków
borka. - Takich spraw Stróże prawa nie powinni bagatelizować.

mówi Grzegorz Kościuk z Lę-

P0WIAT CZŁUCHÓW. Budżet na 2006 rok

Dokończą inwestycje
za unijne pieniądze
Starostwo zamierza w 2006 roku za
robić i wydać więcej pieniędzy niż
w minionym roku* Radni liczą na po
zyskanie funduśzy ze źródeł ze
wnętrznych.
- Rok 2005 był pod wzglę
dem finansowym bardzo udany
- ocenia starosta Aleksander
Gappa. - Po raz pierwszy w hi
storii powiatu mieliśmy dochód
wyższy niż zaplanowaliśmy. To
efekt ciągłych starań o dotacje
zewnętrzne
na
inwestycje.
W tym roku przeznaczamy
na nie 30 procent budżetu. Za
dłużenie powiatu wynosi około
20 procent, czyli jest na bardzo
bezpiecznym poziomie.
Budżet roku 2005 zamknięty
został kwotą 45 milionów złotych
po stronie dochodów i 51 milio

nów złotych po stronie wydat
ków. Na ten rok radni zaplano
wali 51 milionów 574 tysięcy zło
tych dochodów i 53 miliony 875
tysięcy złotych wydatków.
Kasę
powiatową
zasilą
przede wszystkim: subwencje
(głównie oświatowa) - ponad 23
miliony złotych; dotacje do dróg
- ponad 9 milionów; dotacje
na zadania administracji rządo
wej - ponad 4 miliony; podatki
- ponad 3,5 miliona oraz dotacje
na zadania własne (Dom Pomo
cy Społecznej w Czarnem) - po
nad 2 miliony złotych.
Na inwestycje starostwo pla
nuje wydać ponad 15,5 miliona
złotych. Wszystkie są kontynu
acją tegorocznych. Pieniądze
pójdą na zakończenie budowy
dróg: Przechlewo - Koczała,

Człuchów — Polnica i Rzeczeni
ca - Przechlewo; wprowadzenie
programu e-urząd w powiecie
(internetowa obsługa petentów);
budowę
sali
gimnastycznej
przy Zespole Szkół Technicz
nych w Człuchowie i Centrum
Diagnostyki Laboratoryjnej; roz
budowę Centrum Terapii Zaję
ciowej w Czarnem, Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowaw
czego w Człuchowie i Młodzie
żowego Ośrodka Wychowaw
czego w Debrznie; zakończenie
remontu Poradni Psychologicz
no-Pedagogicznej w Człucho
wie.
- Na te dziesięć zadań inwe
stycyjnych będziemy też zdoby
wali pieniądze z zewnątrz - do
daje starosta.

(gros)

ateusz, syn Eweliny Lubińskiej z Człuchowa, jest pierwszym urodzo
nym w 2006 roku mieszkańcem powiatu. Czarnowłosy chłopczyk uro
dził się w poniedziałek o godzinie 7.77. Waży trzy kilogramy. Jest wyjątko
wo grzecznym dzieckiem, przynajmniej na razie. Spokojnie śpi, pozwalając
odpocząć mamie. Tuż przed sylwestrem na świat przyszło dwoje dzieci. Ro
dzące mamy dojechały do szpitala z pomocą... straży pożarnej, bo jedna ka
retka uległa awarii.
(gros)

M

GLOS CZYTELNIKÓW
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Na Państwa listy czekamy w redakcjach:
H w Koszalinie (ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin)
* w Słupsku (ul. Henryka Pobożnego 19, 76-200 Słupsk)
oraz w oddziałach redakcji.
Można skorzystać również z poczty elektronicznej:
redakcja@alos-pomorza.pl
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Pokrzywdzone rodziny zastępcze

„Prezydent bawi się w hojnego Mikołaja“

Nasze dzieci
nie są gorsze

20 grudnia w „Głosie Pomorza” ukazał
się artykuł „Prezydent bawi się w hojne
go Mikołaja” dotyczący nagród, jakie
Maciej Kobyliński, prezydent Słupska,
przyznał pracownikom ratusza. Otrzy
maliśmy w tej sprawie list od Zarządu
Niezależnego Związku Pracowników Sa
morządowych Urzędu Miejskiego
w Słupsku.

Nie dość, że skrzywdził je los, to jeszcze dodatkowo politycy zafundowali im przykrą
niespodziankę. Po likwidacji Funduszu Alimentacyjnego dzieci z rodzin zastępczych straciły
prawo do alimentów, ich opiekunowie nie ukrywają żalu.
Stanisław Lubek ze Słupska
jest dziadkiem, a zarazem ro
dziną zastępczą dla swojej 7letniej wnuczki. Obecnie stać
go na utrzymanie dziewczynki,
ale uważa, że od czasu likwi
dacji Funduszu Alimentacyjne
go jego wnuczka - podobnie
jak inne dzieci z rodzin zastęp
czych - jest pokrzywdzo
na prawnie.
- Jej mama pojechała sobie
w Polskę. Ojciec dziecka nie
poczuwa się do obowiązków
rodzicielskich. Dopóki istniał
Fundusz Alimentacyjny mała
otrzymywała co miesiąc 230 zł
alimentów. Teraz straciła pra
wo do nich. Nie otrzymuje rów
nież zasiłku rodzinnego. Uwa
żam, że to jest bardzo niespra
wiedliwe, bo ukarano dziecko,
a nie rodziców, którzy nie wy
pełniają swoich obowiązków
wobec niego. Czy to dziecko
jest inne? - przekonuje Lewko.
Do likwidacji Fundu
szu Alimentacyjnego doprowa
dziły - wiceminister Jolanta
Banach oraz wicepremier Iza
bella Jaruga - Nowacka. Zmia
nę przeprowadzono w imię
walki z nadużyciami i nieprawi
dłowościami w jego funkcjono
waniu.
- Istotnie po krytyce likwida
cji Funduszu Alimentacyjnego
rodzinom zastępczym udało się
wywalczyć
jedynie
prawo
do zasiłku pielęgnacyjnego,
który jest przyznawany tylko
dzieciom chorym. W innych
przypadkach, nawet jeśli ko
mornik stwierdzi, że rodzice nie

mmm

m
Stanisław Lubek nie może pogodzić się z tym, że rodziny zastępcze nie mają prawa do alimentów na
wychowywane dzieci.
chcą płacić alimentów, one te
go świadczenia nie otrzymują tłumaczy Elżbieta Jacniacka,
dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Słupsku.
Jest jednak cień nadziei
na zmianę. Tadeusz Cymański, pomorski poseł PiS i jed
nocześnie specjalista tej partii
od spraw rodzinnych zapowia
da,
że już trwają pracę

nad projektem ustawy przy
wracającej Fundusz Alimenta
cyjny. - Co prawda do Sejmu
już wcześniej trafił społeczny
projekt ustawy w tej sprawie,
ale on był zbyt daleko idący.
Nie bylibyśmy w stanie spełnić
wszystkich oczekiwań. Chce
my jednak wywiązać się z na
szych przedwyborczych zapo
wiedzi i zamierzamy dążyć

do przywrócenia Funduszu Ali
mentacyjnego. Nasz projekt
będzie również regulował spra
wę rodzin zastępczych - tłu
maczy Cymański.
Zdaniem
Cymańskiego
ustawa znajdzie się w Sejmie
jeszcze w tym roku.

ZBIGNIEW MARECKI
/bitnie w. mareckiftsilos-pomorza.pl
lei. 059 848 81 26

Pomagamy czytelnikom

Okna całkiem mi się sypią
Przez okna w mieszkaniu Mieczysława
Serwusa hula wiatr, a administracja nie
kwapi się, aby je wymienić. Lokator
walczy o to już kilka miesięcy.
Mieczysław Serwus był niegdyś
bezdomnym, ale nie poddał się lo
sowi i ponad dwa lata temu wycho
dził w Zakładzie Gospodarki
Mieszkaniowej mieszkanie w ka
mienicy przy ulicy Wyszyńskiego
82.
- Kiedyś całe piętro to było jedno
duże mieszkanie, które potem po
dzielono na małe klitki. W tym moim
kiedyś było biuro, a potem chyba
z
dziesięć
lat
stało
puste
- opowiada, jak wypatrzył pustostan.
ZGM zawarł z nim umowę naj
mu pod warunkiem „przywrócenia
funkcji mieszkalnej”. Pan Mieczy
sław co mógł to wyremontował, po
łatał podłogę, na łazienkę zaadap
tował część korytarza. Naprawił
także doraźnie okna, które liczą so
bie chyba tyle samo lat co stuletnia
kamienica. - Technik z administra
cji określił ich zużycie na sto pro-

na zegarek - denerwuje się nasz
rozmówca.
Przedstawiciele administracji
odsyłają do listów i umowy, jaką
podpisał Mieczysław Serwus. Wy
nika z nich, że remont do jakiego
zobowiązał się przyszły lokator,
obejmował m.in. roboty posadzko
we, wykładzinowe i stolarskie.
„Stolarkę okienną przed pomalo
waniem należało oczyścić, zaszpachlować, naprawić uszkodzenia
i dopasować” - pisze prezes ZGM
Joanna Serwatka. Na roboty na
jemca dał pięcioletnią gwarancję.
Od tej chwili minęło niewiele po
nad dwa lata, więc zarządca i zara
zem właściciel nieruchomości nie
pali się do remontu.
- Podpisałem, bo chciałem
w końcu mieć swój kąt, ale pięć lat
Przez dziurawe okna do mojego mieszkania wdziera się zimny wiatr £ gwarancji to nie daje się na nowe
go mercedesa, a w tym budynku
- skarży się Mieczysław Serwus.
wszystko się sypie ze starości
cant, ale co mogłem, to zrobiłem,
całe okno nadaje się po prostu
- denerwuje się pan Mieczysław.
Ulałem spróchniałe drewno kleCo wymiany. Walczę o to od kilku
RAJMUND WEŁNIĆ
jem - mówi Serwus. - To jednak
miesięcy. Byłem nawet z tą sprawą
r@glos-pomorza.pl
na dłużej
ho
u burmistrza, ale ten tylko patrzył
tel. 094 37 403 11

Na wstępie należy zauważyć,
że Prezydent nie bawi się w hojne
go, a jest hojnym Prezydentem.
Odczuło to wielu mieszkańców na
szego miasta, wiele instytucji, jak
również samo miasto.
Prawdziwym jest fakt, że pra
cownicy urzędu otrzymali nagrody.
Dziwi nas jednak obłędne zacho
wanie w propagandzie bijące ze
źródła, które daje się ustalić jako
brak poczytności gazety. Według
naszej oceny Wasza gazeta repre
zentuje jedyny gatunek ludzkich
i obywatelskich swobód, które cie
szy się dzisiaj uznaniem - niczym
nieograniczone wzbogacanie się
cudzym kosztem. Mamy nadzieję,
że każdy pracownik Waszej gazety
jest zatrudniony zgodnie z Kodek
sem pracy, nazywanym często
„konstytucją pracy”. Byłoby zatem
ze wszech miar wskazane, aby za
warte w nim przepisy, ze względu
na znaczenie dokumentu, były po
wszechnie przestrzegane i respek
towane. Jeżeli nie, służymy pomo
cą i radą, nieodpłatnie.
Własne związki zawodowe,
działające na terenie naszego
urzędu, wystąpiły do swojego pra
codawcy, którym jest Prezydent
Miasta, ze wspólnym stanowiskiem
w formie prośby o wypłatę nagród
zgodnie z obowiązującym Regula
minem przyznawanie nagród.
Oszczędności funduszu płac wy
stąpiły z tytułu zwolnień lekarskich
naszych współpracowników, urlo
pów zdrowotnych, macierzyńskich,
urlopów bezpłatnych i innych

na przestrzeni całego roku. Zgod
nie z prawem są to środki wypraco
wane przez pracowników naszego
urzędu i dla pracowników tutejsze
go urzędu, wcześniej uchwalone
przez radnych. Fundusz płac jest
bacznie
obserwowany
przez
związkowców i żaden kierownik
jednostki nie może przeznaczyć go
na inne cele, bez zgody związków
zawodowych, niż wypłatę pracow
nikom. Reguluje to wcześniej
wspominany Kodeks Pracy, jak
również ustawa o związkach zawo
dowych. Jako związkowcy mamy
duży szacunek do naszego praco
dawcy, gdyż przestrzega w sposób
bardzo wnikliwy tych praw pracow
niczych. Życzymy Wam, piszący
artykuły, równie dobrego praco
dawcy.
Prezydent Miasta wewnątrz
urzędu jest naszym dyrektorem,
kieruje zasobami ludzkimi, które
oprócz obowiązków mają także
swoje prawa. Ubolewamy, że
urzędnicy ościennych gmin nie mo
gą z tych praw skorzystać.
Wypowiedzi radnych, którzy
otrzymują własne diety i inne dodat
ki, zdecydowanie przekraczające
wysokość naszej jednorazowej na
grody, nie są poddawane wnikliwej
ocenie dziennikarzy. Rzeczywiście,
tu jesteśmy zgodni, można nam po
zazdrościć takiego przełożonego. Ze
względu na etykę nie będziemy wy
mieniać wielu akcji charytatywnych
naszego Związku. Może słupscy
radni zakupiliby karetka pogotowia,
czy oświetlenie chodnika miejskie
go? Podpowiemy jak to się robi. Pi
smem tym wyrażamy swój sprzeciw.
Panowie - zamiast niszczyć
spróbujcie zbudować coś dobrego,
nie róbcie cudów, by zaspokoić
swojego pracodawcę.
(pisownia ogyginalna)

Przewodnicząca Grażyna Rudnik
Wiceprzewodniczące: Elżbieta
Matusiak i Danuta Pińkos

CZYTELNICY POMAGAJĄ CZYTELNIKOM
przysyłać pod adresem: „Głos Pomo
Jeśli macie w domu niepotrzebne,
rza”, ul. Henryka Pobożnego 19, 76ale sprawne sprzęty i urządzenia,
200 Słupsk, lub przynosić do oddzia
odzież lub obuwie - wypełnijcie ku
łów redakcji. Pomoc
pon i przyślijcie go
można również za
do nas. Z drugiej stro
oferować i o nią po
ny czekamy na zgło
prosić, pocztą elek
szenia tych z Pań
troniczną: redakcja
stwa, którzy potrzebu
@glos-pomorza.pl
ją różnych rzeczy lub dzwoniąc do re
wystarczy wypełnić
czytelników
v
porterów dyżurnych:
kupon, a Państwa
„Głosu Pomorza”
numery telefonów poapel
wydrukujemy
dajemyVia stronach
bezpłatnie.
lokalnych.
Wypełnione czytelnie kupony (kpn)
oryginalne, niekserowane - prosimy

bank*

pomocy

ODDAM
■ Pan Marian z Białogardu odda rower tandem w dobrym stanie, trzy
damskie płaszcze, damską kurtkę. Ma również gazową kuchenkę
dwupalnikową i węże ogrodnicze. Kontakt, tel. 094 312 30 36.
■ Pani Iwona ze Słupska ma do oddania dziecięcą odzież dla dziec
ka do dwóch lat, buciki. Kontakt 059 841 28 39, kom. 665 751 051

KUPON

<p£

ZGŁOSZENIOWY

bank*

pomocy
czytelników

ODDAM / POTRZEBUJĘ*

„Głosu Pomorza”

imię i nazwisko

tel. kontaktowy
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)

x
* niepotrzebne skreślić
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piłka nożna.
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redakcja@glos-pomorza.pl

Czwartoligowcy rozpoczynają treningi

KARATE* Daniel Sołtysiak w kadrze Polski

ożegnanie z labą
Piłkarze czwartoligowych drużyn regionu słupskiego wznawiają przygotowania do rundy
wiosennej. Najwcześniej, już dzisiaj, zajęcia rozpoczną zawodnicy Jantara Ustka.
■

■
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Nie ma oszczędzania
- Kiedy odbędzie się zgrupowanie, co bę
dziecie robić w jego trakcie?
- Daniel Sołtysiak: Rozpoczynamy 14
Karateka ze Słupska, powołany stycznia. Obóz ma wyłonić skład repre
na obóz kadry Polski
zentacji na mistrzostwa Europy, które od
w Krakowie.
będą się w marcu w Holandii. W Krako
wie będę musiał stoczyć kilka walk. Naj
lepsi odwiedzą „Kraj Tulipanów”.
Mam nadzieję, że zakwalifikuje
się. W tym roku eliminacje będą
przebiegać inaczej niż w ze
szłych latach. Wtedy wy
starczyło w mistrzo
stwach Polski zdobyć
miejsce „na pudle”.
Teraz trzeba stoczyć
kilka walk z rywala
mi pod okiem szko
leniowców kadry.
- Od ilu lat wy
stępujesz w ka
drze Polski?
- Już czwarty
rok, ale tylko
raz udało mi się wystąpic: na międzynarodowych
zawodach, jako reprezentant
kraju. Było to w Polsce, w Jele
niej Górze. Wtedy zająłem drugą
pozycję. W kilku innych wypad
kach nie udało mi się pojechać
z dwóch prozaicznych powodów,
albo wykluczały mnie kontuzje,
\ ale brak finansów. Imprezy odi bywały się w USA czy w Japonii
przygotowuje
j i nie było mnie stać na wyjazd,
się do obozu kadry | fj| -W drugim półroczu 2005 roku
i mistrzostw Euro* \ nie odbywało się za wiele

DANIEL SOŁTYSIAK

py-

, lipill*!

mmm mmmmm .
Piłkarze Gryfa 95 Słupsk pierwszy trening przeprowadzą 6 stycznia, Drutex-Bytovia wznawia gry 9 stycznia.
grający pomocnik, któremu
powierzono funkcję asystenta.
Pierwszy mecz Jantar rozegra
8 stycznia w Miastku w II Ha
lowym Turnieju Piłki Nożnej.
- Piłkarze Gryfa 95 Słupsk
rozpoczną przygotowania 6
stycznia - mówi Tadeusz Żakieta, szkoleniowiec. - Trenin
gi zaplanowane są w hali
przy ul. Westerplatte. W sobo
ty i niedziele piłkarze ćwiczyć
będą na własnym stadionie.
Powrót zadeklarował obrońca
Emil Giszka. Już na stałe
w Słupsku jest pomocnik To
masz Ciemniewski. Prowadzo
ne są rozmowy z bramkarzem
Dariuszem Piechotą. W okre
sie przygotowawczym Gryf 95
rozegra pięć sparingów.

Piłkarze Druteksu-Bytovii By
tów wyznaczyli sobie pierwsze
spotkanie 9 stycznia.
- W początkowej fazie przygo
towań główny akcent zostanie
położony na siłę i wytrzyma
łość - mówi Waldemar Walkusz, trener bytowskiego ze
społu. - Najpierw trzy razy
w tygodniu trenować będziemy
w hali MOSiR w Bytowie. Raz
tygodniowo przewidziane jest
wyjście w teren. Zaplanowa
nych jest 11 gier kontrolnych
- dodaje.
Pierwszy sparing Drutex-Byto
via rozegra w Wejherowie
z Gryfem, 29 stycznia. Od tego
dnia do 9 lutego bytowska eki
pa przebywać będzie na zgru
powaniu w Lęborku. Ze skła

du ubył Tomasz Pietrasik (wy
jazd zagraniczny do pracy w
Szwecji). Chęć gry w zespole
zgłosił Tomasz Mach (ostatnio
Arka Gdynia), wychowanek lę
borskiej Pogoni.
KRZYSZTOF NIEKRASZ

W SKRÓCIE
Nasi w Lublinie

krzysztof.niekrasz@glos-pomorza.pl

tel: 059 8488123

ŻUKOWSKI W ŁĘCZNEJ
W tym tygodniu ma wyjaśnić się
definitywnie sprawa transferu
golkipera Gryfa 95 Słupsk,
Krzysztofa Żukowskiego
do Górnika Łęczna (pisaliśmy
o tym 31 grudnia). Zastrzyk fi
nansowy przy okazji transakcji
bardzo przydałby się klubowi.

Fot. PRZEMYSŁAW GRYŃ

- Pierwsze zajęcia będą lżejsze
od normalnych treningów. Za
funduję piłkarzom trochę gim
nastyki, biegania i gierkę
w piłkę - informuje Edmund
Raniszewski, trener jantarowców. - W planach nie ma zgru
powania. Wszystkie zajęcia bę
dą w Ustce. Drużyna korzystać
będzie z hali w SP nr 2 i siłow
ni. Ćwiczenia ma wznowić
bramkarz Jakub Graczyk.
W szerokiej kadrze z nowych
piłkarzy znaleźli się Artur Si
kora i Sebastian Sikora (obaj
z Wybrzeża Objazda). Akces
zgłosił Zbigniew Przełuski,
który specjalizuje się w halo
wym futbolu.
Usteckiemu szkoleniowcowi
pomagać będzie Piotr Piszko,

zawodów. Nie miałeś okazji
walczyć. Czy wobec tego, jeśli za
kwalifikujesz się na mistrzostwa Euro
py, nie będzie brakowało ci tych kilku pojedynków?
- Serca do walki i ambicji na pewno mi nie zabraknie. Prześladowała mnie ostat
nio kontuzja kręgosłupa. Jeszcze przed zgrupowaniem kadry jadę w góry, gdzie
będę w stanie się przygotować do obozu kadry.
- Otrzymałeś także zaproszenie do gali, w której będziesz uczestniczył w wal
kach na zasadach niezwykle popularnej ostatnio dyscypliny K-l. Zdecydujesz się
wystąpić w takim pojedynku?
- Na pewno ocenię to po mistrzostwach Europy. Miło mi, że jednak ktoś do
strzegł moje możliwości. Gala odbędzie się w Warszawie, mam jeszcze czas
na podjęcie decyzji.
- Ostatnio w Łodzi w trakcie turnieju taekwondo zmarł jeden z uczestników. Jak
to skomentujesz? Czy karate to taki niebezpieczny sport?
- Ludzie, którzy uprawiają taką sztukę walki, musza zdawać sobie sprawę z za
grożeń. To jest walka kontaktowa. Przecież jednak także w innych dyscyplinach
zdarzają się wypadki śmiertelne, nawet w piłce nożnej. W karate używa się ude
rzeń w głowę, zawodnik jest narażony na niebezpieczeństwa. Sam miałem kilka
kontuzji, drobnych złamań palców, kilka krwiaków, siniaków. To nasza codzien
ność na treningach. Jeszcze gorzej jest w turniejach, gdzie zawodnicy nie oszczę
dzają się.
Rozmawiał RAFAŁ SZYMAŃSKI
f

SIATKÓWKA, Ogólnopolski turniej kadetek

Piast Szczecin wygrywa w Słupsku
Piast Szczecin okazał się naj
lepszym zespołem ogólnopol
skiego turnieju kadetek, jaki
rozegrano w Słupsku.
Na kolejnych miejscach plaso
wały się zespoły Pałacu Byd
goszcz, ŁKS Łomży, Trefla
Gdynia, Czarnych 1 Słupsk,
TPS Rumi (Czarni w spotka
niu o piątą lokatę pokonali
TPS 2:0), OPP Kołobrzeg,
Czarnych II Słupsk (OPP
w meczu o siódmą pozycję po
konał słupszczanki 2:1), Nafty
Piła, Czarnych III Słupsk,
MMKS Kędzierzyn-Koźle,
Olimpijczyka Gdańsk.

Gry odbywały się w hali Ze
społu Szkół Ogólnokształcą
cych nr 3 przy ul. Zaborow
skiej. - Miały przygotować po
szczególne drużyny do bojów
ligowych. Nam udało się to
znakomicie - komentował Ma
rek Majewski, szkoleniowiec
słupskiego zespołu.
Już w środę w tym samym
miejscu juniorki Czarnych ro
zegrają swoje spotkanie w li
dze wojewódzkiej z Treflem
Gdynia. Początek o godz. 17.
Kolejne mecze w lidze
siatkarki Czarnych rozegrają w
najbliższy weekend.
(res)

Kilku zawodników z Koszalina (ciemne stroje) walczyć będzie w skła
dzie Budowlanych Lublin.
RUGBY. Czterech graczy RC Koszalin zostanie wypożyczonych
Klubowi Sportowemu Budowlani Lublin, występującemu w I lidze.
Grać tam będą do czasu rozpoczęcia rozgrywek drugoligowych w se
zonie 2006/2007. Wtedy RC Koszalin przystąpi dó rywalizacji.
W Budowlanych grać będą zawodnicy z formacji młyna: Tomasz
Białecki (pierwsza linia młyna), Wojciech Domżałowicz i Dariusz
Krawczuk (obaj druga linia młyna) i Adrian Kostrzewiński (trzecia
linia młyna). W tej sytuacji w barwach lubelskiej drużyny będzie już
grało pięciu zawodników RC Koszalin, gdyż wcześniej wypożyczony
został Patryk Kościelniak, który z Budowlanymi zdobył wicemistrzo
stwo Polski juniorów w 2005 roku.
(mars)

Arka Gdynia w Miastku
PIŁKA NOŻNA. W doborowej obsadzie, z grającą w Orange Eks
traklasie Arką Gdynia, rozegrany zostanie w niedzielę 8 stycznia
w Miastku II Halowy Turniej Piłki Nożnej. Zawody będą jedną z im
prez towarzyszących XIV finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Pomocy.
W grupie A zagrają: Arka Gdynia, Kotwica Kołobrzeg, Prime Fo
od Brda Przechlewo, Start Miastko. W grupie B: Drutex-Kaszubia
Kościerzyna, Jantar Ustka, Expro Dream Team Miastko, Hubertus
Biały Bór. Mecze trwać będą 15 minut. Początek o godz. 10, wtedy
na parkiet wyjdą drużyny Prime Food Brdy i Startu Miastko, o godz.
14 rozpocznie się aukcja gadżetów piłkarskich, z której wpływy prze
kazana będą na WOŚP. W trakcie gier prowadzona będzie dodatko
wa punktacja na najlepszego zawodnika, Strzelca i bramkarza.
Mecze rozgrywane będą w hali Gimnazjum im. Jana Pawła
II przy ul. Wrzosowej.

DO KADRY
Dwie młode siatkarki Czarnych Słupsk otrzymały powołanie na kon
sultację reprezentacji Polski z rocznika 1991. To Dorota Dydak
i Marlena Skibińska. Słupszczanki trenują w klubie pod okiem Mar
ka Majewskiego. Zgrupowanie kadry z udziałem słupszczanek odbę
dzie się w Sosnowcu.
Na podobnej konultacji przebywała niedawno inna zawodniczka
Czarnych, ale z rocznika 1990, Aleksandra Nowak.

Młode słupszczanki wywalczyły w turnieju piątą lokatę.

(fen)
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pieniądze.

KOSZYKÓWKA
Bez Jagody, ale z Bumelką
Dzisiaj na wieczornym treningu spotkają się po raz pierwszy^
po przerwie koszykarze Energi Czarnych Słupsk.
W składzie pojawi się przewidziany na pozycję numer
trzy Litwin Mindaugas Burneika.
Gracz ma
być zmien
nikiem Prze
mysława Frasunkiewicza. Czarni
przed sezonem rozmawiali z nim, wte
dy nie doszli jednak do porozumienia.
Teraz udało się.
Zawodnik urodził się w 1978 roku, ma
200 cm wzrostu, waży 103 kg. Ostatnio
grał na Ukrainie w Azovmash,
wcześniej w Spartaku Sankt
Petersburg, Atletasie Kowno i w
Amsterdamie. W Rosji w 34 meczach
notował 41 procentową skuteczność w
rzutach za trzy punkty! Zdobywał
średnio 13 pkt. w meczu, miał 3
Burneika kończył w USA uniwer
zbiórki i 1 asystę.
sytet Hawaii.
Treningów nie wznowi jeszcze Łukasz
Jagoda. Okazuje się, że jego kontuzja jest poważniejsza, niż się spodziewano i za
wodnik może pauzować do końca stycznia. Czy w takim razie jest sens, by nadal
miał umowę z Energą Czarnymi?
- Wszystkie sprawy związane z jego kontraktem wyjaśniać będziemy między 5,
a 10 stycznia - mówi Andrzej Twardowski, prezes Energi Czarnych Słupsk.
Jutro słupszczanie w spotkaniu Pucharu Ligi zagrają w Stargardzie Szczecińskm
z tamtejsza Spójnią. Początek meczu o godz. 18.
(res)

::
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Dudek najbogatszym sportowcem Polski w 2005 roku

Sport i złotówki

Hanks w AZS Gaz Ziemny
AZS Gaz Ziemny Koszalin podpisał dziesięciodniowy
kontrakt z amerykańskim centrem Charlsem Hanksem.
Mierzy on 204 cm i gra na pozycjach 4-5. Sprawdzany bę
dzie w najbliższych spotkaniach. Pierwszym z nich będzie
zaległy mecz z 13. kolejki, w którym koszalinianie zmierzą
się we Wrocławiu z Erą Śląskiem (5 stycznia). Natomiast
w sobotę rozpocznie się już runda rewanżowa sezonu za
sadniczego i wtedy AZS Gaz Ziemny zagra w Zgorzelcu.
Mecze Pucharu Ligi koszalinianie rozegrają z Kotwicą Koło
brzeg, 10 stycznia u siebie i 11 stycznia - na wyjeździe.

Jerzy Dudę
bia tyłe, że
dzie musiał3
górnikiem,
pochodzi p
takiej rodzin
(suw)

Jerzy Dudek drugi raz z rzędu został najbogatszym sportowcem

Sportowcy wyróżnieni

Nagrody od burmistrza
Cztery osoby związane ze
sławieńskim sportem, otrzymały od
Mirosława Bugajskiego, burmistrza
miasta, nagrody w dziedzinie kultury
fizycznej za 2005 rok.
Otrzymali je: Krzysztof Michalik
(trener UKS OSiR Badminton

Sławno), Janusz Studziński (trener
MKS Sława Termeksu Sławno),
Marek Mejsner (trener MKS Sła
wa Termex) oraz Jarosław Buczkiewicz (prezes MKS Sława Ter
mex) .
(mars)

Na zdjęciu: od lewej - Janusz Studziński, Jarosław Buczkiewicz, Miro
sław Bugajski, Miarek Mejsner i Krzysztof Michalik.
PROMOCJA

mxam 4,

w Polsce. Bramkarz Liverpoolu zarobił w 2005 roku 13,5 miliona złotych.
Zarobione pieniądze pocho
dzą z pensji, premii, wpływów
z reklam i meczów reprezenta
cji.
- W minionym roku nie szala
łem z wydatkami. Mam to co
chciałem. Syn miał komunię
i z żoną kupiliśmy mu grę
playstation. To inwestycja, którą
najmilej wspominam... - śmiał
się po opublikowaniu listy „100
najbogatszych sportowców w
Polsce“ bramkarz.
Drugie miejsce zajął pięściarz Da
riusz Michalczewski, on zarobił 12
milionów złotych. Trzecią pozycję
wywalczył kicker Oakland Raiders
Sebastian Janikowski. Zgromadził
7 min 140 tysięcy złotych. Kolejne
dwie pozycje zajmują piłkarz Jacek
Bąk, grający w Al-Rayyan (Katar)

- 6 min 306 tys. złotych, piątą loka
tę ma center Cezary Trybański, wy

stępujący w Tulsa 66ers (USA) - 4
min 480 tysięcy złotych.
(PAP)

POMORZANIE
Ze sportowców z Pomorza Środkowego na dziewiętnastej pozycji
jest Sebastian Mila (pochodzący z Koszalina - na zdjęciu), zarobił 2
miliony 673 tysięcy złotych. Pięćdziesiąty ósmy jest Paweł Kryszałowicz (Słupsk) - 900 tysięcy złotych,
^
osiemdziesiąty pierwszy jest Tomasz
Iwan (Ustka) - 550

Sportowiec
Trener
Imię i nazwisko, adres głosującego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 2908.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz 883.

podpis

Zespoły występujące w Kosza
lińskiej Amatorskiej Lidze Ha
lowej Piłki Nożnej dokończyły
rywalizację w II turnieju.
Po dokończeniu zmagań w gru
pach F i G, szesnaście najlep
szych drużyn, spośród 28, które
wzięły udział w turnieju, przy
stąpiło do fazy pucharowej.
Tym razem najlepszym zespo
łem okazała się drużyna Arkadii-Północ, która po zaciętym
spotkaniu pokonała w finale
Stanfex 2:1. Trzecia lokata przy
padła drużynie TEPRO, nato
miast czwartą pozycją musieli
się zadowolić zawodnicy Bud-Projektu.
Najlepszym bramkarzem tur
nieju został wybrany Piotr Stępnik z Arkadii-Północ, natomiast
za najlepszego piłkarza uznano
Kubę Ślusarza ze Stanfexu, dla
którego był to ostatni, poże
gnalny turniej w barwach tego
zespołu, bo wyjeżdża z kraju.
Większość spotkań w fazie pu
charowej była bardzo zacięta
i wyrównana, stąd też często
dopiero rzuty karne decydowały
0 rozstrzygnięciu w meczu
1 awansie jednego z zespołów
do kolejnej fazy rozgrywek.
Najciekawszym i najbardziej
dramatycznym meczem tego
turnieju było spotkanie
w ćwierćfinale, pomiędzy Sztor
mem i Stanfexem. Sztorm pro
wadził już 2:0, ale ostatecznie
musiał uznać wyższość Stanfe
xu, który strzelił później trzy
bramki, nie tracąc już żadnej.
Kolejny turniej zaplanowany
jest w niedzielę,8 stycznia. Ze
branie organizacyjne dotyczące
tej imprezy odbędzie się w naj
bliższą środę 4 stycznia o godzi
nie 19 w obiektach „Gwardii”
przy ulicy Fałata 34 w Koszali
nie.
Wyniki - eliminacje
Grupa F: Stanfex - Absolwent
4:0, Rugby - Bud-Projekt 1:3,
Stanfex - Rugby 4:0, Absolwent
- Bud-Projekt 1:2, Bud-Projekt
- Stanfex 2:1, Absolwent Rugby 1:0.
1. Bud Projekt
2.Stanfex
3. Absolwent
4. Rugby

3
3
3
3

9
6
3
0

7-3
9-2
2-6
1-8

Faza pucharowa
SKOKI NARCIARSKIE. Małysz wraca do domu

RAJD DAKAR

Turniej Dwóch Skoczni

KUPON KONKURSOWY

Region

Liga amatorów

Grupa G: Złomostal - Bonin
1:1, Monte Cassino - Sobczak
2:1, Złomostal - Monte Cassi
no 2:0, Bonin - Sobczak 1:0,
Sobczak - Złomostal 1:2, Bonin
- Monte Cassino 2:5.
1.Złomostal
3
7
5-2
3 6
2,Monte Cassino
7-5
3 4
4-6
3.Bonin
3
2-5
0
4,Sobczak

Sainz prowadzi

rr 1®

KOSZALIN

Hiszpan Carlos Sainz jadący samo
chodem VW Race- Touareg wygrał
drugi etap Rajdu Dakar i umocnił się
na prowadzeniu w klasyfikacji.
Krzysztof Hołowczyc (Nissan Pick
up) uzyskał na drugim etapie 11.
czas, a w klasyfikacji generalnej jest
13.
Hołowczyc bliski był uplasowania się
w czołowej dziesiątce etapu.
- Przydają się doświadczenia z raj
dów, choć oczywiście kiedy jedzie się
bez opisu, trudno rozwinąć maksy
malną prędkość - mówił po odcinku.
Motocykliści Orlen Taem uplasowali
się na dalszych pozycjach - Jacek
Czachor zajął 42. miejsce (strata
11.12 min), a startujący ze specjalnym
opatrunkiem na kontuzjowanej ręce
Marek Dąbrowski (obaj KTM) był
143. (strata 27 min). Po dwóch eta
pach polscy motocykliści zajmują od
powiednio 41. i 162. miejsce. (PAP)

Adam Małysz oraz Marcin Ba
chleda zostali wycofani z 54. Tur
nieju Czterech Skoczni. Zdecydo
wali o tym trenerzy polskich
skoczków narciarskich Heinz Kuttin i Łukasz Kruczek.

>

h

Jak powiedział Kruczek, powo
dem wycofania naszych skoczków
są niezadowalające wyniki oraz
potrzeba znalezienia innych, bar
dziej efektywnych metod w ich
przygotowaniu do zawodów.
Za niewiele ponad miesiąc mają
oni wystartować w igrzyskach
olimpijskich w Turynie.
Dotychczas odbyły się dwa konkursy
54. Turnieju Czterech Skoczni.
W Oberstdorfie Małysz zajął 13. lo
katę, a w Garmisch-Partenkirchen
był 21. W miejsce Małysza i Bachle
dy do kadry zostali powołani Stefan
Hula i Rafał Śliż.
(PAP)

Adam Małysz wypada w tym sezonie coraz słabiej.

1/16 finału: Arkadia-Północ - Miel
no 3:0, Rokosowo - Sano 0:1,
Na Skarpie - Monte Cassino 1:3,
TKKF - Bud-Projekt 0:5, Złomostal
- Gwint Met 0:1, TEPRO - Grom
1:1 - rzuty karne 3:1, Vera-Plast Sztorm 1:4, Stanfex - N. M. C 1:1 rzuty karne 3:2; ćwierćfinały: Arka
dia-Północ - Sano 1:1 - rzuty karne
3:1, Monte Cassino - Bud-Projekt
0:0 - rzuty karne 2:3, Gwint Met TEPRO 0:0 - rzuty karne 0:1,
Sztorm - Stanfex 2:3; półfinały: Ar
kadia-Północ - Bud-Projekt
0:0
- rzuty karne 2:1, Stanfex - TEPRO
1:0; mecz o 3 miejsce: TEPRO Bud-Projekt 3:0; finał: Arkadia-Pół
noc-Stanfex 2:1.
Czołówka klasyfikacji generalnej
po dwóch turniejach: 1. Stanfex 52 pkt, 2-3. Złomostal i Arkadia-Północ - po 44,4. TEPRO - 42,5.
Sano - 34,6. Sztorm - 32, 7.
Na Skarpie - 29, 8. Monte Cassino
- 27,9. Bud-Projekt - 21,10. N. M.
C-20.
(suw)

Kolejna zakładka!) stycznia ’06
W regionie
Artur Robak' ■
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Uwagi i reklamacje dotyczące

PORADA DNIA

Chcesz zaprosić naszych Czytelników
na spektakl, wystawę, koncert?

prenumeraty

^ Ewa Ostrowska,

Zadzwoń!

wielki mistrz jogi

przyjmuje w godz. 8-15

Katarzyna Krupka

Anna Kozoń

094 347 35 58

tel. 059 848 81 24

TELEFONY ALARMOWE

H

TELEFONY
INTERWENCYJNE

LĘBORK - 059 862-11-81
MIASTKO - 059 857-28-91
Pogotowie Wodno-Kanalizacyj
ne:
BYTÓW - 059 822-22-03
CZŁUCHÓW - 059 834-25-08
LĘBORK - 059 862-14-73
ŁEBA-059 866-18-36
MIASTKO - 059 857-24-69

POMOC DROGOWA

822-27-28
CZŁUCHÓW - 059 834-14-12
LĘBORK-059 862-17-87

INFORMACJA

POGOTOWIE
WETERYNARYJNE
BYTÓW - 059 822-22-70
LĘBORK - 059 862-19-63
MIASTKO - 059 857-29-53
USTKA-059 814-42-93

Kantor MIAMI „Galeria Podko
wa”
ul. Starzyńskiego, Słupsk, tel.
059 841-70-31:
Skup
Sprzedaż
USD
3,16
3,34
EURO
3,77
3,95
GBP
5,48
5,65
CHF
2,40
2,50

J PORADNICTWO $

SŁUPSK - 981; 059 844-04-31;
059 842-79-40; 059 842-44-40;
059 811-91-50; 059 847-18-88
BYTÓW - 059 822-40-32; 059

0£

Kolejowa - 94-36
Celna - 0-300-900-012
AIDS - 0-801-225-001
PKS - SŁUPSK - 059 842-4256, BYTÓW - 059 822-22-38,
CZŁUCHÓW - 059 834-22-13,
LĘBORK - 059 862-19-72

KURSY WALUT SUj

Pogotowie Ciepłownicze:
BYTÓW - 059 822-66-44
CZŁUCHÓW - 059 843-27-50

14

-Jeśli jesteśmy już zmęczeni, a w domu ma
my przed sobą jeszcze wiele obowiązków, polecam proste ćwi
czenie. Należy usiąść na piętach, pochylić się, położyć czoło
na podłodze i mocno wyciągnąć ręce do przodu. Pozostać tak
trzy minuty. Dzięki temu zregenerujemy mózg i odzyskamy siły.

Zgłoszenia przyjmuje:

pod numerem

Centrum Alarmowe-112
Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Straż Miejska - 986
Pogotowie Ratunkowe - 999
Pogotowie Energetyczne - 991;
059 841-61-14
Pogotowie Gazownicze - 992
Pogotowie Ciepłownicze - 993
Pogotowie Wodno-Kanalizacyj
ne - 994
Numer interwencyjny Wojewody
Pomorskiego - 9287

£

Biuro numerów - 118913
Paszportowa - 059 846-84-85

-

SŁUPSK: Dla ofiar przemocy
„TAMA” - tel. 059 841-40-46,
al. Sienkiewicza 7 (II p.), poniedziałek-piątek w godz. 16-20,
soboty 10-14
Dla kobiet z problemami tel.
zaufania - 059 842-03-00,
we wtorki godz. 9.30-12.30 i śro
dy w godz. 15.30-17.30
Pomagamy sobie - policyj
na infolinia - 0 800-310-091
Alkoholowy tel. zaufania 059 842-42-78 we wtorki godz.
16-20

Anonimowy Przyjaciel - 059
841- 19-99, czynny w poniedział
ki, wtorki i czwartki w godz. 1619
Alkoholowy tel. zaufania Kro
kus - 059 841-46-05 w godz.
17-22
Narkotykowy telefon zaufania
- 059 840-22-58 wew. 32, poniedz. w godz. 16-18; wtorek
godz, 11-13; środa godz. 16-20;
czwartek 16-18; piątek godz. 1113
Towarzystwo Zapobiegania
Narkomanii, al. Sienkiewicza 7,
tel. 059 840-14-60 - poniedzia
łek w godz. 10-19, wtorek godz.
10-15, środa 10-19.30, czwartek
10-15, piątek godz. 10-15
Poradnia Uzależnienia od Al
koholu i Współuzależnienia,
al. Wojska Polskiego 50, tel. 059
842- 42-78; 059 842-30-33 - poniedz.-wtorek godz. 8-15; środa
i czwartek godz. 12-15.30; pią
tek 8-15
Punkt konsultacyjny Fundacji
Fenix dla osób z problemem
narkomanii w rodzinie, al.
Sienkiewicza 7, I piętro, tel. 059
842-70-80 - poniedz.-piątek
w godz. 16-19

REKREACJA
SŁUPSK: Ośrodek Sportu
i Rekreacji, ul. Szczecińska 99,
tel. 059 843-40-16 lub 17 - pły
walnia czynna codz. w godz 622
LĘBORK: Centrum Sportu
i Rekreacji, ul. Olimpijczyków

CO? GDZIE? KIEDY?

informator

KUL ü RA Lny
Betlejem w Nowym

- i] Y

na podstawie prozy Charlesa Bukow
skiego, której bohaterem jest Hank
Chinaski, alter ego pisarza. To opo
wieść o facecie, jakim chciałby być
każdy mężczyzna. Niepokornym,
przystojnym, błyskotliwym, uwielbia
nym przez kobiety i mającym szczę
ście w hazardzie. Bilety w cenie 10 zł
do kupienia przed seansami, które
rozpoczynają się o godz. 18.
(lir)

i
Gdzie: Słupsk
Kiedy: czwartek-niedziela,
5-8 stycznia
W Nowym Teatrze ponownie pięk
ny, rozśpiewany i roztańczony spek
takl - „Betlejem polskie” Lucjana Ry
dla. Wspaniała polska szopka dostar
cza nie tylko bożonarodzeniowych,
ale również patriotycznych emocji,
bowiem Rydel angażując wiele posta
ci z historii Polski uczynił z „Betlejem
polskiego” wspaniały fresk narodowy.
Ponieważ w scenografii wykorzysta
no motywy kaszubskie, odnosi się
wrażenie, że Jezus urodził się nie tyl
ko w Betlejem, ale również na Kaszu
bach. W spektaklu brzmi ponad 20
bogato zaaranżowanych kolęd i pa
storałek. Przedstawienie w Nowym
Teatrze od czwartku do niedzieli
0 godz. 19.13. Bilety w cenie 20, 15,
1 12 złotych w kasie Nowego Teatru
czynnej od poniedziałku do soboty
w godz. 11-17 i na dwie godziny
przed spektaklem.
(lir)

Gdzie: Słupsk
Kiedy: czwartek-sobota,
5-7 stycznia
„Factotum” to pierwsza tegorocz
na propozycja kina Rejs w Młodzieżo
wym Centrum Kultury. Film powstał

Wtorek, 3 styczeń 2006 r

slupsk@glos-pomorza.pl

Niewinna
propozycja

Gdzie: Słupsk
Kiedy: sobota i niedziela,
7 i 8 stycznia
W Nowym Teatrze w weekend
„Niebezpieczne zabawy” autorska
sztuka Jana Machulskiego - znako
mity aktor sztukę napisał, wyreżyse
rował i w niej gra.
Nocą do pewnego domu puka
znany aktor, któremu zepsuł się sa
mochód. Otwiera mu młoda kobieta.
Jej starszego o wiele lat męża nie ma
w domu. Pomiędzy młodymi zaczy
na toczyć się subtelna gra... Gdy mąż
wraca do domu, składa aktorowi wy
dawałoby się niewinną propozycję.
W spektaklu obok Jana Machulskie
go występują Marcel Wiercichowski
i Marta Turkowska. Bilety w cenie 18,
14 i 10 zł można kupić w kasie Nowe
go Teatru czynnej do soboty w godz.
11-17 oraz na dwie godziny
przed spektaklami, które na małej
scenie rozpoczynają się o godz.
19.13.
(lir)

Przyznam ci się...
w
konkursie
na
studenckie
wspomnienia ro- y?*3* ''jw
dziców zaprasza
Stowarzyszenie Absolwentów
i Pracowników Pomorskiej Aka
demii Peagogicznej. W konkur
sie mogą wziąć udział gimnazja
liści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, których rodzice
ukończyli PAP, Wyższą Szkołę
Pedagogiczną oraz Studium Na
uczycielskie.
Konkurs
odbędzie
się
w dwóch kategoriach. Prace
w konkursie literackim powinny
mieć powyżej dwóch stron stan
dardowego maszynopisu - ręko
pisy nie będą rozpatrywane.
Utwór musi być oryginalny i ni
gdzie wcześniej nie publikowany
w całości. Prace należy przesłać
w postaci wydruku komputero
wego lub maszynopisu.
W projekcie multimedialnym
technika prac jest dowolna, np.
plakat, wywiad, słuchowisko,
plansza, album, film, prezenta
cja Power Point itp. Każdy autor
może przesłać do pięciu prac.
Każda praca biorąca udział
w obu konkursach powinna zawie
rać: nazwę konkursu, imię, nazwi
sko i wiek autora, tytuł pracy, adres
szkoły, której uczniem jest autor, ad
res e-mail (jeśli go posiada) oraz
imię i nazwisko opiekuna plastycz
nego. Termin składania prac mija 28
lutego 2006 roku. Należy je przesy
łać pod adresem: adres Stowarzy
szenie Absolwentów i Pracowników
PAP, ul. Arciszewskiego 22 a, 76200 Słupsk. Uroczyste zakończenie
konkursu, wręczenie nagród odbę
dzie się 25 maja 2006 roku.
Więcej informacji na stronie
internetowej www.pap.edu.pl lub
pod nr tel. (059) 840 54 16 wew.
416.

(lir)

31, tel. 059 862-71-77 - pływal
nia czynna codz. w godz. 6-22
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USŁUGI MEDYCZNE
SŁUPSK: Prywatne Pogotowie
Stomatologiczne - lekarz Kali
na Kwiatkowska - czynne w godz.
22 - 02, ul. Sołdka 2, tel. 059 84356-75
NZOZ Lekarz Domowy, ul. Kołłą
taja 31, tel. 059 840-35-50 (budy
nek Poczty Głównej) - całodobo
wa; Przychodnia Lekarska, ul.
Chełmońskiego 3, tel. 059 845-6160 - czynna w godz. 8-19
NZOZ Klinika SALUS, ul. Zielo
na 8, tel. 059 840-19-40; 059 84019-41 czynna w godz. 7-19; Przy
chodnie POZ: ul. Młyńska 1a, tel.
059 841-37-63 w godz. 8-19;
ul. Mochnackiego 19, tel. 059 84826-66; 059 845-69-99
LĘBORK: Franciszkańska Sta
cja Opieki Caritas Hospicjum
Domowe, ul. Basztowa 8, tel. 059
863-31-58 czynne od poniedziałku
do piątku w godz. 8-14

USŁUGI RÓŻNE
SŁUPSK: Biuro Ubezpieczeń OC tanio! Agencja SKOK - po
życzki, Andersa 10, 059 845-4162.
Przyjmujemy
ogłoszenia
do „Głosu Pomorza” i „Głosu
Szczecińskiego”
Hotel dla psów (całodobowy)
Słupsk, ul. Paderewskiego, tel.
059 842-84-14; 059 840-02-21, 0603-070-170

PIZZA NA TEL
Bar Pod Kasztanem, ul. Wojska
Polskiego 52, tel. 059 842-70-46
(dowóz Słupsk i okolice w godz.
10-22)
Pizzeria VEGAS, ul. Grottgera 22,
tel. 059 844-14-43 (dowóz Słupsk,
w godz. 10-21.30)
POCZTA
SŁUPSK: ul. Kołłątaja 31 (całą do
bę) tel. 059 841-30-45; 059 84252-47

DYŻURY APTEK
SŁUPSK: „Ratuszowa”, ul. Tuwi
ma 4, tel. 059 842-49-57; „Przy Pla
cu
Dąbrowskiego”,
(wejście
od ul. Przemysłowej) otwarta co
dziennie 8-22, tel. 059 840-30-22
(bezpłatny dowóz leków do domu);
„Vitae”, w Kauflandzie - czynna co
dziennie w godz. 8-22, tel. 059 84021-31
BYTÓW: „Rodzinna”, ul. Lęborska
13, tel. 059 822-72-02
CZŁUCHÓW: „Zamkowa”, ul. Kró
lewska 2, tel. 059 834-32-58
LĘBORK:
„Przy
Browarze”,
ul. Wolności, tel. 059 862-27-66
ŁEBA: „Słowińska”, ul. Kościusz
ki, tel. 059 866-13-65
MIASTKO: „Vitae”, ul. Dworcowa 4
b, tel. 059 857-32-69
USTKA: „Panaceum 013”, ul. Ko
pernika 18, tel. 814-43-67
WICKO: „Pod Agawą”, tel. 059
861-11-14

WYSTAWY
SŁUPSK:
Muzeum
Pomorza
Środkowego - Zamek Książąt Po
morskich, ul. Dominikańska 5-9:
wtorek, nieczynne; Herbaciarnia
w Spichlerzu, czynna godz. 10.3021: Muzealne spotkania z fotografią;
Galeria Kameralna, ul. Partyzan
tów 31 a: czynna w godz. 8-16, sob.niedz. w godz. 10-18: Nie ma rzeczy
zupełnych Aleksandra Went & Alicja
Karska; Baszta Czarownic, ul. F.
Nullo 8, czynna w godz. 10-17: Nie
wygodnie, kurator: Jacek Kołodziej
ski
BYTÓW: Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, tel. 059 822-26-23
w godz. 10-16: Kultura material
na Kaszubów Bytowskich; Sztuka
sakralna; Portrety Gryfitów Książąt
Pomorskich; Dawna broń i uzbroje
nie i historia zamku. Wieża po ko
ściele św. Katarzyny: Pradzieje Zie
mi Bytowskiej - archeologicz
na opowieść o przeszłości. Historia
nowożytna miasta. Wystawy czaso
we: Zobaczyć Łącko - miniatury
graficzne i exlibrisy
CZŁUCHÓW: Muzeum Regionalne,
tel. 059 834-25-86, czynne w godz.
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Prognozy Pogody
„Calvus".
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PROGNOZA DLA REGIONU

Na Pomorzu pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami na wy
brzeżu środkowym. Na pojezierzach możliwy słaby śnieg
z deszczem, miejscami pojawią się gęste mgły, skutecznie
ograniczające widoczność. Na termometrach do 2°C. Wiatr
słaby z płn. Ciśnienie rośnie. Biomet obojętny. W nocy mgły
i niewiele opadów, rano około -1°C. Na drogach ślisko.
Od piątku więcej przejaśnień i większy mróz, pogodę zacznie
kształtować mroźny, rosyjski wyż.

Wschód słońca o 8.10,
zachód o 15.39.
Dzień będzie trwał 7 godz.
i 27 minut.
PRZYSŁOWIE NA DZIŚ

W styczniu leje,
źle się dzieje.
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KARTKA Z KALENDARZA
To ludzie bystrzy i przedsiębiorczy - dążą do panowania
nad innymi. Ożywiają ich gorączkowe pragnienia zdobycia
kariery, wzniesienia się towarzyskiego i umysłowego,
przy czym pragną w różny sposób osiągnąć panowanie
nad innymi i zdobyć jak największy autorytet.

3>01 ■
2006 r.
Imieniny obchodzą.

Genowefa
Jest skrupulatna, pracowita, o dużej kulturze osobistej. Lubi po
znawać tajemnice życia, dlatego wiele czyta i studiuje. Ma wie
le energii i temperamentu, ale często popada w melancholię.
10-16: Kultura materialna Ziemi
Człuchowskiej; Pradzieje; Rzemio
sło artystyczne XV-XIX wieku;
Z dziejów miasta i zamku. Park człuchowski „cztery pory roku” Stanisła
wa Sierant
LĘBORK. Muzeum czynne w godz.
10-16: Lębork w zabytkach i doku
mentach (Lębork na starej fotogra
fii); Alfred Lubocki - prace ludowe;
Odkrywanie przeszłości; Checz ka
szubska; Gabinet Paula Nipkowa
(twórca telewizji); Białogarda i Lę
bork - wczesne średniowiecze; Od
krywanie przeszłości; Galeria Stro
me Schody: Od dyliżansu do e-maila - Stulecie Poczty w Lęborku
KLUKI: Muzeum Wsi Słowińskiej,
tel. 846-30-20 w godz. 9-15: Pre
zentacja architektury i kultury mate
rialnej Słowińców
SMOŁDZINO: Muzeum Przyrodni
cze Słowińskiego Parku Narodowe
go, tel. 811-73-68 czynne poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30 w so
botę
i
niedzielę
czynne
po uprzednim uzgodnieniu telefo
nicznym
USTKA: Bałtycka Galeria Sztuki,
ul. Zaruskiego 1a, czynna w godz.
10-17: Księżycowi podróżni - Jacek
Dłużewski

KINA
SŁUPSK: MILENIUM tel. 842-5191: King Kong, godz. 16.30 i 20;
Harry Potter - czara ognia, godz. 17
BYTÓW: ALBATROS - Komornik,
godz. 18

USŁUGI POGRZEBOWE
SŁUPSK: „KALLA”, ul. Armii Kra
jowej 15, tel. 842-81-96; 0-601-928-

Danuta

600, Halina i Krzysztof Banacho
wie
„HADES”, ul. Kopernika 15, całodo
bowo: tel. 842-98-91, 0-601-663796. Przewóz i przechowanie bez
płatne
„ZIELEŃ”, tel. 841-13-15, (całodo
bowe) tel. 0-502-525-005
„HERMES”, ul. Obrońców Wybrze
ża 1, (całodobowo) tel. 842-84-95;
0-604-434-441.
„EDEN”, ul. Armii Krajowej 9 (cało
dobowo), 059/8-400-760; 0-509858-313, przewóz gratis!
:0 wszelkich zmianach prosimy in
formować: tel. 848-81-00; teresa.bobowska@glos-pomorza.pl.
(teb)
Wiadomości o każ
dej pełnej godzinie
^
od godz. 5 do polnocy. Skrót wiadomo- l
J
ści 6.30-15.30. 6-9
'Ązćff
Studio Bałtyk. 9-12
Studio Kontakt. 12-13 Gra muzy
ka. 13-16 Popołudnie z Nami.
16-18 Radio reporterów. 19-21
Muzyczne Randez Vous. 21-22
Muzyka koneserów.

TELEWIZJA
SŁUPSK
03.1. 2006r. - wtorek:
Dziś w programie:
Obserwator - lokalny serwis infor
macyjny i prognoza pogody
Studio Sport - magazyn sportowy;
podsumowanie roku 2005
VECTRAMEDIA - ogólnopolski blok

programowy

głos Pomorza

za tydzień

Wtorek,
3 stycznia 2006

»Sprawdzimy, co robią nasi debiutanci
■ Oferty pracy z regionu, kraju i Europy

Jak założyć firmę w Grecji

Nie jest to wcale trudne, chociaż - prawie tak jak
u nas - wymaga to trochę zachodu. Zanim jednak
zdecydują się Państwo na Grecję, radzimy koniecz
nie zapoznać się ż garścią informacji wstępnych
na ten temat. Warto też zapamiętać adres Hellenie
Center for Investment, która pomaga przedsiębior
com startującym na rynku greckim.
STR. 14

Specjalnie dla kobiet

FOT. RADEK KOLEŚNIK

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie
przygotował program do blisko 50 kobiet mających
35 i więcej lat. Będą przez prawie rok uczyć się teo
retycznie i praktycznie nowych zawodów. Przedsię
biorcze - będą mogły z pomocą ekspertów założyć
i prowadzić własne firmy. Nowością w tym progra
mie będzie to, że zakwalifikowane doń kobiety dosta
ną nie tylko dodatek szkoleniowy, ale i pomoc
w opiece nad dziećmi, ubezpieczenie i wikt.
STR. 14

Nie pozwalaj sobie, szefie!
Tym razem w naszym raporcie zajmujemy się pro
blemem molestowania seksualnego w pracy - zjawi
ska, które w Polsce jest mało znane (nie zostało na
wet oficjalnie zdefiniowane; nikt też nie prowadzi
statystyki tego typu przestępstw). Wydawałoby się
zatem, że go nie ma. Ale to nieprawda. Pracownice
nagabywane przez swoich przełożonych cierpią
w milczeniu. Godzą się na niewybredne żarty i obściskiwanie, bo po prostu boją się zwolnienia z pracy.

Komiksy o...
bezrobociu

STR. 15

Zanim wyjedziesz do pracy
Ucz się

Do 20 stycznia w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Kościuszki 24
można oglądać prace zwycięzców konkursu na komiks promujący aktyw
ność mieszkańców wsi. Zorganizowała go Fundacja Wspomagania Wsi,
która od lat stara się wszelkimi metodami walczyć z bezrobociem na wsi.
W tym roku wymyśliła konkurs na komiks, który z jednej strony miał
pokazywać udane przykłady przedsiębiorczości na wsi, z drugiej
- dzięki formie - trafić do tych młodych ludzi, którzy po „normalną”
książkę sięgają z rzadka albo wcale. Zorganizowana po konkursie wystawa
wędruje teraz po całej Polsce.

angielskiego
z „Głosem Pomorza"
POSZUKIWANIE PRACA
I USTALANIE WARUNKÓW
ZATRUDNIENIA cz. I

SZKOŁA
F

P

JĘZYKÓW
OBCYCH

O 507 520 400
059 840 3195
www.afternoon.pl
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- I'm looking for a job. /ajm hiking for e dżob/ Szukam pracy.
' I want a...,................... .job. /aj uont e....................dżob/ Chciałbym podjąć
....................................... pracę.
temporary/temporeri/ tymczasową
permanent /permanent/ stałą
An employment agency sent me here. /en ymplojment ejdżensi sent mi hir/
Przysłała mnie tu agencja zatrudnienia.
- Mr Brown sent me here. /Myster Braun sent mi hir/ Przychodzę z polecenia

pana Browna.
- Are you looking for someone to work as a builder? /ar ju luking for samuan tu
uerk cs e bildet/ Czy szukają Państwo kogoś do pracy na stanowisku robotnika

budowlanego?
- Hello, I’m calling about a job offer I found in yesterday's /helou ajm koling
ebaut e dżob ofer aj faund yn jesterdejz......../Dzwonię w sprawie oferty którą
znalazłem we wczorajszym.......................................... /tu podajemy nazwę gazety/
- Is it still available? /yz yt stil eweilybl/ Czy jest to nadal aktualne?

ZYSK!

* is this a work during the day /at night /yz dys uerk djuring dy dej at najt/

40 % taniej niż w kiosku,
z dostawą do domu

płacisz tylko

19 zł

Szczegółowe informacje pod bezpłatnym
numerem telefonu:

Czy to jest praca w ciągu dnia / nocna.
-What are the working hours? /uot ar dy uerking aauers/ Jakie są godziny pracy?

Zamów prenumeratę
„Głosu Pomorza”
w urzędzie pocztowym
lub u swojego listonosza.

0800 20 35 35.

- How long am I employed for? /hau long cm aj ymplojd for/ Na jak długo
jestem zatrudniony?
- Do you pay by work or hour? /du ju pej baj uerk or aauer/ Czy jest to praca w

systemie akordowym czy zmianowym?
- What salary / wage do you offer? /uot selery uejdź du ju ofer/ Jaką pensję /

zarobek Państwo oferujecie?
salary - ustalona kwota, wypłacana miesięcznie, dotyczy szczególnie pracowników
umysłowych

Pani Dorota prenumeruje
«Głos Pomorza ” od 4 lat

wage - wynagrodzenie wypłacane najczęściej tygodniowo, dotyczy głównie
pracowników fizycznych
>olska transkrypcja fonetyczna tylko w przybliżeniu odpowiada wymowie angielskiej.
889505SLSB„A

głos Pomorza

RYNEK PRACY
;
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Nowa akcja MOPS

Zakładamy firmę
w Grecji
Grecja to nie tylko statki. Od lat kraj ten kupuje w Polsce mnóstwo towarów. A to oznacza, że polskie
firmy z powodzeniem mogą spróbować swoich sił w bezpośrednim starciu z greckimi przedsiębiorcami.
Gospodarka tego południowoeu
ropejskiego kraju rozwija się szyb
ciej niż przeciętny członek Unii Eu
ropejskiej, bowiem Grekom udało
się ściągnąć wielu zagranicznych
inwestorów i bardzo dobrze spożyt
kować pieniądze płynące z Brukse
li. Dodatkowo niezwykle ważnym
czynnikiem pobudzającym rozwój
gospodarki była organizacja letnich
igrzysk olimpijskich w 2004 roku
w Atenach.

do których przynależność jest obo
wiązkowa,
► zaświadczenie o przynależ
ności do odpowiedniej izby i prawie
używania danej nazwy,
► podanie złożone w Rejestrze
Izby,
► kopia poświadczenia właści
wego miejscowo urzędu podatko
wego o rozpoczęciu działalności,
► kopia dowodu osobistego lub
paszportu,
► znaczek skarbowy, którego
wartość uzależniona jest od wiel
kości miasta, w którym będziemy
prowadzić działalność.
Specyficzną formą niezależnej
działalności gospodarczej jest
handel obnośny. By go prowadzić,
konieczne jest zezwolenie na han
del obnośny od władz wojewódz
kich. Handlować wolno tylko
na obszarze danego województwa
(za wyjątkiem towarów pozyski
wanych z morza, np. ryby lub pro
duktów rolniczych, których sprze
daż może odbywać się na terenie
całej Grecji).

Sprzedajemy maszyny
i talerze
W strukturze gospodarki domi
nują usługi, a dokładniej związany
z turystyką wynajem i obrót nie
ruchomościami, handel, usługi ho
telarskie i gastronomiczne oraz
transport i komunikacja. Polacy
sprzedają do Grecji duże ilości ma
szyn, wyrobów hutniczych, opon,
mebli, jachtów i lodzi, zestawów
stołowych z porcelany i naczyń ku
chennych, wyrobów papierniczych
i drzewnych.
Swoich sił w tych dziedzinach
mogą bez przeszkód spróbować też
na miejscu. Muszą jednak pamię
tać, że cudzoziemcy mogą prowa
dzić działalność gospodarczą na te
renie Grecji po otrzymaniu
od właściwych władz stosownego
zezwolenia na jej prowadzenie.
Zakres działalności gospodar
czej jest dowolny, za wyjątkiem
niektórych obszarów, uznanych

■"/u'm.m«
Związek Izb Greckich
www.uhcci.gr,www.e-boss.gr
Ateńska Izba Przemysłowo
- Handlowa
www.acci.gr
Salonicka Izba Przemysłowo
- Handlowa
www.ebeth.gr
Federacja Przedsiębiorców
Greckich
www.fgi.org.gr

za ważne pod względem publicz
nym, w których wymagane jest po
siadanie koncesji bądź licencji (m.
in. eksploatacja złóż publicznych,
telekomunikacja i poczta, zarzą
dzanie portami, obrót bronią, pro
wadzenie punktów gier losowych).
Informację o zezwoleniach, nie
zbędnych dokumentach, opłatach
itp. można znaleźć na stronie in
ternetowej greckiego Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych (www. kep.
gov. gr/multilang/default, asp).
Najlepiej być doradca,
rzemieślnikiem i
Działalność gospodarczą w Gre
cji można prowadzić na zasadzie tak
zwanego samozatrudnienia, moż
na tu też założyć przedsiębiorstwo
zatrudniające pracowników. W ra
mach samozatrudnienia pracę moż
na podejmować w następujących za
wodach:

► rolnik i samodzielny pracownik
z innych sektorów gospodarki
(w szczególności - w sektorze usług),
► doradca (dotyczy to np.: praw
ników, lekarzy, architektów, rzeczo
znawców, nauczycieli prywatnych
szkół, ekonomistów, ekspertów po
datkowych i komputerowych oraz
innych specjalności, do wykonywa
nia których potrzebny jest dyplom
szkoły wyższej),
► handlowca, rzemieślnik.
W cenie są samodzielni pracow
nicy w przemyśle rozrywkowym.
Niezależnie jednak, czy zaczyna
my działalność iednoosobowa. czv

Tekst powstał na podstawie
materiałów dostępnych
na stronie wydziału ekono
miczno-handlowego
Ambasady RP w Grecji.

też w formie spółki - obowiązują nas
podobne procedury:
► zarejestrowanie firmy we wła
ściwym miejscowo urzędzie podat
kowym (D. 0. Y. - Wydział Reje
strów),
► zarejestrowanie w odpowied
niej izbie samorządu gospodarcze
go (jest to ustawowy obowiązek),
► zatwierdzenie ksiąg i danych
w urzędzie podatkowym.
Formalności sporo
W urzędach tych wymaga
na jest następująca dokumenta
cja:
► umowa najmu lub kupna nie
ruchomości, w której planowa
na działalność będzie prowadzo
na,
► zaświadczenie o zarejestro
waniu się przedsiębiorcy w kasie
ubezpieczeniowej lub innych,

Oni ci pomogą
W Grecji działa organizacja
Hellenie Center for Investment
(ELKE), która jest odpowiedni
kiem Polskiej Agencji Informa
cji i Inwestycji Zagranicznych.
Zadania tej organizacji są ana
logiczne do zadań PAIilZ: do
starczanie niezbędnych infor
macji zagranicznym firmom,
które chcą inwestować na rynku
greckim, udzielanie pomocy tym
firmom w kontaktach z sekto
rem publicznym itp. ELKE
działa jako „one stop shop”, peł
niąc rolę jedynego pośrednika
między zagranicznym inwesto
rem a lokalną i centralną ad
ministracją.
RAFAŁ NAGÓRSKI
rafal.nagorski@glos-pomorza.pl

Specjalnie
dla kobiet
Prawie 50 bezrobotnych
kobiet powyżej 35 lat ma
szansę zdobyć zawód
szwaczki lub założyć wła
sna firmę.
W przygotowanym przez
Miejski Ośrodek Pomocy Spo
łecznej w Koszalinie mogą wziąć
udział kobiety:
► bezrobotne od ponad dwóch
lat,
► które same pracy nie szu
kają,
► są zarejestrowane w Powia
towym Urzędzie Pracy w Kosza
linie,
► o niskich lub niepotrzeb
nych dziś kwalifikacjach zawo
dowych,
► korzystające ze świadczeń
MOPS.
Typowaniem uczestniczek
programu zajmą się pracownicy
socjalni koszalińskiego ośrodka
pomocy społecznej.
Na początek (w styczniu) wy
łonią wstępnie 100 kobiet. Spo
śród nich zostanie wybranych
48 pań, które - w zależności
od predyspozycji - zostaną skie
rowane na jeden z następują
cych kursów:
► administracyjno - biurowy,
► pracy w organizacjach po
zarządowych lub w charakterze
wolontariuszki,
► ABC przedsiębiorczości,
► w zawodzie szwaczki.
Każde szkolenie teoretyczne
wzbogacone będzie praktyką
w konkretnej firmie. Jeśli praco
dawcy spodoba się praktykant,
będzie mógł go po kursie u sie
bie zatrudnić.
Co istotne i rzadkie - koszalinianki biorące udział w pro
gramie otrzymają zwrot kosz
tów dojazdu na kurs. Ale nie
tylko. Dostawać będą również
dodatek szkoleniowy, zwrot
kosztów opieki nad dziećmi
i osobami od nich zależnymi,
ubezpieczenie i wikt.
Projekt będzie realizowany
do końca 2006 r.
(LL)
Program specjalny dla kobiet
przygotował MOPS wspólnie
z Przedsiębiorstwem Organizacji
Wdrożeń Aya w Koszalinie oraz
Koszalińskim Centrum Wspiera
nia Inicjatyw Społecznych. Koszt
jego przeprowadzenia pokrywa
ją: Europejski Fundusz Społecz
ny (448,4 tys. zł), Urząd Miejski
(41,3 tys. tys. zł).

tel. (094) 347-35-53

Pierwszy turniej młodych menedżerów w Koszalinie

Takie konkursy, to fajna rzecz
decyzji, analizy kosztów prowa
dzenia firmy i funkcjonowania
rynku. Nauczyliśmy się też praco
wać i podejmować decyzje w ze

cyzje podczas symulacji, kiedy ry
zykuje się tylko wirtualnymi pie
niędzmi. W rzeczywistości stres
decyzyjny byłby dużo większy.

spole, a dzięki tym symulacjom
w przyszłości będzie nam też ła
twiej uniknąć podstawowych błę

ROZMAWIAŁ: RAFAŁ WOLNY

dów w zarządzaniu.

W turnieju wzięły udział kilku

- Czy swoją zawodową przy
szłość wiążecie z zawodem
menedżera?
Marcin Zdzierak: - Zostało nam
jeszcze wprawdzie kilka lat nauki
i czasu na zastanawianie, ale je
śli się uda, to rzeczywiście planu
jemy zostać w przyszłości mene

tylko symulacja, która nie
uwzględnia niespodziewanych
zmian sytuacji rynkowej. Po

renu byłego województwa ko
szalińskiego. Zwyciężyli mło
dzi menedżerowie ze
Złocieńca, przed reprezenta

dżerami.
- Czy takie konkursy są do
brym sposobem na poznanie
zasad zarządzania firmą?

za tym tutaj prowadziliśmy firmę
tylko nieco ponad rok, a zarzą
dzanie w perspektywie wielolet
niej wymaga przygotowania odpo

cją ZS nr 1 w Koszalinie
1 szkołą z Gościna.
Szkoła zwycięzców otrzymała
zestaw komputerrowy z opro

Dawid Karcz: - Zdecydowanie.
Pozwalają nauczyć się podstaw
zarządzania czyli podejmowania

wiednich, długofalowych strategii.
Rafał Lewicki: - No i oczywiście
dużo łatwiej jest podejmować de

gramowaniem oraz skaner
i drukarkę.

- Czy prowadzenie firmy
w komputerze różni się od za
rządzania nią w rzeczywisto
ści?
Dawid Karcz: - Na pewno. To jest

osobowe zespoły z siedmiu
szkół średnich ekonomicz
nych oraz ogólnokształcących
0 profilu menedżerskim z te

FOT.RADEK KOLEŚNIK

Dziś zarządzają firmą
w komputerowej symula
cji, jutro będą to robić
w świecie rzeczywistym.
W Koszalinie odbył się re
gionalny turniej młodego
menedżera.

/Zwycięska reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu: (od lewej
Marcin Zdzierak, Rafał Lewicki, Dawid Karcz, Piotr Kaczmar.
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Molestowanie seksualne w pracy

Nie pozwalaj
sobie, szefie!
Niewybredne żarty, podszczypywanie, niby przypadkowe dotknięciaZazwyczaj odbywa się to bez świadków, w odosobnieniu. Uchodzi to im bezkarnie,
bo wykorzystują zależność służbową. Odpowiedź na pytanie, czy molestowa
nie seksualne w pracy jest zjawiskiem marginalnym, czy codziennością wie
lu pracownic - wcale nie jest taka prosta.
Z relacji kobiet, które padły
ofiarami molestowania w pracy
wynika, że ich prześladowcy wy
korzystywali swoją pozycję za
wodową. W prokuraturze i in
spekcji pracy mówi się, że to
zjawiska marginalne. Tak przy
najmniej wynika ze statystyk
i zawiadomień.
W rzeczywistości może być
jednak zupełnie inaczej. Tak
przynajmniej wynika z zeznań
kobiet, które zdecydują się
na zawiadomienie policji. Zgod
nie twierdzą, że są jednymi
z wielu, które doznały upoko
rzeń ze strony szefa. Przed nimi
były inne

Beata
Ładna, drobna blondynka o re
gularnych rysach twarzy i włosach
do ramion. Gdy się uśmiecha, wy
gląda jak żywcem wyjęta z rekla
my pasty do zębów.
Beata (imię zmienione) zaczęła
pracę w hotelu położonym w No
wych Bielicach jako kelnerka.
Przez pierwsze tygodnie pracowa
ło jej się znakomicie. Nowa zaję
cie, nowe obowiązki, ale dzięki
życzliwości kierownika M. wyda
wało się jej, że lepiej nie mogła
trafić.
Złudzenia prysły szybko. Już
po kilku tygodniach zrozumiała,
że była w błędzie. Pierwszym sy

Kodeks karny
art. 197 §1.
Kto przemocą, groźbą
bę do obcowania płcip
ku do lat 10.
art. 199 Kto przez nad
tycznego położenia
lub do poddania si
kiej czynności, po

ub poctetfcpeln doprowadza inną osora karże pozbawienia wolności od ro! stosunku zaleiności lub wykorzystanie krywą'osobę do obcowania płciowego
/nnośoleksuainej albo do wykonania ta-

ebaWtehia.-wolności do lat 3.

Kodeks Pracy:
art. 18 §6.
: także każde nieakceptowaDyskryminowaniem ze względu
^lub odnoszące się do płci prane zachowanie o f^rąklgrze sei
ft naruszenie godności lub ponicownika, którego j
| żenie albo upokorzenie pracowcikiffna zachowanie to mogą się składać
i fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksual
ne).

Zjawisko molestowania seksualnego znane było już w starożytno
ści. W Księdze Rodzaju opisany został przypadek, w którym Józef,
zatrudniony w majątku Potifara utracił pracę, gdyż odmówił świad
czenia usług seksualnych żonie swego pracodawcy. Pierwszy pro
ces dotyczący molestowania seksualnego odbył się natomiast
w USA, lecz dopiero w 1976 r.

gnałem zmiany relacji między nią
a kierownikiem było to, że zaczął
bez pytania o zgodę zwracać się
do niej po imieniu. - Ja zawsze mó
wiłam do niego panie kierowniku
i nawet mi przez myśl nie przyszło
takie spoufalanie się - podkreśla
Beata.
Potem było coraz gorzej. A to ją
podszczypnął, a to się o nią otarł.
Nie mógł zapanować nad rękami,
kiedy koło niego przechodziła. Mó
wił, że mu się podoba, proponował
spotkania, niedwuznacznie dając
jej do zrozumienia, że nie chodzi
o wypicie filiżanki herbaty. Nie re
agował na żadne subtelne uwagi,
że jej się to nie podoba. Przestał,
gdy dowiedział się, że mieszka
z chłopakiem. Skończyło się pod
szczypywanie, ale zaczął się
nad nią znęcać psychicznie.
- Czepiał się mnie bez przerwy,
zarzucał mi braki w kasie. Z dnia
na dzień stałam się złą pracowni
cą - opowiada nasza rozmówczyni.
W końcu Beata nie wytrzyma
ła i postanowiła szukać pomocy.
Poszła do prezes spółki, do której

należy hotel, i powiedziała, że chce
zrezygnować z pracy. Walentyna P.
miała interweniować i porozma
wiać z kierownikiem Tadeuszem
M. W tym czasie pojawiła się oka
zja przejścia do pracy w restaura
cji w Koszalinie, która również na
leżała do tej samej spółki.
- Pomyślałam, że dlaczego
mam rezygnować z pracy. Utrzy
muję się sama i potrzebowałam
pieniędzy. Myślałam, że jakoś się
ułoży w tym drugim miejscu.
Myliła się. Tadeuszowi M. pod
legał także i ten lokal. Co prawda

nałam się, że miały rację. T. ma chy
ba ze 46 lat, jest gruby i wiecznie się
poci. Ma córkę ma chyba w moim
wieku - opowiada Dorota.
Wpadła kierownikowi w oko
w dwa tygodnie po rozpoczęciu pra
cy. „Amory” zaczął od wręczenia jejkwiatów, którymi miała być przy
strojona sala na jedną z uroczystości.
- Potem zaczął się o mnie ocierać
przy każdej okazji, przyciskał mnie
do baru, obmacywać. Obłapiał mnie
za piersi i pośladki - relacjonuje na
sza rozmówczyni.
Próbowała go straszyć narzeczo
nym, ale M. zupełnie się tym nie
przejmował. - Mój chłopak jest
za granicą i niewiele mi mógł po
móc. Kiedy więc w pracy odwiedził
mnie w pracy były narzeczony, posta
nowiłam to wykorzystać. Po jego
wyjściu spytałam kierownika, co są
dzi o moim przyszłym mężu. Wcale
go to jednak nie powstrzymało - opo
wiada Dorota.
Znajoma, do której się zwróciła
o poradę, zbagatelizowała sprawę.
Kazała wszystko obrócić w żart. Ale tego się już nie dało się znieść mówi Dorota. - Kiedyś przycisnął
mnie w wąskim przejściu do baru
tak, że nie mogłam się ruszyć i my
ślałam, że tym razem się nie wy
rwę, ale na szczęście rozmawiałam
przez telefon i zaczęłam krzyczeć.
To go spłoszyło.
Wiele tych zdarzeń, według Do
roty, odbywało się na oczach perso
nelu restauracji. „Zalotom” towarzy
szyły niedwuznaczne propozycje,
zaproszenia do domu. Kierownik był
gotów wynająć jej nawet mieszka
nie, w którym mógłby dziewczynę
odwiedzać.
Na kłopoty najlepsze
wypowiedzenie

FAKTY
► Pod koniec lat 90. sprzątacz
ka z Miejskiego Ośrodka Kultury
w Białogardzie oskarżyła swego
szefa o molestowanie w pracy.
W zamian za usługi seksualne
miał jej przedłużać umowę
0 pracę. Podani przez nią świad
kowie - koledzy z pracy nie po
twierdzili słów sprzątaczki
1 po kilku miesiącach postępo
wanie prokuratorskie zostało
umorzone.
► W 2001 roku pracownica biu
ra powiatowego Sojuszu Lewicy
Demokratycznej w Sławnie poin
formowała policję i prokuraturę,
że Ryszard P., szef partii, a zara
zem przewodniczący Rady Po
wiatowej - wykorzystywał ją
seksualnie. Dzięki temu miała
pracę. Kiedy się zbuntowała, P.
ją zwolnił. Sprawa znalazła swój
epilog w sądzie. W procesie to
czącym przed Sądem Rejono
wym P. przegrał. W Sądzie Okrę
gowym w Koszalinie - nie tylko
wygrał, ale został oczyszczony
ze wszystkich zarzutów.
P. zapłacił za to oskarżenie poli
tycznie. Stracił stanowisko szefa
partii w powiecie, przestał być
przewodniczącym w Radzie Po
wiatowej, przegrał w wyborach
samorządowych.
► W 2001 roku prokuratura ko
szalińska prowadziła sprawę
przeciwko Wojciechowi D., który
był wówczas dyrektorem jedne
go z hoteli koszalińskich. Zarzu
cono mu molestowanie trzech
pracownic: kelnerki, pokojowej
i kucharki.
Sprawa D. do złudzenia przypo
mina historię, jaka spotkała Do
rotę i Beatę. Dyrektor hotelu też

7 listopada w lokalu pojawiły się
wykorzystał swoją pozycję służ
dziewczęta i zaczęły pytać o pracę. bową wobec kobiet. Dotykał je
Miałyśmy złe przeczucie. Gdy
w intymne miejsca, strasząc
po chwili w restauracji zjawiała się
przy tym, że jeżeli powiedzą ko
muś, co z nimi wyrabia - zosta
pani prezes w towarzystwie kierow
nika i menedżera hotelu, zrozumia
ną zwolnione z pracy. W procesie
łyśmy, że chcą się nas pozbyć - mó
sądowym D. twierdził, że oskar
wią dziewczyny.
żenia kobiet to zemsta za wpro
I nie myliły się. Obie znalazły się
wadzenie dyscypliny w pracy. Mi
w grupie pięciu zwolnionych. Kaza
mo to sąd dał wiarę
no im napisać, że odchodzą za poro
poszkodowanym, ponieważ byli
zumieniem stron. - Wydawało się
świadkowie ekscesów dyrektora,
nam, że innego wyjścia nie mamy.
a wyjaśnienie składane w sądzie
Kierownik twierdził, że jak tego nie
przez kobiety były logiczne i spój
zrobimy to za rzekome ubytki w ka
ne.
sie wyrzuci nas dyscyplinarnie. Pi
D. został skazany rok więzienia
sma podpisały, ale też od razu zgło
w zawieszeniu na trzy lata
siły
sprawę
molestowania
i grzywnę.
w koszalińskiej prokuraturze.
- Wcześniej bałyśmy się komu
OPINIE EKSPERTÓW
kolwiek się poskarżyć, bo chciały
Grażyna Karelska, zastępca okrę
śmy pracować - mówi Beata.
gowego inspektora pracy w Szcze
Dziewczęta uznały jednak, że nie
cinie: - W 2005 roku nikt nie
mogą popuścić kierownikowi. zgłaszał u na s przypadku mole
Na nasze stanowiska zatrudnił inne.
stowania w pracy. To bardzo rzad
Przed nami też były dziewczyny,
kie sytuacje. Częściej mamy za
z którymi w ten sposób postępował
- uzasadniają.
wiadomienia o mobbingu, gdy
Wychodząc z policyjnego prze
w wyniku działań zwierzchnika
słuchania dziewczyny zauważyły
pracownik traci poczucie przydat
na ulicy wóz reporterski Telewizji
ności. Takich przypadków mieli
śmy w 2005 roku dwa.
Polsat. Odważyły się podejść i opo
wiedziały dziennikarzom swoją hi
Roman Giedrojć, kierownik Od
storię. To za ich radą obie wybrały
działu PIP w Słupsku: - Ostatnio
się potem do swego prześladowcy.
ani sąd pracy, ani my nie prowa
Miały ze sobą ukrytą kamerą. Tak
dziliśmy spraw dotyczących mole
powstał reportażu wyemitowanego
stowania seksualnego. To jednak
w Polsacie w grudniu.
nie znaczy, że takich przypadków
Beatę odnaleźliśmy w sklepie
nie ma. Otrzymujemy bowiem roz
odzieżowym. - Lepiej się tu czuję.
maite anonimowe listy albo tele
Nie ma możliwości bezkarnego pod
fony, w których ten problem się
szczypywania. A kierownik jest ko
pojawia. Ponieważ jednak są to
bietą - uśmiecha się.
zwykle tak ogólne zapytania, że
Dorota wróciła do rodzinnej miej
trudno je jednoznacznie zinter
scowości. Nie pracuje.
pretować. Nie możemy także roz
począć żadnych działań, jeśli
CEZARY SOŁOWIJ, (R)
cezarv.solowii@glos-Domorza.pl
tel. 094 34 73 549

wprost nie pojawi się doniesienie
dotyczące tego typu zachowań
w konkretnej firmie.

już się o nią nie ocierał, ale w dal
szym ciągu prześladował i krytyko
wał na każdym kroku.

Dorota
Dwudziestolatka. Wysoka, ład
na i szczupła blondynka. Zatrudni
ła się w restauracji będącej częścią
gastronomiczno-rozrywkowego im
perium koszalińskiego biznesme
na jako barmanka.
- Już na początku dziewczyny
mnie ostrzegały, żeby uważać
na Tadeusza M. i wkrótce przeko

CO ROBIĆ, GDY SZEF ZACZYNA CIĘ MOLESTOWAĆ?
1. Zorientuj się, czy ktoś widział, jak szef cię nagabuje. Porozmawiaj
z kolegą (koleżanką) o tym, dowiedz się, co słyszał lub widział. To twój po
tencjalny świadek w razie procesu.
2. Zbieraj wszystkie liściki i inne zapiski, które świadczą o propozycjach
seksualnych przełożonego.
3. Opowiedz o swoich kłopotach najlepszym koleżankom z pracy. Będą
ciebie i szefa baczniej obserwować.
4. Spróbuj nagrać rozmowę ze swoim prześladowcą, podczas której bę
dzie cię seksualnie szantażował.
5. Jeśli molestowanie zakończyło się gwałtem lub pobiciem, koniecznie
idź na obdukcję do lekarza medycyny sądowej. W razie gwałtu - natych
miast powiadom policję.
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CENTRUM INFORMACJI

► lakiernik meblowy (doświadcze

BIAŁOGARD
Powiatowy Urząd Pracy,
ui. Świdwińska 21a, tel.

nie zawodowe)
► glazurnik
► tapicer (doświadczenie zawodo

I PLANOWANIA KARIERY

we)
► blacharz samochodowy (do
świadczenie zawodowe)
► kosmetyczka
► fryzjer
► malarz (doświadczenie zawodo

Koszalin, ul. Słowiańska
15 a, tel. 094 346 25 37

► inżynier chłodnictwa i klimatyza

we)
► stolarz (doświadczenie zawodo

cji
► inżynier mechanik-logistyk

we)
► dekarz (doświadczenie zawodo

► mechanik maszyn-ustawiacz

j. niemieckiego lub angielskie
go)
► zootechnik (prawo jazdy, możli
wość zakwaterowania w Karści-

(koparko-ładowarki, ładowarki,

►
►
►
►

w Karlinie)
► mechanik-pracownik warsztato
wy (obsługa tokarek i frezarek,
umiejętność lutowania)
► mechanik samochodów ciężaro
wych
► elektryk samochodowy
► kierowca z prawem jazdy C+E
► sprzedawca-magazynier (sprze
daż płytek ceramicznych i mate
riałów wykończeniowych
(ARKO)

BYTÓW
Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Wojska Polskiego 6,
tel. 059 822 22 27
► przedstawiciel ubezpieczeń
emerytalno-rentowych i pośred
nictwa finansowego (wykształce
nie średnie, preferowane wyż
sze)
► nauczyciel praktyki nauki zawo
du (wykształcenie wyższe: kieru
nek mechaniczny)
► sprzedawca (znajomość części
samochodowych)
► księgowa (wykształcenie wyższe
ekonomiczne)
► osoba znająca j. angielski i mar
ketingu
► informatyk-sprzedawca-serwisant (wykształcenie średnie lub
wyższe informatyczne, obsługa
i konfiguracja systemów opera
cyjnych rodziny MS Windows
oraz LINUX)
► kasjerka (obsługa kasy fiskalnej)
► stolarz (umiejętność obróbki
luster)
► robotnik leśny (mile widziane
uprawnienia pilarza, prawo jaz
dy na traktor)
► tokarz

■aMEŁ

► pielęgniarka
► specjalista ds. marketingu
► ustawiacz maszyn-mechanik

w zawodzie)
► operator koparko-ładowarki
(TEB)

Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Jerzego z Dąbrowy 1 a,
tel. 059 8343443

► krawcowa (doświadczenie zawo
dowe; możliwość zatrudnienia

nie wyższe lub średnie)
► handlowiec (znajomość progra

na staż lub przyuczenie do za
wodu)
► kierowca (prawo jazdy kat. C+E)
► instruktor jazdy konnej
► szwaczka do pracy na stebnów-

mu Subiekt 4, prawo jazdy kat.
B)
► kucharz-szef kuchni (praca
w Koczale)
► informatyk (znajomość progra

ce
(ARKO)

mów graficznych)
► księgowa (znajomość pełnej
księgowości; praca w Wierzchowie)
► inżynier budownictwa (praca
w Chojnicach)
► magazynier (wykształcenie śred
nie, praca w Gwda Wielkiej)
► nauczyciele: informatyki, mate
matyki, chemii (praca w Człu
chowie)
► sekretarka (praca w Przechle

KOSZALIN

uczanie cudzoziemców j. pol
skiego)
► inżynier mechanik-technolog

dażowego (znajomość j. angiel
skiego)
► specjalista ds. kontroli i inwen

► operator hafciarki komputerowej

cyjnego (wykształcenie średnie

(zdolności manualne; możliwość

energetyczne)
► kierownik produkcji (branża in

kształcenie wyższe chemiczne,
doświadczenie zawodowe)
► operator procesów chemicznych

► nauczyciel języka angielskiego

ne lub pokrewne)
► doradca ubezpieczeniowy (licen

(wykształcenie wyższe)
► nauczyciel zawodu diagnosta

cja PUNU)
► konsultant handlowy (umiejęt

samochodowy (wykształcenie
wyższe, uprawnienia pedago
giczne)
► operator obrabiarek sterowa

ność pozyskiwania ofert ekspor
towych przedsiębiorców pol
skich, prezentowania oferty firm
holenderskich, wykształcenie
średnie ekonomiczne lub ekono

nych numerycznie
► spawacz gazowy (umiejętność

miczno-techniczne, doświadcze
nie handlowe w branży technicz
nej, znajomość j. angielskiego

przepalania konstrukcji stalo
wych)

lub niemieckiego)
► handlowiec (wykształcenie śred
Staże dla bezrobotnych
pokój 11 (tel. 094 342 84 50)

nie, doświadczenie w branży

► księgowa (wykształcenie wyższe

►

ekonomiczne)
► majster (inżynier budowlany)
► technik instalacji sanitarnych

►

► magazynier (wykształcenie śred

(praca w Kamieniu Krajeńskim)
► kontroler jakości
► konstruktor
► elektryk

nie)
► sprzedawca-kasjer
► handlowiec
► mechanik samochodowy (oferta

► elektromechanik samochodowy
► kelner
► pomoc kuchenna

pracy)
► pracownik restauracji (oferta

elektrycznej i sanitarnej, prawo
jazdy kat. B)
operator maszyn sztancujących
w poligrafii
elektromechanik samochodów
ciężarowych
elektryk z uprawnieniami SEP
spawacz w osłonie gazowej (do
świadczenie zawodowe, praca

►
►

z zakwaterowaniem w Trójmieście i Chojnicach)
► operator maszyn technologicz
nych (wykształcenie średnie

pracy)
► kucharz (oferta pracy)
► bufetowa (oferta pracy)

► stolarz
► mechanik samochodowy
► elektryk uprawnienia do 1KW

marketu (uczeń/student)

(wykształcenie średnie chemicz

(tel. 094 342 84 13)

ul. Racławicka 13

taryzacji
► pracownik do obsługi klientów

stalacyjna i budowlana)
► kierownik galwanizerni (wy

Pozostałe oferty pokój 10

Powiatowy Urząd Pracy,

wie)
► nauczyciel języka niemieckiego

► sprzedawca
► spawacz

spożywczej
► kierownik ds. serwisu posprze-

konstruktor (znajomość j. angiel

ochronnej i roboczej)

► technik farmaceuta (wykształce

nosprawności)
► przedstawiciel handlowy branży

► lektor języka angielskiego (na

skiego lub niemieckiego)
► szef utrzymania ruchu produk

przyuczenia do zawodu)
► sprzątaczka
► prasowaczka
► szwaczka (szycie odzieży

CZŁUCHÓW

znajomość j. angielskiego lub

w zawodzie)
osoba do pracy na stanowisku
barmanki
programista frezarki numerycz
nej CNC typ Rover 36
pracownik produkcji (aktualna
książeczka zdrowia)
spawacz, tokarz, frezer (praca

pokój 12 (tel. 094 342 84 16)

koparki)
► operator spycharki
► elektryk instalacji (praktyka

sko-meblarskiej (wykształcenie
średnie, chętnie kierunkowe,

rowaniem w Koziej Górze gm.
Karlino)
► kierownik produkcji w stolarni
► fryzjerka damska (3 lata stażu

Praca
dla niepełnosprawnych

► frezer
► operator maszyn budowlanych

nie, gm. Karlino)
► kierownik działu branży stolar-

niemieckiego; praca z zakwate

► chemik (kierownik galwanizerni)
(osoba z orzeczeniem o niepeł

pokój 12
(tel. 094 342 84 16)

► inżynier środowiska (praca

► technik elektronik (znajomość

Praca w Koszalinie

we)

094 3113116
na terenie kraju)
► inżynier technolog żywności
(znajomość systemu HACCP)

ZAWODOWEJ

mechaniczne, znajo
mość procesu kon
fekcjonowania)

► pielęgniarka (orzeczenie o nie
pełnosprawności)
► sprzedawca w sklepie spożyw
►
►
►
►
►
►
►

czym
stolarz meblowy
lakiernik meblowy
tapicer meblowy
kierowca (prawo jazdy kat. C+E)
spawacz w osłonie argonu
ślusarz-spawacz
technolog-konstruktor

► monter zbiorników
►
►
►
►

operator spycharki gąsienicowej
operator koparki
operator ładowarki
portier-dozorca (orzeczenie

o niepełnosprawności)
► pracownik firmy pogrzebowej
► elektromechanik samochodowy
► osoba sprzątająca (orzeczenie
o niepełnosprawności)
► portier (orzeczenie o niepełno
sprawności)
► pracownik ochrony osób i mie
nia

Praca poza Koszalinem
► główny technolog branży odzie
żowej

ZOLL

► kierowca (prawo jazdy kat. C, E)
►'
►
►
►

rzeźnik
fryzjer
kierowca autobusu
palacz

FRANCJA

Powiatowy Urząd Pracy,

► stolarze
► tancerze w Disneyland Resort Paris (dobra znajomość
podstaw tańca, j. francuskiego lub angielskiego)
► mechanik maszyn rolniczych
► kelnerki
► pomoce kuchenne
► kucharze
► pielęgniarki

ul. Starogrodzka 9, tel.

► hydraulik

(TEB)

DRAWSKO
„ POMORSKIE
094 363 25 19

► nauczyciele: matematyki, infor
matyki, biologii, języka angiel
skiego (wykształcenie wyższe,
doświadczenie zawodowe)
► pracownik działu płacowo-finansowego (wykształcenie średnie,
doświadczenie zawodowe)
► kierownik zakładu pracy (wy

hi h HISZPANIA
► blacharz
► spawacz (minimum 2 lata stażu w zawodzie, mile widziane do
świadczenie w spawaniu metodą TIG, wykształcenie zawodowe, mi
le widziana znajomość j. hiszpańskiego)
► kotlarze (minimum 5 lat stażu w zawodzie, mile widziana umiejęt
ność spawania i interpretacji planów)
► kotlarze konstrukcji ciężkich
► mistrz budowy (brygadzista) konstrukcji metalowych i stalowych
► kierowników oddziałów i koordynatorów budowlanych

kształcenie średnie, doświad
czenie w handlu i obrocie zbo
żem)
► pielęgniarka ogólna
► terapeuta zajęciowy
► diagnosta stacji pojazdów samo
chodowych (wykształcenie śred
nie samochodowe, 4 lata stażu)
► technik drogowy
► technik instalacji wodno-kanali
zacyjnych
► elektryk (uprawnienia do 1 kV)
► mechanik-spawacz-ślusarz (moż
liwość uzyskania uprawnień
na sprzęt ciężki)
► stolarz (umiejętność montażu
schodów)
► tokarz-frezer
► sprzedawca telefonów komórko
wych
► krawcowa (szycie konfekcji dam
skiej, szycie na miarę)

ISLANDIA

► murarze biali
(doświadczenie
an iTmurarze
i murarze pieców przemysłowych
pr
w budowie linii piecowej huty aluminium, szkła, stali lub doświad
czenie przy budowie szybów kopalnianych)
► operatorzy zagęszczarki wibracyjnej (doświadczenie w obsłudze

k

LITWA

►posadzkarz
► weterynarza (wyższ^lflm ilmw^ljardzo dobra znajomość j. nie
mieckiego)

A

► opiekunka do dzieci
►
►
►
►

mechanik samochodowy
mechanik silnikowy
hydraulik
blacharz

► lekarz radiolog

SŁOWENIA

► lekarze: lekarz ogoTńy, lekarz o podwójnej specjalizacji chorób we
wnętrznych i rehabilitacji medycznej; lekarz medycyny ogólnej
w trakcie szkolenia na specjalistę psychiatrii, specjalista: onkologii,
mikrobiologii, chemii klinicznej, chorób płuc
► mechanicy-operatorzy obrabiarek, maszyn CNC oraz urządzeń pre
cyzyjnych (minimum 2 lata doświadczenia w zawodzie, dobra znajo
mość j. angielskiego, prawo jazdy kat. B, pracodawca zapewnia za
kwaterowanie)
► pracownik cyrku objazdowego

ręcznych zagęszczarek mas i zapraw, pracodawca zapewnia wyży
wienie i zakwaterowanie)
► oficer mechanik
► inżynier techW^naj^v^fra^^nia ruchu (wykształcenie kierunko

►
►
►
►
►

we: elektromechanik lub mechanik)
monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
fryzjer damskiego
fryzjer męskiego
kierowcy koparki
monter kabli (doświadczenie w przeciąganiu kabli za pomocą zmo

► dentyści (wykształceń
tyka dentystyczna,
znajomość j. angielskiego)
► murarze (doświadczenie zawodowe, znajomość j. angielskiego)
► rzemieślnicy-polerowacze granitu i marmuru
► krawcy ciężcy
► opiekun do osób starszych
► opiekunki dziecięce w żłobku
► inżynier technik automatyk

toryzowanej mobilnej wciągarki)

(Informacji o ofertach pracy poza granicami Polski udziela PUP w Lęborku (tel. O 59 862 37 28 lub 862 37 44)

(TEB)
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► operator maszyn CNC (wykształ
cenie średnie techniczne, do
świadczenie w obsłudze maszyn
sterowanych numerycznie)
► specjalista ds. importu (wy
kształcenie wyższe lub średnie,
bardzo dobra znajomość j. an
gielskiego, obsługa komputera,
prawo jazdy kat. B, mile widzia
ny staż w zawodzie)
► prelegent handlowy (pracodaw
ca zapewnia bezpłatne szkole
nie)
► fryzjer damsko-męski
► murarz, tynkarz, brukarz, po
► szef produkcji branży odzieżowej
► specjalista ds. współpracy z za
granicą (znajomość j. angielskie
go lub francuskiego)
► specjalista ds. współpracy z za
granicą (znajomość j. niemiec
kiego)
► kierownik produkcji (branża

wych
► specjalista ds. handlowych
► blacharz samochodowy
(ARKO)

LĘBORK
tel. 059 862 37 44
► pracownik do obsługi stacji pa
liw (mile widziane doświadcze
nie)
► kierowca (prawo jazdy kat. C;
praca w Wejherowie)
► kierowca (prawo jazdy kat. C, E;
praca w ruchu międzynarodo
wym)
► pracownik magazynowy
► doradca techniczno-handlowy
(prawo jazdy kat. B, gotowość
do podróży służbowych)
► inżynier budowy (wykształcenie
wyższe: budownictwo lub insta
lacja sanitarna)

sta)
► instruktor nauki jazdy (uprawnie
nia do nauczania kierowców kat.
B, A, praca na terenie powiatu

nia do nauczania kierowców kat.
B, staż mile widziany, praca
w Gdańsku)

•

*

cji płatniczych
► pracownik ochrony
► spawacz w osłonie C02
► samodzielny serwisant AGD

Powiatowy Urząd Pracy,
857 23 19
► spawacz w osłonie C02
► ślusarz-mechanik

nie wyższe mechaniczne, może
być absolwent)
► pielęgniarka (średnie medyczne,

► technik-mechanik
(TEB)

SŁAWNO
Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Sempołowskiej 2 a,
tel. 059 810 72 91
► wychowawca w internacie (wy
kształcenie wyższe, specjalność
pedagogika opiekuńczo-wycho

i do uboju trzody (doświadczenie
w przetwórstwie spożywczym,
aktualne badania lekarskie, pra
ca w Łęczycach)
► cukiernik lub piekarz - cukier
nik (praca w Rumi, pracodawca
zapewnia zwrot kosztów dojaz
du)
► dekarz - mistrz w zawodzie (wy
kształcenie zawodowe, staż
w zawodzie, praca w Lęborku)
► samodzielny serwisant sprzętu

ru magazynowego (znajomość j.
angielskiego, obsługa kompute
ra, doświadczenie zawodowe
na podobnym stanowisku)
► kadrowa (doświadczenie zawo
dowe, znajomość przepisów kadrowo-płacowych)
► kasjer-sprzedawca
► kierowca (prawo jazdy kat. C+E,

► fizjoterapeuta, kosmetyczka (wy
kształcenie średnie medyczne,
mile widziana znajomość j. nie
mieckiego lub angielskiego, pra
ca w Łebie, możliwość zakwate

wania zespołem)
► inspektor ds. rozwoju i integracji
eruropejskiej (wykształcenie

► operator wprowadzania danych
w miejscu zamieszkania (własny
komputer, dostęp do internetu,
tylko z pierwszą grupą inwalidz

wawcza, oligofrenopedagogika
lub pedagogika specjalna)
► inżynier kontraktu (uprawnienia
budowlane do projektowania
bez ograniczeń w branży kontr
akcyjnej)
► przedstawiciel handlowy (wy
kształcenie średnie, rok stażu,
komunikatywność, prawo jazdy
kat. B, niekaralność)
► mechanik samochodowy (orze
czenie o niepełnosprawności)
► kierowca autobusu (prawo jazdy
kat D)
► szwaczka
(ARKO)

dobnym stanowisku)
► tokarz-ślusarz
► hydraulik
► frezer-tokarz
► operator koparki gąsienicowej
lub koparko-ładowarki

Praca
dla niepełnosprawnych
► szwaczka, brakarz - pakowacz
(staż pracy w zawodzie)
► referent ds. księgowości (praca
w Cewicach)
► sprzątaczka

rowane wykształcenie wyższe,
doświadczenie zawodowe w pu
blicznych służbach zatrudnienia,
znajomość ustawy oraz przepi
sów prawa i instytucjach rynku

karalności)

do sprzedaży artykułów bhp
(umiejętność nawiązywania kon
taktów handlowych, prawo jazdy
kat. B)
► kierowca (prawo jazdy kat. C+E,
kurs na przewóz rzeczy, prakty

SŁUPSK

Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Leszczyńskiego 8,
tel. 059 845 75 09
► inżynier mechanik (specjalność:
budowa maszyn)

jm

_

dłowym)
► hostessa
► doświadczony pracownik maga
zynowy (uprawnienia na wózek
widłowy)
► elektrycy (doświadczenie zawo
dowe)
► ślusarz-spawacz
► montażysta podzespołów elektronicznych-elektronik
► inżynier budownictwa lub archi
tektury krajobrazu (uprawnienia
budowlane, prawo jazdy kat. B,
praca w terenie)
► glazurnik, pracownik ogólnobu
dowlany do prac wykończenio
wych
► pracownik budowlany (umiejęt
ność wykonywania gładzi, glazu

► barmanka
► kucharz
► kierowca (prawo jazdy kat. B,
własny samochód)
► ślusarz narzędziowy-tokarz
► elektromechanik
► pracownik obsługi na stacji pa
liw (wykształcenie mechaniczne,
osoba ucząca się)
► pracownik fizyczny do produkcji
drzewnej
► technik fizjoterapii
► pracownik magazynowy (upraw
nienia na wózek widłowy)
► sekretarka (wykształcenie wyż
sze lub średnie, obsługa kompu
tera i urządzeń biurowych, miła
aparycja, prawo jazdy kat. B)
► serwisant-elektronik (serwis
spawarek)
► instruktor spawania (znajomość
praktyczna i teoretyczna spawa
nia metodami MMA, TIG, MIG)
► przedstawiciel handlowy (branża
spawalnicza)

ry, malowania)
► kosmetyczka
► dojarz (możliwość zakwaterowa
nia)
► kontroler jakości produkcji (mo
że być osoba starsza)
► murarz-tynkarz (wykańczanie
wnętrz)
► pracownik ds. turystyki (wy
kształcenie średnie hotelarskoturystyczne, znajomość komuni
katywna j. niemieckiego lub
angielskiego, obsługa kompute
ra, osoba ze Słupska, tylko ab
solwentka)
► kierowca (prawo jazdy kat. C)
► nauczyciel języka angielskiego
(wykształcenie wyższe kierunko
we, może być licencjat, przygoto
wanie pedagogiczne)
► przedstawiciel handlowy
do sprzedaży przypraw (prawo
jazdy kat. B)
► elektryk samochodowy
► elektromechanik (uprawnienia
SEP)
► pracownik fizyczny do przyucze
nia (obsługa linii montażowej
konstrukcji stalowych)

kształcenie zawodowe)
► operator maszyn stolarskich (wy
kształcenie zawodowe)
► ochraniarz (licencja I lub II stop
nia oraz prawo jazdy kat. B)

Praca
dia niepełnosprawnych
► pracownik ochrony (wykształce
nie zawodowe, licencja I stop
nia)
► sprzedawca (wykształcenie za
wodowe)
► kasjer-sprzedawca (wykształce
nie zawodowe lub średnie)
(R)

ŚWIDWIN
Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Kołobrzeska 3,

► psycholog

tel. 094 365 40 40

(TEB)

SZCZECINEK
Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Koszalińska 91,094

► specjalista-administrator sieci
informatycznej (wykształcenie
wyższe, znajomość programów

372 88 80
► sprzedawca (wykształcenie za
wodowe, 2 lata stażu)
► ślusarz-mechanik (wykształce
nie zawodowe, 3 lata stażu)

na książeczka zdrowia, osoba
do 25 lat)
► sprzedawca (wykształcenie śred

► technolog obuwia
► przedstawiciel handlowy

nimum 3 lata stażu)
► fakturzystka (wykształcenie
średnie, obsługa komputera)
► operator wózka widłowego (wy

► prawnik

► instruktor jazdy konnej (upraw
nienia i doświadczenie)
went na staż)
► obuwnik montażysta
► instruktor fitnes-choreograf tań
ca nowoczesnego
► kierowca-magazynier (uprawnie
nia na wózki widłowe, prawo jaz
dy kat. B, zaświadczenie o nie

kat B)
► kierowca (prawo jazdy kat. C, mi

(wykształcenie wyższe kierunko
we, może być licencjat)

► kucharz-kelner (wykształcenie
zawodowe, 3 lata stażu, aktual

► inżynier budowlany (tylko absol

► przedstawiciel handlowy (wy
kształcenie średnie, prawo jazdy

pracy)
► nauczyciel języka angielskiego

ką)
► montażysta paneli i drzwi

ka w kierowaniu ciągnikiem sio

palet (osoby z okolic Lęborka)
► elektryk, kierownik budowy (pra
ca na terenie Lęborka i Trójmia

kształcenie zawodowe, elektryk,
spawacz, murarz)
► monter instalacji wodno-kanali
zacyjnej zewnętrznej, operator
koparki (aktualne uprawnienia)
► pracownik biurowy (obsługa
urządzeń biurowych, znajomość
zagadnień kadrowo-płacowych
orazj. niemieckiego lub angiel
skiego, doświadczenie na po

najchętniej z okolic Gardny Wiel
kiej)
► kierownik grupy handlowców
► pośrednik pracy (stażysta, prefe

► konsultantów ds. sprzedaży

znajomość j. niemieckiego)
► pomoc kuchenna-kelner

sta, pracodawca zapewnia do
wóz do miejsca pracy)
► agent handlowy
► pracownik gospodarczy (wy

► spawacz C02 (aktualne upraw
nienia)
► elektromechanik (doświadcze
nie w przezwajaniu silników)

dezyjnej i kartografii, (wykształ
cenie wyższe geodezyjne, staż
co najmniej 10 lat, uprawnienia
zawodowe, umiejętność kiero

► koordynator ds. sprzedaży
na obszar Trójmiasta

w sprzedaży bezpośredniej, ob
sługa podstawowych programów
komputerowych, prawo jazdy
kat. B, praca w Kębłowie lub
Gdyni)
► pracownik do rozbioru mięsa

► mechanik samochodowy lub
elektromechanik
► mechanik-elektryk samochodo

w zawodzie, mile widziane do
świadczenie przy produkcji
okien)
► mechanik samochodów ciężaro
wych

► zastępca kierownika powiatowe
go ośrodka dokumentacji geo

sługa piły spalinowej, prawo jaz
dy kat. B)

wodzie, osoby z okolicy Łeby)
► sprzedawca (doświadczenie

► pracownik fizyczny do zbijania

(praca w Gdyni)
► spawacz (praca w Gdyni)
► stolarz (znajomość obsługi ma
szyn stolarskich, doświadczenie

solwenci)
► technolog do produkcji kon
strukcji stalowych (wykształce

kalny, integracja europejska, za
rządzanie projektami, biegła
znajomość j. angielskiego)
► pracownik terenów zieleni (ob

► ankieterzy (dostęp do poczty
elektronicznej)
► kontroler biletów (praca na tere
nie Gdańska)

wy (znajomość elektroniki samo
chodowej, obsługa komputera,
wykształcenie średnie)
► ślusarze (umiejętność czytania
rysunku technicznego)
► monter konstrukcji stalowych

do przyuczenia (szkolenie
wj. angielskim); mogą być ab

ul. Sikorskiego 1, tel. 059

nie w zawodzie, znajomość
j. niemieckiego w stopniu komu

daży (znajomość pakietu Office
i narzędzi internetowych)
► szef działu zaopatrzenia i nadzo

► majster budowy (praca w Rumii)
► kierowca autobusu
► doradca ds. rachunków i opera

rowania)

MIASTKO

skim, mile widziane doświadcze

ciu odzieży lekkiej, praca w Lę
borku)
► dyrektor regionalny sieci sprze

*

(TEB)

wyższe ekonomiczne lub po
krewne o specjalności rozwój lo

ciu odzieży ciężkiej, praca w Potęgowie)
► krawcowa (doświadczenie w szy

...

maty)
► stolarz meblowy
► specjalista ds. marketingu (zna
jomość zagadnień związanych
z obrotem nieruchomościami;

► recepcjonista (wykształcenie mi
nimum średnie o profilu hotelar

► szwaczka (doświadczenie w szy

%

► spawacze (uprawnienia na auto

dzie, praca na terenie Trójmia

AGD
► specjalista ds. sprzedaży i mar
ketingu (wykształcenie wyższe
kierunkowe, znajomość j. angiel
skiego w mowie i w piśmie)

■

r8dakcja@glos-pomorza.pi

do Internetu)

nikatywnym, praca w Łebie)
► pokojowa (doświadczenie w za

Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Gdańska 35,

.

::

głos Pomorza
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► operator wprowadzania danych
(obsługa komputera, dostęp

sadzkarz (2 lata stażu w zawo

kartuskiego)
► instruktor nauki jazdy (uprawnie

stoczniowa)
► spawacz (branża stoczniowa)
► laborant w magazynach zbożo

v-'

nie, 2 lata stażu, obsługa kom
putera, znajomość materiałów
ogólnobudowlanych)

kadrowo-pałacowych i księgowa

► piekarz (wykształcenie zawodo
we, minimum 2 lata stażu, pra
ca w Bornem Sulinowie)
► krawiec (wykształcenie zawodo

nia)
► nauczyciel religii
► nauczyciel przedszkola
► kierownik biura rady (wykształ

we, 3 stażu)
► elektromechanik (wykształcenie
zawodowe, 2 lata stażu)
► pomoc lakiernika (wykształcenie
średnie)

► kasjer-sprzedawca (orzeczenie

► sprzedawca (wykształcenie śred

►

nie, obsługa komputera oraz mi
le widziany j. angielski lub j. nie
miecki)
► stolarz (wykształcenie zawodo
we, 3 stażu, osoba długotrwale

►

bezrobotna)
► pracownik biurowy (wykształce
nie średnie)

cenie wyższe)
► księgowa

o niepełnosprawności)
► murarz

operator żurawia budowlanego
kierowca (prawo jazdy kat. B, C,
wykształcenie średnie, znajo
mość j. angielskiego)

► traktorzysta
► murarz
► operator żurawia budowlanego

(ARKO)

► inżynier budownictwa (wykształ

USTKA

cenie wyższe, uprawnienia bu
dowlane, przynależność do Izby
Inżynierów Budownictwa)
► mechanik ustawiacz maszyn
(wykształcenie zawodowe lub
średnie)
► pracownik biurowy (wykształce
nie wyższe ekonomiczne, obsłu
ga komputera)
► księgowa (wykształcenie śred
nie, 3 lata stażu, znajomość peł
nej księgowości, obsługa kom

Filia PUP,
ul. Kościuszki 2 a,
tel. 059 81446 48
hydraulik
kelnerki
► pomoce kuchenne
► kucharz
►

►

putera)
► handlowiec (wykształcenie śred
nie, prawo jazdy kat. B, mile wi
dziana znajomość j. angielskie

go)
► ślusarz-mechanik (wykształce
nie zawodowe)
► monter urządzeń (wykształcenie
zawodowe)

► kierowca (prawo jazdy kat D)
► sprzedawca (wykształcenie śred
nie, rok stażu, obsługa kompute
ra)

► obserwator meteorologiczny (wy
kształcenie wyższe geograficzno-przyrodnicze, ochrona środo
wiska, oceanografia)
► inżynier lub technik budowlany
► mechanika na łódź rybacką (ob
sługa silnika Scanii)
► przetwórcy ryb
► kierowca (prawo jazdy kat. C)
► ślusarz
► pracownik dozoru (druga grupa
inwalidzka)
► laminarzy (mogą być osoby
do przyuczenia)

► murarz
► cieśla
► zbrojarza
► szefa/szefową kuchni
(TEB)

OGŁOSZENIA DROBNE

głos Pomorza
^

Wtorek, 3 stycznia 2006 r.
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www.gtos-pomorza.pl

:;

redakcja@gtos-pomorza.pl

Wpisz w telefonie komórkowym SMS o treści:

Nadaj

gp kod rubryki treść ogłoszenia
przykład: gp 20 sprzedam jamniki szczenięta, tel. 123 456 789

ogłoszenie

Wyślij SMS z treścią pod numer

drobne

i O *£htosi!

7640 7940 -

P-DSSMjiZZr

Twoje ogłoszenie znajdzie się w „Głosie Pomorza”
w najbliższym możliwym terminie. Dozwolona liczba
znaków w SMS-ie wraz ze spacjami (odstępy), interpunkcją
(np. przecinek), kodem gazety i numerem rubryki nie może
przekroczyć 100 znaków. Kody rubryk podane są również na
stronach z ogłoszeniami
Regulamin przesyłania SMS-ów dostępny
w Biurach Ogłoszeń „Głosu Pomorza”
i na stronie internetowej gazety:

rubryki za 6 zł + 22% VAT (7,32 brutto)
rubryki za 9 zł + 22% VAT (10,98 brutto)

www.glos-pomorza.pl

Następnie otrzymasz SMS-a informującego

Kody
poszczególnych rubryk:

glos Pomoizal

o publikacji ogłoszenia.

za 9 zł: Auto-moto 01; Motoryzacja 02; Nieruchomości 04; Budownictwo 05; Usługi 06; Zdrowie 07; Uroda 08; Nauka 09; Komputery 10; Turystyka 11; Rozrywka/relaks 12; Biznes 18
Auto z ceną 03; Uroczystości 17; Rolnictwo 19; Zwierzęta 20; Rośliny 21; Antyki 24; Różne 25; za 6 zł: Serdeczności 13 Matrymonialne 14; Poznajmy się 15; Używane 22; Hobby 23; Praca 26;

Nadaj ogłoszenia do gazet

www.nadaj.pl
glos Pomorza
autoryzowany partner wydawcy

AUTO-MOTO

! AUTA NA GAZ. BRC, LOVATO. RATY.
WALDGAZ. PORTOWA. 059/84-20-860,
0-501-043-823

RAT siena 1.2 gaz r. p. 1999 9.500,
fiat uno 1.0 93/94 3.000 zł, tel.
0602781804.

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

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

! AUTA NA GAZ. BRC, LOVATO. RATY.
WALDGAZ. PORTOWA. 059/84-20-860,
0-501-043-823
------------------------------------------ —------------------

U! AUTA NA GAZ (BRC) RATY. RAFGEL KO
BYLNICA, WIDZIŃSKA 23,0-602-644-337
PROMOCJA, PEŁNA SYGNALIZACJA GAZU
GRATIS.
—■-------------------------------------------------------------

08437/A

!!! AUTO-BAZAR komis, skup, sprzedaż,
zamiana. Słupsk, Kopernika 11.
0-59/848-51-31.
——----------------- --------- ---- ------ ----------------------

06751/A

U Auto-Gaz BRC. Promocja,

08347/A

10893/A

GOLF I (1983) 1.6 benz., OC opłacone
na pół roku. 0-59/8419-636,
0-502-548-323
HONDA Akord 1.8 (2000) 0-502-52-55-16
-------------------------- —------------------------ ----- r

08900/A

MONDEO (1997) +gaz, combi GHIA,
0-606-109-377

! UBEZPIECZENIA samochodowe - naj
tańsze. (Budynek Cechu) 059/84-11-350

OPEL Frontiera (1996) 16.500, Honda ci
vic (2002), Nissan patrol GR (1990)
0-604-229-678

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

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

AMC Auto Komis Etc, Sucheccy. 150 sa
mochodów w ofercie. Kupujemy i zamie
niamy samochody. Kredyt- 0 % wpłaty.
Bez zaświadczeń. Koszalin,
Gnieźnieńska 18. www.amcspj.pl,
094-34-60-659, 094-34-62-060.
10909/A

AUDI B4 (1991 grudzień).
0-504-500-695.

08843/A

NISSAN primera 1,6+ gaz (1993).
0696-064-066.
-------------------------------------------------- --------------

10935/A

08866/A

PASSAT 1.9TDi (1996). Klima, ABS, cen
tralny. 0-606-898-933.
----- --------------------------•— ------------------- ——

PEUGEOT partner 1.9D (1999) - 15 000.
0-59/811-53-11, 0-507-186-409.
SCODA fabia hatchback das 1.4,60KM,
(2001) 0-601-662-540
08871/A

SKODA felicja 1,3 kombi (1996), pilnie,
tanio. 059/822-50-54.
------- ------- ——-----------------------------------------

Panie Edytę i

10944/A

KUPNO SAMOCHODU
0-602-506-359. POWYPADKOWE - SKUP.

Marlenę

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

oraz ich rodziny z miejscowości Damno,

10560/A

0-604-520-669. ROZBITE
-ZŁOMOWANIE.
10560/B

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

które są wynikiem zdarzeń

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

mających miejsce 26 listopada 2005 r.
Poniżanie oraz rzucanie obraźliwych słów

05956/A

SPRZEDAŻ CZĘŚCI/AKCESORIA
10860/A

! Auto-Domasz tłumiki, amortyzatory, ha
mulce, zawieszenia, części eksploatacyj
ne. Bolesławice, 841-53-53. Bałtycka 8b,
059/841-48-42.
890205SLSB_A

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

Komornik Sądowy Rewiru IV przy Sądzie Rejonowym w Słupsku
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 10.02.2006 r., o godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego
w Słupsku mającego siedzibę przy Szarych Szeregów 13, odbę
dzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego
stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
mieszkalnego, należącego do dłużnika, a położonego: Słupsk,
3-go Maja 80/23, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych:
SM „CZYN” (adres spółdzielni: Słupska Spółdzielnia Mieszka
niowa „Czyn”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7) dla którego
nie została urządzona księga wieczysta.
Suma oszacowania wynosi 70.327,00 zł, zaś cena wywołania
jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52.745,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć
Komornikowi rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj.
7032,70 zł w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków
uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upo
ważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, sto
sownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą
uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie
przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

06428/A

SPRZEDAŻ DOMU
! OSIEDLE CHRONIONE BAŁTYK GRZYBO
WO K/KOŁOBRZEGU 300 M 00 MORZA DOMY, SEGMENTY, APARTAMENTY. BIURO
SPRZEDAŻY W GODZ. 00 8-16 OD PON PT. 0-94/35-425-61.
-------------------------- ;-------------------;--------------—

—•------ --------------------—(—1-------

i :

ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin - w godz. 8-17.
Biuro Ogłoszeń tel./fax (094) 347 35 15/13/12, 347 35 11
Biuro Reklamy tel. (094) 347 35 10, 347 35 /05/14/41,
tel./fax (094) 347 35 06/07

iVliUMVJ- ul. Ratuszowa 3, pok. 12 - w godz. 9-16
tel. (094) 35 404 95, tel. /fax (094) 35 278 55

i.’MViliiltid p|. Wolności IO - w godz. 9-16
nad sklepem „Rossman” (wejście od ul. Boh. Warszawy)
tel./fax (094) 37 423 89
Punkty przyjmowania ogłoszeń do „Głosu Pomorza”
KOSZALIN:

„AGENCJA REKLAMOWA Andrzej Kikta" tel. 340 46 20 (do 9.30 i po 16)
„ARI CORINFO”, ul. Władysława IV 58/32 (tuż za Emką), tel./fax 345 29 33,
341 43 45; e-mail: biuro@corinfo.pl; czynne pn-pt 8-20, sob. 9-14
„BERNI” ul. Drzymały 10 (sklep PANASONIC) tel. 34105 02, fax 345 75 37, kom. 0601 558 563
„EKOLAM” ul. Zwycięstwa 137 (Związkowiec), tel. 094 34 77 173, fax 34 77 174
godz. otwarcia 7.30-17.30, e-mail: bo@ekolam.koszalin.pl
„MEDIA PARTNER" J.M. Ćwiek, tel./fax 346 67 77 (całodobowo)
„MEDIA PRESS" Agencja Reklamowa, ul. Zwycięstwa 6A/p24, tel. 342 78 51 w. 294 (8-15)
„NO - KAR" tel./fax 347 04 27
„PIK” Agencja Usługowo - Reklamowa, ul. Zwycięstwa 106-108, tel./fax (094) 342 41 72 (9-16)
Białogard:
Naprawa Telewizorów „TeleMax” ul.Podlaska 1, tel. 312 20 19,
czynne pon. -pt. 10-17, sob. 10-14
Drawsko Pom.-.Centrum Reklamy, ul. Sikorskiego 6, tel. 363 60 65, fax 363 60 62
Sławno:
Sklep i Biuro Ogłoszeń, ul. Rapackiego 2, tel./fax (059) 810 70 12
Świdwin:
Biuro Ubezpieczeń, ul. Krzywoustego 1, tel./fax 365 26 24
Świdwin:
INTER-CAFFE - Park Wodny „Relax”, pl. Sybiraków 1, tel. (094) 365 43 71

10901/A

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

06092/A

08469/A

DOCIEPLENIA, klinkiery, profesjonalnie.
0-606-36-36-97

POKÓJ. 0-59/842-37-91.

—

POKÓJ. 0-59/84-275-94.

TYNKI cementowo-wapienne- maszynowe,
profesjonalnie. 0-606-36-36-97

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

08468/A

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

08467/A

TYNKI gipsowe maszynowe. Profesjonalne
0-606-36-36-97.
— -------------------- --------------------------------------

08471/A

TYNKI gipsowe, cementowo-wapienne tel.
0-606-36-36-97

KAWALERKA do wynajęcia. 0-59/84-52-

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

07848/A

USŁUGI

08896/A

NAPRAWA AGD/RTV

DO wynajęcia Słupsk, 0-502-254-527
---------------------------------------------------------- t------

DWUPOKOJOWE (39) do wynajęcia.
Słupsk, 0-695-988-019.
-----------------------------------------------------------------

00088/A

AGO- pralkonaprawy; Słupsk.
059/844-22-46, 84-57-444.

07843/A

DWUPOKOJOWE. 0 60183 29 90.

0-59/8-402 402 Kotarbińskiego
www.polawscy.pl

----------------08694/F

------------------------------------- -————------;—
07841/A

10901/D

USTKA. 0-59/84-270-17
www.slupskagielda.pl

■

3- P0K0J0WE

------------------------------------r

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

07861/A

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

07850/A

AGENCJE NIERUCHOMOŚCI

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

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

07570/A

! MERKURY, Filmowa 6/3, 0-59/840-3232. www.merkury.slupsk.pl
------------------------------------------------------------ —

3- P0K0J0WE
08694/G

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

07795/D

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

08657/A

śp. ELŻBIETY OSTROWSKIEJ
Synowie z rodzinami
889105SLBH_A

------------------------—:-----------:---------------------- —

ALARMAUTO- Słupsk,
059/84-11-604.

07432/A

Biuro Ogłoszeń tel./fax (059) 842 66 08

ul. Henryka Pobożnego 19

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

08428/A

AUTOALARMY, blokady skrzyni biegów,
0-59/841-41-45

08386/A

-------------------------------- -----------:-------- ;----------

08382/A

Nadleśnictwo Damnica wydzier-

Wyrazy głębokiego
współczucia

j żawi pomieszczenia warsztatowe |
jz pełnym zapleczem socjalnym}

paniAGNIESZCZE

w

ZBIERSKIEJ-ZDRO JEW SKIE J

miejscowości

Potęgowo}

przy ul. Targowej 1 od dnia
5.01.2006 r. Powierzchnia użyt

z powodu śmierci

kowa trzech obiektów murowa

Matki

nych wynosi 225,47 m2 obiekty

składają

i// .:/>

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

08440/A

zabezpieczenia/alarmy

OMEGA - obrót, wyceny, 059/84-14-420,
Starzyńskiego 11,
www.nieruchomosci.slupsk.pl
063205/A

08176/A

TELENAPRAWY: telewizory, monitory, wie
że, magnetowidy- tanio. Zygmunta Augu
sta 14,059/84-30-465.

KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI. Słupsk, Bema
9,0-59/84-11-662. www.krynicki.com.pl

MIESZKANIE 107 mkw.,
3 piętro, wysoki standard,
Białogard. 0-668-141-704.

01201/A

DOMOWE TV-Tanio. 0-59/84-20-970

059/ 84-12-583 Nieruchomości-Kaczyńska www.lnk.pl Sprzedaż/ zamiana dom
na wsi.
-----------------------------------------------------------------

GIEŁDA Nieruchomości
0-59/84-270-17
www.slupskagielda.pl

08333/A

ARGED, naprawa pralek, lodówko -zamra
żarek, zmywarek, mikrofalówek.
059/843-54-88, 845-61-56.

TRZYPOKOJOWE. Słupsk, 0-513-727408.

Serdeczne podziękowania

_ :

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

POKÓJ. 0-501-477-384.

2- P0K0J0WE
10745/A

— -----

00358/A

OSIELSKO - dekarskie, więźby dachowe.
0-606-36-36-97.

POKÓJ 0-69-64-94-958.

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

Księżom z parafii Św. Jacka i parafii Św. Józefa w Słupsku
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatnim pożegnaniu

Składają

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

212.

1- P0K0J0WE

—

OSIELSKO - dekarskie, więźby dachowe.
0-606-36-36-97.

DO wynajęcia hala, zaplecze 380 mkw;
094/34-10-352.

-----------------------------------------------------------------10860/6

VOLKSWAGENY, AUDI - CZĘŚCI, NAPRAWA.”B0RNY”, 0-59/842-55-57.
--------------;-------------------- --------------------- --------

------------------------------------------------------------------------------------- 08470/A

WYNAJEM - LOKALE

1- P0K0J0WE
08694/H

00273/A

BUDOWA. Specjalność domki jednorodzin
ne. 0-606-36-36-97

WYNAJEM - MIESZKANIA

JEDNOPOKOJOWE (Banacha),
dwupokojowe bezczynszowe
(Koszalińska), trzypokojowe
(Słowackiego, Szczecińska,
Wojska Polskiego). IBIS 059/842-54-05
www.ibis.slupsk.pl

--------------------- ■>—r

------------------------------------------------------ —-----08694/1

10901/6

SPRZEDAŻ MIESZKANIA

1091605KOAG_A

A

08800/S

SZEREGOWY Niepodległości, Gdańskie.
Wex, 8411-029.
----------- I

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

08834/A

BUDOWA. Specjalność domki jednorodzin
ne. 0-606-36-36-97

10816/A

0-59/842-80-75- PÓL BLIŹNIAKA- KOBYL
NICA- WGN

------------------------------------------------------- ——
09739/A

05660/A

USŁUGI

10942/A

KUPNO MIESZKANIA

0-59/8-402-402 www.polawscy.pl

REGENERACJA, amortyzatory,
przekładnie kierownicze, gwarancja.
059/843-57-12
--------------------------------------------------- __

SPRZEDAŻ łNNE

0-59/8-402-402 Kupimy mieszkania
www.polawscy.pl

00594/C

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

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

10901/H

BLACHY ocynk powlekana l,25mx 2m fa
lowana, lm2 -12 zł, 0-607-183-623

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

BOBROWNIKI. Wex, 8411-029.

AUTOCZĘŚCI USA 094/346-55-66,
0-602-557-917.

08893/A

NIEPODLEGŁOŚCI (20 m).
Wex, 8411-029.

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

! Mercedes inne auta: części + opony.
Naprawa. Koszalin, Szczecińska 57 a, „Auto
- Sam”. 094/ 348-14-83,0-602-51-86-51.
Mścice 17,094/316-5067.

10927/A

-------------------------------- :-------------------------------- ;

08035/A

„SERWIS - DACH” SŁUPSK, POPRZECZNA
7, TEL. /FAX 0-59/840-23-60,
0-501-154-004 DACHÓWKA CERAMICZ
NA, CEMENTOWA, BLACHODACHÓWKA,
OKNA DACHOWE, PAPY, RYNNY, IZOLACJE
DACHU, CEGŁA KLINKIEROWA.

KIOSK, dobra lokalizacja, Słupsk
0-601-89-59-07

NIERUCHOMOŚCI

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

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

----------------------- ------------------ ;----------------- t—•

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

GARAŻ Konarskiego 603-601-565.

2- P0K0J0WE

! HAKI holownicze Słupsk,
059/ 841-44-14, 841-44-13.

BOX, gabinet masażu i kosmetyki (możli
wość przyuczenia). 0-506-576-017.

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

—

OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

10633/A

— --- ,--------------------------- ---- 4------

!! AMORTYZATORY, tłumiki.
059/843-57-12.

! NAJTANIEJ MATERIAŁY HYDRAULICZNE.
HURTOWNIA SANTEXI, POZNAŃSKA 42,
059/84-13-260, PLAC BRONIEWSKIEGO
14,059/842-85-10.

0/503/4

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

0-59/8-402-402 Kupimy mieszkania
www.polawscy.pl

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

Z poważaniem Piotr S., Roman K.

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

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

to przykładne żony, które wykazały się
wobec swoich mężów i rodzin.

00002/A

TŁUMIKI, katalizatory, montaż, sprzedaż.
Zbigniew Czekaj. Koszalin,
Szczecińska 70, (094) 346-76-64.

WOLNO stojący. Wex, 8411-029.

MOTORYZACJA

ogromną lojalnością

—-------------------------------------------- :-----;-----------'

06749/A

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

SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ - LOKALE UŻYTKOWE

!!! AUTOGLASS Jaan. Kompleksowa obsłu
ga w zakresie szyb samochodowych:
sprzedaż, montaż, naprawa,
przyciemnianie, szyberdachy.
Koszalin, 094-34-65-710,
Słupsk, 059-84-25-180.

SKUP - sprzedaż samochodów uszkodzo
nych. Bierkowo, 0-606-20-60-77.

w kierunku tych Pań było niesłuszne.
Oświadczamy, że
Panie Edyta i Marlena,

043205/A

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

NAPRAWA/SERWIS

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

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

za poniesione straty moralne,

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

USTKA, Kobylnica 0-59/84-270-17
www.slupskagielda.pl

07845/A

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

Chcemy najmocniej przeprosić

07849/A

00308/A

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

BUDOWNICTWO

HEKTAR ziemi, Maszkowo k/Koszalina,
po 15. 094/347-19-67.

08301/A

———— ------------- ------ ------—-

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

07408/A

SILNIK 1.4 12V - fiat bravo.
0-59/84-72410, 0-505-171-230.

USŁUGI

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

07190/A

SPRZEDAŻ DZIAŁKI

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

! ELPIGAZ - najlepszy i tani montaż insta
lacji gazowych - solidnie - 100% zadowo
lonych klientów! Warszkowo 172 k/Sławna, 0-603-085-262.

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

Kopernika 27A 059/ 842-33-82,
0-602-294-682

08289/A

! AUTA NA GAZ. BRC, LOVATO. RATY.
WALDGAZ. PORTOWA. 059/84-20-860,
0-501-043-823
---------------------------- :--------- --------------------------

SPRZEDAŻ SAMOCHODU

01132/C

KUPNO CZĘŚCI/AKCESORU

nadają się do prowadzenia dzia

Dyrekcja i Pracownicy
Oddziału ZUS w Słupsku
Oraz Inspektoratu ZUS
w Miastku

Biuro Reklamy tel./fax (059) 848 81 07
Biuro Ogłoszeń tel. (0-59) 848 81 03

łalności

gospodarczej.

Oferty

w kopertach należy kierować
na adres: Nadleśnictwo Damnica
76-231 Damnica ul. Leśna 11

872405SLBH_B

889405SLBH/A

ul. Kochanowskiego 8-10 - w godz. 9-16
(budynek Bytowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej), tel./fax (059) 822 82 82

Panu

ui. Armii Krajowej 16 - w godz. 8-15
(budynek Biblioteki), telefax (059) 862 55 88
Punkty przyjmowania ogłoszeń do „Głosu Pomorza”
SŁUPSK: „Agencja UNIPRESS" ul. Wojska Polskiego 29A (dawny biurowiec PKP),

tel./fax 842 89 54, 841 27 00, tel. 843 64 36 (cała dobę)
Biuro Ubezpieczeń Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe Danuta Kubik,
ul. Gen. Andersa 10, 76-200, Słupsk, 059/845-41-62. (9-16)
Bytów: TUiR „WARTA” ul. Kochanowskiego 3, tel. 822 22 80 (8-16)
Człuchów: Agencja Pośrednictwa Ubezpieczeniowego, ul. Sobieskiego 6/1, tel. 834 49 18
Lębork: Biuro Turystyczne „KIJÓW” ul. Handlowa 10A/28 (obok DH Kupiec) w godz. 9-17
Miastko: Biuro „WARTA” ul. Dworcowa 29, tel. 857 53 08
Ustka:
Agencja „CENTRUM KOBO” ul. Grunwaldzka 18, tel. 814 90 90
PHUPiT „BAŁTYK” ul. Żeromskiego 9, tel. 8144 220 (8-16)
P.H.U. ELEKTROMAR ul. Marynarki Polskiej 79/1, tel. 814 60 58
Wszystkie ogłoszenia drobne z wydania gazety, trafiają bezpłatnie do internetowego
Banku Ogłoszeń Drobnych „Głosu Pomorza" www.glos-pomorza.pl oraz do wydania
internetowego ogólnopolskiego dziennika „Rzeczpospolita” - serdecznie zapraszamy!
___________
~
Nadaj drobne przez internet - www.nadaj.pl

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

Doktorowi Ireneuszowi Kośna
i

Pani

Pielęgniarce Wiesławie Stanisławskiej
z Hospicjum Domowego w Słupsku
serdeczne podziękowania
za troskliwą opiekę podczas choroby nad

śp.

ELŻBIETĄ OSTROWSKĄ
Składają -

Synowie z rodzinami
889105SLBHJ3

OGŁOSZENIA DROBNE

Wtorek, 3 stycznia 2006 r.

redakeja@gios-pomQrza.pl

www.qios-por
KOŁOBRZESKIE biuro podróży zatrudni
osobę - wykształcenie średnie lub wyż
sze, kreatywną, zorganizowaną, dyspozy
cyjną z dobrą znajomością języków ob
cych i obsługi komputera. Prosimy o prze
syłanie listu motywacyjnego i CV na adres:
piotr@globtourist.pl

SCHODY drewniane- producent,
059/842-66-71, 841-28-47

REMONTY
! 059/843-92-31, 0-607-288-199,
gazowe, co., hydrauliczne.
09052/A

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

BEZPYŁOWE cyklinowanie.

CZYSZCZENIE/SPRZĄTANIE
DYWANY. 0-59/84-38-911.

0-692-944-672.
---------------------------- ------------------------------

08808/A

CEKOLOWANIE, malowanie, glazura.

0-606-495-059.
07814/A

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

CYKLINOWANIE bezpyłowe, układanie.

0-59/843-43-20, 0-601-64-10-92.
www. cykl i nowa n ie-kal iszewski. pl

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

07402/A

L______ _-------------------------------------------------

FINANSOWO - DORADCZE

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

07818/A

GLAZURA, gładź. 0-663-308-551.

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

07842/A

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

■

TRANSPORT

ELEKTRYCZNE. 0-507-295-942.

! 0-602-28-46-93 Meblowozem - prze
prowadzki, winda.
06390/A

NAJTAŃSZE remonty mieszkań, hydrauli
ka, glazura, malowanie. 0-504-129-243.

-------- —------------•----------------- L---------

07137/A

REMONTY mieszkań, hydraulika, glazura,
gładzie. 0-506-153-358 '
---------------------- -----------------------------------

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

—TT——---------

06448/A

SZAFY, garderoby, kuchnie. Stanley Milan
059/84-00-310
-------------------------------------------------- :------

07471/A

KOMINKI - od 1100 zł, kafle piecowe, ko
minkowe, Słupsk. 059/842-20-72
-----------------------------------------------------------------

05068/A

KOMINKI, projektowanie, wykonawstwo,
rzeźba. „EW-BUD”. Koszalin, Krucza 21,
(094) 34546-52.
----------- •-----------------------------------------------------

!!!!!! Promocja Linda Żółkiewskiego 13.
059/84-37-373. Żaluzje, verticale, rolety.
---------------------------------------------------------

08202/8

! 0-59/842-48-84 Markizy, moskitiery, ro
lety, żaluzje.
---------------------------------------------------------

06618/C

ALKO rolety, miniroletki, żaluzje poziome,
pionowe - produkcja, usługi. Słupsk
0-5984-20-600.
---------------------------------------------------------

08564/A

BONIEK - okna, rolety, bramy.
059/84-71-917

07419/A

MEBLE kuchenne, garderoby najładniejsze realizacje. Bella, Słupsk,
Mickiewicza 47.059/840-01-65.
Projekt, transport, montaż gratis!
-----------------------------------------------------------------

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

08838/A

MONTERA bram garażowych, okien PCV,
drzwi - praca stała. 0-59/8-415-424.
---------------------------------------------------------------- -

07747/A

OD zaraz stolarza, pomocnika stolarza,
możliwość zakwaterowania. Główczyce,
0-503495-768
08887/A

PARTNERA-KI DO PROW. SIŁOWNI Z SAU
NĄ, SOLARIUM W OKOLICY SŁUPSKA.
503495768.
——------------------------------- --------- ---------

10356/EW

„TOMCIO” B+E, C, C+E,
0-501-334-323,
www.naukajazdyslupsk.pl

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

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

08899/A

ALFA 0-601-572-355,
059/842-83-74.
------------.----- ---------------------------------------------- -

08643/A

CENTRUM Kształcenia Praktycznego
Słupsk, Koszalińska 5 ogłasza nabór
na kurs prawo jazdy kat. B. Rozpoczęcie
kursu- piątek 06.01.2005 godz. 16,
sala 29. Zapisy telefonoiczne codziennie
godz. 8-15 tel. 0-59/845-70-00
wewn. 38 lub osobiście- pokój 41.
------------------------------------------------------------- —

08898/A

PZMOT kat A, B, C, E nowy kurs
21.11.2005r. 059/842-45-66,
0-501-094-584.
------------ -----------------------------------------------------

06668/E

SZKOLENIE kierowców kategorii B. Ceny
promocyjne. Agopol ul. Westerplatte 64.
Telefon całodobowy 0-59/842-50-27,
0-606437-201
----------------------------------------------------------- -----

! UWAGA konwersacje z Brytyjczykiem
dla maturzystów i nie tylko.
www.afternoon.pl

10949/A

CENY

MATRYMONIALNE

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

KOD RUBRYKI SMS: 14. CENA: 6 ZL + 22% VAT
KASANDRA Biuro Matrymonialne - profe
sjonalna obsługa, uczciwość. 0-59/84-33967, 0-510-10-91-47.
----------------------------------------- . 05603/a

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

PANKOWSKI - producent bram, automaty
ki. 059/842-65-57,0-600-213-343.

Internetowy Serwis Pracy

01629/A

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

wejściowe (mieszkania - domki) sprze
daż, montaż. PANTERA, 0-59/8-415-424.
-------------------------------------------------------

05919/A

*

04967/A
07692/D
07692/8

-------------------------------------------- ‘------------

07476/A

OKNA - najtaniej! Emeryci, renciści- 20%
- Rabat! Rob - Piast, Sienkiewicza 5
059/84-00-913

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

07836/A

ABSOLUTNIE wszystko. 0-501-93-62-88.
---------------- -------------------------- ■------------

07844/C

ANIA. 0-603-705-198.
---------- —--------------------------------------------

10800/A

0-661-177-611.
--------------------------------------------

10923/A

BLONDYNECZKI prywatnie. Kołobrzeg,
0698054054.

Szkolą Detektywów i Ochrony „Rutkowski & Czerwiński”

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

Koszalin, ul. Zwycięstwa 107 p, 209, tel. (094) 348 14 22, 348 14 24

DŁUGONOGA piękność. 0-510-77-02-19.

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

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

06454/A

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

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

OKNA

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

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

06841/B

PANTERA

ZDROWIE
08232/A

05919/B

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

PANTERA
Okna PCV, rolety. 0-59/8-415-424.
05919/C

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

ROLETKI.

10356/EX

08892/A

08823/A

FIRMA Fiskars Brands Polska, Wlynkówko la,
76-200 Słupsk, zatrudni ślusarzy.
Kontakt osobisty.

Viki, Zielona 5-6, Starzyńskiego 2,
059/847-55-15, 0-602-748-515.
------------ ----------------------------------------------

07813/A

SZLABANY, bramy- automatyka, kraty.
059/8424-884
06618/8

SZKLARSKIE
PROFESJONALNE usługi, ramiarstwo, szy
by zespolone, folie okienne, Centrum, Z.
Augusta 25 0-59/84-30-411
07053/A

DRZWI/ PODŁOGA/ ŚCIANA
!! PARKIETY najtaniej. Noskowo-salonhurtownia kleje, lakiery tel.
059/810-88-19;
Koszalin, 0-94/346-76-54,
www.fagus.com.pl

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

10936/A

FIRMA Laudam zatrudni w Holandii
z paszportem niemieckim: Spawaczy MIG
MAG, znających rysynek techniczny, Elek
tromonterów obsługujących silniki elek
tryczne. Podstawy języka niemieckiego.
Bezpłatny przejazd i zakwaterowanie.
058/550-43-98 w. 20, 0-605-293-428
------------------------------------------------------------ — ,

08764/A

KIEROWCĘ kat. C+E, uprawnienia dźwigo
we do transportu leśnego, dobre zarobki.
0-509-290-616, 0-509-290-617,
059/81-31-087.
----------------------------------------------- ------ ------------

08804/A

KIEROWCÓW na własnej działalności go
spodarczej -kat. C +E, doświadczenie 2 la
ta. Transport międzynarodowy.
0-59/842-00-31
----------------------------------------------------------------

10391/A

I Ginekolog specjalista 0-660-137-357.
—---------------------- ----------- —
1081
050040-95-95 ginekolog zabiegi.
10919/A

ALKOHOLOWE odtruwanie. Narkomania.
059/847-50-68, 0-602-635-470
08158/Ą

IMPLANTY. Krzysztof Bastek,
094/346-16-44.

10882/A
07844/6

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

08831/Ą

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

10557/A

LEKARSKIE
ALKOHOLOWE odtruwanie również
w domu pacjenta, esperal, zastrzyk.
0-602-706-553.

08875/A

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

07794/A

SYLWIA 0-500-011-369.
10877/A

07803/A

Kredyty gotówkowe i konsolidacyjne
w24>godz„

KOD RUBRYKI SMS: 11. CENA: 18 ZL + 22% VAT

«w

jJcHROBRY

790805SLBHLA

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

09921/A

08519/Ą

SIATKI ogrodzeniowe. Słupsk,
Raszyńska 6D 059/842-87-55
08159/A

SUKNIE ŚLUBNE - SPRZEDAŻ, WYPOŻY
CZANIE, SŁUPSK, CHROBREGO 1,
059/843-65-91.
—_---------------------------------------------------------

BIZNES

10137/B

KUPNO

KOD RUBRYKI SMS: 18, CENA: 18 ZŁ + 22% VAT
KRAJZEGĘ okazyjnie kupię. 0-505-171-321.

08859/A

BILETY UE. (094) 34-66-900. Dworzec
PKP. www.bilety.cmpa.pl

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

KREDYTY

10835/A

NARTY: Cortina d'Ampezzo, Monte Bondone, Arta Terme. „Binex - Turist",
094/346-03-64, Dworcowa 2.
10910/A

TRANSFERY na lotniska: Goleniów, Berlin.
094/346-03-64.

SZKOŁA średnia matura w 1 rok
0-59/840-06-10

!!! Gotówki, tanio, szybko, Invest Kredyt,
Sienkiewicza 4, 0-59/848-16-39
------------------------------------------ ----------------------

08798,

!!! Kredyty GE Money Bank- Słupsk, Tuwi
ma 23, pok. 16- Inkubator Przedsiębior
czości, pn-pt. 10.00-18.00,
0-59/848-28-29

07834/A

INNE
DETEKTYWI (rozwody, biznes).
0-602-601-166, 094/343-28-72.
------------------------------------------------------

10933/A

KUPUJEMY wierzytelności- gotówka.
Świadczymy usługi windykacyjne. „MZ”.
Koszalin, (094) 347-32-86.

SZUKASZ PRACY?

08821/A

SZUKAM PRACY

10786/A

SIATKI leśne, ogrodzeniowe, słupki.
0-59/846-11-10

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

BIURA/KWATERY

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

KURSY przedwyjazdowe 295zł Słupsk
0-59/840-06-10, Piła 0-67/351-20-78,
Chojnice 0-52/39-23-23

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

-----------;--------- —------- ;-------------------------------

TURYSTYKA

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

NAUKA

BLASZAKI, garaże konkurencyjne ceny.
059/83345-36, 0605-286-058.
GARAŻE- blaszaki, najtaniej!!!
094/3542-023, 0606235417,
058/7629512, 059/823-22-09,
018/334-08-10.

POSZUKUJE korepetytora- statystyka.
0-608-789-861

(Dworzec PKP) tel. 0-59/842-70-14

KOD RUBRYKI SMS: 09. CENA: 18 ZŁ + 22% VAT

ROŻNE
KOD RUBRYKI SMS: 25. CENA: 9 ZŁ + 22% VAT

10844/A

WIOLA po 40-tce. Koszalin,
0691-857-735.

MATEMATYKA, fizyka. Ustka,
059-8144145.

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

NAUKA

NAJWIĘKSZE na Pomorzu składy
urządzeń gastronomicznych,
sklepowych, maszyn spożywczych,
przemysłowych, regałów.
Używane-nowe. Produkcja mebli
gastronomicznych nierdzewnych.
Słupsk, Kilińskiego 26.
0-59/846-66-76, 0-505-171-321.

07847/A

PRZYJEDZIEMY. 0-880-417-119.

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

do Dublina. Biuro Podróży Polorbis

00345/A

SPRZEDAŻ

NATALKA. 0-665-499-156.
--------------------------- ----------------------,-----—

UROCZA brunetka, wibratorki.
Słupsk, 0-513-362-877.

BEZPOŚREDNIE tanie przeloty z Gdańska

08839/A

SZUKAM PRACY

10861/A

ŁUSZCZYCA, bielactwo, 0-601-214-388.

PRACA

SZUKAM PRACY

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

UŻYWANE

TRZYDZIESTOLATKA 0500 643 268.
ANGIELSKI.
0-605-346460

I BEZPIECZNIE ginekolog.
0-500-510-201.

YORKI 0-609-587-182.

07844/A

KWADRANSIK. 0-506-384-242.

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

10934/A

EKSPEDIENTKĘ ze stażem w drogeri przyj
mę, 0-59/84-03-215
----------------------------------------------

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

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

DOŚWIADCZONEGO pracownika
zatrudnię w biurze Turystycznym. Słupsk
0-601-544-919
---------------------

AFTERNOON Słupsk, ul. Jedności
Narodowej 2. Nowość. Intensywne kursy
językowe dla wyjeżdżających do pracy.
0-59/840-31-95, 0-507-520-400
www.afternoon.pl

KOD RUBRYKI SMS: 07, CENA: 18 ZL + 22% VAT

GABINETY

AVON! CHCESZ ZARABIAĆ? ZOSTAŃ KON
SULTANTKĄ! TYLKO TERAZ BIŻUTERIA
GRATIS!!! 601440053.
--------------—-----------------------:-----------------------

Bramy garażowe Hormann, wjazdowe,
ogrodzenia, automatyka. 0-59/8-415-424.

07817/Ą

04985/A

AVON zostań konsultantką.
508375497.

- SPRZEDAŻ + MONTAŻ 7%
„KADA” SYSTEM. 0-59/84-00-310

1094105KOBH_A

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

DOMOWE

KOD RUBRYKI SMS: 22, CENA: 6 ZL + 22% VAT
10924/A

DZIEWCZYNY Bi 0-694-318-022,
0-698-492-598.

ZATRUDNIĘ sprzedawczynię ze znajomo
ścią obsługi komputera. 0-59/843-28-28
(dzwonić 8 - 20).

KOD RUBRYKI SMS: 20, CENA: 9 ZŁ + 22% VAT

ATRAKCYJNA, seksowna czterdziestolatka

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

AVON -zostań konsultantką.
0-607-614-825

PROSIĘTA. 0-59/846-26-08,
0-502-96-56-34.

07692/C

0-698-747-089 Miła.

DAM PRACĘ

ANGLIA- legalna bez kwalifikacji.
0-24-254-3041

OWIES, jęczmień, pszenżyto.
0-59/846-29-25, 0-606-14-25-27.
----------------------------------- ---o;
PROSIĘTA sprzedam. 0-59/847-11-67
---------------------------------------01

07692/A

FRANCUZECZKA. 0-501-80-53-52.

08244/A

ROLNICTWO
KOD RUBRYKI SMS: 19, CENA: 9 ZŁ + 22% VAT

0-695-256-404. Atrakcyjna.

606KOKB A

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

07886/A

SPRZEDAŻ

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

AGENCJA - Club zatrudni dziewczyny z za
kwaterowaniem. 0-504-200-800,
0-61/8142-554.

v

10356/6V

KAMELIA. 0-513-94-53-77.

PROMOCJA bramy segmentowe z automa
tem za 50% ceny 0-59/842-96-33,
0-94/343-25-71

07096/A

LUKAS - gotówka - Słupsk,
Sienkiewicza 20, Ustka, M. Polskiej 79,
0-59/842-61-32.

KOD RUBRYKI SMS: 15, CENA: 6 ZŁ + 22% VAT

0-691-68-52-76. Marlena.

Oferty pracy: http://pomorskie.jobs.pl

DRZWI

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

SPŁATA innych - 0-510-08-70-22

------------------------------------------—----- —■

technik: usług kosmetycznych, administracji, rachunkowości, obsługi
turystycznej usług fryzjerskich, bhp

07576/A

08317/A

KREDYT gotówkowy, hipoteczny dla każde
go! Słupsk, Sienkiewicza 20, pok. 6,
0-59/842-2143

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

POZNAJMY SIĘ

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

Dwuletnie:

bram pod telefonem 0-59/8-415-424.

06317/A

DOBRY Kredyt- GE Money BankSłupsk Z. Augusta 71C, pn-pt 9.00-18.00
tel. 0-59/843-63-32

0-661-443-411. Kobieca.

agent eeiny, architektura krajobrazu, architektura wnętrz, biznes elektroniczny,
dziennikarstwo, grafika komputerowa, kreowanie wizerunku, logistyka, marketing
i reklama, masaż leczniczy, menadżer, psychologia z socjologią, fizjoterapia,
rachunkowość i finanse, referent administracyjny UE, sekretarsko - asystencka,
stylizacja i wizaż , zarządzanie matą firmą, zarządzanie personelem.

08282/A

05429/A

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

BERLIN - lotniska. 0-59/844-28-46.

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

10632/A

Fimal, Bałtycka 3, 0-59/848-31-64

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

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

0-504-782-057. Magda.

Jednoroczne!,

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

I Expreskredyt- Unilink. 059/840-22-72.
0-510-08-70-22

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

08193/A

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

MEGA

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

Koszalin, IRO, (094) 343-27-21.

!!! Havana. Ustka 0-601-64-43-94.

SZYCIE kołder, czyszczenie pierza. Sprze
daż wyrobów gotowych. Słupsk, Tuwima.
059/84-278-73

BRAMY

07467/6

!! Kredyty „059/840-21-20 Chrobry” w
24 h. Tuwima 6 (Świt lip), 0-692-946-517.

ANGLIA- docelowo Plymouth, autobus: ta
nie miejsca, 06.01.2006.

TOWARZYSKIE

MEBLE kuchenne, łazienkowe,
garderoby, lustra „Krystom”.
Koszalin, Wąwozowa 15A, (094) 3410-354.
-----------------------------------------------------------------

07271/A

!! bez poręczyciela do 20.000; bez opłat
wstępnych 059/ 842-92-38
------------------------ ------ ----------- —----------------

------------------- •---------------------------------------------

CENTRUM NAUKI I BIZNESU

08464/A

POZOSTAŁE

SAMOTNA 56 LAT, POZNA PANA W WIEKU
DO 65, POWYŻEJ 175 WZROSTU. TYLKO
POWAŻNE OFERTY. 696686143.

08880/A

ZATRUDNIĘ ekspedientkę -sklep spożyw
czy „Samnet” Słupsk, ul. 3-go Maja 27,
0-602-710-372

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

10910/C

08144/A

PRZYJMĘ kierowcę na wywrotkę,
0-505-157-355, 0-59/847-29-04
--------------------------------------------------- ------- :—

I! 059/840-34-70 QS Kredyt- gotówka,
konsolidacja; Galeria Podkowa

ZIMOWISKA: Czarna Góra, Arta Terme,
Murzasichle. „Binex - Turist”,
094/346-03-64, Dworcowa 2.

NAUKA JAZDY

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

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

-

08421/A

MANIURZYSTKĘ. 0-504-276-369

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

BALUSTRADY ogrodzenia.
0609446-526.

07678/A

SOLIDNIE remonty A-Z. 0-59/844)3-135,
0-607-703-135.

10925/A

KUCHARZOWI -AMBITNEMU, SUMIENNE
MU, ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE,
CV- OSOBIŚCIE CITY BAR W PODKOWIESŁUPSK.

USŁUGI księgowe, Licencja
Minista Finansów, Ubezpieczenie OC,
0-601-074-764

glos Pomorza

Zamieść bezpłatne ogłoszenie drobne we wtorkowym
w rubryce „Szukam pracy”

dodatku „Praca”

(dotyczy tylko osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).
26 lat (mężczyzna), wykształcenie wyższe na
uczyciel, komunikatywna znajomość angiel
skiego szuka pracy w biurze, szkole lub za
opiekuję się osobą starszą. 0-508-839-957.

___

.

___ 2-------------

10341/Y

29-LETNI poszukuje pracy jako kierowca
kat. B, C. Wykształcenie zawodowe me
chanik ślusarz, pracowity, dobra znajo
mość topografi kraju. 0-59/85-82-662
-----------------------------------------------------------------

03669/FP

45-LETNIA, ubezpieczona, podejmie pracę
jako pomoc kuchenna. 059/81-13-287,
0-668-35-88-91.
-----1----------------------------------------------------------

10937/6

DOŚWIADCZONY ogrodnik, kierowca, kat.
B, znający j. niemiecki, wykształcenie śred
nie, zdecydowanie podejmie pracę od za
raz. 059/842-39-67, 0-694-587473.

KIEROWCA B, C, E, 24 lata, psychotesty, ba
dania lekarskie, kurs przewóz rzeczy, ksią
żeczka zdrowia, praktyka w transporcie kra
jowym i zagranicznym. Tel. 0-886-182426.
------------- ---------------------------------------------------

10341/Z

KIEROWCA BCT podejmie pracę w trans
porcie, wieloletnie doświadczenie, dyspo
zycyjny, uczciwy. 0-508-942-780.
----------------------------------------- ‘------------

10937/A

MŁODA wykształcenie średnie, obsługa
komputera prawo jazdy kat. B
0-605-748-136, 0-59/845-32-54
____________

03669/FN

MŁODY, pracowity, wykształcenie średnie,
student informatyki (zaocznie), język an
gielski bdb, obsługa komputera, kasy fi
skalnej, barman-kelner, podejmie pracę.
0-604-96-17-56.
_____________________________ _________________10341/a

ELEKTRYK-KONSERWATOR prace kontrol
no-pomiarowe do lkV. 094/346-56-11.

MŁODY, wykształcenie wyższe, szuka pra
cy w handlu, biznesie, biurze czy w są
downictwie. 0-508-839-937.

JESTEM po kursach: operator CNC, spa
wacz C02, operator sztaplarek. Dodatko
wo maluję proszkowo oraz jestem ślusa
rzem ogólnym. 0-513-945-439.

PIELĘGNIARKA -kursy szczepień, zapobie
gania przemocy narkomanii. Podejmie pra
cę jako środowiskowo-szkolna lub zabiego
wa. Tel. 0-509-750499, własny samochód.

—----------------------- —----- ----- ------- ------- --- ■

10937/C

POMOC w usuwaniu zaległości w nauce
w zakresie szkoły podstawowej, gimna
zjum, średniej (przedmioty ścisłej, polski)
0-59/842-73-03
---------------- ------------------------------------------------

Kupon na jednorazowe bezpłatne ogłoszenie drobne.

03669/80

RENCISTA z grupą inwalidzką podejmie
pracę. 0-59/840-13-01.
-------------------:--------------- -----------------------------

07840/B

WYKONUJĘ stylizowane ogrodzenia, balu
strady, bramy przesuwne i skrzydłowe,
schody kręte w połączeniu z drewnem.
0-608-626-016.
—--------------- ------------- ---------------- —----------

07840/C

ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą lub dziec
kiem, pomoc domowa - posprzątam, upio
rę, zrobię zakupy. Słupsk,
0-696-157-351.
------- ------------------------------------------------- —

07840/A

DAM PRACĘ

Ogłoszenie należy dostarczyć do najbliższego oddziału Biura Ogłoszeń „Głosu Pomorza” lub wysłać pod adresem:
Biuro Ogłoszeń „Głosu Pomorza", 75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24 (z dopiskiem „Szukam pracy”).
Ogłoszenie na najbliższy

Dane zlecającego (do wiadomości redakcji)

wtorek należy dostarczać
do czwartku.
imię i nazwisko

HANDLOWCA do salonu podłóg
zatrudni Tom-San, Słupsk,
059/842-03-22.

podpis

dokładny adres
407904KOKB P

20

g«°s Pomorza___________ WE WTOREK W TELEWIZJI
www.glos-pomorza.pl
07.40 Dwójka dzieciom: Teletubisie
(107/156)-serial dla dzieci,

06.00 Kawa czy herbata? - magazyn

Wielka Brytania

poranny

08.10 Egzamin z życia (7/26) - serial

08.00 Wiadomości, Prognoza pogody
08.15 Smocze opowieści (27): Magicz
na Księga Ketala - serial animo

obyczajowy, Polska, reż. Teresa
Kotlarczyk, wyk. Mateusz Da
mięcki, Michał Sitarski, Ewa Wi
śniewska, Jan Frycz
09.00 Pytanie na śniadanie - magazyn

wany, USA
08.45 Zygzaki-program dla dzieci
09.10 Ważne przemiany: Orzeł czy
reszka - film dla młodzieży, No

wa Zelandia 2002, reż. Costa Ba- i
tes, wyk. Tom Hem, Peter Sau be,
Jacob Tomuri, Donna Akersten
09.40 Don Matteo (14): W oczekiwaniu
na wyrok - serial sensacyjny,

Włochy, reż. Enrico Oldoini, wyk.
Terence Hill, Nino Frassica, Flavio i
Insinna, Natalie Guetta

09.30
09.35
10.00
10.05
10.30
10.35
11.00
11.05

czajowy, Polska, reż. Natalia Koryncka-Gruz, wyk. Witold Pyr
kosz, Teresa Lipowska, Dominika
Ostałowska, Małgorzata Pień
kowska (powt.)

10.35 Telezakupy

11.10 Recepty Jedynki - magazyn
11.25 Tak jak w Unii - magazyn
11.45 Agrobiznes - magazyn rolniczy

f

12.00 Wiadomości
12.10 Klan (1028) - serial

obyczajowy,
Polska, wyk. Agnieszka Kotulan- {
ka, Tomasz Stockinger, Izabela
Trojanowska, Barbara Bursztyno- j
wicz (powt.)
12.35 Plebania (630) - serial obyczajo
wy, Polska, wyk. Marcin Kraw
czyk, Włodzimierz Matuszak, Syl- r
wia Wysocka, Radosław Popłonikowski (powt.)
13.00 Jaka to melodia? - quiz muzycz
ny 13.30 Tak miało być (9) - serial oby
czajowy, Polska, reż. Maciej Woj
tyszko, Agnieszka Trzos, wyk.
Magdalena Czerwieńska, Jakub
Przebindowski, Anna Brulińska,
Adam Graczyk
13.55 Program publicystyczny
14.20 Wymarzone muzeum fuhrera (4)

- serial dokumentalny, Rosja
15.00 Wiadomości
15.10 Popołudnie z Jedynką: Zdrowie
i uroda - magazyn
16.00 Moda na sukces (2679,2680)

11.55 Podróże kulinarne Roberta Makłowicza: Karnawał ze smakiem

- magazyn kulinarny
12.20 Telezakupy
12.40 Święta wojna (156): Pamięć ab
solutna - serial

komediowy, Pol
ska, reż. Marek Bielecki, wyk.
Bogdan Kalus, Joanna Bartel,
Krzysztof,Hanke, Zbigniew Bucz- f
kowski (powt.)

13.10 Łowcy śmiechu: Kabaret Ani
Mru-Mru (1) - program kabare

towy
14.00 Lokatorzy (57): Kąsek dla kolek
cjonera - serial komediowy, Pol-f

ska, reż. Feridun Erol, wyk.
Agnieszka Michalska, Ewa Szykulska, Marek Siudym, Michał
Lesień (powt.)
14.25 Znaki czasu - program religijny
14.50 Wydarzenia, wydarzenia...

- magazyn kulturalny

Sportowy Express
Teleexpress
Na celowniku - magazyn
Klan (1032) - serial obyczajowy,

Polska, reż. Paweł Karpiński,
wyk. Agnieszka Kotulanka, To
masz Stockinger, Izabela Troja
nowska, Barbara Bursztynowicz
18.00 Jaka to melodia? - quiz mu
zyczny
18.25 Plebania (635) - serial obyczajo
wy, Polska, reż. Jerzy Sztwiertnia,
wyk. Marcin Krawczyk, Włodzi
mierz Matuszak, Sylwia Wysocka,
Radosław Popłonikowski
19.00 Wieczorynka: Smerfy - serial
animowany, Belgia
19.30 Wiadomości
19.55 Sport, Prognoza pogody
20.15 W krainie dreszczowców: Wy
buch prosto z serca-thriller,

USA 2002, reż. Paul Antier, wyk.
Fulvio Cecere, Judge Reinhold,
Penelope Ann Miller, Timothy
Busfield
21.55 Sprawa dla reportera - maga
zyn reporterów
22.30 Prosto w oczy - program publi
cystyczny Moniki Olejnik
22.45 Wiadomości
22.55 Rajd Dakar 2006 - kronika
23.05 Widzieć i wiedzieć: Big bang.
Jak powstał kapitalizm bez ka
pitału - film dokumentalny, Pol

ska 2005, reż. Waldemar Kosiń
ski
00.00 Puls miasta (9/18) - serial kry
minalny, USA, reż. Jon Avnet,
wyk. Donnie Wahlberg, Neal
McDonough, Mykelti Williamson,
Gary Basaraba
00.45 Puls miasta (10/18) - serial kry
minalny, USA, reż. Jon Avnet,
wyk. Donnie Wahlberg, Neal
McDonough, Mykelti Williamson,
Gary Basaraba
01.30 Europejczyk - reportaż
01.55 Historia naturalna Polski (1):
Podwójne życie skał-film doku

mentalny, Polska 2004, reż. Sła
womir Swerpel
02.35 Zakończenie programu

żytku z senatorów - serial

oby
czajowy, Polska, wyk. Henryk
Machalica, Andrzej Nejman, An
na Nehrebecka, Ewa Kasprzyk
06.35 10 minut tylko dla siebie-ma
gazyn
06.45 Dwójka dzieciom: Przygody psa
Cywila (6/7): Zbiegowie - serial

przygodowy, Polska, reż. Krzysz
tof Szmagier, wyk. Krzysztof Li
twin, Henryk Bąk, Wacław Kowal
ski, Wojciech Pokora
07.15 Od przedszkola do Opola: Ry
szard Rynkowski - program roz

rywkowy

Polska, wyk. Magda Walach, Ma
rzena Trybała, Agata Kulesza,
Piotr Pilitowski
15.45 Wydarzenia
16.05 Prognoza pogody
16.10 Interwencja - magazyn

reż. Tomasz Konecki, Jarosław
Marszewski, wyk. Joanna Gleń,
Magdalena Kuźniewska, An
na Dereszowska, Ewa Telega Do
malik
17.20 Daję słowo - teleturniej
18.05 Pierwsza miłość (210) - serial
obyczajowy, Polska, reż. Okił
Khamidov, Paweł Chmielewski,
wyk. Aneta Zając, Mateusz Janic
ki, Ewa Skibińska, Wojciech Dą
browski

s

17.05 Kulisy serialu ŃM jak miłość
17.15 Allo.Allo(63/84)-serialkome

diowy, Wielka Brytania, reż. David
Croft, wyk. Gorden Kaye, Richard
Marner, Sam Kelly, Vicki Michelle
17.45 Book-macher - magazyn
17.55
18.00
18.30
18.40
18.50
19.30
20.10

Prognoza pogody
Program lokalny
Panorama
Prognoza pogody
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Ale jazda! - magazyn kulturalny
M jak miłość (376) - serial oby

czajowy, Polska, wyk. Dominika
Ostałowska, Małgorzata Pień
kowska, Teresa Lipowska, Witold
Pyrkosz
21.00
21.10
22.00
22.20
22.25
22.30
22.40

Kulisy serialu ŃM jak miłość
Magazyn Ekspresu Reporterów
Panorama
Biznes - magazyn
Sport telegram
Prognoza pogody
Wieczór filmowy - Kocham kino:

wstęp do filmu ’1900: Człowiek
legenda’
22.45 Wieczór filmowy - Kocham ki
no: 1900: Człowiek legenda

-film obyczajowy, Włochy 1998,
reż. Giuseppe Tornatore, wyk.
Tim Roth, Pruitt Taylor Vince,
Melanie Thierry, Bill Nunn
00.50 Wieczór filmowy - Kocham ki
no: Pożegnania - film obyczajo

wy, Polska 1958, reż. Wojciech
Jerzy Has, wyk. Gustaw Holo
ubek, Maria Wachowiak, Stani
sław Jaworski, Tadeusz Janczar
02.30 Zakończenie programu

06.00 Piosenka na życzenie -

program

muzyczny
06.50 TV Market - magazyn reklamowy
07.10 Interwencja - magazyn reporte

rów
07.30 Przygody Jackie Chana (1) - se

rial animowany
08.00 Zbuntowany anioł (258) - tele

nowela, Argentyna (powt.)
ska, reż. Tomasz Konecki, Jaro
sław Marszewski, wyk. Joan
na Gleń, Magdalena Kuźniewska,
Anna Dereszowska, Ewa Telega
Domalik (powt.)
09.45 Daję słowo - teleturniej (powt.)
10.30 Graczykowie (1) - serial kome
diowy, Polska, wyk. Paweł Wawrzecki, Zbigniew Buczkowski, Jo
anna Kurowska (powt.)
11.00 Taurus World Stunt Awards 2005
(powt.)
12.00 Zbuntowany anioł(259)-tele

Wydarzenia
Sport
Prognoza pogody
Samo życie (636) - serial

obyczajowy, Polska, wyk. Aneta Todorczuk-Perchuć, Dariusz Wnuk,
Edyta Olszówka, Stanisława Ce
lińska

-dramat, USA 1999, reż. Ulu
Grosbard, wyk. Michelle Pfeiffer,
Treat Williams, Whoopi Goldberg,
Jonathan Jackson
21.30 Studio LOTTO
23.00 Strażnik Teksasu (18) - serial

sensacyjny, USA, wyk. Chuck
Norris, Clarence Gilyard, Sheree
J. Wilson, Judson Mills
23.55
00.15
00.20
01.15
02.10

Biznes wydarzenia
Prognoza pogody
Kuba Wojewódzki-talk show
Nocne randki
Aquaz Music Zone - magazyn

muzyczny
05.30 Zakończenie programu

06.00 Uwaga! - magazyn (powt.)
06.20 Telesklep
07.00 Nash Bridges (38/122)-serial
kryminalny, USA (powt.)
07.55 Nocny kurs (16/22)-serial sen
sacyjny, USA (powt.)
08.50 Wykręć numer - teleturniej
10.10 Graj o raj — teleturniej
11.05 Usterka - serial fabularno-doku- ;
mentalny
11.35 Na Wspólnej (572) - serial oby
czajowy, Polska (powt.)
12.05 Rozmowy w toku - talk show
(powt.)
13.10 W-11 -wydział śledczy -serial
fabularno-dokumentalny (powt.)
13.45 Nocny kurs (17/22) - serial sen
sacyjny, USA, wyk. David Morse,
Andre Braugher, Matthew Borish,
Jacqueline Torres
14.45 Nash Bridges (39/122) - serial
kryminalny, USA, wyk. Don
Johnson, Cheech Marin, Jeff
Perry, Jodi Lyn O’Keefe
15.45 Gorzka zemsta (185) - teleno
wela, Kolumbia, reż. Rodrigo
Triana, wyk. Danna Garcia, Mario
Cimarro, Paola Rey, Alfonso Baptista
16.45 Fakty
17.00 Uwaga! - magazyn
17.20 Rozmowy w toku-talk show
18.25 W-11 - wydział śledczy - serial
fabułarno-dokumentalny
19.00 Fakty
19.30 Sport
19.40 Pogoda
19.45 Uwaga!-magazyn
20.10 Najsłabsze ogniwo-teleturniej
21.00 Na Wspólnej (573) - serial oby- j
czajowy, Polska, wyk. Tomasz
Schimscheiner, Grażyna Wolszczak, Wojciech Majchrzak, Rena
ta Dancewicz
21.30 Tajemnice Smallville (1/22)

- serial SF, Kanada/USA, wyk.
Tom Welling, Kristin Kreuk, Mi
chael Rosenbaum, Eric Johnson
22.20 Teraz my!-talk show
23.05 Szymon Majewski Show-pro-

gram rozrywkowy
00.00
01.00
01.20
01.40

Nocne igraszki
Uwaga! - magazyn (powt.)
Telesklep
Nic straconego - programy po

wtórkowe

nowela, Argentyna, wyk. Natalia
Oreiro, Facundo Arana, Fernanda
Mistral, Veronica Vieyra
13.00 Jak pan może, panie doktorze?
(3) - serial komediowy, USA,

05.50 Nie ma sprawy (1/44) - serial

komediowy, USA, wyk. Thomas

O NICH SIĘ jr

06.40 Telesklep
07.15 Hydepark - program rozrywkowy
07.45 Witchbiade - Piętno mocy
(3/13)-serial przygodowy, USA,

wyk. Yancy Butler Anthony Cistaro, David Chokachi, Wili Yun Lee
(powt.)
08.40 Mała księżniczka (150/175) - te
lenowela, Meksyk, (powt.)
09.35 Savannah (18/34) - serial oby
czajowy, USA, wyk. Robyn Lively,
Jamie Luner, Alexia Robinson,
Shannon (powt.)
- serial kryminalny, USA, wyk.
Don Johnson, Philip Michael
Thomas, Edward James Olmos,
Saundra Santiago
11.30 Mania grania - teleturniej
12.30 Telesklep
14.05 Nie ma sprawy (2/44) - serial

komediowy, USA, wyk. Thomas
Cavanagh, Julie Bowen, Josh
Randall, Jana Marie Hupp
14.55 Mała księżniczka (151/175) - te
lenowela, Meksyk,
15.50 Hydepark - program rozrywkowy

Barbra Streisand
\przechodzi na dietę
Barbra Streisand postanowiła skorzy
stać z pomocy znanej dietetyczki Jen
ny Craig i rozpocząć Nowy Rok od od
chudzania. Gazeta „New York Daily
News” doniosła, że znana wokalistka
i aktorka oraz jej mąż James Brolin
zaczęli stosować dietę opracowaną
w ośrodku prowadzonym przez Craig. - Obecnie w naszym planie
dietetycznym uczestniczy około 50-60 znanych osób - potwierdziła
rzeczniczka ośrodka, odmawiając jednak komentarza na temat sa
mej Streisand. 63-letnia gwiazda stwierdziła w jednym z wrześnio
wych wywiadów, że nie przejmuje się specjalnie swoją figurą i nie dba
przesadnie o linię. - Owszem, trochę o tym myślę, ale wiem, że zro
biłam już swoje i teraz mogę być trochę grubsza. Tak naprawdę to
przecież bez znaczenia

16.20 Dzień dobry, Miami (19/22)

- serial komediowy, USA, wyk.
Mark Feuerstein, Ashley Williams,
Matt Letscher, Jere Burns (powt.)
16.50 Przyjaciele (25-ost.) - serial ko
mediowy, USA, (powt.)
17.20 Savannah (19/34) - serial oby
czajowy, USA, wyk. Robyn Lively,
Jamie Luner, Alexia Robinson,
Shannon
18.15 Policjanci z Miami (17/114)

- serial kryminalny, USA, wyk.
Don Johnson, Philip Michael
Thomas, Edward James Olmos,
Saundra Santiago (powt.)

20.15 Raport specjalny: Doping w spo
rcie
20.45 FILM TYGODNIA: Głębia oceanu

16.00 Panorama
16.15 M jak miłość (375) - serial

oby
czajowy, Polska, reż. Waldemar
Szarek, wyk. Witold Pyrkosz, Te
resa Lipowska, Dominika Osta- !
łowska, Małgorzata Pieńkowska
(powt.)

reporte

rów

18.50
19.20
19.25
19.30

Cavanagh, Julie Bowen, Josh
Randall, Jana Marie Hupp (powt.)

10.30 Policjanci z Miami (17/114)

16.35 Tango z aniołem (2): Przed bu
rzą - serial obyczajowy, Polska,

(2)-program rozrywkowy

09.00 Tango z aniołem (1): Przepo
wiednia - serial obyczajowy, Pol
05.55 Telezakupy
06.10 Złotopolscy (309): Żadnego po

14.45 Pensjonat Pod Różą (42): Meza
lians (1) - serial obyczajowy,

15.00 Sylwester pod dobrą gwiazdą

- telenowela, USA, wyk. Ronn
Moss, Susan Flannery, John
McCook, Bobbie Eakes
16.50
17.00
17.20
17.30

Prognoza pogody
Pytanie na śniadanie - magazyn
Panorama
Pytanie na śniadanie - magazyn
Prognoza pogody
Pytanie na śniadanie - magazyn
Panorama, Prognoza pogody
M jak miłość (247) - serial oby

wyk. Ted Danson, Terry Farrel,
Hattie Winston, Alex Desert
13.30 Graczykowie (2) - serial kome
diowy, Polska
14.00 Pierwsza miłość (209) - serial
obyczajowy, Polska, reż. Okił
Khamidov, Paweł Chmielewski,
wyk. Aneta Zając, Mateusz Janic
ki, Ewa Skibińska, Wojciech Dą
browski (powt.)

Wtorek, 3 stycznia 2006 r.

redakcja@glos-pomorza.pl

19.10 Dzień dobry, Miami (20/22)

- serial komediowy, USA
19.40 Olivier i przyjaciele (1/14) - se

rial komediowy, USA, wyk. Grant
Rosenmeyer, Grant Shaud, Wen
dy Makkena, Taylor Emerson
20.10 Miłosna hipnoza - komedia ro
mantyczna, Wielka Brytania
1998, reż. Willi Patterson, wyk.
Anthony Edwards, Jenny Seagrove, Linford Christie, Ben Rey
nolds
22.00 Najemnicy (7/20) - serial sensa
cyjny, USA, wyk. Brad Johnson,
Tim Andrews, Real Andrews, Me
linda Clarke
22.50 Fasolowa wojna - komediodramat, USA 1988, reż. Robert Redford, wyk. Ruben Blades, Richard i
• Bradford, Sonia Braga, Julie Car
men
00.55 Zakończenie programu

05.30
05.55
06.20
06.45

Sztukateria - magazyn kulturalny
Kinomaniak - magazyn filmowy
VIP - wydarzenia i plotki
Informator prawny - magazyn

„Gazety Prawnej"
07.00 Muzyczne listy - magazyn

08.00 TV Market - magazyn reklamowy
08.15 Pokemon(126)-serialanimo

wany, Japonia/USA
rozrywko

wy
09.15

Kachorra to ja (20) - telenowela,

Argentyna (powt.)
10.15 MacGyver (86) - serial sensacyj
ny, USA (powt.)
11.15 Kasa na bank-teleturniej
12.20 TV Market - magazyn reklamowy
12.35 Port lotniczy - serial dokumen
talny
13.10 Awantura o kasę - teleturniej
14.10 Muzyczne listy - program mu
zyczny
15.15 Pokemon (127) - serial animo
wany, Japonia/USA
15.45 Kachorra to ja (21) - telenowela,
Argentyna, reż. Jorge Montera,
wyk. Maria Leal, Maria Rosa Gal
io, Natalia Oreiro, Pablo Rago
16.50 Port lotniczy - serial dokumen
talny
17.25 Benny Hill - program rozrywko
wy
18.00 Awantura o kasę - teleturniej
19.00 MacGyver (87) - serial sensacyj
ny, USA, wyk. Richard Dean An
derson, Dana Elear, Bruce McGill,
Elyssa Davalos
20.00 There Is Only One Jimmy Grim-

ble - film obyczajowy, Fran
cja/Wielka Brytania 2000, reż.
John Hay, wyk. Gina McKee, Le
wis McKenzie, Ben Miller, Robert
Carlyle
22.10 Wydarzenia
22.20 Drogówka - magazyn policyjny
22.50 Luźny gość-komedia, USA

2001, reż. Tom Green, wyk Eddie
Kaye Thomas, Marisa Coughlan, f
Rip Torn, Tom Green
00.50 Muzyczne listy - magazyn mu
zyczny
01.40 Strefa P - program muzyczny
02.05 Joker - talk show
02.55 Zakończenie programu

Gwyneth Paltrow zakochała się w lon
dyńskiej modzie i wierzy, że mieszkan
ki stolicy ubierają się stosownie
do swoichkodów pocztowych. Zna
na z elegancji aktorka uwielbia obser
wować na londyńskich ulicach zmienia
jące się trendy i wierzy, że miasto,
w którym zamieszkała po ślubie z brytyjskim wokalistą Chrisem Mar
tinem, jest kolebką najrozmaitszych stylów. - W Chelsea wszystko
jest bardzo eleganckie i tradycyjne, natomiast we wschodnich dziel
nicach Londynu można znaleźć bardziej wymyślne i oryginalne ze
stawienia przywołujące na przykład modę z lat 80. Na Notting Hill wi
duje się cygański styl charakterystyczny dla Sienny Miller, a na pół
nocy Londynu mieszankę wszystkich stylów. Są też w Londynie miej
sca bardzo przypominające Los Angeles, gdzie można spotkać
dziewczyny w superkrótkich sukienkach, które biegają na solarium
i powiększają sobie piersi - opowiada Paltrow.

Sercowe problemy
Toni Braxton
Toni Braxton obawia się, że nie bę
dzie mogła spełnić marzenia o dużej
rodzinie. Wokalistka pragnęłaby mieć
I więcej dzieci, boi się jednak, że nie
pozwoli jej na to stan zdrowia. Artyst
ka, która jest szczęśliwą mamą dwój
ki chłopców, 3-letniego Denima i 2-letniego Diezela, ma wadę serca, która
w przypadku kolejnej ciąży mogłaby
doprowadzić do jej śmierci. - Chciała
bym postarać się o jeszcze jedno
dziecko, o córkę, ale wątpię, aby było
to możliwe z uwagi na moje serce - żali się 37-latka. - Sądzę więc,
że na tej dwójce poprzestanę.

mu

zyczny

08.45 Benny Hill - program

Gwyneth Paltrow
rozgryzła londyńską
modę

Mariah Carey
na snowboardzie
Mariah Carey pragnie jak najszyb
ciej nauczyć się jeździć na snowbo
ardzie. Amerykańska wokalistka
przystąpiła już do realizacji jednego
ze swoich noworocznych postano
wień. Piosenkarka oświadczyła, że
do tej pory była zbyt leniwa, aby na
uczyć się jeździć na desce snowboardowej i zmarnowała zbyt wiele fe
rii zimowych na leżeniu w łóżku.________________
W 2006 roku zamierza to zmienić. - W tym roku spróbuję snowboar
dingu. Przez ostatnie sześć lat starałam się nauczyć jeździć na de
sce, ale nie było mi to dane - wyznaje artystka. - Lubię w czasie wa
kacji spać do godziny trzeciej po południu, a wyciągi narciarskie zamykają o czwartej. Więc po przebudzeniu ubierałam się w coś szyko
wanego od Chanel, Diora lub Lagerfelda i wychodziłam na zakupy.

Źródło: www.tenbit.pl

POLECAMY

Człowiek legenda
Historia genialnego muzyka,
który całe życie spędził na pokła
dzie liniowca. Porzucone niemowlę
przygarnął marynarz luksusowego
parostatku
„USS
Virginian”
i ochrzcił go mianem Danny Boodmann TD Lemon 1900. Nadał ma
luchowi swoje imię i nazwisko, do
dając napis, który widniał na pudeł
ku, w którym go znaleziono, oraz
rok, w którym się to stało. Kiedy
wychowujący się w maszynowni
chłopiec odkrył fortepian, okazało
się, że jest uzdolniony muzycznie.
Sam nauczył się grać. Wkrótce je
go muzyka zachwyciła pasażerów,
a wieści o jego talencie obiegły
świat.

film obyczajowy, 1998, Włochy
reżyseria: Giuseppe Tornatore
występują: Tim Roth (1900),

Pruitt Taylor Vince (Max), Melanie
Thierry (dziewczyna), Bill Nunn
(Danny Boodmann), Peter Vau

ghan („Pops”), Niall O'Brien, Cla
rence Williams III (Jelly Roll Mor
ton).

Źródło: www.tvp.pl

woja emerytura

Kto
zarabia
najwięcej
na Twoją
emeryturę?

Bezpłatny dodatek do „Głosu Pomorza”, przygotowany we współpracy z ekspertami ING Nationale-Nederlanden S. A

Masz czas tylko do 10 stycznia

Sam zdecyduj
o swojej emeryturze
któremu otwartemu
funduszowi emerytalne
mu powierzymy swoje
pieniądze, powinno być wy
borem każdego z nas. Od te
go zależy nasza przyszłość
na emeryturze. Jeśli zlekce
ważymy wolny wybór, los
zdecyduje za nas. Jak
na tym wyjdziemy?
Osoby urodzone po 31 grud
nia
1968
rozpoczynając
pierwszą pracę lub działal
ność, za którą odprowadzane
są do ZUS składki na ubez
pieczenia emerytalne, po
winny w ciągu 7 dni dokonać
wyboru otwartego funduszu
emerytalnego. Jeśli tego nie
zrobią, ZUS przydzieli je
do jednego z OFE w drodze
losowania. Na kilka tygodni
przed losowaniem ZUS przy
pomina listownie o koniecz
ności przystąpienia do OFE,
dając tym samym ostatnią
szansę dokonania samo
dzielnego wyboru.
Losowanie do OFE nie doty
czy studentów i uczniów
do 26 roku życia, którzy pod
jęli pracę w ramach umowy
- zlecenia, umowy o dzieło
lub rozpoczęli studia dokto
ranckie.
Losowanie ZUS odbywa się
dwa razy do roku - w ostat
nim dniu roboczym lipca
oraz stycznia. Aby uniknąć
udziału w najbliższym loso
waniu, należy do 10 stycznia
2006 r. przystąpić do wybra
nego OFE. Problem jednak
w tym, że w losowaniu biorą
udział jedynie OFE, które
posiadają nie większy niż
10-proc, udział w rynku OFE
pod względem wysokości za
rządzanych aktywów i osią
gnęły stopę zwrotu wyższą
niż średnia ważona w dwóch
ostatnich okresach rozlicze
niowych
publikowanych
przez KNUiFE. Największe
OFE są wykluczone.

Dlaczego lepiej wybrać sa
memu?
- masz możliwość wyboru

spośród wszystkich OFE
na rynku, a nie tylko biorą
cych udział w losowaniu.
- zwlekając z wyborem Two
je składki przetrzymywane
są w ZUS, podczas gdy mo
głyby
być
inwestowane
na rachunku w OFE.
- nie narażasz się na koszty
ewentualnej zmiany fundu
szu, do którego trafisz w dro
dze losowania, a nie w dro
dze świadomego wyboru.

Zmiana OFE
■ Transfery pomiędzy fun
duszami odbywają się 4 razy
w roku, ostatniego dnia ro
boczego miesiąca lutego, ma
ja, sierpnia i listopada.
■ Umowę z nowym OFE na
leży podpisać najpóźniej
do 25 dnia miesiąca poprze
dzającego transfer, czyli
na przykład, aby doszło
do transferu w sesji lutowej,
umowę z nowym OFE nale
ży podpisać do 25 stycznia.

■ Czym się różnią poszczególne filary?
I filar - zreformowany Zakład Ubezpieczeń Społecznych - obowiązko
wy, oparty na umowie pokoleniowej; emerytura wypłacana z ZUS po
chodzić będzie z bieżących składek wszystkich pracujących.
II filar — Otwarte Fundusze Emerytalne — kapitałowy, zarządzany
przez prywatne instytucje (obowiązkowy dla osób urodzonych po 31
grudnia 1968 r., które podlegają obowiązkowi ubezpieczeń społecz
nych oraz fakultatywnych - dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948
r.). III filar - dobrowolny, kapitałowy, zarządzany przez prywatne in
stytucje.

■ Jak składka odprowadzana na ubezpieczenie emerytal
ne dzieli się pomiędzy filary systemu emerytalnego?
Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52 proc. zarobku, sta
nowiącego podstawę jej wymiaru. W przypadku uczestnictwa w dwóch
filarach 12,22 proc. pozostaje w I filarze, a 7,30 proc. jest przekazywane
do otwartego funduszu emerytalnego.

■ Za co płaci pracodawca, a za co pracownik
w ubezpieczeniu społecznym?

f

Pracodawca finansuje:
1) połowę składki na ubezpieczenie emerytalne - 9,76 proc.
2) połowę składki na ubezpieczenie rentowe - 6,50 proc.
3) całość składki na ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i cho
rób zawodowych - w zależności od występujących zagrożeń (częstotliwo

Czym kierować się przy wy
borze?
Do najczęściej powtarza
nych kryteriów wyboru fun
duszu emerytalnego należą:
- wyniki inwestycyjne w dłu
gim okresie.
- doświadczenie na rynkach
finansowych - ING N-NP
korzysta z ponad 150-letniego
doświadczenia
ING
na światowych rynkach fi
nansowych (w tym ubezpie
czenia i fundusze emerytal
ne, zarządzanie aktywami,
bankowość)
- obsługa klienta (dostęp
do serwisów i swojego konta).
- dostępność pełnomocników
funduszu - dla Klientów
ING N-NP pracuje w całym
kraju 2000 Przedstawicieli,
ponad 700 z nich ma swoje
strony internetowe ułatwia
jące kontakt
- opłaty związane z uczest
nictwem w funduszu (opłata
za zarządzanie)
- ocena funduszu przez nie
zależnych ekspertów i insty
tucje.

Kto pyta, nie błądzi

ści wypadków i występowania chorób zawodowych) przy danym rodzaju
zagrożeń; w okresie od 1 stycznia 2003 do 31 marca 2006 składka
na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana w przedziale od 0,97
proc. (w przypadku pośrednictwa finansowego) do 3,86 proc. (w przypad
ku górnictwa i kopalnictwa surowców energetycznych).
Pracownik: finansuje:
1) połowę składki na ubezpieczenie emerytalne - 9,76 proc.
2) połowę składki na ubezpieczenie rentowe - 6,50 proc.
3) całą składkę na ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, tzw.
chorobowe 2,45 proc.

■ Czy odprowadzenie składek wpływa na wysokość pła
conych przez pracownika podatków?
Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne nie wpływa na wysokość
podatków, a przede wszystkim nie zwiększa obciążeń finansowych pra
cownika. Część płacy przeznaczonej na składki należne od pracownika
nie jest wliczana do dochodu podlegającego opodatkowaniu.

■ Czy bezrobotni płacą składki?
Za bezrobotnych, pobierających zasiłek dla bezrobotnych, składkę
na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe odprowadza wła
ściwy urząd pracy.

■ Jaka jest sytuacja osób, które prowadzą własną dzia
łalność gospodarczą i płacą minimalną składkę ZUS?
Osoby prowadzące działalność gospodarczą odprowadzają składkę od za
deklarowanego dochodu, który nie może być niższy od 60 proc. przecięt
nego wynagrodzenia. Tak więc od tych osób i od zadeklarowanego przez
nie dochodu zależeć będzie wysokość otrzymywanej w przyszłości emery
tury. Im niższa składka, tym emerytura będzie niższa.

■ Zawiadomienie o zawarciu
umowy o członkostwo z no
wym OFE powinno być do
starczone do poprzedniego
OFE tradycyjną pocztą,
w ciągu 14 dni roboczych
od momentu podpisania „De
klaracji przystąpienia” z no
wym OFE.
■ Od 1 kwietnia 2004 roku
została wprowadzona nowa
zasada pobierania opłat
w przypadku zmiany fundu
szu. Klient będzie musiał
z własnych pieniędzy wnieść

opłatę na rzecz powszech
nego towarzystwa, która
wynosi:
- w przypadku zmiany Fun
duszu
w
ciągu
roku
od ostatniego dnia miesiąca,
w którym uzyskano członko
stwo w Funduszu 160 zł.
- w przypadku zmiany Fun
duszu po upływie roku, ale
przed upływem 2 lat 80 zł.
Po dwóch latach można
zmienić Fundusz bez
płatnie.

(K)

■ Czy za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym
odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne?
Za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym składki na ubezpie
czenia emerytalne i ubezpieczenia rentowe odprowadza ZUS, od kwoty
najniższego wynagrodzenia, ze środków budżetu państwa, jeśli osoba ta
nie jest uprawniona do emerytury lub renty albo nie wykonuje działal
ności, podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. W przypadku
osób będących na urlopie macierzyńskim składka jest odprowadza
na od kwoty zasiłku.

■ Do jakiego poziomu opłaca się składki na ubezpiecze
nie emerytalne w Polsce?
Składki na ubezpieczenia emerytalne, a więc zarówno do I, jak i II fila
ru systemu emerytalnego, płaci się do wysokości 30-krotności średniej
prognozowanej płacy krajowej. Oznacza to, że składka przekazywa
na do funduszu nie może być wyższa niż określana co roku kwota.
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Kto pyta, nie błądzi
■ Czy ZUS ma obowiązek informowania
o zaksięgowanych składkach?
W połowie grudnia 2003 r. ZUS rozpoczął akcję „Moje składki w ZUS”,
przekazującym prawie 12 min ubezpieczonych pierwszą informację o za
księgowanych składkach.
Za lata 1999-2001 i za 2003 r. ZUS na przekazanie informacji ma ter
min do końca 2004 r., a za 2004 r. - do końca 2005 r. Od 2006 r. ZUS ma
obowiązek przysyłania ubezpieczonym regularnie znacznie poszerzo
nych informacji o stanie konta indywidualnego, zawierających dane
o zwaloryzowanych składkach emerytalnych, składkach przekazanych
do OFE, zwaloryzowanym kapitale początkowym i hipotetycznej emery
turze - do 31 sierpnia za poprzedni rok.

■ Kiedy składki mogły nie wpływać do ZUS?
Składki do ZUS mogły nie wpływać w przypadku:
- braku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (zgłoszenie tylko
do ubezpieczenia zdrowotnego),
- zwolnienia lekarskiego, trwającego cały miesiąc, urlopu bezpłatnego,
- przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (w 2005 wynosi
72 690 zł).

■ Co może oznaczać brak składek lub składki w zaniżo
nej wysokości w funduszu emerytalnym?
Brak jakichkolwiek składek na koncie w funduszu emerytalnym może
oznaczać:
- ZUS nie zidentyfikował klienta jako osoby ubezpieczonej. Należy
skompletować swoje dane osobowe i płatnika (NIP, PESEL, REGON, ad
res, nazwa) oraz dane dotyczące uczestnictwa w funduszu emerytalnym
(data podpisania umowy, data zgłoszenia przez fundusz do ZUS) i skon
taktować się z ZUS - listownie, osobiście lub telefonicznie.
- Klient został zidentyfikowany przez ZUS, ale pracodawca nie przesy
ła składek. Należy poinformować o tym fakcie ZUS w celu wyegzekwo
wania od pracodawcy należności wraz z odsetkami (wzór pisma w od
działach ZUS).
- Pracodawca przesyła składki, ale nastąpił błąd w zgłoszeniu do ubez
pieczeń. Należy sprawdzić dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, NIP,
data urodzenia, nazwisko panieńskie) w umowie podpisanej z fundu
szem, a następnie dane osobowe zgłoszone do ZUS-u u pracodawcy
(druk ZUA). W przypadku błędów, należy skorygować dane osobowe przez formularz zmiany danych w funduszu emerytalnym albo przez ko
rektę danych przez pracodawcę na druku zmiany danych. Jeśli nawet
wynika, że wszystkie dane są zgodne, wysłanie samemu ponownie wy
pełnionego druku ZUA na pewno nie zaszkodzi.
Brak wpływu składek za niektóre okresy (gdy są one rzeczywiście należ
ne) może oznaczać:
- Błędy w miesięcznym raporcie imiennym przesyłanym przez praco
dawcę w imieniu ubezpieczonego do ZUS lub miesięcznej deklaracji roz
liczeniowej. Należy wówczas domagać się od pracodawcy szybkiej popra
wy danych. Pracodawca powinien zgłosić się do terenowego oddziału
ZUS i potwierdzić przekazanie składki dowodem przelewu.
- Błędy w informacji dotyczącej przelewu składek przez bank obsługu
jący pracodawcę. Jeśli błędy dotyczą dokumentacji przelewu, na ZUS-ie
ciąży obowiązek ustalenia winnego (bank lub pracodawca) i obciążenie
należnymi odsetkami z tego tytułu oraz uzupełnienie składek na koncie
w funduszu emerytalnym.
Zaniżona wysokość składek:
- Sprawdź dokumentację otrzymywaną od pracodawcy (comiesięczne in
formacje). W przypadku błędu pracodawca powinien niezwłocznie skorygo
wać błędne zgłoszenie.
- W przypadku przekazywania przez pracodawcę części należnych składek
do ZUS — na ZUS ciąży obowiązek odzyskania brakujących należnych kwot
wraz z należnymi odsetkami i karami.
- Wyślij pismo do ZUS z żądaniem wyjaśnienia. W przypadku, gdy wina
w przekazywaniu składek leży po stronie ZUS, to ZUS zobowiązany jest
do przelewu brakujących kwot z należnymi odsetkami.

■ Ud czego będzie zależeć wysokość emerytury?
Nasza emerytura w przyszłości zależeć będzie od:
- aktywności zawodowej,
- osiąganych zarobków i wysokości comiesięcznych wpłaconych skła
dek,
- waloryzacji składek w I filarze oraz stopy zwrotu w II filarze syste
mu emerytalnego (efektów inwestowania składek),
- wysokości kapitału początkowego, ustalonego na dzień 1 stycznia
1999 r.
- wieku ubezpieczonego, w którym przejdzie on na emeryturę, tzn. im
później zdecyduje się na emeryturę, tym będzie ona wyższa,
- przeciętnego dalszego trwania życia w momencie przejścia na emery
turę,
- własnej zapobiegliwości.

■ Ud kiedy będzie wypłacana emerytura?
Od momentu zgłoszenia wniosku o emeryturę, po osiągnięciu wieku eme
rytalnego, nie wcześniej niż po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszą
cego obecnie dla kobiet 60 lat i dla mężczyzn 65 lat.

■ Jak będzie wyliczana emerytura
wypłacana przez ZUS?
Wysokość emerytury z ZUS będzie zależała od zaewidencjonowanego
na koncie tzw. kapitału składkowego (Międzypokoleniowego Kapitału
Uprawnień Emerytalnych) oraz od tzw. średniej dalszej długości życia pra
cownika, w wieku, w którym dana osoba przechodzi na emeryturę. Eme
ryturę z I filaru stanowić będzie kwota otrzymana przez podzielenie sumy
zaewidencjonowanych składek na koncie w ZUS przez statystyczną śred
nią oczekiwaną długość dalszego trwania życia (wyrażoną w miesiącach)
dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę. Przeciętne dal
sze trwanie życia będzie liczone wspólnie dla obu płci.

::
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Pieniądze pracujące w funduszach

Grunt to...
pomnażanie kapitału!
S
topa zwrotu jest pod

Jak pomnażają pieniądze

stawową miarą sku
teczności zarządzania
Stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych za okres od 30.09.2002 do 30.09.2005 r.
kapitałem w otwar
tych funduszach eme
rytalnych (OFE). Pokazuje,
o ile wzrosła wartość jedno
stek rozrachunkowych w da
nym okresie. Wartość ta ma
decydujące znaczenie dla
wysokości kapitału, jaki
przyszli emeryci zgromadzą
przez
kilkadziesiąt
lat
na swoich kontach emerytal
nych. Im wyższy kapitał,
tym wyższa emerytura.
W funduszach na przyszłe
emerytury odkłada już 11,5
min Polaków.
W ostatnich trzech latach
OFE osiągnęły dobre wyniki
inwestycyjne. W najlepszych
wartość jednostki wzrosła
o ponad połowę, w najsłab
szych o ponad 40 proc. Tak
dobre wyniki były możliwe
dzięki hossie na giełdzie
i rynku obligacji. Od począt
ku wprowadzenia reformy
emerytalnej i funkcjonowa
nia OFE, wartość jednostek
funduszy, a tym samym wiel
kość kapitału zgromadzone
go przez ich członków, śred
nio rocznie rosła o 7 - 8 proc.
Czy tak dobra passa utrzy
ma się przez kolejne 20 czy
30 lat? Raczej nie. W miarę
rozwoju polskiego rynku ka
pitałowego wyniki funduszy
będą zbliżać się do osiąga
nych przez fundusze emery
talne w bogatych krajach
rozwiniętych. Tam za dobry
wynik uznaje się 3-proc.
zwrot z inwestycji. Dlatego
w szacunkach przyszłych
emerytur średnio przyjmuje
się, że wartość jednostek
funduszy w Polsce w ciągu
30 lat będzie wzrastać o ja
kieś 4-5 proc. rocznie. Z bie
giem czasu zmniejszać będą
się także opłaty pobierane
przez OFE od członków.
Na jakie świadczenia mogą
liczyć przyszli emeryci, za
kładając taki wzrost warto
ści jednostki? Jeśli założy
my, że ich płace rosną z roku
na rok, będą dostawać jakieś
70-80 proc. ostatnich zarob
ków. W przypadku męż
czyzn. Świadczenia kobiet
będą niższe, ponieważ o 5
lat szybciej przejdą na eme
ryturę.
Różnica między najlepszym
a najgorszym wynikiem OFE
za ostatnie trzy lata wynosi
13 proc. Gdyby utrzymała
się, jedni emeryci dostawali
by o jedną trzecią wyższe
świadczenia niż inni. Z bie
giem czasu jednak zmniej
szać się będą różnice w wyni
kach poszczególnych fundu
szy. Tę tendencję zresztą już
widać. Jeszcze kilka lat temu
zdarzało się, że któryś OFE
nie wypracował minimalnej
stopy zwrotu i musiał dopła
cać do składek swoich człon-
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Źródio: KNUiFE

ków.
Obecnie
wszystkie
znacznie przekraczają wy
maganą stopę zwrotu.
Aby oszczędzanie w OFE by
ło bezpieczne, wszystkie fun
dusze płacą składki na fun

dusz gwarancyjny, na który
płacą wszystkie OFE. Z nie
go pokrywane są straty wy
nikające z niewypracowania
przez dany fundusz minimal
nej stopy zwrotu. Fundusz

gwarantuje także, że przyszli
emeryci nie stracą swoich
wieloletnich
oszczędności
w przypadku upadłości któ
regoś z funduszy.

(K)

Jak liczą stopę zwrotu?
Stopa zwrotu funduszu obliczana jest przez poszczególne OFE na koniec marca i września
każdego roku za ostatnie 36 miesięcy. Wartość tę wylicza się w oparciu o zmianę wartości
jednostki rozrachunkowej. Informacje o wartości stóp zwrotu funduszy przekazywane są do
Komisji Nadzoru oraz prezentowane na ogólnodostępnej stronie internetowej
www.knuife.gov.pl. Na poziomie całego rynku wyliczana jest średnia ważona stopa zwrotu
wszystkich OFE będąca sumą iloczynów stóp zwrotu i przeciętnego udziału w rynku danego
funduszu mierzonego wielkością aktywów netto.
W oparciu o średnią ważoną stopę zwrotu wyliczana jest minimalna wymagana stopa zwrotu.
Jest to połowa średniej ważonej lub średnia minus 4 punkty procentowe - w zależności od tego,
która z tych wartości jest niższa. W przypadku nie osiągnięcia przez fundusz minimalnej
wymaganej stopy zwrotu występuje tzw. niedobór, który musi być uzupełniony przez
Powszechne Towarzystwo Emerytalne, które zarządza tym OFE.
1073705KOAG_B
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ści mogę otrzymać emeryturę,
czy tak?
- Im wyższa wartość jednostki,
tym lepsze dotychczasowe wy
niki inwestycyjne. Fundusze
rozpoczęły działalności prak
tyczne jednocześnie w 1999 ro
ku z taką samą wartością jed
nostki, a mianowicie 10 złoty.
Im wyższa wartość jednostki
dzisiaj, tym wyższa stopa
zwrotu od początku działalno
ści danego funduszu. Histo
ryczne wyniki mogą mieć pew
ną wartość prognostyczną, na
tomiast nie gwarantują uzy
skania podobnych wyników
w przyszłości. Żaden fundusz

- Co miesiąc ZUS przesyła mi
liony złotych na konta Otwar
tych Funduszy Emerytalnych.
Co się dzieje z tymi pieniędz
mi? Czy nasze pieniądze są
bezpieczne?
- Te pieniądze są po prostu
inwestowane na rynkach fi
nansowych w różne klasy ak
tywów, poczynając od obliga
cji skarbowych, depozytów,
akcji krajowych i międzynaro
dowych, a kończąc na inwe
stycjach w nieruchomości po
przez zamknięte fundusze in
westycyjne. Środki zgroma
dzone w funduszach emery
talnych są bardzo bezpieczne.
Cały system jest tak skon
struowany, że nad bezpieczeń
stwem i poprawnością funk
cjonowania funduszy czuwa
kilka podmiotów: powszechne

nie może zagwarantować przy
szłej stopy zwrotu.

- W jaki sposób mogę spraw
dzać, jak inwestuje mój fun
dusz emerytalny?

Jarosław Jamka
stycyjne, ale i wyższa oczeki
wana stopa zwrotu. W przy
padku funduszy emerytal
nych maksymalne zaangażo
wanie w akcje nie może prze
kroczyć 40 proc. aktywów.
Fundusze przez ostatnie 6 lat
inwestowały w akcje pomię
dzy 26 a 34 proc. swoich akty
wów.

towarzystwo
emerytalne,
urząd nadzoru KNUiFE, bank
depozytariusz przechowujący
wszystkie aktywa. Przykłado
wo KNUiFE otrzymuje co
dziennie od każdego funduszu
emerytalnego dziesiątki ra
portów dotyczących w prakty
ce wszystkich ważniejszych
wydarzeń w funduszu emery

- Skąd w takim razie biorą się
różnice w wynikach zarządza
nia poszczególnych funduszy?

talnym.

- Wyniki funduszy w katego

- Czy są jakieś regulacje, mó
wiące w jaki sposób te pienią
dze mogą być inwestowane?

riach absolutnych są bardzo

- Sposób inwestowania jest
bardzo precyzyjnie uregulo
wany. Codziennie fundusze
muszą sprawdzać, czy speł
niają wszystkie ustawowe li
mity zaangażowania w po
szczególne inwestycje. Wręcz
o branży funduszy emerytal
nych potocznie mówi się, że
jest przeregulowana. W prak
tyce limity inwestycyjne po
zwalają zarządzać funduszem
emerytalnych w sposób bez
pieczny, czyli w ramach ak
ceptowalnego poziomu ryzy
ka. Przykładowo, im więcej
możemy zainwestować w ak
cje, tym wyższe ryzyko inwe

westycjami (tzw. benchmarkami). Natomiast jeżeli bę

dobre, nawet porównując je
z odpowiednimi indeksami/in

dziemy porównywali ze sobą
poszczególne fundusze, za
wsze któryś będzie najlepszy,
a inny najgorszy. Po prostu
jedne były zarządzane bar
dziej efektywnie i dały wyższe
stopy zwrotu. Na końcowy
sukces składa się bardzo wie
le czynników.

- Spotkałam się z opinią, że
dużym funduszom emerytal
nym trudniej zarządzać pie
niędzmi klientów, czy to
prawda?

- Jest to kolejny mit albo ste
reotyp, a polega on na tym, że
duże fundusze, ponieważ są
duże, są mniej elastyczne w in
westowaniu. Np. małe fundu
sze mogą 10 razy w ciągu roku
zmienić strategie na naszym
krajowym rynku, natomiast
duże jedynie 3 razy. Z drugiej
strony małe fundusze mogą się
pomylić aż 10 razy, duże tylko
3. Moim zdaniem większa ela
styczność nie oznacza automa
tycznie wyższych stóp zwrotu.

- W listach, które dostajemy
od funduszu, pokazana jest
wartość jednostki - co to jest
i z czego ona wynika?
- Wartość jednostki pokazuje,
ile złotych otrzymamy za jedną
jednostkę uczestnictwa w da
nym funduszu. Liczba jedno
stek razy wartość jednostki
daje całkowitą wartość na
szych oszczędności zgromadzo
nych w funduszu. Jednostki
wprowadzono po to, aby było
możliwe wpłacanie co miesiąc
nowych środków na konta na
szych klientów. Taki sam me
chanizm działa w otwartych
funduszach inwestycyjnych.

- Czyli im wyższa wartość jed
nostki, tym lepszą w przyszło

- Aby dobrze ocenić fundusz,
należy spojrzeć na wiele czyn
ników: stopę zwrotu, ryzyko,
stabilność wyników, opłaty
pobierane przez towarzystwo
emerytalne,
wykonywanie
przez fundusz obowiązków po
wierniczych. Najlepiej spraw
dzić całościowe rankingi okre
sowo przygotowywane przez
największe polskie dzienniki,
ponieważ uwzględniają one
większość z tych czynników.
Aby porównać jedynie same
stopy zwrotu, można spojrzeć
na wartość jednostki uczest
nictwa, na rankingi stóp
zwrotu publikowane przez
urząd nadzoru KNUiFE bądź
na wiele innych rankingów
stóp zwrotu przygotowywa
nych przez media.

- Kiedy i czy w ogóle warto
zmienić fundusz emerytalny?
- Do zmiany funduszy należy
podchodzić bardzo ostrożnie,
a na pewno nie należy tego ro
bić zbyt często. Pamiętamy, że
oszczędzamy na emeryturę co
najmniej kilkadziesiąt lat. Ze
zmianą związane są także do
datkowe koszty. Jeżeli już
zmieniać, to po bardzo do
kładnej ocenie aktualnego
funduszu.

- Dziękuję za rozmowę.

Ucz swoje jednostki
artość jednostki rozra
chunkowej OFE jest wy
znaczana przez podzielenie
całkowitej wartości aktywów
to funduszu przez liczbę wszyst
kich jednostek, jakie zostały przy
dzielone klientom. Jest to niestety
definicja, która niewiele znaczy
dla przeciętnego klienta. A klien
ta interesuje jedno - powinniśmy
dla niego zarabiać możliwie naj
więcej przy założonym i akcepto
walnym ryzyku. Niestety, ludzka
natura, która ulega psychologicz
nemu pragnieniu posiadania jak
największej ilości czegokolwiek,
narażona jest na iluzję przedsta
wianą przez agentów „magików”.
Sztuczkę, jaką stosują, opiszę
na następującym przykładzie. Za
łóżmy, że mamy kupić kilogram
jabłek za 3 zł. Do wyboru są dwa
gatunki w jednakowej cenie: duże
(średnio 3 szt. na kilogram, czyli
sztuka kosztuje 1 zł) oraz małe
(średnio 6 szt. na kilogram czyli
sztuka kosztuje 50 groszy). Nieza
leżnie od tego, jakiego dokonamy
wyboru, wydamy 3 złote i wagowo
będziemy posiadać 1 kg jabłek, choć
kupując mniejsze „magicznie” po
dwoiliśmy ilość sztuk. Tylko czy coś
na tym zyskaliśmy? Mamy więcej

W

dzie tysiącem niezależnie od te
go, czy będzie to 10 banknotów
100- zlotowych czy 50 banknotów
20-złotowych. Dylemat należy
odwrócić - dlaczego nowy fun
dusz ma niższą jednostkę? Bo
w dotychczasowej historii sześciu
i pół lat inwestowania wykazał
się GORSZYMI rezultatami,
a więc niższą jakością zarządza
nia, a w konsekwencji niższym
wypracowanym zyskiem. Dla
przypomnienia wszystkie fundu
sze zaczynały w 1999 roku z rów
nymi cenami jednostek 10 zł.
Zawsze należy zaznaczać, że do
tychczasowe wyniki nie są obiet
nicą przyszłych ponadprzecięt
nych rezultatów, ale dlaczego nie
inwestować z zarządzającymi,
którzy dotychczasowymi działa
niami dowiedli swoich umiejęt
ności. Wracając do przykładu
z jabłkami - osobiście wolę jabł
ka duże i wypielęgnowane.

net

Grzegorz Chłopek
jabłek, ale należy przypuszczać,
że duże jabłka będą wyglądać bar
dziej apetycznie i prawdopodobnie
będą miały lepszą jakość.
Tak samo jest z jednostkami roz
rachunkowymi OFE. Decydując

się na zmianę funduszu o niższej
jednostce za przeniesiony kapitał
otrzymamy więcej jednostek
(„magiczne” powiększanie ilości),
ale kapitał pozostaje wciąż ten
sam! Tysiąc złotych zawsze bę
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Sprawdzaj rankingi
Rozmowa z Jarosławem
Jamką - wiceprezesem
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Kto pyta, nie błądzi
■ Czym jest otwarty fundusz emerytalny?
Otwarty fundusz emerytalny jest wyodrębnioną masą majątkową.
Składają się na nią składki członków funduszu (pieniądze) i nabyte
za nie aktywa (akcje, obligacje itp.). Prawa każdego członka do środ
ków funduszu reprezentują jednostki rozrachunkowe, na które przeli
czana jest każda składka. Celem istnienia funduszu jest gromadze
nie środków jego członków, w celu ich wypłaty po osiągnięciu przez
nich wieku emerytalnego.

■ Co to jest powszechne
towarzystwo emerytalne?
Powszechne towarzystwo emerytalne tworzy otwarty fundusz emery
talny i zarządza nim. Towarzystwo nadaje funduszowi statut, podlega
jący zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy
Emerytalnych. Zorganizowane jest w formie spółki akcyjnej, a do je
go utworzenia wymagana jest zgoda KNUiFE.

■ Co oznacza członkostwo w otwartym funduszu
emerytalnym?
Zgromadzone w funduszu emerytalnym, pochodzące ze składek środki są
inwestowane, aby w przyszłości zapewnić jak najwyższą emeryturę człon
kom funduszu. Każdemu z członków otwartego funduszu emerytalnego za
kładany jest indywidualny rachunek, na którym zapisywane są wpływające
do funduszu składki i nabywane za nie jednostki rozrachunkowe. Stanowią
one tytuł prawny do udziału w majątku funduszu - gromadzony w funduszu
kapitał jest realny, w każdej chwili można go przeliczyć na pieniądze. Środ
ki gromadzone przez członka funduszu na jego rachunku stanowią jego
własność - są wolne od zajęć i egzekucji, a w wypadku śmierci członka
podlegają dziedziczeniu. Członek funduszu ma prawo do informacji o sta
nie swojego rachunku w każdej chwili.

■ Kiedy staję się członkiem
otwartego funduszu emerytalnego? Uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym następuje
z chwilą zawarcia (podpisania) umowy z funduszem, gdy spełniam
ustawowe warunki lub z chwilą dokonania wpisu przez ZUS do Cen
tralnego Rejestru Otwartych Funduszy Emerytalnych. Otwarty fundusz
emerytalny jest zobowiązany do powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych o nowych członkach. Zestawienie nowych członków mu
si być dostarczone do ZUS nie później niż do szóstego dnia robocze
go, następującego po dniu zawarcia umowy o członkostwo. Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, po otrzymaniu zestawienia, ma obowiązek
w terminie 30 dni roboczych poinformować otwarty fundusz emerytal
ny, czy osoba, która zawarła umowę, spełnia ustawowe warunki.

■ Co gwarantuje bezpieczeństwo
funduszu emerytalnego?
Aktywa funduszu emerytalnego są oddzielone od aktywów towarzy
stwa emerytalnego. Przechowuje je niezależny bank depozytariusz,
który kontroluje działania towarzystwa. Nad funkcjonowaniem towa
rzystw emerytalnych i zarządzanych przez nie funduszy emerytalnych
czuwa organ centralnej administracji państwowej Komisja Nadzoru
Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, która nadzoruje towarzystwa
emerytalne, fundusze emerytalne i depozytariuszy. Państwo gwaran
tuje również pokrycie ewentualnych niedoborów w funduszu emerytal
nym w sytuacji bankructwa towarzystwa emerytalnego.

■ Czy fundusz emerytalny
może zbankrutować?
Fundusz emerytalny nie może zbankrutować. Zbankrutować może tyl
ko towarzystwo emerytalne, które nim zarządza. W tej sytuacji zarzą
dzanie funduszem przejmuje inne działające towarzystwo emerytal
ne. Gwarancją dobrej kondycji towarzystwa emerytalnego są jego wy
sokie kapitały własne. ING N-NP ma jedne z najwyższych kapitałów
własnych na rynku.

■ Czy fundusz emerytalny
gwarantuje zyski?
OFE inwestuje środki, dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia
bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat. Co pół roku jest
ustalana minimalna, wymagana, trzyletnia stopa zwrotu funduszy.
Fundusz emerytalny, którego stopa zwrotu jest niższa niż minimalna,
jest zobowiązany dopłacić do rachunków swoich klientów.

■ Kto ustala minimalną
wymaganą stopę zwrotu?
Minimalna wymagana stopa zwrotu jest ustalana przez KNUiFE.

■ Jak jest ustalana minimalna
wymagana stopa zwrotu?
Minimalna wymagana stopa zwrotu funduszy jest ustalana jako poło
wa średniej ważonej stopy zwrotu lub średnia ważona stopa zwrotu
pomniejszona o 4 proc. w zależności od tego, która z tych dwóch war
tości jest niższa.

■ Z jaką częstotliwością
publikowana jest średnia
ważona stopa zwrotu?
Miesiącem rozliczeniowym średniej ważonej stopy zwrotu jest marzec
i wrzesień danego roku. Stopa zwrotu to wyrażony procentowo iloraz
różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym
miesiąca rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu ro
boczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesię
cy. Maksymalny udział każdego funduszu emerytalnego w kształtowa
niu średniej ważonej stopy zwrotu zostanie ograniczony do 15 proc.,
w przypadku, gdy udział aktywów tego funduszu we wszystkich akty
wach OFE jest większy.
J
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TWOJA
EMERYTURA
■
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Jaka emerytura
ie da się dokładnie obliczyć,
ile będzie wynosiła przyszła
emerytura.
Zależy
to
Wysokość emerytury - 2052,30 zł, w tym:
od wielu czynników. Od stopy
- wysokość emerytury netto z I filaru -1055,68 zł
zwrotu wypracowywanej przez
OFE, od tego, czy jesteśmy w jed
- wysokość emerytury netto z II filaru - 996,62 zł
nym funduszu, czy zmieniamy go
Wynagrodzenie netto przed przejściem na emeryturę
kilkakrotnie, od wzrostu naszych
Stopa zastąpienia - 48,47 proc. płacy netto
płac. Dlatego szacunki przedsta
Stopa zastąpienia wzg. płacy średniej - 55,41 proc.
wione obok są opracowane
na podstawie stałych założeń sto
Wyliczenia przeprowadzono w oparciu o parametry:
py zwrotu i wzrostu płac. W rze
Rozpoczęcie pracy - 2000 rok
czywistości może być zupełnie
Obecne zarobki brutto zł - 2500 zł
inaczej. Jeśli wynagrodzenie nie
Wartość kapitału początkowego - 0,00 zł
będzie rosło z roku na rok, eme
Szacowany wzrost płac w gospodarce - 2,50 proc.
rytura będzie znacznie niższa.
Dopiero za cztery lata, kiedy bę
Szacowany indywidualny wzrost płac - 2,50 proc.
dą wypłacane pierwsze świadcze
Wiek emerytalny - 60 lat
nia z OFE, okaże się, na ile się
Stopa zwrotu OFE - 4,50 proc.
pokrywają z wcześniejszymi pro
Koszt
wypłat z części kapitałowej - 5,00 proc.
gnozami.
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Mężczyzna w wieku 28 lat
Wysokość emerytury - 3562,52 zł, w tym:
- wysokość emerytury netto z I filaru -1650,73 zł
- wysokość emerytury netto z II filaru -1911,80 zł
Wynagrodzenie netto
przed przejściem na emery
turę - 4871,07 zł
Stopa zastąpienia - 73,14
płacy netto
Stopa zastąpienia wzg. płacy
średniej - 85,01 proc.

Kobieta w wieku 26 lat

- 4234,19 zł

Wyliczenia przeprowadzono
w oparciu o o następujące
parametry:
Rozpoczęcie pracy —
2000 rok
Obecne zarobki brutto
- 2500 zł
Wartość kapitału począt
kowego - 0,00 zł
Szacowany wzrost płac
w gospodarce -2,50
proc.
Szacowany indywi
dualny wzrost płac
- 2,50 proc.
Wiek emerytalny 65 lat
Stopa zwrotu OFE ,50 proc.
wypłat z części kapi

Stopa zwrotu zakładu ubezpieczeń emerytalnych - 2,00 proc.

MAMY PRZYJEMNOŚĆ POINFORMOWAĆ,
ŻE ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA OFE
OTRZYMAŁ NAGRODĘ MIESIĘCZNIKA FINANSOWEGO IPE
DLA NAJLEPSZEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO
W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W 2005 ROKU

tałowej - 5,00 proc.
Stopa zwrotu zakładu ubezpieczeń emerytalnych - 2,00
proc.

Kobieta w wieku 57 lat
Wysokość emerytury - 977,98 zł, w tym:
- wysokość emerytury netto z I filaru - 923,29 zł
- wysokość emerytury netto z II filaru - 54,69 zł
Wysokość wynagrodzenia netto przed przejściem na emery
turę -1284,30 zł
Stopa zastąpienia: 76,15 proc. płacy netto
Stopa zastąpienia wzg. płacy średniej - 56,77 proc.

Wyliczenia przeprowadzono w oparciu o następujące parametry:
Rozpoczęcie pracy -1965 rok
Obecne zarobki brutto -1600 zł
Wartość kapitału początkowego
-143 450,96 zł
Szacowany wzrost płac
w gospodarce - 2,50 proc.
Szacowany indywidualny
wzrost płac - 2,50 proc.
Wiek emerytalny
- 60 lat
Stopa zwrotu OFE
- 4,50 proc.
Koszt wypłat z części
kapitałowej - 5,00 proc.
Stopa zwrotu zakładu ubezpieczeń emerytalnych - 2,00
proc.

Mężczyzna w wieku 57 lal
Wysokość emerytury -1441,38 zł, w tym:
- wysokość emerytury netto z I filaru -1291,76 zł
- wysokość emerytury netto z II filaru -149,62 zł
Wysokość wynagrodzenia netto przed przejściem na emery
turę -1471,08 zł
Stopa zastąpienia - 97,98 proc. płacy netto
Stopa zastąpienia wzg. płacy średniej - 73,95 proc.

Wyliczenia przeprowadzono w oparciu o następujące parametry:
Rozpoczęcie pracy -1965 rok
Obecne zarobki brutto zł -1600,00 zł
Wartość kapitału początkowego
-140 211,37 zł
Szacowany wzrost płac w gospodarce
- 2,50 proc.
Szacowany indywidualny wzrost
płac - 2,50 proc.

Wiek emerytalny - 65 lat
Stopa zwrotu OFE - 4,50 proc.
Już po raz trzeci z rzędu otrzymaliśmy prestiżowy tytuł Najlepszego Funduszu Emerytalnego w Europie Środkowo-Wschodniej,
przyznawany przez niezależnych konsultantów i ekspertów miesięcznika finansowego Investment & Pensions Europe (IPE). Po raz
kolejny doceniono nasze wyniki inwestycyjne oraz osiągnięcia na polu ładu korporacyjnego. W 2004 roku otrzymaliśmy także
nagrodę tematyczną dla Najlepszego Europejskiego Funduszu Emerytalnego w kategorii Corporate Governance/SRI 2004.
Infolinia: O 801 20 30 40
www.ing.pl

Koszt wypłat z części
kapitałowej - 5,00 proc.

Stopa zwrotu zakładu
ubezpieczeń emerytalnych
- 2,00 proc.
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