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PRZYSZLI RODZICE SĄ ZAWIEDZENI

Nie wierzę
w sprawiedliwość

Becikowe nie dla wszystkich
Urzędnicy nie chcą przyznawać matkom becikowego za urodzenie
dziecka nawet, gdy te mają bardzo niskie zarobki. Tylko dlatego, że li
czy się to, ile miały pieniędzy dwa lata temu. Młodzi rodzice twierdzą,
że jest to niesprawiedliwe.
Natalia Kiempa jest w dziewiątym miesiącu ciąży. Razem z mężem co
miesiąc mają 1300 złotych dochodu. Wychowują już jedno dziecko.
Chociaż nie mają więcej niż 504 złotych na osobę, nie dostaną obie
canego przez rząd becikowego.
WIĘCEJ NA STR. 3

PODSUMOWANIE XIV FINAŁU WOŚP

■ To zakrawa na kpinę! Lekarz, który przyczynił się do śmierci trzyletniego
Kubusia, został przez Sąd koleżeński jedynie upomniany. -1 gdzie
tu sprawiedliwość - rozpacza Maria Kalina, matka chłopca.

Orkiestra zebrała ponad 24
miliony złotych

4 luteqo 2002 roku pani Mana bę
dzie puL* do końca życia. Gdy
fy'ko przed południen zaczęła krwa-

Ponad 24 min 34 tys. zł zebrano podczas XIV Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy - poinformował w Warszawie Jurek Owsiak. Cały
czas trwa liczenie zebranych pieniędzy. Ostateczna suma będzie zna
na do końca lutego.
Wciąż jeszcze trwają także internetowe aukcje, z których dochód zosta
nie przekazany na konto WOŚP. Można na nich kupić m.in. gitarę
Carlosa Santany z autografem muzyka (w tej chwili kosztuje ona 20 tys.
zł). Za wszystkie wystawione w internecie przedmioty do tej pory zaofe
rowano łącznie ponad 566 tys. zł. Aukcje potrwają do 14 lutego.
Jak poinformował Owsiak, za pieniądze z internetowych aukcji WOŚP
zamierza sfinansować kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, które
Fundacja zacznie prowadzić w szkołach w całej Polsce już od początku
marca.
XIV Finał WOŚP odbył się w niedzielę. Wzięło w nim udział ok. 1,4 tys.
sztabów z całej Polski oraz 24 z zagranicy (m.in. w USA, Kanadzie,
Szwecji, Egipcie). W tym roku kwestowało ponad 120 tys. wolontariuszy.
Pieniądze zebrane podczas XIV Finału zostaną przeznaczone na zakup
sprzętu ratującego życie dzieci poszkodowanych w wypadkach oraz
na naukę zasad udzielania pierwszej pomocy.

wszystko pójdzie sprawnie, jak
osiemnaście lat wcześnie], gdy rodziła swojego pierworodnego.
Tymczasem spotkał ją koszmar.
Na oddział patologii ciąży przyjął ją
lekarz Dariusz Kuś, który ziecił wyko
nanie badania KTG, ale go nie obej
rzał, bo po dyżurze poszedł do domu.
Oddział pozostał bez lekarza, bo od
powiadający za patologię ciąży i za
stępujący nieobecną ordynator lekarz
Jerzy Piliszczuk opuścił także od
dział, nie informując współpracowni
ków. Zapis KTG zobaczył dopiero
o godz. 16 lekarz z dyżuru nocnego
dr med. Adolf Otoka. Nie podpisał go
jednak, tłumacząc się brakiem pie
czątki. Nie zbadał także wówczas
chorej. Jedynie zlecił powtórzenie za
pisu wieczorem.

(PAP)
0 FINALE WOŚP W REGIONIE SŁUPSKIM CZYTAJ NA STR. 3

MARSZAŁEK ODWOŁA SZEFA SŁUPSKIEJ GALERII

Kaźmierczak straci stołek

Nie odzyskał sprawności
Pani Maria odczuwała narastają
ce bóle. Prosiła położną o przeniesie
nie na salę porodową. Doszło do tego
dopiero wtedy, gdy przed godz. 19
pacjentce zaczęły odchodzić wody.
Zresztą nie została przeniesiona, ale
sama musiała zejść do niej po scho
dach. Mimo że ciągle prosiła o pomoc
lekarską, doczekała się jej dopiero
około godz. 19.50, gdy na sali poro
dowej pojawiła się lekarz Izabela
Wawrzyniak. Stwierdziła konieczność
przeprowadzenia cesarskiego cięcia.
Wezwany na salę Adolf Otoka po
twierdził jej diagnozę i wykonał cięcie
w trybie nagłym. Nic to już jednak nie
pomogło. Niedotleniony Kubuś uro
dził się w fatalnym stanie. Mimo wysił
ków matki, neurologów i rehabilitan
tów nie odzyskał pełnej sprawności.

Długa lista grzechów
Pani Kalina nie odpuściła leka
rzom. Skierowała skargę do Okręgo
wego Sądu Lekarskiego w Gdańsku.
Ten uniewinnił jednak Dariusza Kusia, bo dokonał tylko wstępnego roz
poznania, które powinno być potwier
dzone przez lekarza dyżurnego.
Uniewinnił także Jerzego Piliszczuka,
bo nie miał on żadnego kontaktu
z pacjentką, choć w uzasadnieniu
podkreślił, że dopuścił się on znaczą
cych zaniedbań jako zastępca ordy
natora. Uznał natomiast winę Adolfa
Otoki, który zdaniem biegłych nie wy
kazał staranności w nadzorze nad ro
dzącą, nie zbadał jej na oddziale
i w porę nie zarządził prawidłowego
przewiezienia rodzącej na salę poro-

977013795262602

Władysław Kaźmierczak zostanie odwołany z funkcji szefa Bałtyckiej
Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku - dowiedzieliśmy się nieoficjal
nie. Kontrola w placówce, którą po naszej publikacji zarządził marszałek
województwa pomorskiego potwierdziła, że Kaźmierczak zrobił z galerii
prywatny folwark.
Marszałek Jan Kozłowski, który zapoznał się już z pokontrolnym rapor
tem jest w szoku. - Z bólem muszę przyznać, że potwierdziły się zarzuty
byłych pracowników galerii - mówi Kozłowski. — Najważniejsze dotyczą
oczywiście finansów. Okazało się bowiem, że większość publicznych
pieniędzy szła na administrację, a nie na działalność kulturalną. Dlatego
dłużej tej sytuacji nie będę tolerował.
Kaźmierczak ma teraz siedem dni, by ustosunkować się do raportu.
Po tym terminie marszałek zdecyduje o konsekwencjach. - Rozważam
odwołanie pana Kaźmierczaka z funkcji dyrektora galerii - nie kryje Ko
złowski.
Przypomnijmy, o sprawie zaalarmowali nas byli pracownicy galerii. Ich
zdaniem Kaźmierczak trwonił publiczne pieniądze i łamał prawo pracy,
co potwierdziła już kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Sprawą z urzę
du zajęła się również prokuratura.

Pani Maria do dziś nie może się
pogodzić ze śmiercią ukochanego
Kubusia.

dową. Na dodatek nie dokonał anali
zy zapisu KTG, opóźnił wykonanie
badania wewnętrznego po pęknięciu
pęcherza płodowego, co spowodo
wało opóźnienie wykonania cesar
skiego cięcia. A potem jeszcze próbo
wał fałszować zapisy w karcie pa
cjentki, aby ukryć swoje błędy.
Pomimo tak licznych win i braku
skruchy ze strony Adolfa Otoki, sąd
lekarski ukarał go tylko upomnieniem
i nakazał mu pokryć koszty procesu.
Swoją decyzję dr med. Marta Michowska, przewodnicząca sądu uza
sadniła tym, że oskarżony... prze
szedł na emeryturę.
- To jest skandal. Przecież
wszystkie zarzuty się potwierdziły,
a on nadal może dorabiać i krzywdzić
inne kobiety i ich dzieci. Powinien
stracić prawo wykonywania zawodu
- uważa pani Maria.

Orzeczenie
jest prawomocne
Tymczasem w biurze Okręgowe
go Sądu Lekarskiego w Gdańsku
nikt nie chciał z nami rozmawiać.

(jac)

- Orzeczenie jest prawomocne. Dla
nas prawa jest zakończona. Teraz
inne orzeczenia może wydać tylko
normalny sąd - usłyszeliśmy od pra
cownicy biura.
Sprawy w Sądzie Okręgowym
w Słupsku już trwają. Kama rozpo
częła się z oskarżenia prokurator
skiego. Prokurator dopatrzył się jed
nak tylko próby fałszowania doku

mentacji lekarskiej. W sprawie cywil
nej pani Maria domaga się odszko
dowania, zadośćuczynienia i renty
dla Kubusia. To ostatnie żądanie jest
już nieaktualne, bo chłopiec w listo
padzie ubiegłego roku zmarł.

od 10.00
do 12.00

059 848 81 36

ZBIGNIEW MARECKI

Zapytaj o VAT

zbigniew.marecki@glos-pomorza.pl

tel. 059 848 8126
Fot.

SŁAWOMIR ŻABICKI

WINA JEST EWIDENTNA
mecenas

WALCZ O SWOJE

ANNA BOGUCKA-SKOWROŃSKA

i Okręgowy Rzecznik Odpowie
dzialności Zawodowej,
ul. Śniadeckich 33, 80-204
Gdańsk, tel. 058 - 524 32 10
: Okręgowy Sąd Lekarski
w Gdańsku, 80-204 Gdańsk,
ul. Śniadeckich 33, tel. 058
-524 32 11
■ Okręgowa Izba Lekarska, od
dział Słupsk, tel. 059 840 31 55

adwokat pani Marii
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Od stycznia można składać w urzędach skarbowych wnioski o zwrot
części podatku VAT za materiały budowlane, które kupiliśmy po 1 maja 2004
roku. Kto może ubiegać się o zwrot podatku, na jakich zasadach i za jakie
materiały, można będzie dokładnie dowiedzieć się podczas dyżuru
w słupskiej redakcji Anny Lewko, komisarza ds. podatków dochodowych od
osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Słupsku. Dyżur odbędzie się
w piątek, 13 stycznia w godz. 10-12. Prosimy dzwonić w dniu dyżuru pod
numer telefonu 059 848 81 36.
(maz)
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- W tej sprawie wyraźnie widać, jak działa lekarska solidar
ność. Ona pokazuje znieczulicę, wiele zaniedbań i próby

„SCflWIN"

ucieczki od odpowiedzialności. Nie trzeba być lekarzem, aby
zauważyć winę. Zawód lekarza jest trudny, ale trudno to doce
nić pokrzywdzonym i tak doświadczonym przez los, jak pani
Maria, która z poświęceniem walczyła o życie syna. Najważniejsze jest to, że sąd lekar
ski w ogóle uzna! winę lekarza, bo to otwiera drogę do starania się o odszkodowanie
i zadośćuczynienie przed sądami powszechnymi.

OLEJ OPAŁOWY
WĘGIEL 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

„Jeżeli nie będzie kwiatkiem

52 tygodnie

do kożucha, może to być

miałby trwać urlop macierzyński na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie od 2008 roku. Prawo
i Sprawiedliwość chce zwiększyć liczbę narodzin w Polsce. Poza becikowym zachęcać mają nas
do tego dłuższe urlopy macierzyńskie. Dzisiaj na pierwsze dziecko kobiety dostają 16 tygodni wol
nego, przy drugim i kolejnym - 18 tygodni.

na korzyść Polski. ”

(PAP)
WIĘCEJ NA TEN TEMAT - STR. 4

Polityk PO Janusz Lewandowski w rozmowie z Moniką Olejnik w Radiu Zet na temat powołania
Zyty Gilowskiej na wicepremiera i ministra finansów.

PULS DNIA

Pomysł dobry, a nawet zły
Powolność polskich sądów kry uczynku jest policjant. Załóżmy, że
tykują wszyscy: Unia Europejska, nie ma dowodów tylko poszlaki. I co
międzynarodowe instytucje
wtedy? Ano wtedy mamy
praw człowieka i zwykli oby
wtedy słowo przeciwko sło
watele. Minister sprawiedli
wu. I na podstawie tych
wości Zbigniew Ziobro ma
słów sędzia będzie musiał
już tej krytyki serdecznie
orzec o winie i karze. Dlate
dość, więc jego resort opra
go poważnie zastanowił
cował projekt ustawy, który
bym się nad jedną dobą, ja
ową powolność ma zlikwi- 0
ko czasem skazania. Szybijjj ciej oznacza dla mnie bez
dować - 24-godzinne sądy
li niepotrzebnego przewleka
dla chuliganów złapanych
na gorącym uczynku. PrawWojciech
nia, ale z zachowaniem
nicy już się w tej sprawie
Sibilski
prawa do rzetelnej obrony
podzielili. Profesor Marian
i porządnego oskarżenia.
Filar z Torunia jest przeciw, profe Takiej rzetelności raczej nie da się
sor Piotr Kruszyński z Warszawy uzyskać w ciągu 24 godzin, przez co
(dodajmy: czynny adwokat) jest za. jakość sądzenia drastycznie spad
A ja jestem za, a nawet przeciw -jak nie.
to swego czasu powiedział były
Poza tym trzeba pamiętać, że
prezydent Lech Wałęsa.
jeden pomysł na przyspieszenie
Przyspieszyć pracę wymiaru sądów już był - praca na dwie
sprawiedliwości trzeba, ale sądy zmiany. I co? I nic z tego nie wy
nie muszą od razu zaczynać szło, bo sędziowie na to nie poszli.
od drugiej prędkości kosmicznej. Nawet nie dlatego, że nie chcieli,
W ciągu 24 godzin nie da się rozpo tylko po prostu nie dali rady. Proces
znać nawet najprostszej sprawy, bo musi trwać, czy to się komuś podo
nie da się zważyć wszystkich ba, czy nie, Pewnie, że dochodzi
za i przeciw w tak krótkim czasie.
do absurdów i niektóre rozprawy
Załóżmy, że sprawca zostanie ciągną się latami, ale nie sądzę, że
złapany na gorącym uczynku. Załóż by „prawo jednej doby” - tak je
my, że jedynym świadkiem tego umownie nazwę - to zmieniło.

CIEKAWOSTKI
Polska krowa podbija Pekin
Stado 26 pstro pomalowanych
krów z włókna szklanego będzie do końca stycznia - zdobić alejkę
w parku Ołtarza Słońca w Pekinie.
Symbolizują 25 państw unijnych
oraz Komisję Europejską. To pre
zent UE dla Chińczyków z okazji
Nowego Roku Księżycowego. Po
kaz cieszy się dużym powodzeniem,
a zwiedzającym najbardziej podoba
się „polska” krowa - szarobura krasula przy końcu wystawy.

Niezwykła inwestycja
Brytyjski uczeń, Perry Foster, zo
stał nowym mistrzem Europy w grze
w bilard. Sukces osiągnął m.in. dzię
ki hojności ojca. Dobrotliwy rodzic
kupił cały pub - oczywiście z bilar
dem - by syn mógł ćwiczyć.

Podniebny drink
Na pokłady statków kosmicz
nych nie wolno wnosić alkoholu. Ro
syjskie władze chcą zniesienia tego
zakazu na Międzynarodowej Stacji
Kosmicznej. Taki pomysł nie podo
ba się Amerykanom. Jest jednak
pewna nadzieja, że się zgodzą, bo
wcześniej przymknęli już oko
na czekoladki nadziewane likierem
jako świąteczny prezent.

Grubasy do armii
Do czołgów się nie zmieszczą,
ale mogą budować mosty lub nosić
skrzynki z amunicją. Brytyjska armia
zmienia zasady rekrutacji tak, by
do wojska mogli wstępować męż-

czyźni o potężniejszej budowie.
Zgodnie z nowymi wytycznymi, mie
rzący 180 cm kandydat na żołnierza
może ważyć nawet nieco ponad 100
kilogramów. Jeśli zaś chodzi o ko
biety, to w armii jest miejsce tylko
dla szczupłych...

Superkłamca
62-letni Bill Meinell wygrał Mię
dzynarodowe Mistrzostwa Kłama
nia. Mieszkaniec amerykańskiego
Wisconsin otrzymał tytuł mistrza
za okłamanie swojego syna. Wmó
wił mu, że nie zdał egzaminu bo wy
rwał zęby mądrości.

Pod psem znaczy dobry
Pewna chińska firma zatrudnia
wyłącznie pracowników, którzy przy
szli na świat w roku psa (według
chińskiego kalendarza). Pracodaw
cy wierzą bowiem, że tacy ludzie są
lojalni i uczciwi.

Pułkowniku,
wciągnij brzuch!

PYTANIE TYGODNIA

Czy dłuższe wakacje
to dobry pomysł?

(PAP)

Koniec z grubasami w wojsku - ogłosił
minister obrony narodowej Radosław Si
korski, minister obrony narodowej. Poli
tyk PIS zapowiada, że oficerowie z nad
wagą już wkrótce będą się musieli ostro
popracować nad kondycją. Czy ciężka
praca nad tężyzną fizyczną czeka też in
ne służby mundurowe?
Radosław Sikorski zdenerwował
się marną kondycją fizyczną wśród
polskich żołnierzy, gdy zobaczył, jak
się prezentują oficerowie z reszty
państw NATO. Polscy oficerowie na tle
szczupłych i wysportowanych wojsko
wych z Niemiec lub USA wypadają
bardzo mamie: większość ma nadwa
gę, a tusza niektórych jest tak wielka,
że wśród naszych sojuszników stała
się tematem do żartów. Minister posta
nowił z tym skończyć i zapowiada, że
w najbliższym czasie zostaną urucho
mione specjalne testy sprawnościowe,
których oblanie będzie grozić poważ
nymi konsekwencjami. Testy te, choć
obowiązują już teraz, nie zawsze są

Jacek
CEGŁA
Jolanta

Z-ca redaktora naczelnego

że

śmieje się Piotr Skrzypiński, rzecznik

prasowy komendy miejskiej straży po
żarnej.

okazuje

się,

- Ktoś, komu
powinie się noga
za pierwszym ra
zem, może po
dejść do testu raz
jeszcze. Gorzej,
gdy i wtedy nie da
sobie rady. Wów
czas faktycznie
spotykają go pew

rzecznik prasowy koszalińskiego
ósmego Pułku Przeciwlotniczego.

Wojsko to wojsko
- Minister Sikorski zapowiada wal
kę z nadwagą i niską sprawnością
fizyczną polskich wojskowych. Czy
już zaczynacie ćwiczyć, aby do
brze wypaść?

- Chyba nie jest z nami tak źle...
Nie ma chyba u nas osób, które mi
nister Sikorski skrytykowałyby za złą
prezencję czy nadmiar tuszy. Ale na
sze coroczne testy sprawnościowe
traktujemy bardzo poważnie i raczej
wszyscy staramy się do nich porząd
nie przygotować. Biegamy 3 kilome
try na czas, podciągamy się na drąż
ku i robimy określoną liczbę skło
nów,
czyli
„brzuszków”.
I zapewniam, że nikt nie może liczyć
na taryfę ulgową.
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Tymczasem

To samo usłyszeliśmy u koszaliń
skich strażaków. - Każdy z nas prze
chodzi testy sprawnościowe. I bardzo
rzadko się zdarza, aby któryś ze stra
żaków miał z nimi jakieś problemy.
Otyłych kolegów raczej nie mamy -

0 kondycję swoich pracowników dba
ją już w straży pożarnej i w policji. Ma
riusz Łyszyk, rzecznik prasowy Ko
mendanta Miejskiego w Koszalinie,
ujawnia, że raz do roku wszyscy funk
cjonariusze przechodzą specjalne te
sty sprawnościowe. Składają się
na nie biegi, podciągnięcia na drążku
1 popularne „brzuszki”. Ćwiczący mu
szą przebiec daną odległość w okre
ślonym czasie i wykonać określoną
liczbę powtórzeń w trakcie pozosta
łych ćwiczeń. - Gdy im się nie powie
dzie to dostają najniższą ocenę i nie
mają co liczyć na szybki awans. Dla
tego raczej wszyscy starają się na co
dzień pracować nad formą fizyczną
i nie dopuszczać do takie sytuacji dodaje rzecznik.

ADAM GAJEWSKI

ne konsekwencje.
- Jakie? Wylatuje z jednostki?

- Wylecieć nie wylatuje, ale marna
ocena jego fizycznej sprawności staje
się częścią składową jego ogólnej
oceny jako wojskowego. To zaś może
mu poważnie zaszkodzić. Ktoś, kto
ma nadwagę i kiepsko wypada na te
stach, nie może wykonywać pewnych
zadań, co w praktyce oznacza za
mkniętą drogę do awansu. Poza tym
to zwyczajnie głupio uchodzić w jed
nostce, pośród kolegów i przełożo
nych, za ostatnią ofermę. Dlatego nie
dziwię się ministrowi Sikorskiemu, że
chce poprawić fizyczną kondycję po
śród oficerów. W końcu wojsko to woj
sko.
Rozmawiał:

Wydanie magazynowe:
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Wydanie internetowe
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■ Bogdan M. ze Słupska:
- Nie rozumiem dlaczego
wszystkie media donoOszą, że
minister Dorn szantażował le
karzy, mówiąc im, że zostaną
wcielenie do wojska jak nie
otworzą swoich gabinetów.
Czyżby media nie zauważyły,
że lekarze też stosują szantaż,
ale wobec chorych. Straszą
ich, że nie będą się mogli le
czyć. Na ich walce o pieniądze
jak zwykle traci tylko zwykły,
szary człowiek.
(krab)

PIOTR POLECHOŃSKI

piotr.polechonski@glos-pomorza.pl
tel. 094 347 35 ??

Iwona Stasiak
- Myślę, że
w służbie mundu
rowej najmniejsze
znaczenie ma wa
ga ciała. Jeżeli nie
wchodzą w grę
skrajne przypadki
nadwagi, to nie
można podważać sprawności fizycz
nej tych ludzi. Skoro zdecydowali się
na taką pracę, to z pewnością dają
sobie w niej radę.

■ Fellini: - 4 miliardy na same
trzynastki... No, no, no... Cieka
we, dlaczego właśnie urzędnicy
państwowi i budżetówka dosta
ją takie pieniądze od państwa
i za co? Czyżby „innym” one
już się nie należały? Podział
na „naszych” i resztę, to - mo
im zdaniem - typowa
spuścizna komunistów.

OGŁOSZENIA
EKSPRESOWE
OGRZEWANIA niezależne "Webasto".
Montaż - serwis. Koszalin,
Przemysłowa 8, 094/341-75-44.
-------------------------- —----------------------------------
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EKSPEDIENTKĘ do sklepu spożywczego.

Jerzy Machatek
mmmmmmmmmmmmmms

- Oczywiście,
że w służbach
mundurowych li
czy się sprawność
fizyczna. Nie moż
na jednak wyzna
czać konkretnych
przedziałów wagowych. Często jest
tak, że waga nie idzie w parze z kon
dycją. Dlatego warto brać na to po
prawkę i nie trzymać się reguł.

Arkadiusz
Łydzbiński
- Nie sądzę że
by ktoś z nadwagą
decydował
się
na służbę w woj
sku czy policji.
Oczywiście, do
puszczam do świadomości przypadki,
w których ktoś lekko przekroczył wagowe kryteria. Jednak ludzie ci powin
ni być sprawni i mieć kondycję.

PIOTR POLECHOŃSKI

obleje?

Redaktor naczelny
Mariola Skolimowska 059 848 81 10

egzekwowane, a nawet jeżeli są, to
mało kto traktuje je poważnie. Sikorski
obiecuje, że z taką praktyką rychło
skończy i wojskowi będą musieli się
sporo napocić, aby spełnić rygory fi
zycznej sprawności.

ROZMOWA DNIA

Głosuj na www.glos-pomorza.pl
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j W Czytelniczka ze Słupska:
i — Ktoś niedawno w tej rubryce
j powiedział, że w kraju wszyst
ko zmierza w złym kierunku.
Nie zgadzam się z tym. Ostat
nio u mnie był znajomy
i z Kanady i nie mógł nacieszyć
i oka piękniejącym Słupskiem.
I Naprawdę mamy wiele ulic
i i parków, którymi możemy się
| pochwalić, w mieście coraz
| więcej się dzieje. Tb najlepszy
dowód na to, że wcale nie je
steśmy w marazmie.

M Słupszczanin: - Co się już
w tym kraju wyprawia? Siostra
zakonna, która służyła papieżo
wi została mianowana
na stopień przez ministra
spraw wewnętrznych. Nic z te
go nie rozumiem, co to
za nagroda, czy to znaczy, że
siostry teraz będą wstępowały
do armii? Czy będą nosiły broń
ze sobą? To śmieszne.

- A co się dzieje, gdy ktoś taki test

Redaktorzy prowadzący

tel. 094 347 35 35

(nag)

Dozwolone od... pięciu milionów
Nowe czasopismo przeznaczone
wyłącznie dla multimilionerów za
cznie się wkrótce ukazywać w Wiel
kiej Brytanii. Będzie rozprowadzane
wyłącznie w prenumeracie i tylko dla
posiadaczy fortun nie mniejszych
niż pięć milionów funtów. Bogacze
otrzymają rady, jak dobrze zarzą
dzać majątkiem, którego architekta
wybrać do zaprojektowania pałacu
albo co trzeba wiedzieć przy zaku
pie odrzutowca. Wydawca zapowia
da, że nakład wyniesie 25 tys. eg
zemplarzy.

PROSTO Z MOSTU

Słupsk, Frąckowskiego 5,
0-59/845-52-53.
------------------------------------------ -----

■ 00157//»

STRÓŻA przyjmę. Siemianice, Polna 11.
-----------------------------------------------00153/A
0-500-812-970 Monika, Słupsk.
— ----------- ------------------------------

00160/A

0-698-249-682 Ola. Słupsk.
— - -- t----------------------------------------- .--------'

00154/A

KUPIĘ beczkowóz T-504 lub podobny.
Kontakt, 0-604-661-601.
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e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl
Za treść ogłoszeń odpowiada
|| zleceniodawca, za termin ich
zamieszczania Biuro Ogłoszeń.
Prenumeratę przyjmują oddziały
Ruchu SA, urzędy pocztowe
i listonosze. Prenumeratę przyjmuje
redakcja w Słupsku i Koszalinie.
Infolinia 0 800 20 35 35.
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Pfjj Łap okazję

UJ Precz ze sztampą!
Honda Civic w ósmej generacji zmieniła się niemal nie do poznania.
Szersza i niższa od poprzedników wydaje się wgnieciona w podłoże
albo wręcz przydeptana. Taki wygląd odróżnia ją od całej reszty
podobnych do siebie aut.

Harowali jak woły, teraz mogą walczyć o odszkodowanie

Przyszli rodzice są zawiedzeni

Becikowe nie dla
wszystkich
Urzędnicy nie chcą przyznawać matkom becikowego za urodzenie dziecka nawet, gdy te mają
bardzo niskie zarobki. Tylko dlatego, że liczy się to, ile miały pieniędzy dwa lata temu.
Młodzi rodzice twierdzą,
Natalia Kiempa jest w dziewią
tym miesiącu ciąży. Razem z mę
żem co miesiąc mają 1300 złotych
dochodu. Wychowują już jedno
dziecko. Chociaż nie mają więcej
niż 504 złotych na osobę, nie dosta
ną obiecanego przez rząd beciko
wego. - Te przepisy to jakiś absurd
- mówi Artur Kiempa. - Chociaż
spełniamy wszystkie warunki, nie
mamy szans na otrzymanie pienię
dzy. Okazało się, że w Miejskim
Ośrodku Zdrowia musielibyśmy zło
żyć zaświadczenia o zarobkach
sprzed dwóch lat i na dodatkowe
pieniądze się nie załapiemy. Dwa
lata temu mieliśmy więcej pienię
dzy, ale od tego czasu nasza sytu
acja bardzo się zmieniła. Nie rozu
miem, dlaczego nie są brane nasze
zarobki z ostatnich miesięcy.
Według ustawy becikowe w wy
sokości tysiąca złotych przysługuje
tylko tym, których zarobki od wrze
śnia 2004 roku do sierpnia 2005
roku nie przekraczały w rodzinie
504 złotych na osobę. - Problem
polega na tym, że cały rok 2005
nie jest jeszcze przez nas rozliczo
ny - tłumaczy Wacław Konewko
z biura prasowego Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej.
- Wszystkie wydatki podliczone są
tylko do sierpnia ubiegłego roku.
Dlatego tylko ten okres rozliczenio
wy możemy brać pod uwagę. Mu
simy stosować się do obowiązują
cego prawa. Bierzemy więc
pod uwagę zarobki z przełomu lat
2004/2005.
- Te przepisy są co najmniej
dziwne - dodaje Kiempa. - Prze
cież ja jestem w stanie przedstawić
swoje dochody z roku ubiegłego,
nie wiem więc, czemu muszę cze
kać na jakieś rozliczenia. Takie
sprawy powinno się załatwiać

Nie ma lepszej chwili na kupno nowego samochodu. Producenci
pozbywają się właśnie aut z rocznika 2005, proponując korzystne
rabaty. Aby ułatwić wybór naszym czytelnikom, przyjrzeliśmy się
aktualnym ofertom.

i"''+

Sąd zajmie się
wyzyskiem w Biedronce
Byli pracownicy Biedronki, w tym
również rodzina tragicznie zmarłej
Anety Glińskiej z Ustki, będą mogli
dochodzić swoich praw. Sąd Okręgo
wy w Poznaniu uznał za zasadny
zbiorowy pozew stu byłych pracow
ników dyskontu. Właściciel sieci
sklepów już zapowiedział, że na żad
ną ugodę nie pójdzie.
Z takiego obrotu spraw cie
szy się Stowarzyszenie Osób
Poszkodowanych przez Bie
dronkę. - My nie mamy wątpli
wości, że koncern Jeronimo
Martins Dystrybucja notorycznie
naruszał dobra osobiste pracow
ników - mówi Lech Obara, praw
nik stowarzyszenia. - Ludzie
przecież pracowali bez badań
lekarskich, kasjerzy byli traga
rzami.
Poznański sąd zdecydował
również, że Stowarzyszenie mo
że ostatecznie reprezentować
stu pracowników Biedronki, któ
rzy chcą odzyskać 3,5 min zł za

ległych pensji. - Tragiczny przy
padek Anety Glińskiej z Ustki
i bezradność rodziny wobec mo
lochu daję jeszcze większą mo
tywację — mówi Obara. — Nie
możemy dopuścić, żeby podob
na sytuacja spotkała innych pra
cowników Biedronki. Dla rodziny
tragicznie zmarłej Anety Gliń
skiej z Ustki domagamy się od
szkodowania i renty dla jej małe
go synka.
Tymczasem właściciel sieci
sklepów już zapowiedział, że nie
jest zainteresowany polubow
nym załatwieniem sprawy. - Nie
zamierzamy zawierać żadnego
porozumienia ze Stowarzysze
niem - mówi Paweł Tymiński,
rzecznik prasowy firmy. - Stowa
rzyszenie ma na celu wyłącznie
wyłudzenie pieniędzy od naszej
firmy, a nie obronę interesów by
łych pracowników, którzy niejed
nokrotnie
wprowadzani
są
w błąd.
(klin)

KTO ZAPŁACI ZA ŚMIERĆ?
Aneta Glińska zmarła 13 sierpnia 2003 roku. W usteckiej Biedronce
na trzy czwarte etatu pracowała zaledwie pół roku. Ważyła niewiele po- i
nad 40 kilogramów, a musiała ciągać wózek z toną towaru. Na tydzień |
przed śmiercią skarżyła się na bóle głowy. Ból nasilał się szczególnie
w momencie rozładunku towaru. Tak było do czasu, kiedy podczas
przebierania się w szatni zemdlała. Trafiła do szpitala, gdzie przeszła
dwie operacje. Okazało się, że miała tętniaka mózgu. Dzień później
zmarła.

Zmiany w egzaminowaniu kierowców

Prawko po nowemu
dopiero od piątku
- Myślałam, że dostanę pieniądze za urodzenie dziecka - mówi Natalia

ZASIŁEK W LICZBACH

Kiempa. - Okazało się jednak, że liczy się to, ile zarabialiśmy z mężem

i Becikowe w wysokości 1 tys. zł

dwa lata temu.

na bieżąco, a nie patrzeć na dwa
lata wstecz.
Elżbieta Jacniacka, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Ro
dzinie w Słupsku pociesza, że są
przepisy, które w szczególnych
okolicznościach
pozwalają
na przyznanie becikowego rodzi
nie, która straciła zarobki. - Prawo
umożliwia wówczas przyznanie ro

dzinom pieniędzy - wyjaśnia Jac
niacka. - Nie można jednak nicze
go uogólniać. Każda sprawa roz
patrywana jest indywidualnie. Dla
tego zachęcamy wszystkich, żeby
przychodzili do nas, a wówczas
poradzimy, co należy zrobić.
ELŻBIETA LANGE

elzbieta.lange@glos-poinorza.pl
tel. (059) 848 81 28

i otrzymają, niezależnie od dochoI du, wszystkie matki, jeśli zaś
i dochód w rodzinie nie przekraI cza 504 zł, zasiłek z tytule
l urodzenia dziecka może wynieść
I nawet 2 tys. zł. To efekt głosoI wań w Sejmie nad poprawkami
l Senatu do znowelizowanych
I ustaw o świadczeniach rodzininych.

Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy
w egzaminowaniu kandydatów
na kierowców. Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Słupsku jest już
gotowy, ale pierwsze egzaminy
po nowemu odbędą się dopiero
w piątek. Obecnie trwa szkolenie eg
zaminatorów.
Twarde stanowisko ministra
transportu i budownictwa zmusi
ło ośrodki ruchu drogowego
do przystosowania placów ma
newrowych do nowych przepi

sów. - W Słupsku nowe linie
na placu wymalowaliśmy w ciągu
jednego dnia. Jesteśmy gotowi
do prowadzenia nowych egzami
nów - mówi Zbigniew Wiczkowski, pełniący obowiązki dyrektora
słupskiego WORD.
Pierwszy egzamin według no
wych zasad odbędzie się dopie
ro w piątek 13 stycznia. - Obec
nie egzaminatorzy odbywają
szkolenie - mówi Wiczkowski.
- W piątek już wszystko będzie
dopięte na ostatni guzik.
(klin)

Podsumowaliśmy XIV Finał WOŚP

Zbierali pieniądze dla dzieci
W tym roku kwestowało ponad tysiąc
osób.

Słupscy wolontariusze zebrali po
nad 12 tysięcy złotych więcej niż pod
czas zeszłorocznego finału WOŚP.
Oprócz osób, które zawsze biorą
udział w takich akcjach, zgłosiły się
nowe. Pieniądze zbierało około 450
wolontariuszy.
Podczas licytacji prowadzonej
w Słupsku udało się zgromadzić po
nad 4 tysiące złotych. Słupszczanie

kupili piłkę należącą do Czarnych
Energa. Wylicytowana została

za 550 złotych. Za 410 złotych sprze
dany został natomiast Słoń Popo,
maskotka podarowana przez Ko
mendę Miejską Policji. Bursztynowe
serduszko Orkiestry za 5,5 tysiąca
złotych kupił znany biznesmen Broni
sław Bajcar.

Więcej niż w roku ubiegłym
Znacznie więcej niż w roku ubie
głym zebrali ustczanie. - Ludzie bar
dzo chętnie wrzucali pieniądze do pu
szek - mówi Dorota Paściak z usteckiego Domu Kultury. - Udało nam się
zebrać ponad pięć tysięcy więcej.
Większą sumę pieniędzy, bo aż
26 tysięcy złotych, zebrali także

ZŁOCZYŃCY NIE PRÓŻNOWALI
m Słupszczanin z okna swojego domu na parterze zabrał kwestującym puszkę
z pieniędzmi i zamknął okno. Prosił ich, żeby mu ją podali, bo jak powiedział,
sam chciał włożyć pieniądze. Wolontariusze wszczęli alarm, wystraszony zło
dziejaszek wyrzucił puszkę przez okno i uciekł z domu. Policjanci znają już
tożsamość 23-letniego mężczyzny, jego ujęcie jest kwestią czasu. Pieniądze
- około 230 złotych szczęśliwie trafiły na konto fundacji WOŚP.
■ Czternastolatka z Debrzna, która kwestowała z dwoma kolegami, została
przyłapana na podkradaniu pieniędzy z puszki. Zauważył to przechodzeń, któ
ry oddał dziewczynę w ręce policji. Jej dwa koledzy zdążyli uciec. Policjanci
już ich szukają.
(krab)

mieszkańcy Lęborka. - Będzie jesz
cze więcej, ponieważ cały czas napły
wają pieniądze z terenu - mówi
Krzysztof Siwka, komendant lębor
skiego hufca ZHP.
Podobnie, jak rok temu licytowano
fotel burmistrza miasta na jeden
dzień. Z tej nietypowej aukcji udało
się uzyskać tysiąc złotych.

Liczenie jeszcze trwa
Pieniądze cały czas liczą człon
kowie sztabu w Człuchowie. Wśród różnych gadżetów wystawio
nych na licytację znalazła się też pa
ra dorodnych kotów - mówi Adam
Bondarenko, główny organizator ak
cji.
Rekord w zbieraniu pieniędzy
najprawdopodobniej uda się pobić
również w Bytowie. - Jeśli zliczymy
wszystkie datki, być może przekro
czymy ubiegłoroczny rekord 26 ty
sięcy złotych - przypuszcza Jolanta
Błaszkowska, komendant hufca
ZHP w Bytowie.
W tym roku w Miastku zabra
kło sztabu Wielkiej Orkiestry, bo
organizatorzy nie zdążyli zareje
strować go w fundacji Jerzego
Owsiaka. Sytuację ratował spo-

Fot. SŁAWOMIR ZABICKI

Ponad 171 tysięcy złotych zebrali wolonta
riusze z regionu słupskiego podczas Fina
łu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

w regionie słupskim kwestowało łącznie ponad tysiąc wolontariuszy.

łeczny komitet organizacyjny, po
wołany przez burmistrza. Orkie

dycyjnie czek na tysiąc złotych
przekazały władze gminy.

strę można było wesprzeć przy

ELŻBIETA LANGE,

chodząc na turniej piłki halowej
w gimnazjum i na koncert kapel
rockowych w Domu Kultury. Tra

(kor, piw, zida, gros)

elzbieta.lange@glos-pomorza.pl
tel. (059) 848 81 28

A.CDnMV
■ Słupsk - 76,6 tys. zł
S Lębork - 26 tys. zł
m Człuchów - 25 tys. zł
■ Bytów - 23 tys. zł
»Ustka-18 tys. zł
■ Miastko - 3;3 tys. zł
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Co nagle, to po diable

Nie płaci za swoje zoo

Tak specjalista od prawa karnego prof. Marian Fi
lar skomentował zapowiedź wprowadzenia sądów
24-godzinnych. - W prostych sprawach orzeczenia
powinny być szybkie - powiedział zarazem Filar. - In
tencje nawet rozumiem, bo chodzi o to, żeby postępo
wanie się nie ciągnęło, ale trzeba pamiętać, że sąd to
jest nie tylko sędzia, sąd to także protokolant, sąd to
oskarżyciel, sąd to obrońca - powiedział profesor.
Wprowadzenie sądów 24-godzinnych dla chuliga
nów złapanych na gorącym uczynku proponuje pro
jekt ustawy przygotowanej przez szefa resortu spra
wiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

Michael Jackson został ponownie pozwany! Tym
razem stało się to za sprawą Martina Dinnesa, kali
fornijskiego weterynarza, który zażądał od gwiazdora
zapłacenia rachunków za opiekę nad zwierzętami
chowanymi w słynnej posiadłości Neverland.
Dinnes twierdzi, że piosenkarz jest mu winien po
nad 91 tysięcy dolarów. Od czasu wyjazdu Jackso
na do Azji zajmuje się menażerią, w skład której
wchodzą między innymi żyrafa, słoń, orangutany i fla
mingi. - Pan Dinnes złożył pozew z wielką niechęcią.
Ma bowiem wielki szacunek dla pana Jacksona
- skomentował Brenton Homer, prawnik weterynarza.

GANIMY

O TYM SIĘ MÓWI

Turecki sąd zgodził się na przedterminowe zwolnienie byłego zamachowca

Wolność dla Agcy
Prawdopodobnie w czwartek Ali Agca, który próbował zabić Jana Pawła II, opuści więzienie.
Spędził w nim 15 lat. - Papież byłby szczęśliwy - twierdzą komentatorzy.
- Papież nie tylko uszanował
by decyzję sędziów, ale byłby
szczerze szczęśliwy. Szczęśli
wy, bo wierzył prawdziwie
po chrześcijańsku, w to, że
wszyscy mogą zmienić się
na lepsze - napisał znany włoski
publicysta katolicki Vittorio Messori we włoskim dzienniku „Corriere della Sera”. Jego zdaniem,
Jan Paweł II pomógłby jeszcze
Agcy znaleźć pracę i dał trochę
pieniędzy. - Nikt nigdy by się
o tym nie dowiedział. Wierzymy,
że papież Wojtyła tak właśnie by
zrobił - uważa Messori. Przypo
mniał, że jeszcze w szpitalu pol
ski papież wybaczył zamachow
cy, a następnie odwiedził go
w rzymskim więzieniu. - Ser
decznie ściskał dłonie, które
chciały go zabić. Ale nie prosił
o zmniejszenie kary czy zwolnie
nie Agcy z więzienia - zauważył
włoski publicysta i bliski literacki
współpracownik Jana Pawła II.
Metropolita krakowski, arcybi
skup Stanisław Dziwisz potwier
dził, że Jan Paweł II od razu wy
baczył Turkowi. - Kiedy Ojciec
Święty spotkał się z nim w wię-

TAK BYŁO
Mehmet Ali Agca 13 maja 1981
roku na placu Św. Piotra w Rzy
mie ciężko ranił Jana Pawła li.
Włoski sąd skazał go za to
na dożywocie. Ułaskawiony zo
stał w 2000 roku przeż
prezydenta Włoch. Wrócił
do Turcji. Tam skazano go na 10
lat więzienia za zabicie tureckie
go dziennikarza w 1979 roku.
Po odbyciu połowy kary, 48-letni
Agca wyjdzie na wolność.

Papież Jan Paweł II od razu przebaczył Agcy.
zieniu, rozmawiał z nim jak
z bratem. Teraz z nieba modli się
za niego i ja też to robię - za
pewnia wieloletni sekretarz pol
skiego papieża.
O sprawie uwolnienia Agcy
nic nie wiedział Watykan. - Nikt
nas nie uprzedził - powiedział
watykański sekretarz stanu, kar
dynał Angelo Sodano. Jednak
dodał, że Stolica Apostolska
zdaje się na decyzje sądów.
Wcześniej Watykan również nie
sprzeciwiał się ułaskawieniu Ag
cy przez włoski wymiar sprawie
dliwości.
W niedzielę turecki sąd zgo
dził się na przedterminowe zwol

nienie zamachowca. Prawdopo
dobnie opuści więzienie w tym
tygodniu. Adwokat Agcy twier
dzi, że nastąpi to w czwartek.

Po opuszczeniu więziennych
murów najpewniej zostać, jak
wszyscy tureccy mężczyźni, po
wołany do wojska.
(PAP)

OPINIE
Biskup

- To jest normalne, że Ali Agca po odbyciu kary wraca
na wolność. Przebaczył mu sam papież Jan Paweł
II dwa lata po zamachu, kiedy odwiedził go w więzie
niu. Stolica Apostolska wyraziła zgodę na jego
uwolnienie. Sądzę, że tacy ludzie wracają do społeczeń
stwa i daj Boże' żeby wrócił do niego w pełni.

Kontrowersje wokół Zyty
Nie milkną echa nominacji Zyty Gilow
skiej na wicepremiera i ministra finan
sów w rządzie Kazimierza Marcinkie
wicza.

Zyta Gilowska w towarzystwie premiera Kazimierza Marcinkiewicza
i byłej już minister finansów Teresy Lubińskiej.
nie wyszło jeszcze z szoku powy
borczego, świadczą o tym, że szef
PiS „bierze swoje intencje za rezul
taty swoich działań”.

Prawo i Sprawiedliwość proponuje,
by w latach 2007-2011 stopniowo
wydłużać urlopy macierzyńskie.
Prezes PiS Jarosław Kaczyń
ski podkreślił, że polska rodzi
na potrzebuje wsparcia, ponie
waż obecna sytuacja nie sprzyja
dzietności. Dlatego - zaznaczył
- PiS proponuje wydłużenie
urlopów macierzyńskich. Obec
nie taki urlop trwa 16 tygodni.
Projekt wprowadza zmiany
dopiero od 2007 roku, ponieważ
rząd złożył już projekt wydłuże
nia urlopów macierzyńskich
w 2006 roku o dwa tygodnie,
przy zachowaniu dotychczaso
wego zróżnicowania jego długo
ści od liczby urodzonych dzieci.
Przy urodzeniu pierwszego
dziecka urlop macierzyński wy
nosiłby 18 tygodni, przy każdym
następnym 20 tygodni. W przy
padku urodzenia więcej niż jed
nego dziecka urlop ma wynosić
28 tygodni.
Jak podkreślił poseł PiS Ma
rian Piłka, wydłużenie urlopów
macierzyńskich kosztowałoby
budżet w przyszłym roku 300
min złotych. Podobny byłby
koszt regulacji w kolejnym roku.
- Te wydatki mieszczą się w gra
nicach bezpieczeństwa budżeto
wego i bezpieczeństwa finansów
publicznych - twierdzi poseł.
Czy wydłużenie urlopów ma
cierzyńskich nie obróci się prze
ciwko kobietom? Poseł Piłka za
znaczył, że PiS już pracuje
nad rozwiązaniami prawnymi,
które chroniłyby kobiety w ciąży
i kobiety powracające z urlopów
macierzyńskich. - Trzeba szu

kać rozwiązań, które umocnią
pozycję młodych kobiet na rynku
pracy. Chodzi np. o to, by odmo
wa zatrudnienia była zaskarżalna, jeśli jej przesłanką odmowy
był jedynie fakt, że o pracę ubie
ga się kobieta - ocenia J. Ka
czyński.
(PAP)

ROK PO ROKU
Projekt Prawa i Sprawiedliwości za
kłada stopniowe wydłużanie urlopów
macierzyńskich - co kilka tygodni
rocznie:
■ w 2007 roku urlop trwałby już 22
tygodnie; dla kobiety, która urodziła
wieloraczki przy jednym porodzie
- 30 tygodni
n od 2008 roku - 26 tygodni; dla ko
biety, która urodziła wieloraczki
przy jednym porodzie - 38 tygodni.
»od 2009 roku przy drugim porodzie
kobiecie przysługiwałby urlop 30-tygodniowy, przy trzecim i kolejnym
- 34-tygodniowy. 42- tygodniowy
urlop miałaby kobieta, która przy dru
gim porodzie wydała na świat więcej
niż jedno dziecko.
■ w 2010 roku urlop przy drugim
dziecku wynosiłby 34 tygodnie,
przy trzecim i kolejnym 42. Urlop 47tygodniowy przysługiwałby matce,
która przy drugim lub kolejnym poro
dzie urodziła wieloraczki.
■ od 2011 roku, kiedy kończy się
stopniowe wydłużanie urlopów, ko
bieta, która urodziła drugie dziecko,
miałaby 38 tygodni wolnego. 52-tygodniowy urlop przysługiwałby matce,
która wydała na świat trzecie i kolejne
dziecko oraz matce, która przy trze
cim porodzie urodziła wieloraczki.
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TADEUSZ PIERONEK

Nowa minister finansów rozpoczęła urzędowanie

Najwięcej mówią o niej politycy
Platformy Obywatelskiej. Zdaniem
wiceszefa PO Jana Rokity, celem
różnych posunięć PiS, podejmowa
nych w ostatnim czasie, nie jest
usprawnienie rządzenia, tylko zro
bienie na złość konkurencji, czyli
PO. Takie intencje - w opinii Rokity
- stoją też za powołaniem do rządu
Gilowskiej, byłej wiceszefowej Plat
formy, która opuściła tę partię
w maju 2005 r. - Znam bardzo do
brze prof. Zytę Gilowską, jej poglą
dy i siłę jej osobowości i w związku
z tym jestem niemal pewien tego,
że to Zyta Gilowska zdominuje ten
rząd i PiS. Dlatego się cieszę, a oni
nie wiedzą, co robią - powiedział
Rokita.
Na przypuszczenie, że może
Gilowska zmienia poglądy, Rokita
odparł, że Gilowska „niewątpliwie
nie może mówić tego wszystkie
go, co myśli, skoro przyjęła funk
cję nie w swoim ogrodzie zoolo
gicznym”.
Jego zdaniem, słowa Jarosława
Kaczyńskiego, że kierownictwo PO

PiS wydłuża urlopy

Prezes PiS Jarosław Kaczyński
odpierał zarzuty, że PiS podkupuje
ludzi PO. - Tego zarzutu nie rozu
miem - powiedział. - To wyraz ner

wowości i merytorycznie nie ma
uzasadnienia.
Sama Gilowska zapewnia, że jej
wejście do rządu Kazimierza Mar
cinkiewicza nie oznacza, że chce
przyczynić się do „zatopienia Plat
formy Obywatelskiej”. - Uczciwie
i z ręką na sercu mówiąc moje in
tencje są przeciwne - stwierdziła
Gilowska rozpoczynając urzędowa
nie w ministerstwie finansów.
Wicepremier podkreśliła, że te
raz będzie realizować program rzą
du Kazimierza Marcinkiewicza.
- Zawsze uważałam, że podatek li
niowy od dochodów osobistych jest
znakomitą rzeczą i - moim zda
niem - kiedyś w Polsce ten podatek
będzie - dodała.
Zaskoczona tą nominacją jest
Liga Polskich Rodzin, która chce,
aby premier przedstawił na najbliż
szym posiedzeniu Sejmu informa
cję rządu na temat przyczyny zmia
ny na stanowisku ministra finan
sów. — Chcemy dowiedzieć się,
jakie to były przyczyny, dla których
premier zdymisjonował minister Te
resę Lubińską i jakie były przyczy
ny, że powołał na stanowisko mini
ster finansów Zytę Gilowską - po
wiedział jeden z liderów LPR
Wojciech Wierzejski.
(PAP)

Szaron oddycha samodzielnie, poruszył ręką
Jerozolima. Wyprowadzany od poniedziałkowego ranka ze stanu
śpiączki premier Izraela Ariel Szaron zaczął oddychać samodzielnie,
lecz jest wspomagająco podłączony jeszcze do respiratora. Wczoraj za
czął poruszać ręką.
Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego dr Szlomo Mor-Josef zastrzegł
w poniedziałek, że Szaron nadal pozostaje w stanie krytycznym, cho
ciaż stabilnym. Eksperci spoza szpitala twierdzą, że to iż premier sam
oddycha, daje mu większe szanse ma przeżycie, jednak nie jest to
wskazówka co do stanu jego możliwości psychicznych i umysłowych.
Uważają też, że nie ma żadnej gwarancji, czy Szaron obudzi się lub od
zyska świadomość po odstawieniu leków.
Wczoraj rano na specjalnie zwołanym konsylium lekarze zadecydowali
o powolnym wybudzaniu pacjenta z wywołanej lekami śpiączki, w jaką
wprowadzono premiera po kolejnych operacjach, przeprowadzonych
w związku udarem. Wybudzenie, mogące potrwać cały dzień lub nawet
kilka dni pozwoli - jak podano - ocenić skutki rozległego wylewu, jakie
go 77-letni premier Izraela doznał przed pięcioma dniami.

Mysz podpaliła dom
Stany Zjednoczone. 81-letni Amerykanin wrzucił złapaną w domu
mysz do ogniska. Płonący gryzoń wydostał się jednak i spowodował
podpalenie domu swojego oprawcy.
Luciano Mares z Fort Summer w stanie Nowy Meksyk, chcąc pozbyć
się złapanej w domu myszy, rzucił ją na stos płonących liści przed do
mem. Mysz zapaliła się, jednak udało jej się wydostać z ogniska i po
biec z powrotem do domu. Na skutek pożaru nikt oprócz gryzonia nie
ucierpiał, jednak dom Maresa doszczętnie spłonął.
— Widziałem w życiu wiele pożarów, lecz nigdy nie byłem świadkiem
równie niesamowitej historii - powiedział miejscowy strażak.
(PAP)
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Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 5 stycznia 2006 roku
zmarł przeżywszy lat 81
ś.p.

Stanisław Ptaszyński
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się
dnia 11 stycznia 2006 roku o godz. 13.00
na Cmentarzu „Na Dołach” w Łodzi.
Pogrążona w smutku Rodzina
13906LJSJ_A

głos Pomorza
Wtorek, 10 stycznia 2006 r.

www.gips-pomorza.pl

::

reclakcja@gtos-pomorza.pl
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ZDANIEM CZYTELNIKA

JUTRO W GAZECIE
OpaKekl Sp. i O.0.1059) «1 S* 47
DaewooLegaitzo CDX KAT
1995 wfp cen. zamek,skórzana
tsp.,*L«m, äütonval.tadio.kima..
wsłwmag. si szjtey i tatmka ,Aki feigs,
abi. w bag, jeden*feśdcM. bezwy
padkowy. po wyrwani» tfców i płynów
eksptoe? cena bnrtto 17.000 PIN

>» Piotr z ulicy Drewnianej w Słupsku
Mam nadzieję, że uda się zablokować budowę tego
obrzydliwego płotu do parku, który rośnie przed na
szymi oknami. Przecież można park odgrodzić w pro
sty sposób, na przykład wysoką siatką. To o wiele
tańsze rozwiązanie i park byłoby widać.

-

OpakflSki $P z o.o. (069) 841 53 47
RenüMk Tli.ifia 1,4 KAT 2001
wyposażeń<e 2 X Air Bag,
wspomagamo. centralny zamek.
ul szyby i lusterka, serwisowana,
bezwypadkowa
cma brutto 1Ü.900, PLN

Fotooferty
samochodowe

q

OnMiński Sfł. Z *.i>. <96S> 841 53 47
Renault Scenk tf) KAT GAZ 1W8

Zadzwoń!
Pomożemy
Państwa sygnały i opinie
przyjmuje dziś

Piotr Kawałek
tel. 059 848 81 19

wyposażenie hsłalacja gazowa,
centralny zamek, alarm,
wspomaganie, rad«, abs, air bs*j.
etekfcyczne szyby lusterka
cena bm«o 22.500,- PLN
rwßste« a

Dział miejski Słupsk ul. Henryka Pobożnego 19

słupsk.

I tel. 059 848 81 29

!

e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl

l kierownik działu

Magdalena Gryko

GŁOS MIESZKAŃCÓW

Szykują się kolejne utrudnienia dla pasażerów Miejskiego Zakładu Komunikacji

Słupszczanie o pomyśle zakazu
łączenia dwóch biletów ulgowych
w jeden normalny.

Jak nie legitymacją,
to biletem w pasażera

EUGENIUSZ KOWALSKI
- Planowane
.

przepisy nie
przyniosą ni-

j

czego dobrego.
To absurd, że-

j

by skasowane
bilety ulgowe
o równowarto- :
ści normalnych
nie były honoszczytem głupoty i niedorzeczno-

Chociaż korzystający z ulg w Miejskim Zakładzie komunikacji nie będą musieli mieć specjalnych, uprawniających

ANNA PIETRUSZEWSKA
- Sądzę, że dla

chce bowiem zabronić korzystania z całych biletów połączonych z dwóch ulgowych.

TAK JEST U INNYCH
W Bydgoszczy, Szczecinie i Ko
szalinie pasażerowie bez
przeszkód mogą łączyć dwa ulgo
we bilety w jeden cały.
Warunkiem jest, że połączone bi
lety są równe cenie biletu
normalnego.

biletów ulgowych, będzie wie
dział, ilu pasażerów z niej ko
rzysta.
Jeśli jednak uchwała wej
dzie w życie, pasażerowie nie
będą już mogli łączyć biletów
ulgowych w normalne. Taki bi
let - złożony z dwóch - nie bę
dzie ważny i kontroler potrak
tuje nas jakbyśmy jechali
na gapę.
- To robienie z ludzi idiotów
- uważa radny Tomasz Rosiński,
który domaga się całkowitego
zniesienia legitymacji MZK.
- Każdy wie, że połowa dodać
połowa zawsze daje całość, ale
jak widać, nie w Słupsku.
Radny zapowiada, że będzie
się domagał usunięcia tego za
pisu.
Tymczasem w wielu kioskach
sprzedaje się tylko bilety ulgo
we. - Sprzedawcy powinni mieć
pełny asortyment - mówi Marcin
Grzybiński, rzecznik MZK. - Je
śli uchwała będzie przegłosowa
na, powinni również informować
pasażerów, że nie można łączyć
biletów.
Zakaz łączenia biletów zdzi
wił też pracowników firmy Ar
sen, zajmującej się kontrolą bi
letów. - Jakoś trudno mi to so
bie
wyobrazić
mówi
Kazimierz Piechociński, szef
słupskiego oddziału firmy.
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SŁUPSK. Trzy miesiące w areszcie spędzi 21 - letni Marek D., który
z nieletnim kolegą napadł przechodnia przy ulicy Kowalskiej. Zabrali mu
kurtkę, czapkę i okulary i pobili go. Nieletni - 16-letni Dawid J. decyzją
sądu rodzinnego trzy miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich.

Kto widział?
SŁUPSK. 30 grudnia pomiędzy godziną 10 i 17, przy ulicy Kołłątaja,
przed salonem „Bila” nieustalony kierowca uszkodził zaparkowanego
fiata 170 i odjechał. Z kolei 3 stycznia na trasie Lubuczewo-Swochowo,
nieustalony kierowca podczas wymijania zderzył się z volkswagenem
golfem i uciekł z miejsca kolizji. Świadków tych zdarzeń policja prosi o
kontakt z Sekcją Ruchu Drogowego w Słupsku, al. 3 Maja 1, tel. 059
848 03 43 lub 997.
(krab)

INFORMATOR
OSIEDLOWY
1 IMPLANTY: stomatologia estetyczna,

MADAR-MED NZOZ Laboratorium

narkoza. Perfect-Dent, Słupsk,

analiz lekarskich, Stary Rynek 5.

Starzyńskiego 6-7 (Podkowa),
059/84-10-118.

059/842-77-96, czynne 8.00 - 16.00,
SOb 8.00 - 12.00

mm

06664/i

GABINETY stomatologiczne -

KANCELARIA podatkowa-księgi podatko

B. R. Suchorowscy. Protetyka, implanty,

we, rachunkowe, ryczałt, Vat, ZUS, płace.
Słupsk, 059/845-60-38.

narkoza. Waryńskiego 4, Piekiełko 25
059/8429824
00181/A

LABORATORIUM Sigma (była

Przychodnia Kolejowa) Wileńska 30,
0-59/840-38-00, Pn - Pt 7.00 - 18.00
08730/A

10947/A
KSIĘGOWOŚĆ. Pełna obsługa. Wszystkie

podatki. Kadry. Płace. ZUS. Wnioski kre
dytowe. Doradztwo. Licencja. Niskie ce
ny. 0-663-361-265.
1

10779/A

LECZENIE chorób przyzębia

PLAYSTATION 2, montaż chipów. Servis-

Katarzyna Roman Specjalista II stopnia

GSM, naprawa, usuwanie simlock.

Parodontolog. Sienkiewicza 5a/2a.

059/843-94-19,0-605-245-744

059/842-51-00.
08734/A

www.avgsm.prv.pl
°

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

08538/A

przepisy będą
znacznym
utrudnieniem.
Dotychczas,
jak ktoś jechał
z dzieckiem, to
kupował kar

dwa bilety. Teraz taki bilet będzie j
uznawany jako nieważny i kon
trolerzy będą mogli egzekwować
karę. Taka sytuacja jest co naj
mniej dziwna.

MIROSŁAW JURKIEWICZ
l- Pomysł jest

■ szczytem gluH poty. Sytuacja,
Wj kiedy w kiosku

m
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nie ma odpo
wiedniego
biletu powta-

rza się dość
ggggggMHEl często. Wów
czas kupuje się
Z planowanych przepisów nie cieszą się zarówno pasażerowie, jak i kontrolerzy. - Będzie więcej nieporozu

dwa bilety o mniejszym nominale.

mień i nerwów - mówią kontrolerzy.

Jeśli teraz takie bilety nie będą
honorowane, to świadczy to

- Obawiam się, że może z tego
powodu dojść do wielu przy
krych nieporozumień. A to
nikomu nie jest potrzebne.
PIOTR KAWAŁEK

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

o braku rozsądku niektórych lu

POJADĄ BEZ LEGITYMACJI

Umożliwią to warsztaty ję
zykowe pod hasłem „Czy An
glia jest dla mnie?”, który
przygotowują wspólnie Szkoła
Języków Obcych Afternoon,
Powiatowy
Urząd
Pracy
w Słupsku i Agencja Borkow
ski Public Relations.
- Wiele osób z naszego re
gionu wyjeżdża do pracy
do Wielkiej Brytanii lub Irlandii
- wyjaśnia cel warsztatów
Grzegorz Borkowski, właści
ciel Agencji Borkowski Public
Relations. - Nie wszystkim
jednak udaje się znaleźć pra
cę. Wiele osób pada ofiarą
oszustów, żądających jeszcze
w Polsce sporych zaliczek
za „załatwienie formalności”.
Co więcej, wiele osób już
na miejscu ma kłopoty ze zna
lezieniem właściwej oferty czy
z dogadaniem się z potencjal
nym pracodawcą.
Dlatego wszystkim chęt
nym proponujemy możliwość
praktycznego sprawdzenia się
jeszcze na miejscu, w Słup
sku.

(wysł. ak)

Fot. SŁAWOMIR ŻABICK1

sprawni.

888888 'i
granicę

Sprawdź swój angielski
Jeśli szykujesz się do wyjazdu
do pracy w Anglii lub w Irlandii,
już w Słupsku możesz sprawdzić,
czy poradzisz sobie na saksach ze
swoją znajomością angielskiego.

dzi.

jeśli uchwała zostanie przyjęta, legitymacji nie muszą (ale mogą)
mieć dzieci do lat czterech, uczniowie, emeryci, studenci, niepełno

SŁUPSK. Warsztaty dla wyjeżdżających do pracy za

Posiedzi za pobicie

dzi nowe

net ulgowy i kasował za sie

88888

ZDARZENIA I WYPADKI

;

ścią.

do zniżek legitymacji, to nowe obowiązki czekają na pasażerów, którzy z ulg nie korzystają. Część miejskich radnych

Każda osoba uprawnio
na do lokalnych, zniżkowych
przejazdów musi mieć specjal
ną legitymację. Obowiązek ten
wzbudza sporo kontrowersji.
Nie wiedzą o nim na przykład
turyści,
którzy odwiedzają
Słupsk i płacą kary. O obowiąz
ku nie słyszeli również wszyscy
słupszczanie, bo informacji nie
ma na przystankach.
Skargi docierają do miej
skich radnych, którzy postano
wili zmienić prawo.
- Nowa uchwała została
przygotowana przez zespół
specjalistów i mam nadzieję,
że pogodzi wszystkie strony
- uważa Anna Bogucka-Skowrońska, przewodnicząca rady
miejskiej. - Pasażer sam bę
dzie decydował, czy woli legi
tymować się dokumentem
MZK, czy innym uprawniają
cym do ulgi. Przewoźnik z ko
lei, na podstawie sprzedanych

j

rowane. Nakładane kary będą

W przygotow a n y c h
warsztatach
udział wezmą
anglojęzycz
ni obcokra
jowcy, native-speakerzy
Szkoły Języków Obcych After
noon ze Słupska. Poprowadzą
oni zajęcia w zasymulowanym
biurze angielskiego pośred
nictwa pracy oraz biurze pra
codawcy. W ramach symulo
wanych rozmów zaintereso
wani sprawdzą, czy poradzą
sobie w angielskiej rozmowie
na temat pracy, czy potrafią
wynegocjować stawkę albo
powiedzieć o swoich umiejęt
nościach i zaletach i czy zro
zumieją ich rodowici Anglicy!
Na warsztaty zapraszamy
wszystkich naszych czytelni
ków, którzy są zainteresowani
takim
sprawdzianem.
W warsztatach będę mogli
uczestniczyć bezpłatnie.
Odbędą się one w ponie
działek 23 stycznia, w pokoju
nr 23 Powiatowego Urzędu
Pracy w Słupsku, przy ul. Fa
brycznej 1. Trwać będą w godz.
10-15. Szczegółowe informa
cje, nr tel. 059 848 81 26.
(maz)
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ZDANIEM CZYTELNIKA

Zadzwoń!
Pomożemy

Miasto w pierwszej kolejności powinno wyre
montować ulicę Zaborowskiej. Przejechać nią, to
dramat dla samochodu, wszędzie dziury i wystają
ce studzienki. Od ponad dwudziestu lat nie było
tu żadnego remontu a przy tej ulicy mieszka bar
dzo dużo ludzi.
-

kierowców. Wygraj
atrakcyjne nagrody!

Wtorek, 10 stycznia 2006 r.

POGOTOWIE REPORTERSKIE

Mirosław ze Słupska

Krzyżówka dla

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

Sygnały i opinie
z gminy Smołdzino
przyjmuje dziś

Elżbieta Lange
tel. 059 848 81 28

Dział miejski Słupsk ul. Henryka Pobożnego 19

gmina

Główczyce.

I

tel. 059 848 81 29

I

e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl

Mieszkańcy skarżą się, że nie mają opieki

kierownik działu - Magdalena Gryko

W SKRÓCIE
Będą mieli lepszą wodę

Lekarz o nas zapomniał
Niepełnosprawni mieszkańcy Wielkiej Wsi skarżą się, że lekarz rodzinny nie chce przyjeżdżać
do nich na wizyty domowe i muszą wzywać pogotowie. Lekarz zapewnia, że żadnych zgłoszeń
nie otrzymał.
- Moja żona ma 80 lat - mówi
Mieczysław Antonowicz z Wielkiej
Wsi. - Jest niepełnosprawna i po
rusza się na wózku. Nie jestem
w stanie dowieźć jej do ośrodka
zdrowia w Główczycach. Jednak
źle się poczuła i zaczęła puchnąć,
więc natychmiast pobiegłem
do sąsiadów, żeby wezwać leka
rza. Pielęgniarka przyjęła zgłosze
nie i kazała mi czekać. Jednak le
karz nie przyjechał.
Pan Mieczysław na przyjazd le
karza czekał trzy dni. - W końcu
jeszcze raz zadzwoniłem do ośrod
ka zdrowia - dodaje. - Ale wtedy
usłyszałem, że lekarz ma mnóstwo
pacjentów i nie może przyjechać.
Wtedy wezwałem pogotowie. Jed
nak moja żona wymaga stałej opieki
lekarskiej, a sama nie miała kontak
tu z lekarzem ponad trzy miesiące.
Kończy się na tym, że ja regularnie
jeżdżę do lekarza, mówię co dolega
mojej żonie, a on wypisuje recepty.
Podobna sytuacja spotkała in
nych mieszkańców Wielkiej Wsi.
- Chciałam wezwać lekarza
do schorowanej i niewidomej matki,
ale mimo obietnic on się u nas nie
pokazał - opowiada Jadwiga Szpak.
- W końcu wezwaliśmy pogotowie.
Kierownik Gminnego Ośrodka
Zdrowia Andrzej Proniewski twierdzi
natomiast, że nie wie o żadnym ta
kim przypadku. - Żadne skargi
od pacjentów do mnie nie dotarły
- mówi Proniewski. - Wszystkie
zgłoszenia przyjmują pielęgniarki.
Nie słyszałem również o tym, by coś
takiego przytrafiło się lekarzom, któ
rych zatrudniam. Inaczej na pewno
wyciągnąłbym konsekwencje. Czę
sto wyjeżdżamy na wizyty domowe.

Chcą zbudować mieszkania
KĘPICE. Nawet 20 mieszkań
może powstać w dawnym komi
sariacie policji w Kępicach. Przy
gotowywaniem nowych lokali zaj
muje się Towarzystwo Budownic
twa Społecznego, do którego
należy budynek. - Opracowywa
ny jest właśnie projekt przebudo
wy dawnej siedziby policjantów
- mówi Bożena Gierszewska,
prezes kępickiego TBS. - Jak już
będziemy go mieli i spełnimy inne
warunki, zaczniemy starać się
o kredyt na budowę mieszkań.
A mamy już chętnych, którzy
chcieliby tam zamieszkać.
W starym komisariacie miesz
kają
obecnie
dwie
rodziny.
Na pewno dachu nad głową nie

szef Wojskowej
Komendy
Uzupełnień
w Słupsku
- Zmiany w poborze
zostały wprowadzo
ne dość nagle. Co
mają zrobić ci, którzy
są już absolwentami,
ale przed 3 stycznia
nie zdążyli donieść
do

WKU

dyplomu

z wyższej uczelni?

- Takie osoby mają jeszcze
szansę, żeby to zrobić do 31
stycznia 2006 roku. Do tego cza
su należy dostarczyć do Wojsko
wej Komendy Uzupełnień za
świadczenia z uczelni lub kopie
dyplomów. Podkreślam, że mogą
to zrobić jedynie absolwenci, któ
rzy rozpoczęli studia wyższe
przed 2002 rokiem. Po przedsta
wieniu tych dokumentów takie
osoby zostaną przeniesione
r1o rezerwy.
- Wszyscy, którzy zgłoszą się
do WKU, będą przenoszeni do re
zerwy?

- Nie. Niektórzy byli przeno
szeni do rezerwy z mocy rozpo
rządzenia, ale na pewno nie byli
to wszyscy. Przepis dotyczył
osób, które mają na utrzymaniu
rodzinę oraz osoby, których człon

komisariatu

należy już do Towarzystwa Bu
downictwa Społecznego, które jak
tylko będzie miało pieniądze, roz
pocznie tutaj przygotowywanie

Strażnicy przyjadą szybciej
Jadwiga Szpak bezskutecznie wzywała lekarza do chorej matki.

Jesteśmy w stanie nawet sami do
wieźć niepełnosprawnych pacjen
tów, gdy jest taka potrzeba.
ELŻBIETA LANGE

elzbieta.lange@gIos-pomorza.pl
tel. 059 848 81 28

MOZESZ SIĘ POSKARŻYĆ
Wszystkie uwagi do pracy lekarzy zgłaszać można do rzecznika praw
pacjentów przy Narodowym Funduszu Zdrowia w Gdańsku pod nume
rem telefonów: 058 321 86 32 lub 058 321 86 29.

Szybciej posegregują śmieci

Poborowe problemy w praktyce

ANDRZEJ PERON

Budynek dawnego

stracą. - Będą mogli mieszkać
tam dalej, jeżeli zgodzą się mieszkań.
na warunki TBS - mówi prezes
Gierszewska. - Jeżeli nie, mieszk nia będzie musiała zapewnić im
gmina.
(mg)

ROZMOWA „GŁOSU POMORZA’

Ppłk.

GMINA KĘPICE. Mieszkańcy Korzybia i Barwina będą pili lepszą
wodę. Władze gminy zamierzają wybudować w tym roku nowy wodo
ciąg. - Obecny jest już stary, często się psuje, przed samymi święta
mi na przykład nawaliła pompa, poza tym woda nie spełnia też
wszystkich parametrów jakościowych - mówi Krystyna Pamuła wi
ceburmistrz Kępic.
Nowy wodociąg będzie obsługiwał Korzybie i Barwino, gdzie wła
dze gminy zamierzają wybudować stację uzdatniania wody.
Natomiast mieszkańcy Ciecholubia będą w tym roku podłączeni
do oczyszczalni ścieków. — W tym roku chcemy poprowadzić kanali
zację z Kępic aż do Ciecholubia - mówi Krystyna Pamuła. — W na
stępnych latach kanalizację poprowadzimy aż do Przytocka.
O dofinansowanie budowy kanalizacji gmina stara się w Fundu
szu Norweskim.
Do gminnej oczyszczalni zostanie podłączona również nieskanalizowana do tej pory część Korzybia.
(mg)

kowie rodziny pod
czas służby wojsko
wej zginęli lub doznali
wypadku. Te osoby
miały czas do końca
ubiegłego roku. Do 31
stycznia 2006 roku
z tego przepisu mogą
skorzystać osoby, któ
re z kilkuletnim opóź
nieniem
ukończyły
szkołę podstawową,
absolwenci szkół spe
cjalnych oraz absol
wenci szkół podle
głych
Ministerstwu
Spraw Wewnętrznych
i Administracji.

SŁUPSK. Trzymiesięczny areszt orzekł słupski sąd dla Aliny Z.,
która dwukrotnie pchnęła nożem konkubenta. Do zdarzenia doszło
podczas libacji alkoholowej, kobieta miała ponad dwa promile alko
holu. Grozi jej osiem lat więzienia.

powołania do wojska do 50 roku
życia. Jak to będzie wyglądało
w praktyce?

Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI

SŁUPSK. Prokuratura Rejonowa w Lęborku nie chce rozstrzygać,
kto jest odpowiedzialny za doprowadzenie do upadłości Przedsię
biorstwa Budownictwa Regionalnego w Słupsku.
Sprawa trafiła do Lęborka dwa lata temu, gdy okazało się, że ze
względu na powiązania rodzinne, nie chcą jej rozpatrywać prokurato
rzy z Prokuratury Rejonowej w Słupsku.
Prokurator Marian Lacmański z Prokuratury Rejonowej w Lęborku
nie ukrywał wtedy, że sprawa jest skomplikowana. Trzeba było prze
słuchać około 190 pokrzywdzonych z całej Polski.
Teraz prokuratura z Lęborka stwierdziła, że nie poradzi sobie
z rozwiązaniem sprawy, bo jest zbyt zawiła i wielowątkowa.
- Myślę jednak, że do końca marca zapadnie decyzja rozstrzyga
jąca tę sprawę - mówi prokurator Tomasz Walendziak z Prokuratury
Okręgowej w Słupsku.
Przypomnijmy, sprawa zaczęła się jesienią 2004 roku, gdy do pro
kuratury w Słupsku zaczęły docierać doniesienia od dostawców, pod
wykonawców i pracowników PBR, którzy zwracali uwagę na działa
nia na niekorzyść firmy przez szefów przedsiębiorstwa. Wiadomo, że
w sumie firma ma ponad 5 milionów długów.
(maz)

Areszt za pchnięcie nożem

kojonych wydłużeniem możliwości

Rozmawiał:
MARCIN KLINKOSZ

Boją się zawiłości

ZDARZENIA I WYPADKI

- Wielu czytelników jest zaniepo

- To są nowe przepisy i trud
no teraz cokolwiek powiedzieć.
Nie mamy przecież doświadcze
nia w tym zakresie. Jak będzie
w rzeczywistości, to się okaże
z czasem. Obecnie w naszym re
gionie prawie 90 procent poboro
wych korzysta z różnego rodzaju
odroczeń. Jakie zmiany w prze
pisach nastąpią do czasu, gdy
oni osiągną 50 rok życia, trudno
powiedzieć. Już teraz mówi się
o utworzeniu w Polsce armii za
wodowej.

GMINA POTĘGOWO. Nowiutkie renault kangoo trafiło w ręce
strażników gminnych. Samochód za 52 tysiące złotych kupiła gmina.
Do tej pory na interwencje strażnicy jeździli swoimi samochodami.
- Nowy pojazd bardzo ułatwi nam pracę - nie kryje komendant Woj
ciech Domagała. - W kilka minut dojedziemy na interwencję, będzie
my też bardziej widoczni na drogach gminy.
(krab)

mieci na wysypisku w podsłupskim Bierkowie będę sprawniej segrego
wane i utylizowane. Wczoraj odbyła się prezentacja nowoczesnych ma
szyn, które już wkrótce zaczną pracować na składowisku. Sprzęt kupiono
dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Maszyny kosztowaty 2 214 tysię
cy złotych.
/
(ak)

Ś

Nie dała się nabrać
SŁUPSK. Samotna staruszka nie uwierzyła oszustowi, że jest
pracownikiem telewizji kablowej i nie wpuściła go do domu. Dzięki
trzeźwej postawie najprawdopodobniej uniknęła kradzieży. Do zda
rzenia doszło w niedzielę, do drzwi mieszkania na słupskim Zatorzu
zapukał młody mężczyzna i przedstawił się jako pracownik Vectry
który przyszedł naprawić łącza. - Kobieta nie wpuściła go do środka
i zadzwoniła do syna - mówi Emilia Adamiec, rzecznik słupskiej poli
cji. - Syn sprawdził u operatora i okazało się że Vectra nikogo nie
wysyłała.
Oszustowi udało się uciec, ale postawa słupszczanki zasługuje
na pochwałę. - Tak powinni zachowywać się wszyscy, którzy nie są
pewni, kto puka do drzwi - dodaje policjantka.
Vectra przypomina, że ich pracownicy noszą identyfikatory z imie
niem, nazwiskiem i zdjęciem.
(krab)

BYTÓW MIASTKO

Wtorek, 10 stycznia 2006 r.
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Zadzwoń!
Pomożemy

Emerytowana nauczycielka z Bytowa
Mieszkam przy ulicy Gdańskiej i przez okno widzę,
co robią pracownicy interwencyjni. To woła o pomstę
do nieba. Przez osiem godzin kilka osób odśnieża 30metrowy odcinek chodnika. W takim tempie, jak oni
to robią, to nawet ja bym zdążyła. W ten sposób mar
nowane są nasze pieniądze.

-

Bezpłatny
przegląd auta
Wystarczy wyciąć kupon
i udać się do warsztatu.

Państwa sygnały i opinie
przyjmuje dziś

A

Sylwia Lis
tel. 059 822 82 82

(wysł. zida)

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

miastko.

głos Pomorza ~J

I

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

kierownik działu - Anna Czerny-Marecka

Rywalizowali najmłodsi szachiści

Nie będzie rolet w hali

Słońce oślepia
sportowców
Hala w gimnazjum nie nadaje się do dużych zawodów - twierdzą badmintoniści. Chodzi
0 słoneczne światło wpadające przez okna. Miasto miało założyć na nich rolety, ale okazało się

j

to za drogie. Radni wolą wybudować dwa boiska do koszykówki.
rzecia runda Szachowej Ligi Szkolnej odbyła się w SP 2 w Bytowie. W ry
walizacji wzięło udział ponad 20 zawodników z sześciu szkół. Drużynowo
pierwsze miejsce przypadło Gimnazjum nr 1 z Bytowa. W zmaganiach indy
widualnych najlepszymi szachistami okazali się: Mateusz Janta-Lipiński, Da
wid Werra, Tomasz Sienkiewicz, Hubert Wichrowski, Paweł Flis i Tomasz
Wirkus.
(zida)

T

Rolety miały być kupione
na wniosek sportowców i działa
czy Miasteckiego Klubu Badmintonowego Lednik. Stwierdzili, że
w hali nie można przeprowadzać
zawodów badmintonowych.
- : ®oiska do gry w badmintona
są tak usytuowane, że zawsze je
den zawodnik jest pokrzywdzony,
gdyż naturalne światło z okien do
słownie go oślepia - twierdzą
sportowcy. - W ten sposób nie
można prowadzić rozgrywek
1 większość zawodów musi się od
bywać w hali ośrodka sportu i re
kreacji. Wystarczy jednak założyć
w hali rolety i będzie po sprawie.

MIASTKO.

Kamila się znalazła
Piętnastoletnia Kamila Roguska,
która 29 listopada nie wróciła ze
szkoły do domu, została odnalezio
na przez policję dzięki informacji
od mieszkańca Koszalina.

- Rzeczywiście zawody spor

towe wyższej klasy rozgrywane
w hali muszą się odbywać
przy sztucznym świetle - przy
znaje Izabela Klasa, naczelnik
Wydziału Infrastruktury Technicz
nej miasteckiego Urzędu Miej
skiego. - Chodzi o to, żeby
wszystkim zawodnikom zapewnić
jednakowe warunki gry. Słońce
nie przeszkadza uczniom pod
czas lekcji wuefu, ale jeżeli chce
my halę wykorzystać na jakieś in
ne cele, to generalnie okna po
winny być zasłonięte.
Urzędnicy ratusza poszukiwali
najtańszego wykonawcy rolet.
Zgłosiło się pięć firm. Stanęło
na tym, że rolety mogą być za
montowane tylko z zewnątrz bu
dynku. Ich koszt sięgnie kwoty
100 tysięcy złotych.

- Policja przywiozła nam cór
kę wprost do domu - relacjonuje
ojciec Bogdan Roguski. - Kami
la była przemarznięta i głodna.
Nie potrafiła nam wytłumaczyć,
dlaczego uciekła z domu. Całe
szczęście, że wszystko tak się
skończyło. Dziękuję wszystkim

- Doszliśmy do wniosku, że
na razie nie będziemy tych rolet
kupować - informuje radny Zbi
gniew Batko. - Rolety miały być
tanie, a wyszło, że będą drogie.
Uznaliśmy, że nie ma sensu wy
dawać tak dużych pieniędzy.
To samo zdanie ma burmistrz
Roman Ramion, który od po

Budżet z dziurą

(zida)

za pomoc w poszukiwaniu Kami
li i w jej odnalezieniu.
Miejsce pobytu dziewczyny
wskazał policji mieszkaniec Ko
szalina, który przeczytał o jej za
ginięciu w mediach. Nie pozo
stała obojętna na prasową infor
mację także czytelniczka ze
Słupska. Za naszym pośrednic
twem poinformowała rodziców
Kamili, że widziała dziewczynę
na dworcu kolejowym w Słupsku
i na postoju taksówek.
(kor)

Budynek hali jest tak ustawiony, że promienie słońca oślepiają zawodników.

czątku był przeciwny roletom.
- Na czas wielkich imprez bę
dziemy zakładać foliowe zasłony
- mówi. - Pieniądze zaplanowa
ne na kupno i montaż rolet będą
stanowić nadwyżkę budżetową.
- Lepiej za tę kwotę wybudo
wać dwa boiska do koszykówki
- mówi radny Paweł Biernacki.

- Ja również uważam, że le
piej byłoby te pieniądze przezna
czyć na boiska. To będzie na
pewno lepsza inwestycja w
lokalny sport - konkluduje bur
mistrz.
KONRAD REMELSKI

Biblioteka zaprasza także w soboty
BYTÓW. Z oporami radni miej
scy przyjęli budżet. Słów krytyki
pod adresem burmistrza nie
szczędziła opozycja.
Dochody gminy mają wynieść
blisko 39 milionów złotych, wydatki
sięgną 49 milionów. Deficyt w bu
dżecie to 9,5 miliona. Właśnie on
zaniepokoił radnych opozycji.
Stwierdzili, że jest to budżet wy
borczy.
- Nie mamy żadnej gwarancji,
że zaplanowane dochody, szcze
gólnie z funduszy unijnych uda się
pozyskać - mówił radny Mieczy
sław Wnuk-Lipiński. - W takim wy
padku nie możemy zaciągać kre
dytów na pokrycie deficytu. Bur
mistrz robi sobie kampanię
wyborczą, dużo obiecując. Tak sa
mo tłumaczę wysokie wydatki
na obchody 600-lecia nadania Bytowowi praw miejskich.
Według założeń deficyt ma zo
stać pokryty z pożyczek, pieniędzy
gminnych i unijnych. - By pozy
skać pieniądze z zewnątrz, musi
my każde zadanie ująć w budżecie
i wykazać, że mamy dość wła
snych pieniędzy, by do inwestycji
dołożyć - tłumaczył burmistrz Sta
nisław Marmołowski. Nie zgodził
się też ze stwierdzeniem, że wy
datki na obchody jubileuszowe to
strata pieniędzy.

Rodzice dziękują ludziom za pomoc

kor@glos-pomorza.pl
tel. (059) 857 35 72

ZDARZENIA I WYPADKI
Ukradł materiały budowlane
BIAŁA (gmina Miastko). Z budynku gospodarczego włamywacz
wyniósł 480 kilogramów cementu, 180 kilogramów zaprawy cemen
towej i pięć metrów sześciennych płytek ceramicznych. Właściciel
poniósł straty sięgające 800 złotych.

(kor)

POWIAT BYTOWSKi. Podania o opał ciągle wpływają

Opieka społeczna
grzeje ubogich
Wzrosła liczba klientów ośrodków
pomocy społecznej. Ludzie proszą
o pieniądze na zakup opału. W Czar
nej Dąbrówce nie wypłaca się go
tówki. Zdrowi i młodzi bezrobotni
sami muszą przywieźć sobie drewno
z lasu.
- Prawie wszyscy nasi pod
opieczni są już zabezpieczeni
w opał przynajmniej na część zi
my - twierdzi Katarzyna Wirkus,
kierownik Działu Pomocy Środo
wiskowej przy Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Bytowie.
- Większość otrzymała pienią
dze, ale tym, którzy mogliby je
przeznaczyć na alkohol, dostar
czyliśmy węgiel.
Chociaż stali podopieczni
mają już opał, do MOPS-u cią
gle wpływają nowe podania
z prośbą o wsparcie, bo zima
jest wyjątkowo mroźna. Dotąd
MOPS wypłacił zasiłki 320 ro
dzinom.
d początku stycznia biblioteka miejska w Bytowie czynna jest także w soboty. Chętni mogą z niej korzystać
Także w Borzytuchomiu spo
od godziny 10 do 15. Do dyspozycji mają oddział dziecięcy, dla dorosłych i czytelnię. Zmiana spowodowana
dziewają się wzrostu liczby
była uwagami mieszkańców, którzy twierdzili, że w dni powszednie za późno wracają z pracy, by móc skorzystać wniosków. — Sporo osób otrzy
z biblioteki.
(zida)
mało od nas zasiłek celowy
na opał - mówi Elżbieta Janta-

O

-Lipińska, kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Nauczeni doświadczeniem
oczekujemyJednak, że przyjdą
do nas ponownie po pomoc
pod koniec stycznia, gdy skoń
czy im się zakupiony węgiel czy
drewno. Jesteśmy na to przygo
towani.
Prawie we wszystkich gmi
nach powiatu mieszkańcy otrzy
mują gotówkę do ręki - od 100
do 300 złotych. Inaczej jest
w Czarnej Dąbrówce.
- Podobnie jak w minionym
roku zawarliśmy porozumienie
z Nadleśnictwem Cewice - mówi
Maria Bryjka, szefowa tutejsze
go ośrodka. - Udostępnili las,
w którym bezrobotni mogą
za symboliczną opłatą sami wy
rąbać sobie drewno. To rozwią
zanie wydaje nam się korzyst
niejsze niż wypłata pieniędzy
zdrowym, młodym ludziom, bo
zmusza ich do aktywności. Zasił
ki na opał otrzymują od nas tylko
osoby, które nie są w stanie pra
cować: ludzie chorzy, emeryci
czy inwalidzi.

(zida)

LĘBORK I CZŁUCHÓW

głos Pomorza

www.gios-pomorza.pi
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ZDANIEM CZYTELHIfCA

JUTRO W GAZECIE

POGOTOWIE REPORTERSKIE

» Maria z Lęborka

auto

Współczuję pani, która straciła przez niewiedzę
kaucję mieszkaniową. Chociaż urzędnicy nie mieli
obowiązku informować, że jej się pieniądze należą,
mogli to zrobić. Urzędy chwalą się kodeksami etycz
nymi, akcją przejrzystości, a jak przychodzi co
do czego okazuje się, że wcale nie są przyjazne zwy
kłym ludziom.

-

Nie przepłacaj! Sprawdź,
gdzie zatankujesz tańsze
paliwo.

Dział terenowy Lębork ul. Armii Krajowej 16, tel. 059 86-34-100 i Człuchów ul. Zamkowa 15a, tel. 059 83-45-024

człuchów.

Wtorek, 10 stycznia 2006 r.

Zadzwoń!
Pomożemy
Państwa sygnały i opinie
przyjmuje dziś

,

Andrzej Radajewski
tel.059 863 34100

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

I

kierownik działu - Anna Czerny-Marecka

ZDARZENIA I WYPADKI

Policja zadziałała po naszej interwencji

Odjechali passatem

Lokatorzy żyją
w ciągłym strachu

GMINA CEWICE. Z ulicy Witosa w Cewicach złodzieje odjechali
volkswagenem passatem. Właściciel - obywatel Chorwacji - oszaco
wał swoją stratę na 57 tysięcy złotych.

Wzięli rowery z garażu
GMINA WICKO. Trzy rowery zginęły z garażu w miejscowości
Strzeszewo. Straty to 500 złotych.

Weszli do domu przez okno
LĘBORK. Z domu jednorodzinnego przy ulicy Kossaka włamywa
cze wynieśli między innymi komputer, aparat cyfrowy i biżuterię.
Wszystko wartości 5,7 tysiąca złotych.
(piw)

Narkotyki, podpalenia, wandalizm. Od lat chuligani rządzą na klatce schodowej przy ulicy

NA SPORTOWO

Sikorskiego, zastraszając porządnych mieszkańców. Dopiero kiedy zainteresowaliśmy się

Frytki poszły w górę

sprawą, policja spisała sześciu młodych mężczyzn.
WSPÓŁPRACUJMY
MAREK SZULC
rzecznik człuchowskiej policji
— To miejsce
jest przez nas
cały czas moni
torowane.
Patrole jeździły
na Sikorskiego
i będą nadal
jeździć aż zapa
nuje tam
spokój. Apeluje
my do mieszkańców, aby nie bali
się do nas telefonować. Wszyscy
informatorzy mają zapewnioną
anonimowość. Jeśli jednak mamy
karać przestępców, to musimy
mieć świadków lub złapać spraw
ców na gorącym uczynku. Prosimy
także o przychodzenie na spotka
nia z policją. W ostatnim czasie
były dwa, ale na pierwsze przyszło
sześć osób, a na drugie nikt. Sami
nie będziemy mogli skutecznie
walczyć z chuligaństwem.

Chuligani opanowali klatkę schodową i piwnicę w bloku przy ulicy Si
korskiego 3. Lokatorzy powiedzieli: dość i zdecydowali się prosić o po
moc gazetę.

nią na policję. Wspólnie zasta
nawialiśmy się
kilkakrotnie
nad rozwiązaniem problemu.
Z inicjatywy policji powiesiliśmy
na klatkach ogłoszenia z nume
rami telefonów w komendzie i in
formacją, że gwarantujemy ano

nimowość. Ludzie często z tej
możliwości korzystają. Organi
zujemy spotkania z mieszkańca
mi na temat bezpieczeństwa.
Jak usłyszeliśmy od lokato
rów, dotąd zgłoszenia i skargi
nie odnosiły jednak skutku. Do-

Najpierw szyld, potem tynk

piero po naszym telefonie
do prezesa Spółdzielni w bloku
pojawił się patrol. Policjanci spi
sali nazwiska sześciu stałych by
walców klatki i pouczyli ich o od
powiedzialności karnej za znisz
czenie mienia.
- Może to poskutkuje i będzie
tu można spokojnie żyć - cieszy
się z policyjnej akcji starsza lo
katorka. - Mamy nadzieję, że
na tej jednej policyjnej wizycie
się nie skończy.
TERESA GROSMAN

teresa.grosman@glos-pomorza.pl
teł. 059 834 50 24

Fot. TERESA GROSMAN

Do redakcji dotarł jeden
z mieszkańców, starszy, schoro
wany pan (nazwisko do wiado
mości redakcji). Jak nam powie
dział, od lat lokatorzy budynku
przy ulicy Sikorskiego 3 są terro
ryzowani przez młodzieżową
bandę. Jego słowa potwierdzili
inni lokatorzy.
- Niedawno wieczorem pod
palili klatkę w kilku miejscach
- mówi jedna z mieszkanek.
- Wysiadują na kaloryferze
przy wejściu i w piwnicach. Po
dejrzewamy, że biorą narkotyki.
- Drzwi do piwnic kroją noża
mi, wycinają dziury, niszczą wej
ście do budynku - mówi inna lo
katorka. - Domofon już nie dzia
ła.
Niedawno wymontowali
kawałek okna w drzwiach wej
ściowych i szyba wypadła prosto
na jednego z lokatorów. Kiedy
ktoś próbuje zwrócić im uwagę,
to go wyzywają i straszą. Ludzie
się boją.
- Najgorzej mają ludzie
mieszkający na parterze - doda
je kolejny lokator. - Sąsiad ma
wszczepione elektrody w sercu
i powinien mieć spokój. Tymcza
sem to on najczęściej słyszy wy
zwiska. W lecie posadził kwiaty
przed blokiem, ale od razu je
zniszczyli. W sylwestra wrzucili
mu na balkon petardę z namalo
waną trupią czaszką. Nie pierw
szy zresztą raz.
Administratorem
bloku
przy ulicy Sikorskiego 3 jest
Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomorzanka.
- Znamy sytuację - mówi Ed
mund Kuźmiński, prezes Spół
dzielni. - Zna ją także dzielnico
wy, bo mieszkańcy często dzwo-

LĘBORK. Zakończyła się pierwsza runda rozgrywek ligi halowej. Li
derem na półmetku jest Grot-Jagiellonia, która jako jedyna nie po
niosła jeszcze porażki. Lider powiększył swoją przewagę nad dru
gim zespołem - Marco Złomowcem. Wicelider po zaciętym spotka
niu uległ Budżetówce 8:9.
Jagiellonia ma już pięć
punktów
przewagi
226 65:31
1 .Grot Jagiellonia
10
nad Marco Złomowcem.
10
21 66:42
2.Marco Złomowiec
W górę tabeli pnie się eki 3.Farm Frites Poland S.A. 10
21 55:45
10
19 66:39
4.Eko-Dom Łebunia
pa Farm Frites Poland SA,
10
19 44:36
która zajmuje trzecie miej ö.Celtic
18 32:28
10
sce i ma tyle samo punków 6. Barca
13 43:51
10
7.Budżetówka
co Marco.
8 40:51
10
8.Lemat Zatorze
Bardzo ciekawie przed
10
7 43:58
9.Leśnik Cewice
stawia się rywalizacja naj
10
10.KP Policji Lębork
5 24:41
11 .Stary Browar Różana
3 25:76
10
lepszych strzelców. Do pro
wadzącego .Łukasza Okroją
z Celtiku (27 bramek) zbliżył
:r
się Arkadiusz Hebel z Mar
1.AZ Efekt Śruby........ ...... 6
57:8
18
co Złomowca, który strzelił 2.Anioły Garczegorze
7
18
55:27
43:19
6
12
3.Bad Boys
tylko o dwie bramki mniej.
44:33
12
7
W drugiej lidze z komple 4.Baza Siemkowice
7
34:30
7
5.Nokaut
tem zwycięstw prowadzi ze
6
22:48
6
6.Stan-Dom
spół Efekt Śruby. Liderem
20:54
6
6
7.Aoakus Europe
wśród strzelców jest Daniel
20:28
4
6
8.LKS Łebunia
Brzuska z Aniołów Garcze20:58
6
0
9.Buniks Mosty
gorze.
(piw)

LĘBORK. Koniec zakładu Mosaik Profil

Stolarze tracą pracę
Szok w Lęborku. Niemiecka firma
meblarska Mosaik Profil zamyka
z początkiem marca swój zakład.
Pracę straci 147 osób.
- Nie mogę się pozbierać
- mówi jeden z pracowników fir
my. - Nic nie wskazywało na taki
koniec. Mamy liczne zamówie
nia i duży plan do wykonania
do 15 lutego. W niedzielę zdarza
nam się pracować na trzy zmia
ny. Do tego właściciel przesłał
przed świętami życzenia, z któ
rych nie wynikało, że będziemy
musieli się rozstać. Jako stolarz
meblowy nie mam czego szukać
w Lęborku, bo pracy dla mnie
nie ma. Zacznę jej chyba szukać
w Wejherowie lub Trójmieście.
Mosaik Profil istnieje prawie
pięć lat. Specjalizuje się w pro
dukcji sosnowych zestawów sypialnianych (łóżka, szafy, komo

dy) eksportowanych na Zachód.
Duży zakład tej firmy funkcjonuje
w Olsztynie.
Z nieoficjalnych informacji
wynika, że pracownicy zakładu
w Lęborku mają otrzymać trzy
miesięczne wynagrodzenia plus
dwumiesięczną rekompensatę.
Sporo z nich trafi najpewniej
na listę petentów Powiatowego
Urzędu Pracy. Wanda Koniecz
na,
dyrektor
PUP,
czeka
na określenie kategorii wiekowej
pracowników. Niektórym z nich
będzie być może przysługiwał
zasiłek przedemerytalny, ale do
piero po półrocznym okresie
od rejestracji w pośredniaku
i w sytuacji, gdy nie będzie dla
nich odpowiedniej oferty pracy.
Pracownicy twierdzą, że przy

czyną likwidacji Mosaik Profil jest
to, że pokończyły się ulgi podat
kowe dla niemieckich właścicieli.

Nie udało nam się tego zweryfiko
wać, bo Jagoda Wesołowska,
prezes zarządu firmy, była wczo
raj na ważnym spotkaniu i nie mo
gła z nami rozmawiać.
Mosaik Profil jest w tym roku
pierwszym zakładem w powie-

cie, który zwalnia ludzi. W ubie
głym roku upadła miejscowa fir
ma Wodrem (zwolniono 45
osób), a dwa lata temu Kaszub
ska Wytwórnia Drożdży w Ma
szewie (pracę straciło 109 pra
cowników).
(anra)

SZYKUJEMY POMOC
WANDA KONIECZNA
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku
— Przygotowujemy program reorientacji zawodowej dla osób,
które stracą pracę w Mosaik Profil. Będziemy w nim propono
wali przekwalifikowanie, a raczej zdobycie nowych

umiejętności zawodowych, aby zwolnieni mieli większe
szanse u potencjalnych pracodawców. Myślimy między in
nymi o kursie na operatorów wózka widłowego. To

zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Realizację
programu przygotowywanego dla około 60 osób pokryje
my z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego,

ie ma człuchowianina, który nie stanąłby w zadziwieniu przed nowym
szyldem restauracji Varadero, która zostanie otwarta w budynku po ho
telu Zamkowym przy ulicy Szczecińskiej. - Nazwa dosyć zabawna jak
na Człuchów. Bardziej pasowałaby do Monte Carlo - komentują. - Naj
śmieszniejsze, że budynek ledwie stoi, a ściany się dopiero muruje - doda
ją inni. - Szyld jest paradny, ciekawe, czy reszta też taka będzie? - zastana
wiają się przechodnie.
(gros)

N

"Zgodnie z wymogiem określonym w Art. 35, ust. 1 Ustawy z dnia
21.08.1997 r. o godpodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz.U.
z 2004 r., nr 261, poz. 2603, z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Miasta Łeby
Informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Łebie wykazu numer:
- 2/2006, z dnia 06.01.2006 roku, w sprawie sprzedaży, użytkowni
kowi wieczystemu, nieruchomości działek oznaczonych w ewiden
cji gruntów numerem: 402/1,402/2, 402/3, położonych w Łebie,
obręb 1, przy Placu Dworcowym 8, 6, 4
- 3/2006, z dnia 06.01.2006 roku, w sprawie sprzedaży, użytkowni
kowi wieczystemu, nieruchomości działek oznaczonych w ewiden
cji gruntów numerem: 258/3 i 258/4, położonych w Łebie, obręb 2,
przy ulicy Kościuszki 10 i 8
24606KOBH_A
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Na Państwa listy czekamy w redakcjach:
M 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

NAPISZ!
POMOŻEMY

SST’1

Mecenas i
radzi
Prawnicy radzą
naszym Czytelnikom

ŚLADEM PUBLIKACJI

Życie bez meldunku

Potraktujcie mnie
jak człowieka
Jestem skazana na bezdomność i nic na to nie mogę poradzić - skarży się Katarzyna Wilkosz
ze Słupska. Zawiodła się na rodzinie i na urzędnikach. Jej starania o mieszkanie od lat nie
przynoszą żadnego rezultatu.

Nie chcę okna ani drzwi
Po publikacji artykułu pf. „Nie chcę okna
ani drzwi” z 6 grudnia 2005 r. otrzymali
śmy sprostowanie od Waldemara Krefta,
pełnomocnika P.H.U. „Ada” z Wąglikowic.
Pełnomocnik pisze - „nieprawdą
jest, że 66-letnia Marta R. „dała się
namówić” firmie spod Kościerzyny
na wstawienie okna i drzwi. Pani
Marta R. nie jest chora psychicznie,
ani ubezwłasnowolniona. Podpisała
umowę cywilną, a następnie złożyła
pisemne oświadczenie, że nie zosta
ła oszukana i zgadza się z kosztami
usługi,
- nieprawdą jest, że p. Marta R.
ma zapłacić dwa razy więcej niż
wcześniej z nią ustalono. Na cenę
usługi składa się cena drzwi, których
nasza firma nie produkuje, cena
montażu z podatkiem oraz odsetki
bankowe. Łączna wartość usługi wy
niosła 2875 zł, co ewidentnie wynika
z „umowy zlecenia”, gdyż kwota ta
wpisana jest na tej umowie cyframi
wysokości 1 cm.
- nieprawdą jest, że „mężczyźni
powiedzieli jej, że najbliższy sąsiad
też takie drzwi kupił”. Akwizytor poin
formował panią Martę R., że sąsiad
jest zainteresowany takimi drzwiami.
- nieprawdą jest, że obiecaliśmy
naszej klientce montaż drzwi w ciągu
tygodnia. Czas produkcji drzwi i do
stawy nie może się zamknąć tak krót
kim terminem, tj. siedmioma dniami.
- nieprawdą jest, że p. Marta R.
zaciągnęła i ma do spłacenia kredyt
w kwocie 5000 zł w trzech bankach.
Wprawdzie z Getin Banku S.A.

w Krakowie w/w otrzymała blankiety
wpłat, lecz proponowany jej z tego
banku kredyt 1000 zł nie wystarczył
na pokrycie umowy zlecenia. Akwi
zytor zwrócił się więc do GE Money
Banku z Gdańska oraz Invest Ban
ku S.A. o finansowanie zawartej
umowy zlecenia. Rata z GE Money
Banku wynosi 74,64 zł, a łączny
koszt udzielonego na 20 miesięcy
kredytu wyniósł 420,80 zł. Rata
na rzecz Invest Banku wynosi
73,95 zł płatna przez 35 miesięcy,
a łączny koszt kredytu wyniósł
803,25 zł.
- nieprawdą jest, że p. Marta R.
podpisała umowę nieświadomie,
gdyż z p. 1 oświadczenia z dnia
28.10.2005 r. jasno wynika, że w ter
minie 10 dni miała prawo wycofać
się z umowy. Zarówno oryginał umo
wy zlecenia, jak też oświadczenia,
klientka podpisała i posiada te doku
menty. Przekroczenie terminu 1 mie
siąca nastąpiło wskutek dodatkowe
go zamówienia przez klientkę para
petu do okna. Dotychczas pani
Marta R. nie złożyła żadnego
oświadczenia woli o wycofaniu się
z umowy, a wręcz przeciwnie - napi
sała oświadczenie, że „nie ma żad
nych pretensji do naszej firmy”. Na
sza firma istnieje od kwietnia 2001 r.
i w tym czasie zrealizowała 4200
usług na montaż okien i drzwi na te
renie całego kraju. W tym czasie by
ło ok. 8 reklamacji, z czego nie
wszystkie uwzględniono, czyli 0,05
procent.
Waldemar Kreft,
pełnomocnik P.H.U. „Ada”

OD AUTORA

Pani Katarzyna czuje się jak obywatel drugiej kategorii. - Coraz bardziej tracę nadzieję na lepszą przyszłość - mówi z goryczą.

Pani Katarzyna jest mężatką
i matką dwojga dzieci - siedmio
letniej Małgosi i trzyletniego Mar
cina. Niestety, o pełni szczęścia
może tylko pomarzyć. Jej rodzi
na nie ma bowiem własnego
mieszkania. Zaraz po ślubie
w 1997 roku przeprowadziła się
do teściów, ale teściowa nie zgo
dziła się na jej zameldowanie
w swoim mieszkaniu. Na doda
tek w sierpniu ubiegłego roku
została także wymeldowana
z dziećmi z mieszkania rodzi
ców.
- Czuję się fatalnie, bo nagle
okazało się, że nie mam w Słup
sku żadnych praw — żali się pani
Małgorzata.
Ze względu na brak meldun
ku miała duże trudności z zapi
saniem córki do pierwszej kla

sy. Z tego samego powodu dys
kwalifikowali ją także praco
dawcy, u których starała się
o pracę. To samo usłyszała
w banku, gdy pomyślała o kre
dycie hipotecznym na zakup
mieszkania. Postanowiła więc
złożyć wniosek o przydział
lokalu komunalnego.
- Niestety, po wizycie przed
stawicieli Społecznej Komisji
Mieszkaniowej nie udało mi się
dostać na listę mieszkaniową.
Odwołanie, które złożyłam, też
nie odniosło skutku - opowiada
pani Katarzyna.
Poprosiła o pomoc Rzecz
nika Praw Obywatelskich, ale
okazało się, że nie potrafi jej
pomóc. Na dodatek nie otrzy
muje oficjalnych odpowiedzi
na swoje pisma, w których do

magała się wyjaśnień, dlacze
go nie znalazła się na liście
oczekujących na mieszkanie.
Nie odpowiedział jej także
prezydent miasta.
- Mam wrażenie, że zostałam
skazana na bezduszność słup
skich urzędników, choć od uro
dzenia mieszkam w tym mieście.
Na dodatek jeszcze usłyszałam,
że chcę wykorzystać moją trud
ną sytuację. Teraz wcale się nie
dziwię, że ludzie stąd wyjeżdża
ją, bo pewnie tak jak ja, nie mają
szans na normalne życie - oce
nia.
Tymczasem Andrzej Cyranowicz, dyrektor Wydziału Gospo
darki Komunalnej i Ochrony Śro
dowiska w Urzędzie Miejskim
w Słupsku, w którego gestii znaj
duje się także gospodarka

mieszkaniowa, wyjaśnił nam, że
pani Wilkosz nie dostała miesz
kania nie tylko z powodu braku
meldunku.
- Meldunek tylko potwierdza
stan faktyczny dotyczący miej
sca zamieszkania. Natomiast
Społeczna Komisja Mieszka
niowa analizowała całą sytu
ację wnioskodawcy. Widocznie
z blisko 1500 wnioskodawców
osoby, które dostały się na li
stę, były w jeszcze gorszej sy
tuacji - mówi Cyranowicz.
Twierdzi także, że pani Wil
kosz
otrzyma
odpowiedź
na swój wniosek, ale sporządza
nie odpowiedzi dla tylu osób
przeciąga się.
ZBIGNIEW MARECKI

zbigniew.marecki@glos-pomorza.pl
tel. 059 8488126

Po pierwsze,
nadal twierdzę,
że pani Marta
„dała się namó
wić” firmie spod
Kościerzyny
na wstawienie
okna i drzwi.
W tym stwier
dzeniu
chyba
nie ma niczego niestosownego?
Po drugie, prawdą jest, że musi
zapłacić dwa razy więcej, niż
wcześniej z nią ustalano. Wystar
czy policzyć wszystkie raty ban
kowe. Po trzecie, nie mogę od
powiadać za słowa pani Marty,
która stwierdziła, że „mężczyźni
powiedzieli jej, że najbliższy są
siad też takie drzwi kupił”. Jak te
raz udowodnić, że akwizytor po

wiedział tak, a nie inaczej? Co
do spłaty kredytów z trzech ban
ków, to otrzymaliśmy wyjaśnienie
z Getin Banku, które publikujemy
poniżej. Rozumiem pana Krefta,
który musi dbać o dobre imię
swojej firmy. Dlatego pani Marta
po zamontowaniu okna i drzwi
musiała napisać oświadczenie,
że nie została oszukana przez
firmę. Ciekawe, czy zrobiła to
z własnej woli? Ciekawe też, dla
czego pan pełnomocnik nie ma
żadnych uwag do zawartej w tek
ście wypowiedzi prokuratora re
jonowego z Bytowa, który mówi
o innym przypadka „namówienia”
przez firmę „Ada” na kupno drzwi
starszego mężczyznę, który nie
umie ani pisać, ani czytać.
KONRAD REMELSKI

Wyjaśnienie z Getin Banku S.A.
- W związku z artykułem Konrada Remelskigo pt. „Nie chcę okna
ani drzwi”, Centrum Akceptacji Kredytów Getin Banku przyjęło
rezygnację z kredytu p. Marty Rudnik, bohaterki artykułu - pisze
Grażyna Bukowska, doradca PR. - W tej sytuacji pani Marta nie
musi nam nic płacić. Blankiety do zapłaty zostały wysłane przez
współpracująca z bankiem firmę zewnętrzną, zanim dotarła do nas
informacja o rezygnacji z kredytu, za co naszą niedoszłą klientkę
przepraszamy. Wysłaliśmy do pani Rudnik pismo w tej sprawie.
PROMOCJA

CZYTELNICY POMAGAJĄ CZYTELNIKOM
Jeśli ma
cie w domu
niepotrzeb
ne,
ale
sprawne
sprzęty

i urządze
nia, odzież
lub obuwie
- wypełnij
cie kupon

1

1

i

bank“
czytelników
.Głosu Pomorza"

KUPON

sem: „Głos
Pomorza”,
ul. Henryka
Pobożnego
19, 76-200
Słupsk, lub
przynosić
do oddzia
łów redakcji
naszej ga
zety.

■ Pani Helena ze Skotnik mieszka z dwójką małych dzieci
w mieszkaniu o pow. 17 m kw. Potrzebuje przede wszystkim
dwóch dwuosobowych, koniecznie składanych łóżek (kanap),
żeby w dzień, po ich złożeniu, dzieci miały choć trochę miejsca
do zabawy. Maluchy nie chodzą do przedszkola, bo pani Hele
ny nie stać na opłaty; nie ma też nikogo, z kim mogłaby zosta
wić dzieci, by iść do pracy. Utr-zymuje się z alimentów i zasił
ków. Będzie wdzięczna za odzież i obuwie dla dzieci oraz żyw
ność. Można się z nią skontaktować pod numerem 094 374 94
67.

Pomoc

® Pani Anna z Łubowa samotnie wychowuje ośmioro dzieci

w wieku 4-20 lat (siedmioro w wieku szkolnym). Będzie
wdzięczna za każdą pomoc, przede wszystkim żywność,

niekserowane

można rów
nież zaofe
rować i o nią poprosić, pocztą
elektroniczną:
redakcja@glos-pomorza.pl
lub dzwoniąc do reporterów dy
żurnych.
Numery telefonów podaje
my na stronach lokalnych.

- prosimy przysyłać pod adre

(kpn)

i przyślijcie

go do nas.
Z drugiej
strony czekamy na zgłoszenia

tych z Państwa, którzy potrze
bują różnych rzeczy - wystarczy
wypełnić kupon, a Państwa apel

wydrukujemy bezpłatnie.
Wypełnione czytelnie kupony
-

oryginalne,

ZGŁOSZENIOWY

banki!*
pomocy

ODDAM / POTRZEBUJĘ*

czytelników
„Głosu Pomorza”

imię i nazwisko

odzież i obuwie. Można się z nią skontaktować, dzwoniąc

pod nr 605 125 734.

adres

M Państwo Węcławscy z Łubowa, gm. Borne Sulinowo,
potrzebują żywności, odzieży i obuwia zimowego dla dzieci
w wieku od lat 3 do 16, szczególnie dla najstarszych
(wzrost 178-180, rozmiar buta 46-47); tel. kontaktowy 887
952 948.

tel. kontaktowy
Zgadzam sie na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833)

czytelny podpis

iy
Y'

* niepotrzebne skreślić

"I Q

SPORT

głos Pomorza

www.glos-pomorza.pl

koszykówka.

::

Wtorek, 10 stycznia 2006 r.

redakcja@g!os-pomQrza.pl

Koszalin kontra Kołobrzeg w Pucharze Polski

TENIS STOŁOWY
Udany rewanż za derby

Szansa
dla
rezerw

Pingpongistom drugoligowego Koszalinianina udał się rewanż za porażkę 2:8
z pierwszej randy z Politechniką Koszalińską. Tym razem pokonali rywali 7:3.
Najciekawszy i najbardziej emocjonujący pojedynek stoczyli Paweł Komorow
ski z Politechniki z Marcinem Marczakiem reprezentującym KTS. Komorow
ski prowadził już w setach 2:0 i w trzecim secie miał piłkę meczową przy stanie
10:9. Nie wykorzystał jednak szansy i w tym momencie inicjatywę przejął Mar
czak, który ostatecznie wygrał 3:2. O zwycięstwie drużyny KTS Koszalinianin,
która tym razem występowała w roli gości, zadecydowały też dwie wygrane gry
deblowe.
Punkty dla zwycięzców zdobyli: Marcin Marczak - 2,5 oraz Paweł Gawienowski, Mariusz Matejek i Maciej Różański - po 1,5. Wśród pokonanych punkto
wali: Andrzej Świerczek - 2 i Paweł Komorowski -1 punkt.
Trzeci przedstawiciel regionu koszalińskiego w tych rozgrywkach zespól
SzSMTS Alfa Plus Szczecinek prze
grał na wyjeździe z połączonymi siła
mi dwóch klubów LUKS Top Wierz1.Stella
8 15
55-25
2.Łobzonka
8 10
46-34
bięcin/Pomorzanin Nowogard 3:7.
3. KTS Koszalinianin
8 10
41-39
W pozostałych meczach rundy re
4.LUKS Top/Pomorzanin 8
8
39-41
wanżowej grapy zachodniopomor
5.AZS Politechnika
8
7
35-45
skiej Stalla Gniezno pokonała Łob6-SzSMTS Alfa Plus
8
6
35-45
zonka Wyrzysk 6:4, a Nasiennik Gry
7.Nasiennik
8
5
34-46
fice zremisował z Salosem Szczecin
8.Salos
8
4
35-45
5:5.

To będą wyjątkowe widowiska. Naprzeciw siebie staną dwie drużyny

'

t koszykarskiej ekstraklasy z regionu koszalińskiego. Do tej pory lepsi okazywali

Dragoligowe pingpongistki Suchej Koszalińskiej pokonały w pierwszej rundzie
spotkań rewanżowych zawodniczki szczecińskiego Salosu. Było to jedyne spo
tkanie rozegrane w weekend w strefie pierwszej grapy północnej. Przyjezdne
pingpongistki były faworytkami meczu i nie zawiodły, wygrywając zdecydowa
nie 7:3. Dominację zawodniczek z Suchej Koszalińskiej szczególnie było widać
w grach podwójnych, wygranych przez nie bez większego wysiłku. Najlepiej
w zespole gości spisywały się Sylwia Purlis i Daniela Gazika, które zdobyły
po 2,5 punktu. Dobrze zaprezentowały się także Barbara Radziun i Marta
Szczepańska, które konto zespołu powiększyły odpowiednio o 1,5 oraz 0,5
punktu. Dla pokonanych punkty wywalczyły: Ewelina Król - 2 i Joanna Horoszko -1.
Kolejne spotkania zostaną rozegrane
TABELA
14 stycznia. UKS Sucha Koszalińska
podejmować będzie UKS Borne Suli
1. UKS Sucha Koszalińska 4
8
29-11
nowo, a w drugim meczu Pomorzanin
2. Pomorzanin
3
4
22-8
3. Salos
4
2
12-28
Nowogard zmierzy się z Salosem
4. UKS Borne Sulinowo
3
0
7-23
Szczecin.
(suw)

się zawodnicy AZS, ale koszykarze Kotwicy nie zamierzają się poddawać.
Gospodarzem wtorkowego meczu
będą koszalinianie, a środowego
kołobrzeżanie. Obie drużyny
zmierzyły się ze sobą w tym sezo
nie już dwa razy. Raz w Koło
brzegu w spotkaniu ligowym
i raz w Koszalinie w meczu cha
rytatywnym. W obu wygrywał
AZS Gaz Ziemny.
- Mecz potraktujemy bardzo
poważnie, bo gramy dla kibi
ców, a ich po prostu szanuje
my - zapewnia Piotr Baran,
trener AZS Gaz Ziemny. Jednak są to rozgrywki pucharo
we i więcej szans dostaną gracze,
którzy mniej przebywają na parkie
cie w meczach ligowych. Wyjdziemy
na boisko, by wygrać, bo jesteśmy
profesjonalistami, ale jeśli przytrafi
się nam porażka, to liczę na to, że
kibice to zrozumieją.
Koszalińscy koszykarze mają teraz
wiele pracy, bo w ciągu dziesięciu
dni rozgrywają pięć spotkań,

r
i

Kołobrzescy kibice bardzo liczą na udany występ

a na dodatek kontuzjowani są Mi
los Sporar i Artur Robak. Wiado
mo już, że ci zawodnicy na pewno
nie zagrają w meczach pucharo
wych, bo szkoleniowiec chce, by by
li gotowi na sobotni ligowy mecz
z tarnowską Unią.
Także trener kołobrzeżan zamierza
w spotkaniach pucharowych posta
wić na zawodników, którzy mniej
występują w rozgrywkach ligowych.
- Musimy poprawić nasz styl gry,
dlatego w tym pojedynku będę szu
kał możliwości zgrania zawodników
- wyjaśnia Wojciech Krajewski.

W zespole Kotwicy nie zagra, jak
już informowaliśmy, Mantas Ignatavicius, który sam zrezygnował
z występów w tym klubie. W ostatńim meczu z Polpakiem z bólem
nadgarstka zmagał się Tomasz
Mrożek. - Już wszystko jest w po
rządku i Tomek w meczach pucha
rowych zagra - zapowiada trener
Krajewski.
Oba spotkania zaczynają się o godz.
18.
ZBIGNIEW SUWAŁOWSKI
zbigniew.suwalowski@glos-pomorza.pl

tel. 094 347 35 20

Grali drugi raz

ODWOŁANY MECZ W SŁUPSKU

39 pingpongistów grało w drugim turnieju trzeciej edycji Grand Prix Debrzna.
Zawody przebiegały pod dyktando zawodników, którzy w poprzednich sezo
nach zajmowali czołowe lokaty.
W hali debrzneńskiego Zespołu Szkół przez cztery godziny było sporo emocji
sportowych. Grano na dziewięciu stołach w dwóch grapach wiekowych.
W gronie graczy do 40 lat odbyło się kilka niezwykłe ciekawych pojedynków.
W najwyższej dyspozycji był Sławomir Januszewski. Tenisista stołowy z Choj
nic zajął pierwsze miejsce. Za nim znaleźli się: Grzegorz Kwiatkowski ze
Szczecinka), Piotr Szopiński z Chojnic i Kamil Kiljanek z Żółtnicy.

Przez bałagan w Polskim Związku Koszykówki odwołano środowy
rewanżowy mecz koszykarzy Czarnych Słupsk - Spójnia Stargard
Szczeciński (85:56) w ramach Pucharu Ligi. W tym samym terminie
zaplanowano bowiem spotkanie w pierwszej lidze Siarka Tarnobrzeg
- Spójnia. Tarnobrzeski klub nie wyraził zgody na przełożenie mi
strzowskiej rywalizacji. Teraz nie wiadomo, czy nowy termin znajdą
słupszczanie, a zwycięzca pary: Czarni - Spójnia ma spotkać się
z triumfatorem dwumeczu Kotwica - AZS Gaz Ziemny.
(fen)

W stawce powyżej 40 lat Grzegorz Białek z Piły okazał się bezkonkurencyjny

swojego ulubieńca Łukasza Wichniarza.

PIŁKA NOŻNA
Sławieńska Amatorska
Liga Piłki Nożnej
I liga: Poldan - Masterlink 6:1,
Zarząd - Hamburg 8:4, Mieszko-Olszewski - IMC Kompute
ry 6:2, Agromor - Dziki 4:0,
Zarząd - Poldan 6:1, Dziki Masterlink 0:3, Hamburg IMC Komputery 3:12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Agromor
Mieszko-Olszewski
Zarząd
Poldan
Masterlink
IMC Komputery
Hamburg
Dziki

6
6
7
7
7
7
7
7

18
14
13
13
12
6
3
0

34-12
28-16
45-25
26-19
19-22
32-39
20-46
15-40

II liga: DW R. Wilczewski ZPD Miller 8:1, Olszewski
i Synowie - GS SCH Warszkowo 9:1, AB Wood - Urząd
Miejski 4:3, DW R. Wilczewski
- Hydrogeobudowa 5:4, Ro
bert Telus - KP Tęcza 5:2, GS
SCH Warszkowo - Urząd
Miejski 8:4, Robert Telus - AB
Wood 6:1, AB Wood - Urząd
Miejski 4:3, DW R. Wilczewski
- KP Tęcza 6:5.
1.Olszewski i Synowie
2.Robert Telus
3.DW R. Wilczewski
4.KP Tęcza
5.ZPD Miller
6.Hydrogeobudowa
7.GS SCH Warszkowo
8.Urząd Miejski
9.AB Wood

7
7
7
7
6
5
7
7
7

18
15
12
12
10
9
6
3
4

31-13
28-17
37-27
33-39
21-19
33-17
27-42
17-39
15-29

(mars)

i wywalczył zdecydowanie pierwsze miejsce. Na kolejnych pozycjach uplasowa
li się: Andrzej Krawczyk ze Szczecinka, Rafał Wcisło z Piły oraz Czesław Ro
dziewicz także ze Szczecinka.
Po dwóch turniejach liderem w grupie młodszej jest Piotr Szopiński z 75 punk
tami, a w grupie starszej Andrzej Krawczyk z 77 punktami, który dwukrotnie
był już triumfatorem tej imprezy w ostatnich sezonach. Widać, że zawodnik ze
Szczecinka ma też chrapkę na kolejny sukces. Trzeci turniej odbędzie się
w niedzielę 22 stycznia o godz. 10.

PIŁKA RĘCZNA. Cztery koszalińskie zawodniczki mają kłopoty ze zdrowiem

Kontuzja za kontuzją
Takiego pecha koszalinianki nie
miały już dawno. Mimo że po so
botnim meczu kibice obiecywali
sobie wiele, piłkarki Politechniki
nie miały prawa go wygrać. Dru
żyna była tak osłabiona kontu
zjami, że nie miał kto wyjść
na boisko.
Koszalińscy kibice wiele sobie
obiecywali po meczu o mi
strzostwo ekstraklasy, w któ
rym Politechnika podejmowa- *
la gdański AZS. Niestety, kosza
linianki przegrały 22:31, głównie
z powodu kontuzji.
Dotyczy to przede wszystkim
bramkarek. Kilka dni przed me
czem podczas treningu upadają
ca bramka spadła na nogę Domi
niki Stroińskiej poważnie uszka
dzając jej stopę. W sytuacji, gdy
Ilona Hauzer od października
przebywa w Niemczech na sty
pendium Sokratesa, do dyspozy
cji trenerów w pełni sił była więc
jedynie Iwona Pabich, kluczowa
zawodniczka AZS Politechniki.
Była, ale... W sobotę, na godzinę
przed meczem, Pabich zgłosiła
niedyspozycję z powodu przecią
żeniowego bólu pleców po piąt
kowym treningu. Klubowy lekarz
dr Grzegorz Kozłowicz zdecydo
wał o zaaplikowaniu zastrzyku
uśmierzającego ból, który spowo-

Faworytki nie zawiodły

O

U-

W pierwszej połowie kontuzji ko
lana

nabawiła

się Ewa Jarzy

na i w związku z tym musiała opu
ścić parkiet.

dowal wytłumienie reakcji i kom
pletnie wyciszył zawodniczkę. Pa
bich siedziała na ławce. Podczas
przedmeczowej rozgrzewki Pa
bich miała zawroty głowy i sie
działa na ławce. Na parkiet wy

(fen)

szła dopiero dwie minuty
przed początkiem spotkania. Wi
dząc co się dzieje koszalińscy tre
nerzy postanowili do pierwszej
siódemki desygnować Stroińską,
która jednak z jedną sprawną no
gą niewiele mogła zdziałać w ko
szalińskiej bramce. Pabich weszła
do bramki dopiero, gdy zelżało
nieco działanie zastrzyku, ale
i tak do końca meczu sprawiała
wrażenie zamroczonej.
Nie był to jednak koniec kłopo
tów koszalińskiej drużyny.
Pod koniec pierwszej połowy
kontuzji kolana doznała Ewa Ja
rzyna, która do tego momentu
zdobyła trzy bramki. W przerwie,
po badaniu, dr Kozłowicz kate
gorycznie zabronił zawodniczce
dalszej gry. To kolejne osłabienie
zespołu prawdopodobnie spowo
dowało, że siadła psychika pozo
stałych zawodniczek, tym bar
dziej, że po kontuzji barku nie
w pełni dysponowana była jesz
cze Kristsina Svatko. Na przykła
dzie problemów koszalińskiej
drużyny widać, że w sporcie, tak
j
jak w życiu trzeba mieć szczęście.
A tego ostatnio brakuje drużynie
Politechniki.
MAREK SUWAŁOWSKI j
marek.suwalowski@glos-pomorza.pl :
tel.(094)347 35 21

LEKKOATLETYKA
Sprawdzili formę przed mistrzostwami
Miotacze ze Słupskiego Klubu Lekkiej Atletyki udanie rozpoczęli sezon star
towy w hali. Podczas mistrzostw województwa pomorskiego w Gdańsku
trzech z nich ustanowiło nowe rekordy życiowe.
W pchnięciu pięciokilogramową kulą pierwsze miejsce zajął Krzysztof Pielecki
z wynikiem 15.38 m i jest to nowy rekord życiowy tego zawodnika. Na drugim
miejscu uplasował się Michał Wasyliszyn -15.03 m, a na czwartym Michał Berbeka -12.57 m. W konkursie pchnięcia kulą o wadze sześciu kilogramów najlepszy
okazał się Michał Bosko -15.85 m, a dragi był Kamil Kamiński -14.79 m. Były
to ich nowe rekordy życiowe. Gdańskie mistrzostwa byty dla słupskich zawodni
ków okazją do sprawdzenia formy przed mistrzostwami kraju w Spalę.
(klin)
.
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Wypełnij kupon, wrzuć go do urny przed meczem, a będziesz
miał szansę na wspaniałą zabawę i wzbogacenie się o 100 zł.
W przerwie meczu rzuty z połowy boiska!
Imię i nazwisko........................................ .............................................
Miejsce zamieszkania...........................................................................
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Dobry bramkarz potrzebny od zaraz

Piechota na rozdrożu

Dariusz Piechota może zasilić szeregi Gryfa. Liczą na to stupscy działacze, którzy zostali
praktycznie bez bramkarza. Z propozycji transferu zadowolony jest także sam zawodnik.
Szefowie klubu nie chcą go jednak wypuścić z rąk.
Działacze z Zielonej znaleźli się
w kłopocie po tym, jak dotychcza
sowy bramkarz Krzysztof Żukow
ski podpisał kontrakt z pierwszoli
gowym Górnikiem Łęczna. Gryfo
wi zresztą nie wiodło się najlepiej
w jesiennej rundzie czwartoligowych rozgrywek. Po osiemnastu
meczach słupszczanie zajmują do
piero siedemnaste, czyli przed
ostatnie miejsce w tabeli. Ich doro
bek jest bardzo skromny i wynosi
zaledwie 10 punktów. Jeżeli myślą
0 próbie uratowania się
przed spadkiem do okręgówki, so
lidnie muszą przepracować zimę
1 wzmocnić zespół. Na razie sytu
acja nie wygląda najlepiej, bo
na piątkowym treningu szkole
niowcy mieli w bramce do dyspo
zycji tylko Dominika Mikołajczaka
i Mateusza Kowalczyka z juniorów
młodszych.
Działacze szukają jednak nie tyl
ko bramkarza, ale także zawodni
ków do pozostałych formacji.
— Rozmawiali ze mną działacze
Gryfa - przyznaje Dariusz Pie
chota, który jesienią występował

w drużynie z klasy okręgowej
SwePol Link Magda Bruskowo
Wielkie. - Obowiązuje mnie jed
nak aktualna umowa. Jestem
wdzięczny klubowi z Bruskowa
Wielkiego, bo w trudnym mo
mencie podał mi rękę i przygar
nął do siebie. Prezesowi nie mogę
zrobić świństwa. Na pewno lepiej
jest grać w czwartej lidze i na lep
szych boiskach, ale chcę postępo
wać zgodnie z zasadami fair play.
Jeżeli kluby się dogadają, to wte
dy chętnie powrócę w gryfowskie
szeregi.
Działacze klubu z Bruskowa nie
zamierzają jednak rezygnować ze
swojego bramkarza.
- Nie ma mowy o odejściu Darka
do Gryfa 95 - twierdzi prezes An
drzej Staszewski. - Ma podpisaną
umowę do 2008 roku. Jej zerwanie
byłoby dla Darka nieopłacalne.
A tak na dobrą sprawę, to jeszcze
n t w tej sprawie nie zwrócił sie
do naszego klubu.
,

.

K^ZYSZOF

DARIUSZ PIECHOTA
Rocznik: 1974.
Wzrost: 191 cm.
Kluby: Gryf 95 Słupsk, Zawisza
Bydgoszcz, Polonia Elbląg,
Mień Lipno, Jantar Ustka,
Pogoń Lębork, SwePol
Link Magda Bruskowo
Wielkie. Grał również
w plażową piłkę nożną.
W turniejach i mistrzo
stwach jego klubem
jest Americanos
Słupsk.

niekrasz

krzysztof.mekrasz@glos-pomorza.pl
^(059) 848-81-23
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I - Nasz były golkiper Dariusz Piechota wstępnie
i wyraził zainteresowanie grą w zespole, ale nie podi jął jeszcze ostatecznej decyzji. Musimy jednak
działać szybko, więc na decyzję Darka czekamy
do końca tygodnia. Nie chcemy nic robić na siłę. Jeżeli nie zasili na
szego zespołu, to będziemy szukać dalej.

W SKRÓCIE
Adriano najlepszym
strzelcem
Brazylijski pił
karz Adriano z Intern Mediolan
był najlepszym strzelcem na świę
cie w 2005 roku - wynika z rankin
gu Międzynarodowego Stowarzy
szenia Historyków i Statystyków
Futbolu. Pod uwagę przy opraco
wywaniu klasyfikacji brane były
bramki zdobywane w spotkaniach
drużyny narodowej oraz w mię
dzynarodowych rozgrywkach pu
charowych na kontynentach. Ad
riano zanotował 18 goli. Drugie
miejsce zajął Wilmer Raynel Neal
Velasquez z zespołu ze stolicy
Hondurasu - Olimpia Tegucigalpa
- 15 trafień. Na trzeciej pozycji
uplasowali się ex aequo Brazylijczyk Ronaldinho z Barcelony oraz
Emad Mohamed Motaeb z Natio
nal Kair - po 14 goli.

RAJD DAKAR. Tragiczny wypadek na trasie

PIŁKA NOŻNA

Spadł z motoru i nie żyje

PIŁKA NOŻNA.

Profesor ze skoczkami
SKOKI NARCIARSKIE. W przy
gotowania kadry skoczków nar
ciarskich do igrzysk olimpijskich
w Turynie włączył się fizjolog, pro
fesor Jerzy Żołądź, który pracował
już ze skoczkami w latach najwięk
szych sukcesów Adama Małysza.
W poniedziałek przed południem
kadra skoczków narciarskich tre
nowała na Wielkiej Krokwi w Za
kopanem. Adam Małysz oddał
trzy bardzo dobre skoki, w ostat
nim uzyskał odległość ponad 135
metrów.
Nowy piłkarz w Wiśle
PIŁKA NOŻNA. 31-letni

Paweł
Kaczorowski podpisał półtora
roczny kontrakt, z opcją przedłu
żenia do dwóch lat, z piłkarskim
mistrzem Polski - Wisłą Kraków.
Wcześniej występował m.in. w Le
gii Warszawa, Lechu Poznań i Po
lonii Warszawa. W ekstraklasie ro
zegrał dotychczas 140 meczów,
w których strzelił pięć bramek.
(PAP)

Australijski motocyklista Andy
Caldecott zginął wczoraj na trasie
Rajdu Dakar. Do tragedii doszło
na 250. kilometrze dziewiątego
etapu, prowadzącego z Nawakszut
do Kifly w Mauretanii.

Poniedziałkowy etap był najdłuż
szy w tym rajdzie. Liczył 874 kilo
metry, w tym 599 kilometrów od
cinka specjalnego. O godzinie
12.31 służby medyczne rajdu
otrzymały wiadomość o groźnym
upadku motocyklisty na 250. kilo
metrze. Helikopter ratunkowy do
tarł na miejsce o godz. 12.55,
a dwie minuty później podano ofi
cjalną wiadomość o śmierci 41-let
niego Australijczyka Andy Caldecotta.
Jadący motocyklem KTM Calde
cott w tegorocznym Rajdzie Dakar
wystartował trochę przez przypa

dek, zastępując kontuzjowanego
Hiszpana Jordiego Durana. Dosyć
nieoczekiwanie wygrał trzeci etap
imprezy. - Jestem zaskoczony tym
sukcesem, bowiem zdecydowałem
się na start w rajdzie prawie
w ostatniej minucie, bez specjal
nych przygotowań - mówił Au
stralijczyk na mecie trzeciego
etapu.
Caldecott po ośmiu odcin
kach rajdu w klasyfikacji
generalnej motocykli
stów zajmował dzie
siąte miejsce.
Do prowadzącego
Hiszpana Marca Co
rny tracił 2:47.29. Zgi
nął najprawdopodob
niej w wyniku obrażeń
głowy spowodowanych
upadkiem.
(PAP)
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Jeszcze tylko do jutra czekamy
na zgłoszenia młodych piłka
rzy, którzy chcą sprawdzić swo
je umiejętności w 46. Halowym
Ihrnieju Trampkarzy im. Sta
nisława Figasa.
Czekamy na piłkarzy z roczni
ków 1993-1994, którzy przystą
pią do naszych rozgrywek
w grupie „Starszych”. Zakoń
czyliśmy za to zapisy zawodni
ków młodszych, bo mamy już
komplet 24 zespołów.
W grupie „Starszych” może
grać sześciu zawodników. Ze
społy mogą zgłosić do udziału
w turnieju dziesięciu zawodni
ków. Regulamin dopuszcza bo
wiem możliwość dowolnej licz
by zmian podczas meczu.
Wszystkie mecze będą trwały
po 14 minut. Telefoniczne zgło

szenia jutro
. do godziny 15
przyjmuje Mar
cin Nowak - teł. 094 34 35 100
lub 0 604 759 891. Po zakoń
czeniu zapisów powstaną grupy
liczące po sześć zespołów,
a drużyny będą grały systemem
„każdy z każdym”. Triumfato
rzy grup w obu kategoriach
wiekowych zagrają w finale.
Turniej, który rozpocznie się
w niedzielę, będzie rozgrywany
w hali Zarządu Obiektów Spor
towych Gwardia przy ul. Fałata
w Koszalinie. Finał odbędzie
się 27 stycznia. Organizatorami
turnieju są „Głosu Pomorza”,
Koszaliński Klub Piłki Nożnej
Bałtyk, Zarząd Obiektów Spor
towych i Koszaliński Okręgowy
Związek Piłki Nożnej. (mars)

NASZ PLEBISCYT

Australijczyk jest 23. ofiarą śmiertelną rozgrywanego od 28
lat Rajdu Dakar, uważanego za najtrudniejszą próbę
terenową na świecie. Zginął mimo iż po dwóch tragicznych
wypadkach w ubiegłym roku wprowadzono do regulaminu
wyścigu zmiany, mające zwiększyć bezpieczeństwo jego
uczestników. M.in. ograniczono prędkość maksymalną dla
motocyklistów do 150 km/godz.

PROMO

Więcej młodych niż starszych

Czekamy na głosy w naszym plebiscycie na najlepszego sportowca
regionu słupskiego i koszalińskiego. Kupony należy przesyłać pod
adresy: „Głos Pomorza” ul. Henryka Pobożnego 19, 76-200 Słupsk
lub Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin.

KUPON KONKURSOWY

Ä

Region

1

Lf

40 % taniej niż w kiosku,
Sportowiec

N I U

z dostawą do domu

płacisz tylko

19

zi

amow prenumeratę „Głosu Pomorza" u swojego listonosza
lub w urzędzie pocztowym.
Szczegółowe informacje pod bezpłatnym numerem telefonu: 0800 20 35 35.

Trener
Imię i nazwisko, adres głosującego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą

^

z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz 883......................................
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slupsk@glos-pomorza.pl

Chcesz zaprosić naszych Czytelników
na spektakl, wystawę, koncert?

Uwagi i reklamacje dotyczące

prenumeraty
przyjmuje w godz. 8-15

Zadzwoń!

Katarzyna Krupka

Zgłoszenia przyjmuje:

pod numerem

Anna Kozoń

094 347 35 58

tel. 059 848 81 24

TELEFONY ALARMOWE
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

Celna-0-300-900-012
AIDS-0-801-225-001
PKS - SŁUPSK - 059 842-42-56,
BYTÓW - 059 822-22-38, CZŁU
CHÓW - 059 834-22-13, LĘBORK
-059 862-19-72

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

KURSY WALUT
TELEFONY INTERWENCYJNE
Pogotowie Ciepłownicze:
BYTÓW - 059 822-66-44
CZŁUCHÓW - 059 843-27-50
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
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
822-27-28
CZŁUCHÓW - 059 834-14-12
LĘBORK-059 862-17-87

INFORMACJA
Biuro numerów - 118913
Paszportowa - 059 846-84-85
Kolejowa - 94-36

PORADA DNIA

INFORMATOR KULTURALNY

SERWIS PRENUMERATORA

Kantor MIAMI „Galeria Podkowa”
ul. Starzyńskiego, Słupsk, tel. 059
841-70-31:

USD
EURO
0GBP
CHF

Skup
3,13
3,75
5,48
2,40

Sprzedaż
3,31
3,93
5,65
2,50

Alkoholowy tel. zaufania Krokus
- 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 1618; piątek godz. 11-13
Poradnia Uzależnienia od Alko
holu i Współuzależnienia, al.
Wojska Polskiego 50, tel. 059 84242-78; 059 842-30-33 - poniedz.wtorek godz. 8-15; środa i czwar
tek godz. 12-15.30; piątek 8-15
Punkt konsultacyjny Fundacji
Fenix dla osób z problemem
narkomanii w rodzinie, al. Sien
kiewicza 7, I piętro, tel. 059 84270-80 - poniedz.-piątek w godz.
16-19

REKREACJA

PORADNICTWO
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. za
ufania - 059 842-03-00, we wtorki
godz. 9.30-12.30 i środy w godz.
15.30-17.30
Pomagamy sobie - policyjna in
folinia - 0 800-310-091
Alkoholowy tel. zaufania - 059
842-42-78 we wtorki godz. 16-20
Anonimowy Przyjaciel - 059
841-19-99, czynny w poniedziałki,
wtorki i czwartki w godz. 16-19

SŁUPSK: Ośrodek Sportu i Re
kreacji, ul. Szczecińska 99, tel.
059 843-40-16 lub 17 - pływalnia
czynna codz. w godz. 6-22
LĘBORK: Centrum Sportu i Re
kreacji, ul. Olimpijczyków 31, tel.
059 862-71-77 - pływalnia czynna
codz. w godz. 6-22

Józef Reichert
doktor weterynarii ze Słupska
Właściciele psów i kotów powinni pamiętać
o szczepieniach swych pupili, które zabezpie
czają je przed trudno wyleczalnymi chorobami - wścieklizną,
nosówką i tyfusem kocim. Szczepienia to gwarancja, że zwie
rzęta będą zdrowe. Ich program obejmuje już sześciotygo
dniowe szczenięta i ośmiotygodniowe koty.

-

NZOZ Klinika SALUS, ul. Zielona
8, tel. 059 840-19-40; 059 840-1941 czynna w godz. 7-19; Przychod
nie POZ: ul. Młyńska 1a, tel. 059
841-37-63 w godz. 8-19; ul. Moch
nackiego 19, tel. 059 848-26-66;
059 845-69-99
LĘBORK: Franciszkańska Stacja
Opieki Caritas Hospicjum Do
mowe, ul. Basztowa 8, tel. 059
863-31-58 czynne od poniedziałku
do piątku w godz. 8-14

SŁUPSK: Prywatne Pogotowie
Stomatologiczne - lekarz Kalina
Kwiatkowska - czynne w godz. 22
- 02, ul. Sołdka 2, tel. 059 843-5675
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

Kebab House, ul. Wolności, Stary
Rynek, Filmowa, tel. 059 840-3032, czynne w godz. 9-22, niedziela
w godz. 12-22 (dowóz na telefon)

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; 059 842-

Gdzie: Słupsk
Kiedy: dzisiaj
Po przerwie świątecznej wra
cają do zamkowej piwnicy wtor
kowe wieczory muzyczne, pod
czas których na scenie spotyka
ją się studenci i wykładowcy
PAP oraz muzycy ze Słupska.
Wspólnie koncertują i bawią się
razem z publicznością. Najczę
ściej możemy usłyszeć rytmy
bluesowe, jazz, funk, hip-hop ale
nie tylko. Prowadzącym i pomy
słodawcą spotkań jest Piotr Ku
łakowski, kontrabasista jazzowy
i wykładowca akademicki. Po
czątek dzisiejszego muzyczne
go spotkania o godzinie 19.30
w Piwnicy Anna de Croy, ul Do
minikańska, wstęp wolny.

Animowana
komedia
nieromantyczna
Gdzie: Słupsk
Kiedy: wtorek-środa,
10-11 stycznia
W kinie Rejs w Młodzieżowym
Centrum Kultury w tym tygodniu
trzy razy komedia nieromantyczna
„Gnijąca Panna Młoda”. Akcja te
go animowanego filmu fabularne
go rozgrywa się w wiosce żywcem
wziętej z dziewiętnastowiecznej
Europy, której bohaterem jest Vic
tor (głosu użyczył Johnny Depp). Młodzieniec ten zostaje podstępnie
zwabiony do świata umarłych, aby mógł poślubić tajemniczą Gnijącą
Pannę Młodą (głos podkłada Helena Bonham-Carter), kiedy w tym sa
mym czasie jego prawdziwa narzeczona Victoria (głos Emily Watson)
pozostaje w świecie żywych, samotnie wyczekując ukochanego.
Bilety w cenie 10 zł do kupienia przed seansami - we wtorek i śro
dę o godz. 18, w sobotę 14 stycznia o godz. 16.
(lir)

(krab)

Pokonać siły zła
Gdzie: Słupsk
Kiedy: wtorek-niedziela,
10-15 stycznia
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W kinie Milenium wyświetlany
będzie przez cały tydzień film
„Opowieści z Narnii. Lew, Cza
rownica i Stara Szafa”, który

przedstawia historię zawartą
w dwóch pierwszych tomach cy
klu książek dla dzieci autorstwa
C.S.Lewisa, mówiących o walce
dobra ze złem.
Rodzeństwo
Pevensie
- Piotr, Zuzanna, Edmund i Łucja
zostaje wysłane do stryja na wieś.
Podczas zabawy w chowanego
odkrywają tajemniczą szafę, któ
rej tylne drzwi prowadzą do Na
rnii. Kraina znajduje się we wła
dzy złego czaru. Pod wpływem
uroku rzuconego przez Białą Cza
rownicę, w Namii od 100 lat panu
je nieustanna zima. Wszyscy Namijczycy czekają na powrót Iwa
Aslana, który jako jedyny poko
nać może siły zła. Pomoże mu
w tym rodzeństwo Pevensie.
Film w kinie Milenium wy
świetlany będzie przez cały ty
dzień. Projekcje do piątku
o godz. 17, 19.30, w sobotę
0 godz. 14.30, 17 i 19.30, w nie
dzielę o godz. 12, 14.30, 17
1 19.30.
(lir)

KONKURS

Narysuj laurkę,
napisz wierszyk
Dla naszych najmłodszych czy
telników przygotowaliśmy nowy
konkurs. Ponieważ zbliża się Dzień
Babci i Dziadka, prosimy was o na
malowanie portretu waszej kocha
nej babci lub dziadka. Mile widzia
ne będą również wierszyki o dziad
kach.
Najładniejsze
prace
nagrodzimy upominkami. Prezenty,
które od nas dostaniecie, będzie
cie mogli wręczyć babci lub dziad
kowi w dniu ich święta.
Na wasze piękne portrety
i wierszyki czekamy do 18 stycz
nia. Prace należy dostarczyć
do słupskiej redakcji lub przysłać
pod adresem: „Głos Pomorza”,
ul. Henryka Pobożnego 19, 76-200
Słupsk. Czekamy na wasze prace!

SŁUPSK: „Ratuszowa”, ul. Tuwi
ma 4, tel. 059 842-49-57;
„Przy Placu Dąbrowskiego”,
(wejście od ul. Przemysłowej)
otwarta codziennie 8-22, tel. 059
840-30-22 (bezpłatny dowóz leków
do domu); „Vitae”, w Kauflandzie
- czynna codziennie w godz. 8-22,
tel. 059 840-21-31
BYTÓW: „Jesionowa”, ul. Ks. Do
mańskiego 3, tel. 059 822-44-19
CZŁUCHÓW: „Oberland”, ul. Dłu
gosza 29, tel. 059 834-17-52
LĘBORK: „Bluszczowa”, ul.
Czołgistów, tel. 059 863-32-05
ŁEBA: „Słowińska”, ul. Kościusz
ki, tel. 059 866-13-65
MIASTKO: „Centralna”, ul. Armii
Krajowej 22, tel. 059 857-90-01
USTKA: „Pod Smokiem”, ul. Ki
lińskiego 8, tel. 059 814-53-95
WICKO: „Pod Agawą”, tel. 059
861-11-14

WYSTAWY
SŁUPSK: Muzeum Pomorza
Środkowego - Zamek Książąt
Pomorskich, ul. Dominikańska 59: wtorek nieczynne; Herbaciarnia
w Spichlerzu, czynna godz.
10.30-21: Muzealne spotkania z fo
tografią; Galeria Kameralna, ul.
Partyzantów 31 a: czynna w godz.
8-16, sob.-niedz. w godz. 10-18:
Nie ma rzecży zupełnych Aleksan
dra Went & Alicja Karska; Baszta
Czarownic, ul. F.Nullo 8, czynna
w godz. 10-17: Niewygodnie, kura
tor: Jacek Kołodziejski
BYTÓW: Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, tel. 059 822-26-23
w godz. 10-16: Kultura materialna
Kaszubów Bytowskich; Sztuka sa
kralna; Portrety Gryfitów Książąt
Pomorskich; Dawna broń i uzbroje
nie i historia zamku. Wieża po ko
ściele św. Katarzyny: Pradzieje
Ziemi Bytowskiej - archeologiczna
opowieść o przeszłości. Historia
nowożytna miasta. Wystawy cza
sowe: Zobaczyć Łącko - miniatury
graficzne i exlibrisy
CZŁUCHÓW: Muzeum Regional
ne, tel. 059 834-25-86, czynne
w godz. 10-16: Kultura materialna
Ziemi Człuchowskiej; Pradzieje;
Rzemiosło artystyczne XV-XIX wie
ku; Z dziejów miasta i zamku. Park
człuchowski „cztery pory roku” Sta
nisława Sierant
LĘBORK:
Muzeum
czynne
w godz. 10-6: Lębork w zabytkach
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Prognozę
przygotowało Biuro
Prognozy Pogody
„Calvus”.

Człuchów

1EJ

Drawsko
Pomorskie

oB
Wałcz

KEBAB

DYŻURY APTEK

KULiMRAL

Lębork

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, 0-603070-170

52-47

informator

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ 1 JUTRO

IMl usługi MMMMIII

USŁUGI MEDYCZNE

CO? GDZIE? KIEDY?

Jam session
w Annie de Cray

Wtorek, 10 stycznia 2006 r
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ASTRONOMIA

PROGNOZA DLA REGIONU

Wschód słońca o 8.07,

Nad Pomorze cały czas napływa suche i chłodne powietrze ze
wschodu. W całym regionie początkowo pogodnie, po południu
więcej chmur, bez opadów. Na termometrach koło południa

zachód o 15.49.
Dzień będzie trwał 7 godz.
i 40 minut.

około 0°C. Wiatr południowy, słaby. Ciśnienie wysokie i wolno
PRZYSŁOWIE NA DZIŚ

będzie spadać. Biomet korzystny. W nocy zachmurzenie
umiarkowane, sucho i mroźno do -4°C. Jutro pochmurno z

Jak jest w styczniu mróz,

przejaśnieniami, nadal bez opadów.

chowaj sanie, szykuj wóz.

REGION, 10/11 STYCZNIA 2006
POPOŁUDNIE

WIECZÓR

JUTRO

TEMPERATURA [°C]

0

-3

1

OPADY

brak

lokalnie mglisto

brak

CIŚNIENIE [hPa]

1028

1025

1023

WIATR

płd 5 m/s.

płd 4 m/s.

płd-zach. 8 m/s.

ZACHMURZENIE

umiarkowane

umiarkowane

umiarkowane

ZJAWISKO

KARTKA Z KALENDARZA
URODZENI 10 STYCZNIA
To ludzie spokojni, niezależni, nieugięci - sami stoją wytrwale

■10.01.

pośród największych zamieszek i ścierających się sił życia.

2006 r.

Mają niezwykle pewny siebie i oryginalny charakter. Nie lubią
hałaśliwych objawów czułości i demonstracji uczuć.

Imieniny obchodzą.

GRZEGORZ
Jest szlachetny, uczuciowy, dobry, inteligentny. Umie zawsze

WILHELM

znaleźć się właściwie w każdej sytuacji i w każdym otoczeniu.
Lubi wiele podróżować, odbywa dalekie eskapady, nie zawsze
kończy je w pełni zadowolenia i chwały.

i dokumentach (Lębork na starej
fotografii); Alfred Lubocki - prace
ludowe; Odkrywanie przeszłości;
Checz kaszubska; Gabinet Paula
Nipkowa (twórca telewizji); Białogarda i Lębork - wczesne średnio
wiecze; Odkrywanie przeszłości;
Galeria Strome Schody: zmiana
wystawy
KLUKI: Muzeum Wsi Słowińskiej,
tel. 846-30-20 w godz. 9-15: Pre
zentacja architektury i kultury ma
terialnej Słowińców
SMOŁDZINO: Muzeum Przyrodni
cze Słowińskiego Parku Narodo
wego, tel. 811-73-68 czynne poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30
w sobotę i niedzielę czynne
po uprzednim uzgodnieniu telefo
nicznym
USTKA: Bałtycka Galeria Sztuki,
ul. Zaruskiego 1a, czynna w godz.
10-17: Księżycowi podróżni - Ja
cek Dłużewski

KINA
SŁUPSK: MILENIUM tel. 842-5191: Opowieści z Narnii - lew, cza
rownica i stara szafa, godz. 17
i 19.30; Egzorcyzmy Emily Rose,
godz. 17.30 i 20; Pan życia i śmier
ci, godz. 19
BYTÓW: ALBATROS - Komornik,
godz. 18

USŁUGI POGRZEBOWE
SŁUPSK: „KALLA”, ul. Armii Kra
jowej 15, tel. 842-81-96; 0-601928-600, Halina i Krzysztof Ba
nachowie
„HADES”, ul. Kopernika 15, cało
dobowo: tel. 842-98-91, 0-601-

663-796. Przewóz i przechowanie
bezpłatne
„ZIELEŃ”, tei. 841-13-15, (całodo
bowe) tel. 0-502-525-005
„HERMES”, ul. Obrońców Wy
brzeża 1, (całodobowo) tel. 84284-95; 0-604-434-441.
„EDEN”, ul. Armii Krajowej 9 (ca
łodobowo), 059/8-400-760; 0509-858-313, przewóz gratis!
O wszelkich zmianach prosimy in
formować: tel. 848-81-00; teresa.bobowska@glos-pomorza.pl.
(teb)

TELEWIZJA
SŁUPSK
Obserwator - lokalny serwis
informacyjny i prognoza pogody
Studio Sport - magazyn spor
towy

VECTRAMEDIA - ogólnopol
ski blok programowy

Wiadomości
o każdej pełnej

godzinie
od
do

godz.

5

północy.

Skrót wiado
mości
6.3015.30. 6-9 Stu
dio Bałtyk. 9-12 Studio Kontakt.
12-13 Gra muzyka. 13-16 Popo
łudnie z Nami. 16-18 Radio re
porterów. 19-21 Muzyczne Randez Vous. 21-22 Muzyka kone
serów.

glos Pomorza
Wtorek,
10 stycznia 2006

za tydzień
Rok 2006 europejskim rokiem
mobilności pracowników

PO; ;!•
Debiutanci

Wojciech Myśliwiec
jest jednym z czwórki
młodych ludzi
(debiutantów
na rynku pracy),
którym
towarzyszymy
od roku, tj. odkąd
skończyli
ohapowskie
szkolenie zawodowe
Wojtek jest w tej
szczęśliwej sytuacji,
że dość szybko znalazł
pracodawcę, który go
wziął na staż,
a pod koniec zeszłego
roku podpisał z nim
umowę aż na dziesięć lat.
Pozostałej trójce - Kamili,
Damian, Mirkowi - już tak
dobrze się nie powiodło.
STR. 15

Praca czeka
FOT. SŁAWOMIR ŻABICKI

Jak co tydzień w naszym dodatku, dla bezrobotnych
i chcących zmienić pracę mamy setki ofert
zatrudnienia i kilkadziesiąt propozycji stażowych.
STR. 16-17
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Zanim wyjedziesz do pracy

Jak zarobić na futrach
Jeśli się jest dobrym w swoim fachu, to można się z niego utrzymać mimo nie
najlepszej sytuacji w branży. Najlepszym tego przykładem jest Zdzisław Wroński
ze Słupska, który od ponad dwudziestu lat prowadzi zakład kuśnierstwa. Już co
prawda nie ma takich zleceń, jak w latach osiemdziesiątych, kiedy to trzeba by
ło miesiącami czekać w kolejce, ale pan Zdzisław sobie radzi.

Ucz się

SZKOŁA
JĘZYKÓW

angielskiego
z „Głosem Pomorza"

OBCYCH

O 507 520 400
059 840 31 95

www.afternoon.pi

POSZUKIWANIE PRACY
I USTALANIE WARUNKÓW
ZATRUDNIENIA cz. II
- When will I get my first money? Kiedy dostanę swoje pierwsze pieniądze?
/uen uyl aj get maj ferst many/
- What time do I start? O której godzinie zaczynam pracę?
/uot tajm du aj start/
- What time is the break? O której godzinie jest przerwa?
- How long does the break take? Jak długo trwa przerwa?
/hau long daz de brejk tejk/
- Do you guarantee. Czy zapewniacie / du ju garanti/ transport to work

STR. 14
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/transport tu werk/ dowóz do pracy/meals /milz/ posiłki

accommodation /akomodeiszn/zakwaterowanie
working clothes /uerking kloufs/ odzież roboczą
drinks/drynks/ napoje
- Where do you keep /Gdzie przechowujecie

tools/tulz/ narzędzia
materiały /matirials/ materiały

equipment /ekuypment/ sprzęt
- Who has the key to the warehouse? Kto ma klucz do magazynu?
/ho hez de ki to de uerhaus/
-1 need protective gloves. Potrzebuję rękawic ochronnych.
/aj nid protektiw glawz/
- Do I need medical certificate? Czy potrzebne są badania lekarskie?

Internetowa prenumerata “Głosu Pomorza”.
“Głos Pomorza” o każdej porze i z każdego miejsca. Już tak!
Możesz zamówić e-wydanie naszej gazety. Szczegóły na www.glos-pomorza pi

/du aj nid medykal sertyfykyt/
- Are we insured? Czy jesteśmy ubezpieczeni? /ar ui inszurd/
-1 finished work. Skończyłem pracę, /aj fynyszt uerk/
Polska transkrypcja fonetyczna tylko w przybliżeniu odpowiada wymowie angielskiej, i
737005SLSB_C

MOJ BIZNES

głos Pomorza

ww.gtos-pomorza.pl

::

Wtorek, 10 stycznia 2006 r.

redakcja@glos-pomorza.pl

Przepis na biznei
JL

Jak zarobić na futrach
Dobry kuśnierz, który umie szyć i nie boi się wyzwań, może mieć ciekawe doświadczenia zawodowe. Najlepszym
tego przykładem jest Zdzisław Wroński, od dwudziestu lat właściciel Zakładu Kuśnierskiego ze Słupska.
Zaczynał w latach osiemdzie
siątych w Modzie Polskiej
pod okiem ojca, który był także
kuśnierzem. Od niego nauczył
się tajników krojenia futer, ich
zszywania i łączenia z innymi
materiałami.
Najlepiej uczyć się
u fachowca

- Nauka pod okiem doświadczo
nego rzemieślnika to najlepszy
sposób wejścia do zawodu. Nie
jest to jednak łatwe, bo dobrych
kuśnierzy jest już niewielu, a ci,
którzy wciąż działają, niechętnie
przyjmują uczniów. Po prostu
często nie mają dla nich pracy wyjaśnia Wroński.
On sam jeszcze parę lat temu
przyjmował uczniów, ale rynek
się zmienił i musiał dostosować
swoją działalność do oczekiwań
klientów.
Złote lata
już nie wrócą

Lata osiemdziesiąte były czasem
futrzarskiego boomu. Naturalne
futra noszono w kraju, a także
często wywożono je za granice Pol
ski na handel. Kuśnierze mieli
wtedy pełne ręce roboty. Produko
wali je masowo. Często zatrud
niali uczniów do wykonywania
prac wykończeniowych.
R....E....K...!.. A
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- Gdy w 1985 roku otworzy
łem w Kobylnicy swój zakład,
na uszycie futra klienci musieli
czekać nawet pół roku - wspomi
na. Później przyszła moda
na sztuczne futra, nazywane eko
logicznymi. Były miękkie, lekkie
i bardzo się podobały kobietom. Polemizowałbym jednak ze stwier
dzeniem, że te futra były i są eko
logiczne, bo to były produkty prze
mysłu chemicznego. Całkowicie
sztuczne, które długo się rozkłada
ją i ciężko się palą. Być może dla
tego, wbrew protestom obrońców
zwierząt, świat mody znowu wra
ca do naturalnych skór i futer - dodaje Wroński.

- Problemem mogą natomiast
być pieniądze, bowiem przy za
kupie maszyn trzeba się liczyć
z wydatkiem rzędu trzydziestu
tysięcy złotych. Do tego na począ
tek trzeba kupić trochę surowca.
To oznacza wydatek kolejnych
dwudziestu tysięcy złotych. Trze
ba jeszcze doliczyć koszty rekla
my, bo bez niej trudno wejść
na rynek. Najważniejsze jednak
jest solidne i zgodne z oczekiwa
niami klienta wykonanie zleco
nych usług, bo tylko wtedy klieńt
do nas wróci i zachęci innych podkreśla pan Zdzisław.
Futrzarstwo
to branża sezonowa

Szczęściem,
wraca moda na naturę

Jednak czas dominacji tanich
sztucznych filter, które zalały Pol
skę, bardzo zmienił sytuację w futrzarstwie. Powstało wówczas
wiele zakładów kuśnierskich, któ
re z tradycją i dorobkiem tego za
wodu nie mają wiele wspólnego.
Jednocześnie w Polsce nastał czas
wolnego rynku, który zlikwido
wał wymóg posiadania rzemieśl
niczych uprawnień przez osoby,
które otwierają nowe zakłady rze
mieślnicze. Na dodatek w ostat
nich latach w modzie popularnej
futra nie są na fali.

Panu Zdzisławowi marzy się zlecenie na uszycie futra na kształt... sukienki.

- To wszystko spowodowało
spory kryzys w branży. Musie
liśmy się przestawić z produk
cji na świadczenie usług. Z jed
nej strony trzeba było wejść
w przeróbki, a z drugiej nasta-

A"

Tanie Kredyty

%

Hipoteczne

na zakup, budowę, remont,
spłatę zobowiązań, dowolny cel

Kredyt
bez opłat
O
O
O
O
O
O

zł
zł
zł
zł
zł
zł

za rozpatrzenie wniosku
opłaty za wcześniejszą spłatę
opłaty za ustanowienie hipoteki
za wycenę nieruchomości
za przewalutowanie
ubezpieczenia od ognia
i innych zdarzeń losowych

LIDER ^

Surowce są drogie

wie artystycznego podejścia, ale
za to daje sporo satysfakcji - po
wiada słupszczanin.
Warsztat nie jest tani

Zdzisław Wroński swój warsz
tat budował w latach osiemdzie
siątych. Niezbędne maszyny ma
już zatem stosunkowo stare, ale
nadal bardzo dobrze mu służą.
Gdyby zainteresowani chcieli te
raz kompletować wyposażenie
zakładu, to raczej nie będą mie
li problemu, bo na branżowych
stronach w internecie można
znaleźć wiele ofert.

Wzrosły także ceny surowców.
Zakup wstępnie obronionego
materiału na futro to wydatek
rzędu dziesięciu tysięcy złotych.
Kuśnierze, jeśli nie mają zamó
wienia od klienta, rzadko decy
dują się na taki wydatek. Zwy
kle zatem pracują na futrach
powierzonych przez klientów.
- Spotykamy się także z inny
mi zamówieniami. Ciekawym
doświadczeniem dla mnie była
obróbka skór strusich z garbar
ni państwa Targowskich z Widzina. Skóry te mają naturalne
intarsje. Trzeba więc je tak
skomponować, aby kurtki z nich
wyglądały naprawdę estetycz
nie. Takie zlecenie wymaga pra-

ZBIGNIEW MARECKI
zbigniew.marecki@glos-pomorza.pl
tel. 059 848 8126

Pan Zdzisław radzi:

(

♦ Najlepiej otwieraj swój zakład we wła
snym lokalu. Wtedy unikniesz wyso
kich kosztów czynszu. Nie musisz
działać w centrum miasta.
♦ Na początek zakład nie musi
być duży. Rozwijaj go w miarę
wzrostu dochodów.
♦ Możesz łączyć usługi z handlem, ale to wymaga dalszych na
kładów i-zamrożenia dużych pieniędzy w towarze.
♦ Spróbuj nawiązać kontakt ze sklepami. Niektórzy handlowcy
mogą być zainteresowani twoimi usługami.
♦ Przygotuj się na to, że długo będziesz musiał pracować wiele
godzin, a dochody nie będą regularne.

Pff bliżej klientów

Stawiają na agencje

TWÓJ
DORADCA
KREDYTOWY

Bank BPH SA wychodzi po
za mury oddziałów, aby
swoje najważniejsze pro
dukty oferować klientom
w miejscach, które odwie
dzają na co dzień.

Słupsk, ul. Bema 9-10, tel. 059/ 840 04 36
Bytów, ul. Drzymały 6/2, tel. 059/ 822 76 52
Wejherowo, ul. 12-go Marca 216, tel. 058/ 672 01 91
Centrala: Lębork, pl. Pokoju 6, tel. 059/ 863 43 68

To drugi bank komercyjny
po PKO BP, który otwiera na Po
morzu Środkowym swoje agen

Zostań naszym agentem!
Współpraca:
GE Money
BankMieszkaniowy

wić się na realizację indywi
dualnych zamówień, bo poja
wiła się grupa zamożniejszych
klientów, którzy szyją futra
z naturalnych skór. One często
są bardzo ciekawe, gdyż wzory
zaczerpnięte przez klientów
z katalogów wymagają żmud
nej i precyzyjnej obróbki. To
pochłania wiele czasu. W re
zultacie takie futra muszą być
drogie. Od dwóch tysięcy zło
tych w górę - zdradza pan
Zdzisław.

Trzeba też pogodzić się z tym, że
w tej branży panuje sezonowość.
Klienci zazwyczaj pamiętają
o kuśnierzu od września do lu
tego. Wtedy nie można nadążyć
z wykonywaniem zleceń. Nato
miast w pozostałe miesiące ro
ku, trzeba sobie znajdować zaję
cie. Pan Zdzisław wtedy
wykonuje prace przygotowaw
cze. Na przykład kroi i zszywa
skórki, dzięki czemu ma mate
riał na futra, za który normalnie
musiałby zapłacić o wiele więcej.
- Wciąż jednak czekam
na zlecenie uszycia bardzo dro
giego futra, które wygląda jak
sukienka. Takie modele wyma
gają benedyktyńskiej cierpliwo
ści, ale efekt jest oszałamiający
- uśmiecha się słupszczanin.

Sprawdź nową ofertę!
f.liderkredyty.plJ
WWW.
840705SLBI-LA

cje. Cztery z nich już działają
w Słupsku, piąta została w grud
niu otwarta w Lęborku. Kolejne
już wkrótce powstaną w Koszali
nie.
Otwarcie tych placówek było
możliwe dzięki nawiązaniu przez
bank współpracy z popularną

siecią punktów Złotówka. W jej
punktach można było dotąd do
konywać opłat comiesięcznych
rachunków za: prąd, gaz, czynsz
czy abonament telewizyjny...
Teraz punkty te są wyraźnie
oznakowane logo Banku BPH.
Najważniejsze jednak jest to, że
rozliczenia są autoryzowane
przez Bank BPH. Dzięki temu
klienci mogą mieć pewność, że
ich rachunki zostają rzeczywi
ście zapłacone.
W agencjach można też sko
rzystać z profesjonalnych „pro
duktów bankowych”. Założenie
konta bankowego Sezam Start,
Sezam czy Sezam Junior, zało

żenie lokaty, odbiór karty kredy
towej czy płatniczej albo wzięcie
szybkiej pożyczki „od ręki” - nie
wymaga już odwiedzin w od
dziale Banku BPH. Dostępne te
raz są w miejscach, które klienci
odwiedzają chociażby z okazji
codziennych zakupów. Co wię
cej, możliwe tam jest także za
ciągnięcie pożyczki hipotecznej
czy samochodowej. Klienci, dla
których korzystanie z bankowo
ści internetowej czy telefonicznej
jest problemem, teraz bez kłopo
tu stan swojego salda sprawdzą,
odwiedzając właśnie agencję.
ZBIGNIEW MARECKI
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Po roku

Debiutanci

Pod koniec 2004 roku przedstawiliśmy Państwu czwórkę
młodych ludzi, uczestników szkolenia ohapowskiego pn. „Two
ja wiedza - twój sukces”: Kamilę Kujawę, Damiana Roszkow
skiego, Mirosława Uśpińskiego i Wojciecha Myśliwca. Pierwsza

Kamila Kujawa
-M

,

dwójka to mieszkańcy regionu słupskiego, druga dwójka
mieszka w regionie koszalińskim. Kiedy ich spotkaliśmy po raz
pierwszy, wierzyli w dobrą przyszłość, mieli pełno marzeń. Mi
mo tremy związanej ze startem w dorosłe, zawodowe życie,

Wojciech Myśliwiec

lęborczanka

z Koszalina

Dwudziestolatka na utrzymaniu ro
dziny. Kiedy rozmawialiśmy z nią
po raz ostatni, miała zamiar za
trudnić się na sezon w jed
nym z ośrodków wypoczynko
wych w Łebie. Ten plan
akurat się powiódł. Kamila
latem pracowała w Łebie,
ale sezon się skończył i trze
ba było się rozejrzeć za no
wym zajęciem.
Lęborczanka z zawodu jest
[sprzedawcą. Zdała egzamin
'czeladniczy, ale nie miała pra-

Ma 19 lat, do Ochotniczego
Hufca Pracy (OHP) należał
przez 3 lata. Tam zachęcono
go, by skończył gimnazjum,
które przerwał, bo nie chciało
mu się uczyć. Zrobił to dwa
ta temu w Centrum
Kształcenia Ustawicz
nego (CKU) w Koszali
nie. I od razu podjął
naukę w zawodówce
wieczorowej w CKU.
Uczył się monterstwa
instalacji i urządzeń
sanitarnych. Podczas
ubiegłorocznego spe
cjalnego kursu w huf
cu został przyuczony
do zawodu spawacza.
Prowadzący na kursie
zajęcia psychologowie
sprawili, że Wojtek
uwierzył w siebie
i w to, że znajdzie pra
cę. Dotąd uważał, że
nie ma to szans, skoro
pracy nie ma nawet dla
dobrze wykształconych.
Po kursie nasz „debiu
tant” zaczął więc rozsyłać
podania ze swoją ofertą
do wielu firm. I w kwietniu
ku swojemu wielkiemu za
dowoleniu i zdziwieniu zo
stał przyjęty do firmy
Enko w Koszalinie
na staż jako spawacz. Pod koniec ze
szłego roku podpisał z tą właśnie
firmą umowę o pracę na kolej
ne... 10 lat.
- Jestem bardzo zadowolony - mówi z dumą.
Cieszy się tym bardziej, że będzie zarabiał bardzo do
brze - jak mówi. - Dwa razy tyle, co na stażu - precy
zuje.
Na razie plany Wojtka to tylko dobra praca. Zresztą
właśnie dla niej rzucił szkołę. Przerwał naukę w zawo
dówce w CKU, bo lekcje kolidowały z godzinami pra
cy. - Ale jak już się urządzę w pracy, to zacznę naukę
w jakiejś prywatnej szkole w Koszalinie. Ale już nie
będę się uczył montażu instalacji sanitarnych, chce
być technikiem elektrykiem. Bo dla ludzi z tym zawo
dem jest praca - zapowiada.

l

łcy i prawa do zasiłku. UtrzymuIje ją rodzina. W ramach opisy[wanego przez nas programu
„Twoja wiedza-twój sukces” po
stanowiła skorzystać z możliwo
ści zdobycia jeszcze jednego
zawodu. Chciała zostać stylist
yką paznokci. - Lubię kontakt
Iz ludźmi oraz spokojne, ale wy
magające uwagi i dokładności
i zajęcie. Kurs był bardzo udany.
I Czuję się przygotowana do pracy
z klientami - mówiła nam zaraz
I po zakończeniu szkolenia.
' Problem w tym, że okazało się,
: w Lęborku nie ma pracy dla
stylistek paznokci. Dlatego Kamila postanowiła znowu
szukać szczęścia w zawodzie sprzedawcy.
Czy się udało? Nie wiemy, bo mimo usilnych prób nie
udało się nam obecnie skontaktować z Kamilą. Od jej
znajomych wiemy tylko, że niedawno szukała pracy
na stałe.

Mirosław Uśpiński
z Dzikowa koło Polanowa
Ma 21 lat. Trzy lata temu
skończył zawodówkę i zdo
był zawód betoniarza zbroja
rza. Podczas kursu w hufcu
nauczył się ślusarstwa,
podszkolił angielski
i przypomniał sobie
obsługę komputera.
Po kursie długo szu
kał pracy, ale firmy
nie odpowiadały
na jego oferty.
Zaproszono go
na kilka rozmów
kwalifikacyjnych, ale
pracy dla niego nie było.
- Kłopot w tym, że
mieszkam poza Koszali
nem i musiałbym dojeż
dżać do pracy. Ostatni
autobus z Koszalina wy
jeżdża do mojej wsi
przed godziną szesna
stą. Potem nie mam jak
dostać się do domu. Nie
stać mnie na razie na wy
najem pokoju, a praco
dawcom nie podoba się,
że przez dojazdy jestem
ograniczony czasowo. Chcą
żebym był dyspozycyjny opowiada chłopak.
Dlatego Mirek zdecydo
wał się uczyć jak dłu
go się da. Jest
uczniem drugiej klasy li
ceum ogólnokształcącego w Cen
trum Kształcenia Ustawicznego
w Koszalinie. I na razie nie planuje
szukać pracy na stałe w żadnym ze swych zawodów.
Woli dorywcze zajęcia, które nie kolidują z lekcjami
i pozwalają mu zgromadzić trochę gotówki.
- Pracowałem w lipcu i w sierpniu nad morzem,
w Mielnie. Na przykład sprzątałem i sprzedawałem
gazety. Zarobiłem dobrze. Mam odłożone dwa tysiące
na wyjazd za granicę do pracy na przyszłoroczne wa
kacje. Bo tym razem chciałbym pozarabiać poza kra
jem. I dostać lepsze pieniądze - opowiada.

Damian Roszkowski
słupszczanin
Kiedy w kwietniu rozmawiali- ^ nu.
śmy z Damianem, właśnie zatrudnił się w Pomorskiej Fa
bryce Okien M&S w Słupsku
jako monter okuć
do drewnianych okien.
Do dzisiaj pracuje
na tym stanowisku.
Przypomnijmy: Da
mian ma 22 lata.
Jest kawalerem.
Z wykształcenia
stolarz, ale w za
wodzie nie mógł
znaleźć pracy
z powodu głuchoty
na jedno ucho. Pra
codawcy obawiali
się, że w hałasie choro
ba się pogłębi, a Damian
całkowicie straci słuch.
Dlatego latem ubiegłego
roku zdecydował się
na udział w programie
OHP „Twoja wiedza-twój
sukces”, podczas które
go ukończył kurs przygo
towujący do zawodu
kelnera i barmana.
Zdobył wiedzę teo
retyczną oraz prak
tycznie uczył się zawodu w restauracjach

wierzyli, że uda im się znaleźć dobrą pracę. Umówiliśmy się
z nimi, że będziemy im towarzyszyć w debiucie na rynku pra
cy.
Dziś wracamy do nich po ponad roku.

„Staromiejska” i „Metro”. Jednocześnie nauczył się
obsługiwać kasę fiskalną, wystawiać rachunki, obsłu
giwać klienta i poznał podstawy języka angielskiego,
ale lepiej mówi po niemiecku, bo z tym językiem miał
więcej kontaktu.
Niestety, Damian nie znalazł pracodawcy, który
chciałby go zatrudnić na stałe w roli barmana. Propo
zycje sezonowe go nie interesowały. Dlatego zdecydo
wał się wrócić do pracy w zawodzie stolarza.
- Płaca na moim stanowisku nie jest wygórowana,
ale nie narzekam. W przyszłości przydałaby się jed

nak podwyżka, bo chciałbym założyć rodzinę, a wtedy
wydatki są wyższe - mówi Damian.
Na razie zdradził nam tylko, że w kwietniu chciałby
się ożenić ze swoją dziewczyną. Ma nadzieję, że nic
tych planów nie zmieni. Nadal także od czasu do cza
su myśli o swoim marzeniu, czyli o kupnie domu z du
żym placem, na którym postawi dobudówkę i urządzi
w niej salę do wynajmu na przyjęcia i wesela. Na razie jednak nie mam na to pieniędzy - przyzna
je. Dlatego od czasu do czasu marzy o wygranej w to
tolotka.

TEKSTY: ZBIGNIEW MARECKI I DOROTA RUSZCZYŃSKA
FOT. SŁAWOMIR ŻABiCKI, RADEK K0LEŚNIK
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Wójt Gminy Słupsk ogłasza, ie w dniu 10 lutego 2006 roku przeprowadzone zostaną przetargi
I rokowania na sprzedaż nieruchomości oraz na wydzierżawienie nieruchomości:
I. O godz. 8.30 - sprzedaż działki przeznaczonej na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego nr 73/2 w
Płaszewku o powierzchni 1001 m kw., zapisanej w księdze wieczystej nr 4374. Cena wywoławcza 9.530,00 złotych,
II. O godz. 9.00 - sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o pow. od 776 m
kw. do 1.274 m kw., położonych w Siemlanlcach, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1 S/00076786/5. Ceny
wywoławcze działek od 16.464,00 złotych do 27.030,00 złotych.
Ul. O godz. 10.00 - wydzierżawienie części działki nr 167/2 o pow. 16,5 ha w Krępie, zapisanej w księdze wieczystej
nr 69373.
IV. O godz. 10.00- sprzedaż działki we Włynkówku nr 194/21 o pow. 0,1671 ha w cenie wywoławczej 18.340,*
złotych. Księga wieczysta nr 7144.
V. O godz. 11.00 - sprzedaż działki we Włynkówku nr 199/12 o pow. 0,1327 ha w cenie wywoławczej 12.540,złotych. Księga wieczysta nr 7144.
VI. O godz. 11.30 - sprzedaż działki nr 199/10 o powierzchni 707 m kw. w cenie wywoławczej 13.101,00 złotych,
przeznaczonej na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Jezierzycach, zapisanej w księdze wieczystej
nr 42617,
VII. O godz. 12.00 - sprzedaż działki nr 193/16 o powierzchni 946 m kw. położonej w Krępie, przeznaczonej na cele
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, zapisanej w księdze wieczystej nr 41912,Cena wywoławcza działki
wynosi 19,866,00 złotych.
Na działkę opracowana jest decyzja o warunkach zabudowy, z którą można zapoznać się przed przetargiem.
VIII. O godz. 12.30 - sprzedaż działki nr 508/3 o powierzchni 176 m kw, w Siemlanlcach, zapisanej w księdze
wieczystej nr 28785.
IX. O godz. 13.00 * II rokowania po przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż zabudowanej
nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 338/57 o pow. 0,6923 ha położonej w Siemlanlcach, zapisanej w księdze
wieczystej Nr SL1S/ 00076786/5.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o pow. użytkowej 753 m kw., jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym.
Jest to obiekt obsypany zwałami ziemi o konstrukcji monolitycznej. Obiekt pełnił funkcję schronu i magazynu. Wpłata
zaliczki w kwocie 17.960,00 złotych tylko przelewem do dnia 3 lutego 2006 roku. Wartość działki wyceniona przez
Biegłego wynosi 179.600,00 złotych w tym wartość gruntu 103.875,00 złotych, wartość budynku 75.725,00 złotych,
Nabycie nieruchomości zwolnione z opłat podatku VAT.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Siemlanlce-schron",
Zgłoszenie przygotowane w formie wymaganej rozporządzeniem
należy składać w Urzędzie Gminy Słupsk w Biurze Obsługi Interesanta w terminie do dnia 3 lutego 2006 roku.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Słupsk.
Komisji przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości,
IX. O godz. 13.30 - działki rolnej nr 115/11 o pow, 4,7272 ha położonej w Głobinie (obręb Płaszewko) zapisanej w
księdze wieczystej nr 45628, Cena wywoławcza działki 28,370,00 złotych.Nabycie działki jest zwolnione z opłat podatku
VAT, Nabywca pokrywa koszty wskazania granic działki.
Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu działki,
X. O godz. 13.50 - sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę rezydencjonalną, położonych we Włynkówku,
zapisanych w księdze wieczystej nr 56060. Działki oznaczone nr:
•
120- 0,8564 ha w cenie wywoławczej 116,607,00 zł. w tym wartość drzewostanu 3,857,-zł,
•
121- 0,8100 ha w cenie wywoławczej 110,118,00 zł, w tym wartość drzewostanu 3,680,-zł,
XI. O godz. 14.10 - sprzedaż w przetargu ustnym ograniczonym lokalu w Bierkowie nr 63/3 o powierzchni
użytkowej 11,88 m kw,, zapisanego w księdze wieczystej nr 63598,
XII. O godz. 14.30 - sprzedaż dwóch działek przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego, położonych
w Gałęzfnowie, zapisanych w księdze wieczystej nr 35567, Działki nr 91/14 o powierzchni 927 m kw, w cenie
wywoławczej 8,800 złotych i działki nr 91/15 o powierzchni 948 m kw. w cenie wywoławczej 9,000,00 złotych.
Wyże) wymienione nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży na własność, w przetargach. Ceny wywoławcze nie
zawierają podatku VAT,
Obowiązuje 22% podatku VAT liczonego od ceny nabycia nieruchomości (z wyjątkiem działki nr 115/11 w Płaszewku,
nr 338/57 w Siemlanlcach zabudowanej budynkiem schronu i magazynu),
Warunkiem przystąpienia do przetargów Jest wpłacenie gotówką wadium, w przypadku rokowań wpłata zaliczki i złożenie
zgłoszenia.
Wadium lub zaliczkę wpłacamy podając numer działki, Jeżeli chcemy brać udział w przetargu na kilka działek,
należy wpłacić wadium na każdą z nich. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do dnia 3 lutego 2006 roku
odpowiednio przelewem na konto Gminy Słupsk; Bank Pekao 8.A. I Oddział Słupek Nr
38124037701111000040682624, lub w kasie Urzędu Gminy do godz, 13,00 .Wysokość wadium lub zaliczki wynosi
10 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu w każdym przypadku do pełnych dziesiątek złotych,
Wysokość postąpleń 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych w górę,
Przetargi przeprowadzone będą w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku przy ul. Sportowej Nr 34,
Wadium lub zaliczka wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym osobom wadium lub zaliczkę zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 doi od
dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia prżetargu lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym,
Nabywcy oprócz ceny nabycia działki i podatku VAT płacą koszty opłat notarialnych I sądowych.
Jednocześnie informujemy, że na tablicy ogłoszeń wywieszono wykazy nieruchomości przsznMezonych do sprzedaży
w Płaszewku nr 115/161115/181 w Krępie nr 350/6),
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk ul, Sportowa nr 34 pok, nr 4 lub pod nr
telefonu 8428460 lub 8428469 wew, 53,____________
-_____________________________________________
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► referent ds. marketingu (znajo
mość j. niemieckiego)
► animator kultury
► kierownik produkcji (branża
stoczniowa)
► spawacz - branża stoczniowa
► pomoc kuchenna
► laborant w magazynach zbożo
wych
► specjalista ds. handlowych
► blacharz samochodowy (ARKO)

BIAŁOGARD
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Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Świdwińska 21a,
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Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Gdańska 35, tel. 059

tel. 094 3113116
► osoba do pracy na stanowisku
barmanki
► mechanik samochodów ciężaro
wych
► elektryk samochodowy
► kierowca z prawem jazdy kat.
C+E, (5 lat stażu; praca w ruchu
międzynarodowym)
► sprzedawca-magazynier (sprze
daż płytek ceramicznych i mate
riałów wykończeniowych)
► kelnerka (mile widziana znajo
mość j. niemieckiego lub angiel
skiego
► recepcjonistka
(ARKO)

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

kelner
pomoc kuchenna
sprzedawca
spawacz
stolarz
kierowca (prawo jazdy kat. C, E)
rzeźnik
fryzjer
kierowca autobusu
malarz-lakiernik
palacz
(TEB)
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DRAWSKO
POMORSKIE
Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Starogrodzka 9, tel.

BYTÓW
Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Wojska Polskiego 6,
tel. 059 822 22 27
► księgowa (wykształcenie wyższe
ekonomiczne)
► informatyk-sprzedawca-serwisant (wykształcenie średnie lub
wyższe informatyczne, obsługa
i konfiguracja systemów opera
cyjnych rodziny MS Windows
oraz Linux)
► kasjerka (obsługa kasy fiskalnej)
► stolarz (obróbka luster)
► robotnik leśny (mile widziane
uprawnienia na pilarkę, prawo
jazdy na traktor)
► tokarz
► frezer
► operator maszyn budowlanych
(koparko-ładowarki, ładowarki,
koparki)
► operator spycharki
► elektryk (praktyka w zawodzie)
► operator koparko-ładowarki
► spawacz
(TEB)

094363 25 19:

►

► nauczyciele: matematyki, infor
matyki, biologii, j. angielskiego
(wykształcenie wyższe, doświad
czenie zawodowe; praca w Cza
plinku)
► pielęgniarka ogólna
► terapeuta zajęciowy
► technik drogowy
► technik instalacji wodnokanali
zacyjnych
► mechanik-spawacz-ślusarz (moż
liwość uzyskania uprawnień ob
sługi sprzętu ciężkiego)
► tokarz frezer
► technik mechanik samochodo
wy (4 lata stażu)
► sprzedawca (telefony komórko
we, montaż anten satelitarnych;
osoba z okolic Drawska Pomor
skiego)
► opiekun osoby starszej (staży
sta, wykształcenie średnie)
► osoby chętne do odbycia służby
kandydackiej w policji
► krawcowa (szycie na miarę)
► krawcowa (doświadczenie zawo
dowe; możliwość zatrudnienia
na staż lub przyuczenie do za
wodu, osoba z okolic Drawska
Pomorskiego)
► szwaczka do pracy na stebnówce (osoby z okolic Drawska Po
morskiego)
► instruktor jazdy konnej (ARKO)

►

CZŁUCHÓW

§1;

Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Jerzego z Dąbrowy 1 a,

- Ir - i \

tel. 059 834 34 43
► technik farmaceuta (wykształce
nie wyższe lub średnie)
► handlowiec (obsługa programu
Subiekt 4, prawo jazdy kat. B)
► informatyk (znajomość progra
mów graficznych)
► księgowa (znajomość pełnej
księgowości)
► inżynier budownictwa
► nauczyciele: informatyki, mate
matyki, chemii
► sekretarka
► nauczyciel j. niemieckiego (pra
ca w Kamieniu Krajeńskim)

► lektor języka angielskiego (na
uczanie cudzoziemców języka
polskiego)
► handlowiec (wykształcenie śred
nie, doświadczenie w branży
elektrycznej i sanitarnej, prawo
jazdy kat. B)
► doradca ubezpieczeniowy (licen
cja PUNU)
► montażysta rowerów (zdolności
manualne)
► pracownik magazynowy (mile wi
dziane uprawnienia na wózki wi
dłowe)

'mSBmk
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KOSZALIN
Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Racławicka 13
Staże dla bezrobotnych

►
►
►

Pozostałe oferty
pokój 10 (tel. 094 342 8413)
tokarz (doświadczenie zawodo
we)
operator obrabiarek sterowa
nych numerycznie
blacharz samochodowy (do
świadczenie zawodowe)
spawacz gazowy (przepalanie
konstrukcji stalowych)
tleniarz-konserwator (wykształ
cenie średnie techniczne,
uprawnienia do obsługi urzą
dzeń ciśnieniowych)

CENTRUM INFORMACJI
I PLANOWANIA KARIERY
ZAWODOWO
Koszalin, ul. Słowiańska
15 a, tel. 09434625 37
Praca w Koszalinie
► inż. mechanik-logistyk
► inżynier chłodnictwa i klimatyza
cji
► przedstawiciel handlowy branży
spożywczej

pokój 12 (tel.094342 8416)
► nauczyciel informatyki (wykształ
cenie wyższe, uprawnienia pe
dagogiczne, opieka nad szkolną
pracownią komputerową)
► kierownik galwanizerni (wy
kształcenie wyższe chemiczne,
doświadczenie zawodowe)
► konsultant handlowy (wykształ
cenie średnie ekonomiczne,
ekonomiczno-techniczne, do
świadczenie handlowe w branży
technicznej, praktyczna znajo
mość j. angielskiego lub nie
mieckiego)

prawo jazdy kat. B; oferta pracy)

sze)

► księgowa (wykształcenie wyższe
ekonomiczne)

► pielęgniarki
► hydraulik

ri 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 konstrukcji ciężkich
► mistrz budowy (brygadzista) konstrukcji metalowych i stalowych
► kierowników oddziałów i koordynatorów budowlanych

w budowie linii piecowej huty aluminium, szkła, stali lub doświad
czenie przy budowie szybów kopalnianych)
► operatorzy zagęszczarki wibracyjnej (doświadczenie w obsłudze
ręcznych zagęszczarek mas i zapraw, pracodawca zapewnia wyży
wienie i zakwaterowanie)
► oficer mechanik
► inżynier technik napraw utrzymania ruchu (wykształcenie kierunko

► magazynier (wykształcenie śred

we: elektromechanik lub mechanik)
► monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

► pomoc kuchenna
Praca dla niepełnosprawnych

►
►
►
►

pokój 12 (tel. 094 342 84 16)
specjalista ds. marketingu
ustawiacz maszyn - mechanik
sprzątaczka
szwaczka (szycie odzieży
ochronnej i roboczej)

technik żywienia - dietetyk
kucharz
kelner-barman
pielęgniarka
rehabiiitant-masażysta
terapeuta zajęciowy
koniuszy
ogrodnik
►
pracownik administracyjno-księgowy

LITWA
NIEMCY
► weterynarza (wyższe kierunkowe,, ba
bardzo dobra znajomość j. nie►posadzkarz

mieckiego)

►
►
►
►

mechanik samochodowy
mechanik silnikowy
hydraulik
blacharz

► lekarz radiolog

SŁOWENIA

► kotlarze (minimum 5 lat stażu w zawodzie, mile widziana umiejęt
ność spawania i interpretacji planów)

► referent (wykształcenie wyższe)

nie)

►
►
►
►
►
►
►
►

► mechanik samochodów ciężaro
wych
► stolarz meblowy
► operator maszyn sterowanych
numerycznie
► fryzjer damsko-męski
► cukiernik lub piekarz
► dyrektor produkcji (wykształce
nie wyższe kierunkowe, biegła
znajomość j. angielskiego)
► specjalista ds. sprzedaży i mar
ketingu (wykształcenie wyższe
kierunkowe, znajomość j. angiel
skiego w mowie i w piśmie)
► szwaczka (doświadczenie w szy
ciu odzieży ciężkiej)
► szef działu zaopatrzenia (znajo
mość j. angielskiego, obsługa
komputera, doświadczenie
na podobnym stanowisku)
► lakiernik samochodowy
► kadrowa (znajomość przepisów
kadrowo-płacowych)
► logistyk (doświadczenie w zawo
dzie, znajomość zagadnień
transportowych)

_► opiekunka
, ......
NORWEGIA
do dzieci

► kucharze

► murarze biaf mi!jra^^p!^o\^przemysłowych (doświadczenie

► handlowiec (wykształcenie wyż

► pokojowa

► pomoce kuchenne

► pracownik biurowy (wykształce

prawnicze lub ekonomiczne,

Praca poza Koszalinem
► główny technolog branży odzie
żowej
► specjalista ds. współpracy z za
granicą (znajomość j. angielskie
go lub niemieckiego)
► szef produkcji branży odzieżowe,
► recepcjonista

862 37 44
► mechanik-elektryk samochodo
wy (obsługa komputera, wy
kształcenie średnie)
► ślusarze (staż w zawodzie, umie
jętność czytania rysunku tech
nicznego)
► stolarz (obsługa maszyn stolar
skich, mile widziane doświad
czenie przy produkcji okien)

FRANCJA

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

pokój 11 (tel. 094342 84 50)

nie wyższe administracyjne,

► kierownik ds. serwisu posprzedażowego (znajomość j. angiel
skiego)
► specjalista ds. kontroli i inwen
taryzacji
► pracownik do obsługi klientów
marketu (uczeń/student)
► ślusarz-spawacz
► technolog-konstruktor
► osoba sprzątająca (orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności)
► pracownik ochrony osób i mie
nia
► chemik (kierownik galwanizerni)
► pielęgniarka (orzeczenie o stop
niu niepełnosprawności)
► pracownik firmy pogrzebowej
► elektromechanik samochodowy
► stolarz meblowy
► mechanik maszyn-ustawiacz
(orzeczenie o stopniu niepełno
sprawności)
► spawacz w osłonie argonu
► monter zbiorników
► elektryk
► konserwator
► ekspedient pocztowy

►
►
►
►

fryzjer damskiego
fryzjer męskiego
kierowcy koparki
monter kabli (doświadczenie w przeciąganiu kabli za pomocą zmo

► lekarze: lekarz ogolny, 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
dentyści (wykształcenie kierunlewe oraz praLykä dentys
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)

OFERTY PRACY
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www.glos-pomofza.pl

► agent handlowy (mile widziane
doświadczenie w sprzedaży bez
pośredniej)

► tokarz-ślusarz
► pracownik ochrony (mile widziana licencja I lub II stopnia, praca
dla studentów studiów zaocz
nych, uczniów szkół wieczorowych oraz rencistów)
► technolog odzieży, konstruktor
odzieży (wykształcenie średnie
lub wyższe, doświadczenie w zawodzie mile widziana znajomość
j. angielskiego)
► pracownik przetwórstwa ryb
(uprawnienia na obsługę wózka
widłowego)
► przedstawiciel handlowy
► frezer-tokarz
► stolarz meblowy (mile widziane
prawo jazdy kat. B)
► kucharz
► doradca ds. rachunków i operacji płatniczych (wykształcenie
minimum średnie ekonomiczne,
ukończony kurs kasjera złotowo-walutowego)
► sprzedawca (obsługa kasy fiskalnej)
► samodzielny serwisant AGD
► ślusarz
► kierowca (prawo jazdy kat. B, C,

j
j
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► przedstawiciel handlowy (prawo
jazdy kat. B, obsługa kompute
ra; branża rolnicza)
► zbrojarz betoniarz, cieśla, spa
wacz, monter instalacji wodno
kanalizacyjnej
► inżynier budowy (wykształcenie
wyższe: budownictwo lub inży
nieria sanitarna)

i.
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SZUKAM PRACY

26 lat (mężczyzna), wykształcenie wyższe,
komunikatywna znajomość angielskiego,
bdb znajomość aplikacji biurowej (praca
zkomputerem) podejmie pracę w kancelarii
(sekretarz, doradca klienta). 0-508-839-937. i
—----------------------------

10937/L i

DOŚWIADCZONA opiekunka do dzieci.
Kobylnica, 059/842-96-98.

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

10937/y

i

DOŚWIADCZONY kierowca z długoletnim

03669/FW ;

00122/1 i

00122/M |

GLAZURNIK-ŁAZIENKI-REMONTY-HYDRAULIKA. 059-86-26-589._______
^
INFORMATYK, serwisant, sprzedawca
sprzętu komputerowego z wieloletnią prak
tyką poszukuje pracy. 0-504429-410. ^

POMOC w usuwaniu zaległości w nauce
w zakresie szkoły podstawowej, gimna
zjum, średniej (przedmioty ścisłej, polski)

ul. Leszczyńskiego 8,

00122/K i

stronnej)
: ► osoby do obsługi: szlifierki, fre
zarki, wiertarki
; ► instalator instalacji elektrycz
nych (wykształcenie zawodowe
elektryczne)
I ► pracownik fizyczny do produkcji
drzewnej (orzeczenie o niepełno
sprawności w stopniu umiarkowanym)

SZUKAM PRACY
WYKONAM remont mieszkania, glazura,
gładzie, regipsy, hydraulika, malowanie.
0-608-732-118.

PANELE PCV, zabudowa balkonów, regipsy, j
gładzie, malowanie -inne konserwator,

0-59/844-37-08
03669/fU

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

i

1

Pilnie CV: biuro@imperial.org.pl
------------------------------------------------- —------------

w połączeniu z drewnem.
0-608-626-016.

DYSPOZYCYJNĄ pomoc domową,

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

PRZEDSTAWICIEL handlowy - sprzedaw

ZAOPIEKUJĘ się dziećmi lub osobą
starszą. 0-696-686-143

ca, prawo jazdy kat. B, praktyka w handlu
poszukuje pracy. 0-504429-410.

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

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

ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą,

00122/B

posprzątam, upiorę, zrobię zakupy.
Słupsk 0-608-766-259

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

posprzątam, upiorę, zrobię zakupy.
Słupsk 0-660-456-522

00122/C

00122/D

-------- —---------•-------------------------------------- ■----

00122/H

00122/N

___

00122/E

ul. Kołobrzeska 3,
tel. 094365 40 40
► sprzedawca (wykształcenie śred
nie, obsługa komputera, mile wi
dziana znajomość j. angielskie
go lub niemieckiego)
► stolarz (wykształcenie zawodo
we, 3 lata stażu, osoba długo
trwale bezrobotna)
► pracownik biurowy (wykształce
nie średnie)
► inżynier budownictwa (wykształ
cenie wyższe, uprawnienia bu
dowlane, przynależność do Izby
Inżynierów Budownictwa)
► handlowiec (wykształcenie śred
nie, prawo jazdy kat. B, mile wi
dziana znajomość j. angielskie
go)
► kierowca (prawo jazdy kat. D)
► sprzedawca (wykształcenie śred
nie, rok stażu pracy, obsługa
komputera)
► fakturzystka (wykształcenie
średnie, obsługa komputera)
► operator wózka widłowego (wy
kształcenie zawodowe)
► operator maszyn stolarskich (wy
kształcenie zawodowe)
► ochraniarz (licencja I lub II stop
nia oraz prawo jazdy kat. B)
► kucharz (wykształcenie zawodo
we, 2 lata stażu, aktualna ksią
żeczka zdrowia)
► ślusarz-mechanik (wykształce
nie zawodowe)
► pilarz (wymagane uprawnienia)
► kierowca (wykształcenie zawo
dowe, minimum 5 lat stażu, pra
wo jazdy kat. C)

► nauczyciel przedszkola
► księgowa
► handlowiec (specjalista ds. za
kupu złomu stalowego)
► technik mechanik (obsługa pras
krawędziowych, znajomość ry
sunku technicznego)
► kasjer-sprzedawca (orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności)
► osoba do prowadzenia domu
(ARKO)

USTKA

Filia PUP, ul. Kościuszki 2
a, tel. 059 814 46 48
► elektryk-konserwator
► barmanka
► kierownik łodzi rybackiej lub
starszy rybak
► cukiernik
► piekarz
► sprzedawcy
► szyper
► hydraulik
► kelnerki
► pomoce kuchenne
► kucharz
► obserwator meteorologiczny (wy
kształcenie wyższe geograficzno-przyrodnicze, ochrona środo
wiska, oceanografia)
► inżynier lub technik budowlany
► mechanik na łódź rybacką (zna
jomość obsługi silnika typu Sca
nia)
► pracownicy do przetwórni ryb

(TEB)

2DSÜI

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

00241/A

LUBISZ wyzwania, jesteś kreatywny,

NIGHT Club zatrudni barmanki,
kelnerki, tancerki, hostessy.
Zakwaterowanie. 0-504-172480.
-----------------------------------------------------------------

Kobylnica, 0-698-266-999
----------------------------------------------------- ------------

otwarty i masz min. średnie wykształce
nie, zadzwoń 0-604-580-759. Sam zdecy
dujesz czy chcesz mieć wpływ na swoje
wynagrodzenie i czas pracy.
00087/A

paliw w Słupsku. 0-59/841-32-59,
0-601-5644-02 (godz. 9 - 14).
-----------------------------------------------------------------

z praktyką. 059/846-22-80,

wynagrodzenie. 0-602-622-678

0-502-063-821.
00086/8

00028/B

STOLARZA meblowego

059/846-22-80, 0-502-063-821.

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

OOlltyA

SPRZEDAWCZYNIĘ na stację

MASZ doświadczenie w sprzedaży ubez
pieczeń grupowych? Gwarantujemy stałe
00084/B

00063/A

OPIEKUNKĘ. Chłopiec 9 lat z ADHD.

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

00084/A

03669/FV

Zamieść bezpłatne ogłoszenie drobne we wtorkowym dodatku „Praca’
w rubryce „Szukam pracy”
J(dotyczy tylko osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).

Kupon na jednorazowe bezpłatne ogłoszenie drobne.
03669/FT

T Tutaj proszę wpisać treść ogłoszenia drukowanymi literami maksymalnie do 20 słów.

10937/0

ZŁOTA rączka pomoże w domu
i ogrodzie (np. przycięcie drzew).
Słupsk, 0-889-766-511.

00122/1
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
wtorek należy dostarczać
do czwartku.

ABSOLWENTÓW szkoły
; turystyczno-hotelarskiej,
i Kontakt wyłącznie osobisty

Dane zlecającego

(do wiadomości redakcji)

i - Biuro Turystyczne
I HERKULES-EXPRESS

USŁUGI budowlane, remontowe,
elektryczne - Słupsk i okolice.
0-606-21-54-02.
—-------------------------------------------------------------

ŚWIDWIN
Powiatowy Urząd Pracy,

SZUKASZ PRACY?

STUDENTKA V roku filologii rosyjskiej po
dejmie pracę w szkole podstawowej, gim

____

Pracy dla niepełnosprawnych
► sprzedawca (wykształcenie za
wodowe)
► kasjer-sprzedawca (wykształce
nie zawodowe lub średnie) (R)

zakwaterowanie, wyżywienie.
-------------------- ---------------------------- !—'1- ----------

ZDUN-KOMINKI-OBUDOWY
wkładów-kominkowy system

~~------- ------------------

skiego. 0-605-825-751.

► sprzedawca (wykształcenie śred
nie, 3 lata stażu, obsługa kom
putera, aktualna książeczka
zdrowia)
► monter mebli (wykształcenie za
wodowe lub średnie, prawo jaz
dy kat. B)

03669/R)

00122/G

nazjum lub liceum, także w szkole języ
ków obcych lub prywatnie nauczy rosyj

na książeczka zdrowia, osoba
do 25 lat)

------------------------------------------- ------------- <--------

ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą,

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

00243/A

komunikatywnych z min. średnim

od godz. 6-19-stej

PRZEDSTAWICIEL handlowy branży spo
żywczej lub przemysłowej (kat. B) - do
świadczenie gwarantowane, poszukuje
pracy. 0-504429-410.

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

10937/f j

Rekrutacja, Koszalin-18.12.2006

rozliczenie z US, ZUS, obsługa płatnik, of
fice inne programy księgowe, umowa zle
cenie. 0-888-298-858.
10937/K

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

KORPORACJA Międzynarodowa nawiąże
współpracę z osobami prowadzącymi
działalność gospodarczą, gwarancja
dodatkowego bardzo dobrego dochodu.
0503-371-434.

kwalifikuje brytyjski pracodawca

wykształceniem. 0-602-225-298

nie, 0-696-594-175.

i

ANGLIA! Pracowników hurtowni

i skrzydłowe, schody kręte

03669/ffi

opieka nad starszymi osobami i sprząta

059-86-26-589.i

10937/1

nie zawodowe, 3 lata stażu)

DAM PRACE

PROWADZENIE księgowości (KPiR), kadry,

cy. 0-608-732-118.

03669/FS !

ca nowoczesnego
► kierowca-magazynier (uprawnie
nia na wózki widłowe, prawo jaz
dy kat. B, zaświadczenie o nie
karalności)
► technolog obuwia

ambitnych, dyspozycyjnych,

“------------- ------------------------------ ------ --------------

MŁODA wykształcenie średnie, obsługa
komputera prawo jazdy kat. B 0-605-748136, 0-59/845-32-54

went na staż)
► obuwnik montażysta
► instruktor fitnes-choreograf tań

DODATKOWA praca dla osób

SPRZĄTANIE mieszkań, klatek schodo
wych, biur, magazynów, gabinetów, także

10937/H |

10937/G

nienia, staż w zawodzie)
► inżynier budowlany (tylko absol

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

skiego i rezydencją hiszpańską oraz zna
jomością rynku hiszpańskiego szuka pra-

ocieplenia działki, Słupsk

► spawacz (umiejętność spawania
na szczelność)
► ślusarz (zawodowe mechanicz
ne, praktyka w zawodzie)
► ślusarz-mechanik (prawo jazdy
kat. B)
► inżynier mechanik (specjalność:
budowa maszyn)
► barmanka
► kucharz
► ślusarz narzędziowy-tokarz
► elektromechanik
► technik fizjoterapeuta
► pracownik magazynowy (upraw
nienia na wózek widłowy)
► pracownik terenów zieleni (ob
sługa piły spalinowej, prawo jaz
dy kat. B)
► koordynator ds. sprzedaży
na obszar Trójmiasta
► konsultanci ds. sprzedaży
► operator wprowadzania danych
w miejscu zamieszkania (własny
komputer, dostęp do internetu,
tylko z pierwszą grupą inwalidz
ką)
► montażysta paneli i drzwi
► instruktor jazdy konnej (upraw

(94) 343-27-21, www.imperial.org.pl

ogrzewania powietrzem.
059-86-26-589.

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

wodowe, 2 lata stażu)
► ślusarz-mechanik (wykształce

WYKONAM stany surowe, wykończenia,
regipsy, gładzie, malowanie, solidnie,
tanio. Słupsk, 0-605-429-099.

RENCISTA z grupą inwalidzką podejmie
pracę. 0-59/84-01-301.

pienia poddaszy,, elewacje.

tel. 094 37 28 888
► sprzedawca (wykształcenie za

i ► pilarze (obsługa strugarki cztero

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

MURARZ-TYNKARZ-BUDOWA-REMONTY,
szpachlowanie, sufity podwieszane, docie-

ul. Koszalińska 91,

i nu
/■■■/O /Z//-'/
:>7:;

tel. 059 845 75 09

nicznego z dobrą znajomością j. hiszpań

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

»li

Powiatowy Urząd Pracy,

[

(TEB)

SZCZECINEK

WYKONUJĘ stylizowane ogrodzenia,
balustrady, bramy przesuwne

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

MĘŻCZYZNA po studium handlu zagra

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

kat. B)

Powiatowy Urząd Pracy,

SŁUPSK

------------------------------------------------------ :---------00122/F

RENCISTA z grupą inwalidzką podejmie
pracę - kat. BC, wózki widłowe.
0-59/846-21-43.

KSIĘGOWA szuka pracy. Słupsk,
0-608454-233.
-----------------------------------------------------------------

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

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

ELEKTRYK - montaż instalacji, naprawy - :
Słupsk i okolice. 0-606-21-54-02.
------ -- --------------- --------- —--------------------------

zrobię zakupy. Zaopiekuję się starszą
osobą lub dzieckiem.
Słupsk, 0-696-157-351.

----------------- .----------------------------------------------

DOZOROWANIE domu, pensjonatu z za
mieszkaniem - Słupsk, Bytów, Miastko,
okolice. 0-59/85-80-516.
----------------------- —------------- -----------------------

POMOC domowa - posprzątam, upiorę,

0-59/842-73-03

stażem kat. B, C, E. Mechanik -wykształ
cenie zawodowe, aktualne świadectwo
kwalifikacji. 0-506-897-694
----------------------------------------------------------——

taktów handlowych, prawo jazdy

® 4\

► kierowca autobusu (prawo jazdy
kat. B)
(ARKO)

Praca dla niepełnosprawnych
szwaczka, brakarz-pakowacz
(staż w zawodzie)
referent ds. księgowości (wy
kształcenie zawodowe)
operator wprowadzania danych
(obsługa komputera, dostęp
do internetu, orzeczenie
o znacznym stopniu niepełno
sprawności)
mechanik-blacharz, mechanik-diagnosta (wykształcenie zawo
dowe lub do przyuczenia, mile
widziany staż w zawodzie) (TEB)

SZUKAM PRACY

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

(umiejętność nawiązywania kon

I BMp

czenie o stopniu niepełnospraw
ności)

|

► przedstawiciel handlowy
do sprzedaży artykułów bhp

1

’#

SŁAWNO

'

1

mość j. angielskiego i hiszpań

i

~J

redakcja@glos-pomorza.pl

skiego)
► mechanik samochodowy (orze

; ► sprzedawczynie artykułów pie
ką rsko-spożywczych (obsługa
►
kasy fiskalnej)
!
i ► pracownice fizyczne (praca
w ogrodzie)
►
i ► ślusarz ogólny
i ► cieśla-zbrojarz
►
► szlifierze samochodowi
► stolarze meblowi
: ► kierownik ds. produkcji lamina
tów
►
► hipoterapeuta, instruktor jazdy
konnej lub osoba po egzaminie
jeździeckim
► pracownik fizyczny (obróbka
okien w trakcie montowania)
► elektryk-elektronik
► pełnomocnik ds. systemu zarzą
Powiatowy Urząd Pracy,
dzania jakością (wykształcenie
ul. Sempołowskiej 2 a,
wyższe kierunkowe, znajomość
tei. 059 810 72 91
j. angielskiego)
► inżynier kontraktu (uprawnienia : ► pracownik ochrony (niekarany)
: ► ślusarz ogólny-preser
budowlane na projektowanie
: ► pracownik ochrony (licencja)
bez ograniczeń w branży kon
; ► kelnerzy
strukcyjnej)
► wychowawca w internacie (wy
► kucharze
kształcenie wyższe pedagogicz
► kasjer-sprzedawca artykułów
ne, specjalność: pedagogika
spożywczych
opiekuńczo-wychowawcza oraz
: ► księgowa (wykształcenie średnie
oligofrenopedagogika lub peda
lub wyższe, obsługa komputera)
gogika specjalna)
j ► montażysta obuwia-ćwiekier
► przedstawiciel handlowy (wy
czubków
kształcenie wyższe, biegła znajo : ► frezer-wytaczarz

E)

; < ; _ g§p
| Mlj JK

► doradca techniczno-handlowy
(wykształcenie minimum śred
nie, prawo jazdy kat. B, dyspozy
cyjność, mile widziane doświad
czenie w sprzedaży)
► pracownik do obsługi stacji pa
liw (wykształcenie średnie, ure
gulowany stosunek do służby
wojskowej)
► kierowca (prawo jazdy kat. C, E,
uprawnienia ADR)
► murarz-tynkarz
► hydraulik
► elektryk
► zbrojarz-betoniarz
► cieśla
► glazurnik
► malarz
► spawacz
► dekarz
► diagnosta (wykształcenie śred
nie, uprawnienia diagnostyczne,
doświadczenie w zawodzie)
► mechanik samochodowy
► maszynista żurawia kolejowego
(kolejowe uprawnienia do obsłu
gi żurawia EDK 80, mile widzia
na praktyka w zawodzie oraz eg
zamin PRS)
► masztalerz (minimum roczny
staż pracy z końmi, praca w So
pocie, pracodawca oferuje za
kwaterowanie)
► wykrawacz, rozbieracz mięsa
(wykształcenie zawodowe, do
świadczenie w zawodzie, praca
w Pelplinie lub w Belgii)

::

głos Pomorza

00122/L

| Słupsk, Reymonta 13/1.
5 -----------------------------------------------------------------

00058/B
407904KOKB_P

OGŁOSZENIA DROBNE

glos Pomorza

redakcJa@gios-pomorza.pi

www.gios-pomorza.pi

ZAKŁAD KARNY
w Starem Bornem k/Bobolic
poszukuje kandydata do pracy
na stanowisko
- LEKARZA AMBULATORIUM.

Nadaj ogłoszenia do gazet

Kierownika pikami
oraz szefa produkcji
ZATRUDNI

Kontakt oraz szczegółowe informacje:

tel. 094/31-60-820

www.nadaj.pl

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

autoryzowany partner wydawcy

SPRZEDAŻ CZĘŚCI/AKCESORIA
!! AMORTYZATORY, tłumiki.
059/843-57-12.

AUT0-M0T0

w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a
ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy
na sprzedaż niżej wyszczególnionych kotłów:

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

KOD RUBRYKI SMS: 01. CENA: 18 ZE + 22% VAT

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

0-59/84-270-17, wyceny,
: www.gieldaslupska.pl
i ----------------- .------------------------------------------------

Bema 9, 0-59/84-11-662.
i www.krynicki.com.pl

0-59/84-270-17, www.gieldaslupska.pl

j ------------------------- -----------------------------------------

własna 1245 kg, sztuk 1.
2) kocioł c.o., typ ES-KA, 20 m. kw., producent: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „ESKO” Suchacz k/Elbląga, nr fabryczny 12,

084:

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

rok produkcji 2002, max ciśnienie wody w kotle 0,25 Mpa, masa

Pedagogicznej w Słupsku, przy ul. Arciszewskiego 22a, Kancelaria
Ogólna p. 48, w zamkniętej kopercie, na której poza nazwą oferenta
należy umieścić napis „przetarg ofertowy na sprzedaż kotłów c.o.”
Osobą upoważnioną do kontaktowania się w sprawie sprzedaży kotłów

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

NIEPODLEGŁOŚCI (20 m). Wex,

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

00594/C

0-602-557-917.
-----------------------------------------------------------------

08347/4

09739/4

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

08647/4

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.
ASTRA combi TD (1995) 10.000,0-665-255-043

3. Specjalista ds. marketingu

00128/B

0-601-388-610
MAX-CAR - samochody osobowe, ciężaro
we, motocykle, skutery. Serwis, komis,
wypożyczalnia. Kredyt 0%. Koszalin,
094/346-59-16; www.max-car.pl
---------- i------ --------------:---- ----------------------------

00040/A

POLONEZcaro (1995) - 700 zł.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kolejarz" w Słupsku
przy ul. Braci Gierymskich 1

ogłasza przetarg nieograniczony
ofertowo- ustny na sprzedaż
podnośnika widłowego GPW-3210,
diesel, udźwig 3200 kg, wysokość podnoszenia 3300 mm
rok produkcji 1997 -ZREMB S.A. Gliwice.
Cena minimalna netto 29.000 zł. plus 22% VAT
Podnośnik widłowy można oglądać na terenie bazy Spółdzielni
przy ul. Zaborowskiej 29 w Słupsku
w dniach 12 i 13 stycznia w godzinach od 9.00 do 13.00
oraz w dniu 16 stycznia w godzinach
od 8.00 do 10.00.
Pisemne oferty, z oferowaną ceną nie mniejszą niż podana cena
minimalna oraz potwierdzeniem wpłaty wadium na konto Spółdzielni,
należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółdzielni
przy ul. Braci Gierymskich 1 w Słupsku w terminie
do dnia 16 stycznia 2006 roku do godziny 10.00.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium
w wysokości 2.900 zł. na konto Spółdzielni w PKO BP S.A.
Oddział Słupsk, nr rachunku 59 1020 4649 0000 7102 0003 4736
w terminie do dnia 16 stycznia 2006 roku.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta,
z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego dla wytypowanych
oferentów lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
20606KOAG_A

Ogłoszenie o naborze na wolne
stanowisko urzędnicze
1990

roku o

0828

KUPIĘ kawalerkę jedno - dwupokojową
w Lęborku. 0-501-381-969.
-----------------------------------------------------------------0011

00002/4

WYNAJEM - LOKALE
POKÓJ. 0-501-477-384.

00120/4

USŁUGI

07811/4

KOD RUBRYKI SMS: 06, CENA: 18 ZŁ + 22% VAT

07812/4

NAPRAWA AGD/RTV

POKÓJ. 0-59/842-37-91.

NIERUCHOMOŚCI

1-P0K0J0WE

2001

OD PON - PT. 0-94/35-425-61.
10816/4

0-59/8-402-402 dom +war$ztat 175 tys.

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

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

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

__________ JL______ ______ —------------- --

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

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

2-P0K0J0WE

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34,
76-200 Słupsk
2. Określenie stanowiska urzędniczego: Inspektor ds. inwestycji
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

KUPNO SAMOCHODU

DWUP0K0J0WE. 0 60183 29 90.

lub sanitarny.
2) wymagania dodatkowe: prawo jazdy, dobra znajomość j.angielskiego.

4. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku inspektora
ds. inwestycji: prowadzenie całokształtu spraw związanych z inwestyc
jami gminnymi.

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

osobowych kandydata,
2) życiorys wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) odpis dyplomu ukończeniu szkoły wyższej,
^
4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku
inspektora ds. inwestycji.
6. Dokument należy składać do dnia 15 stycznia 2006 roku w Urzędzie Gminy

gazowe, co., hydrauliczne.
--------------------------------- :-------------------------------

08288/G

00013/4

1-P0K0J0WE

09052/4

AZ remonty mieszkań solidnie.
059/8433-058.

MANHATAN (42m) góra. 0-600-380-365.

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

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

CYKLIN0WANIE bezpyłowe, układanie.
0-59/843-43-20, 0-601-64-10-92.

00013/4

WARSZAT (kanał, zaplecze).
0-505-670-041.
---------------- -------------------------------------------------

00047/4

00021/4

www.cyklinowanie-kaliszewski.pl
--------------------------- --------------------------------------

07402/4

CYKLINOWANIE bezpyłowe. Gładzie.
--------------------------------------------------------10901/J
0-692-266-887.
WYDZIERŻAWIĘ halę od 1000-2000 m2,

0-59/8-402-402 Kotarbińskiego

-------------------------------------- 7--------------------------

08288/C

2-P0K0J0WE

Słupsk i okolice. 0-500-021-409,
0-695-422-606
---------- —--------------------------------------------------

00122/4

AGENCJE NIERUCHOMOŚCI

USTKA. 0-59/84-270-17

0-604-520-669.
ROZBITE-ZŁOMOWANIE.

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

00124/4

0-695-334-234.

POWYPADKOWE kupię. 0-59/811-91-50,

USTKA. 0-59/84-270-17

059/84-12-583
Nieruchomości-Kaczyńska www.lnk.pl

0-606-20-60-77.

www. gieldaslupska. pl

Sprzedaż/ zamiana dom na wsi.

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

07570/,

------------------------------------------------------------------------------------- 00019/4

NAJTAŃSZE remonty mieszkań,
hydraulika, glazura, malowanie.
! 0-504-129-243.

06749/4

! -----------------------------------------------------------------

KIEROWNIKA ZESPOŁU
SPRZEDAWCÓW
ORAZ SPRZEDAWCÓW
NA TERENIE:
KOŁOBRZEGU,

--------------------------- —1- -------------------------------

zakładu

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

produkcji

tel. (059) 843 95 03

ZATRUDNIĘ

zatrudni

06448/A

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

11006SLBH_B

okien

„GŁOSU POMORZA",

Włynkówko 1a 76-200 Słupsk

07678/4

SOLIDNIE remonty A-Z. 0-59/84-03-135,
0-607-703-135.

i drzwi PCV

FISKARS BRANDS
POLSKA sp.z o.o

07137/4

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

DYREKTORA

CV dostarczyć do Biura Ogłoszeń
ul. H. Pobożnego 19
76 - 200 Słupsk
z dopiskiem „DORADCA”

00130/4

GLAZURA, terakota i inne.
0-667-103-860.
HYDRAULICZNE. 0-59/84-34-234,

www. gieldaslupska. pl
10560/6

tel. 0-601 832 082

Jesteśmy międzynarodową agencją zatrudnienia
SERWIS PERSONALNY
Poszukujemy kandydata/-ki na stanowisko:

Konsultant Handlowy
Commercial Consultant (Economic Advisor)

DYREKTOR POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO
W SŁAWNIE

Opis stanowiska:

ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż samochodu osobowego
marki Polonez Caro 1,6 rok produkcji 1994,
przebieg 174518 km.

1. realizacja strategii Trade & Commerce firmy;
2. Pozyskiwanie oferty eksportowej polskich przedsiębiorców;
3. Prezentowanie oferty holenderskih firm w Polsce Północnej;
4. Nawiązywanie i utrzymywanie międzynarodowych kontaktów gospodarczych.

Oczekiwania:
1. Wykształcenie średnie/wyższe ekonomiczne, ekonomiczno - techniczne;

wykształcenie wyższe,
min. 2 lata doświadczenia
na podobnym stanowisku,

biegła znajomość
j. angielskiego

Cena wywoławcza samochodu - 2.100,00 zł
Prżętarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2006 r.
w siedzibie Pogotowia o godzinie 10.00.
Przed przystąpieniem do przetargu w terminie
do 21 stycznia 2006 r. należy wpłacić wadium
w wysokości 10% wartości samochodu
na konto Starostwa Powiatowego w Sławnie B.
B. S. Darłowo 79 8566 0003 0000 41 41
2000 0007 Samochód można oglądać
w dniach od poniedziałku do piątku w gddz.
10.00 do 13.00 w siedzibie placówki

w Stupsku w pokoju nr 1 w godzinach pracy Urzędu.

zastrzega się prawo odwołania przetargu bez

25506KOAG_A

2. Doświadczenie handlowe w branży technicznej;
3. Europejskie horyzonty i komercyjne myślenie;

4. Praktyczna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
Predyspozycje:
1. Dobra organizacja i inwencja w pracy;
2. Aktywna postawa i operatywność;
3. Determinacja i sumienność w działaniu;

4. Zdolności komunikacyjne i negocjacyjne.
Oferujemy:
1. Pracę w nowoczesnej międzynarodowej firmie;
2. Możliwości dynamicznego rozwoju zawodowego;
3. Pełną wyzwań i satysfakcji samodzielną pracę
Informacje:
info@maz.com.pl lub telefonicznie

094 348 01 02

M.A.Z. Serwis Personalny Spółka z o.o. Koszalin, ul. Zwycięstwa 42, "Centrum Biznesu"

podania przyczyny.
13506SLBH A

00236/K

WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE

www.polawscy.pl
----------------------------------------------------------------

08382/A

REMONTY
! 059/843-92-31, 0-607-288-199,

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

10560/4

Specjalistę
ds exportu i importu

5. Wymagane dokumenty:
1) podanie z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

08428/4

00123/A

WEX 8411-029. Kotarbińskiego.

-------------------------------------------------------- .-------

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

ALARMAUTO- Słupsk, 059/84-11-604.

0-59/841-41-45

00131/A

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

SPRZEDAŻ MIESZKANIA

11006SLBH_A

1) wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe: inżynier budowlany

00117/4

00 wynajęcia. Zatorze 0-504-49-20-31.

----------------08788/0

www. polawscy. pi

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

TELENAPRAWY: telewizory, monitory,
wieże, magnetowidy- tanio. Zygmunta
Augusta 14,059/84-30-465.
--------- --------------------------------------0844C

zabezpieczenia/alarmy

00 wynajęcia studentom.
0-694-373-546

WYKSZTAŁCENIE MIN. ŚREDNIE

inspektora ds. inwestycji

00047/A

WOJSKA Polskiego. Wex, 8411-029.
00058/A

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

059/845-55-63
----------------------------------------------------------------- 01901

www.gieldaslupska.pl

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

LT28 2,4D (rok 1989), ce
na 8.000 zł, faktura. 0-601-725-902.

000;

WYNAJMĘ mieszkanie 35 m2,
0-59/844-23-22 po 16-stej.

------------------------------------------- ■- --------------------

0-505-010-071

VW bus

SŁUPSK. 0-695-17-00-15.
-----------------------------------------------------

07861

DWUP0K0J0WE (48) nieumeblowane
do wynajęcia. Słupsk, 0-600-988-488.

SZCZECIENK. Atrakcyjne mieszkanie.

00128/4

AUDI0VIDE0, telewizory, monitory,
naprawa, Słupsk Dmowskiego 10,

088(

10901/8

------------- --------- .-------------- ------------ -------------

0-59/84-280-66.

____ :-------------------- ---------------------------;--------

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

ZATORZE, Niepodległości 0-59/84-270-17

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

0-59/8-402-402 Kupimy mieszkania

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

0-59/842-80-75- JEDNO- DWUP0K0J0-

AUT0ALARMY, blokady skrzyni biegów,

SUPEROKAZJA! Transporter 1.9TD (1997).
Nissan cargo 2.3D (1997).
0-603-075-745, 059/845-71-25.
TIC0 (2000). 0-603-868-835,

żarek, zmywarek, mikrofalówek.
059/843-54-88, 845-61-56.

----------------------------------------------------------------------------- 00112/4

00132/4

00126/4

08333

WE- (SŁUPSK- USTKA/ WGN

08288/C

10901/4

AGO- pralkonaprawy; Słupsk.
059/844-22-46, 84-57-444.
ARGED, naprawa pralek, lodówkozamra-

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

passat 1.6 (2001). Transit 2.5 TD (1998).
0-59/845-71-25, 0-603-075-745.

CZŁUCHOWA, BYTOWA.

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze -

! OSIEDLE CHRONIONE BAŁTYK GRZYBO
WO K/KOŁOBRZEGU 300 M 00 MORZA DOMY, SEGMENTY, APARTAMENTY.
BIURO SPRZEDAŻY W G0DZ. 00 8-16

WOLNO stojący. Wex, 8411-029.

SZCZECINKA, CHOJNIC,

ze zmianami) Wójt Gminy Słupsk

SPRZEDAŻ DOMU

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

08471/A

POKÓJ. 0-59/84-01-768.

KOD RUBRYKI SMS: 04. CENA: 18 Zt + 22% VAT

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

08467/4

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

POKÓJ. Słupsk, 0-603-598-493.

Wex, 8411-029.

SUPEROKAZJA! Isuzu troper 2.6 (1990)
+ gaz. 0-59/845-71-25, 0-603-075-745.

08468/4

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

WYNAJEM - MIESZKANIA

SUPEROKAZJA! Golf 1.4 (1992). KOMBI:
xantia 2.0 HDI (2000); BMW 318i (1996);

00125/4

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

POKÓJ. 0-59/84-275-94.

SZEREGOWY Niepodległości, Gdańskie.
STAR, skrzyniowy 0-698-513-130

08469/4

D0CIEPLENIA, klinkiery, profesjonalnie.
0-606-36-36-97

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

!!! AUT0GLASS Jaan. Kompleksowa obsłu
ga w zakresie szyb samochodowych:
sprzedaż, montaż, naprawa,
przyciemnianie, szyberdachy. Koszalin,
094-34-65-710, Słupsk, 059-84-25-180.

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

SŁUPSKA, KOSZALINA,

pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z

0-59/8-402-402 www.polawscy.pl
-------------------------------- ,—:----------------------------

www.polawscy.pl

11406SLBH_A

08470/4

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

CINQUCENT0 (1977), 3.100,

0-510-779466.

marca

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

BMW 324 TDS (1990). 0-603-868-835.
------------------------------------------------------- ----------

Wymagania:
,
•Wykształcenie wyższe lub średnie
•Wymagany staż pracy w organizacja handlowych
•Obsługa pakietu Office
•Umiejętności interpersonalne.
Oferty zawierające CV i list motywacyjny prosimy składać w kopercie
na w/w adres.

22

ne. 0-606-36-36-97
KUPIĘ dom. 0-500-218-503

00109/4

AUDI80 CC 1.6 +gaz, składak (1995),
2.200, 0-606-327-380

08834/

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

06092/4

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

AUDI 100 2.0K (1992), stan bdb.
0-59/84-296-79.

08035/

BUDOWA. Specjalność domki jednorodzin

NAPRAWA. "BORNY”, 0-59/842-55-57.

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

Wymagania:
•wykształcenie średnie rolnicze, kierunek hodowla zwierząt lub
przetwórstwo mleka
•doświadczenie w branży rolnej
•obsługa komputera (Excel, Word, Power Point)

059/84-13-260, PLAC
BRONIEWSKIEGO 14,059/842-85-10.

USŁUGI

KUPNO DOMU

10860/8

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

NAPRAWA/SERWIS

2. Instruktor rolny

! NAJTANIEJ MATERIAŁY HYDRAULICZNE.
HURTOWNIA SANTEXI, POZNAŃSKA 42,

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

8411-029.

VOLKSWAGENY, AUDI - CZĘŚCI,

------------------------------------- ,----------------- —------

1. Kierownik Działu Skupu

07503/

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

USŁUGI

Wymagania:
•wykształcenie wyższe rolnicze, kierunek hodowla zwierząt lub
przetwórstwo mleka
•doświadczenie w branży rolnej
•obsługa komputera (Excel, Word, Power Point)

SPRZEDAŻ

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

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

Zakład Mleczarski sp.z o.o. w Kobylnicy, ul. Prof. Poznańskiego 1
76-251 Kobylnica zatrudni na stanowiska:

KOD RUBRYKI SMS: 05. CENA: 18 ZŁ + 22% VAT

SPRZEDAŻ - LOKALE UŻYTKOWE

07190/4

11806SLBH_A

BUDOWNICTWO

USTKA- Kobylnica- łosino.
0-59/84-270-17 www.gieldaslupska.pl

0-59/84-30450.

na, 0-603-085-262.

Administracyjny, w godzinach 8.00 -14.00.

SPRZEDAŻ DZIAŁKI

00042/4

„Auto - Sam”. 094/ 348-14-83,
0-602-51-86-51. Mścice 17,

! ELPIGAZ - najlepszy i tani montaż insta
lacji gazowych - solidnie - 100% zadowo
lonych klientów! Warszkowo 172 k/Sław-

jest Zbigniew Głogowski, tel. 059/ 840 53 07 - Dział Inwestycyjno-

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

GARAŻ (Piłsudskiego).

AUT0CZĘŚCI USA 094/346-55-66,

! AUTA NA GAZ. BRC, L0VAT0. RATY.
WALDGAZ. PORTOWA. 059/84-20-860,
0-501-043-823

08386/4

WWW.ARKA.SLUPSK.pl 0-59/845-30-62.

Naprawa. Koszalin, Szczecińska 57 a,

094/316-50-67.
06429/4

03.02.2006 r. do godziny 10.00 w siedzibie Pomorskiej Akademii

-------- —,------------- ------------------ ---------------------

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

! Mercedes inne auta: części + opony.

067.

!! Auto-Gaz BRC. Promocja,
Kopernika 27A 059/ 842-33-82,
0-602-294-682

własna 1650 kg, sztuk 1.
Ofertę w formie pisemnej (osobiście lub listem) należy złożyć do dnia

www.nieruchomosci.slupsk.pl

TRZYPOKOJOWE, II piętro (osiedle
Niepodległości). Słupsk,
0-59/84-39-046, 0-501-029-747.

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

U! AUT0-BAZAR komis, skup, sprzedaż,
zamiana. Słupsk, Kopernika 11.
0-59/848-51-31.

07432/4

OMEGA - obrót, wyceny,
059/84-14-420, Starzyńskiego 11,

JEZIERZYCE. Wex, 8411-029.

06428/4

08788/8

KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI. Słupsk,

GIEŁDANIERUCH0M0SCI

! HAKI holownicze Słupsk,
059/84144-14, 84144-13.

PEŁNA SYGNAUZACJA GAZU GRATIS.
----------------------- ----------------- ------------- ------------

10860/4

! Auto-Domasz tłumiki, amortyzatory, ha
mulce, zawieszenia, części eksploatacyj

0-602-644-337 PROMOCJA,

rok produkcji 2002, max ciśnienie wody w kotle 0,25 Mpa, masa

1593

GIEŁDA Nieruchomości 0-59/84-270-17

ne. Bolesławice, 841-53-53. Bałtycka 8b,
059/841-48-42.

!!! AUTA NA GAZ (BRC) RATY.
RAFGEL KOBYLNICA, WIDZIŃSKA 23,

1) kocioł c.o., typ ES-KA, 14 m. kw., producent: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „ESKO” Suchacz k/Elbląga, nr fabryczny 14,

poz

GIEŁDANIERUCH0M0SCI

j

www.gieldaslupska.pl

MOTORYZACJA

Pomorska Akademia Pedagogiczna

142 ,

3-POKOJOWE

10806SLBH„A

11506KOKB_A

roku Nr

05956/A

KOD RUBRYKI SMS: 02, CENA: 18ZŁ + 22% VAT

0-501 567 400

Na podstawie art.3 a ustawy z dnia

Wtorek, 10 stycznia 2006 r.

25306KOAG_A

24806KOAG„A

OGŁOSZENIA DROBNE

Wtorek, 10 stycznia 2006 r.

------- — 1 ~

www.glos-pomorza.pi

UKŁADANIE, cyklinowanie, 0-697-395-820
-----------------------------------------------------------------

00001/A

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

08202/1

Nadaj Si/jS-s;;

gp kod rubryki treść ogłoszenia

ogłoszenie

Wyślij SMS z treścią pod numer

przykład:

drobne

dü

pionowe - produkcja, usługi.
Słupsk 0-5984-20-600.
------------------------------------------------------------------

7640

Pomoru"

za 9 zł: Auto-moto Ol;

SZUKAM PRACY
KIEROWCA, własny samochód oczekuje

Fimal, Bałtycka 3, 0-59/848-31-64

propozycji. 0508-930-205.
-----------------------------------------------------------------

CENY

00654/A

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem 0-59/84-39-126.
---------------------------- -------------------------------------

bram pod telefonem 0-59/8415-424.

00084/A

DAM PRACĘ

DRZWI

ADMINISTRACJA, handel, magazyn
do 30 lat -1.600 mc. (094) 341-83-96,
(094) 341-84-10.

wejściowe (mieszkania - domki)
sprzedaż, montaż. PANTERA,
0-59/8-415424.

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

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

05919/A

MEGA

00105/A

o publikacji ogłoszenia.

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

07476/A

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

06454/A

08244/A'

ANGLIA- legalna bez kwalifikacji.
0-24-254-30-41
--------------------------------------------- ---------------------

04985/A

APTEKA w Słupsku zatrudni magistrów
farmacji na cały i na pół etatu.
Tel. 0-605-381-555.
-----------------------------------------------------------------

00238/A

AVON ZOSTAŃ KONSULTANTKĄ,

00084/A

Bramy garażowe Hormann,
wjazdowe, ogrodzenia, automatyka.
0-59/8-415424.

------ L----------------------------------------------

.

00077/A

DO renowacji urządzeń gastronomicznych
05919/8

PANTERA

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

ROLETKI.
Viki, Zielona 5-6, Starzyńskiego 2

00064/A

DZIAŁ sprzedaży, promocji -pilnie!
Do 30 lat, 100 zł dziennie.
(094) 341-84-10, (094) 341-83-96.

07813/A

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

SZKLARSKIE

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

LIGA Obrony Kraju, kat. B, C, C+E,
Słupsk ul. Wojska Polskiego 28,
tel/fax 0-59/848-62-75.
--------------------------------------------------------- ------- -

SZKOLENIE kierowców kategorii B. Ceny
promocyjne. Agopol ul. Westerplatte 64.
Telefon całodobowy 0-59/842-50-27,
0-606-437-201
-----------------------------------------------------------------

SZKOŁA Nauki Jazdy 0. S. K. Morze, Słupsk,
ul. Leszczyńskiego 11 (koło prokuratury). Pro
wadzimy ciągły nabór- kurs kategori „B".
Otwarcie nowego kursu dnia 10.01.2006,
godz. 16 tel. 0-59/841-79-05

ZDROWIE

FIRMA Worker zatrudni koordynatora za
sobów ludzkich w hipermarkecie w Słup
sku. Wymagania: II grupa inwalidzka lub
orzeczenie o umiarkowanym stopniu nipełnosprawnoości, komunikatywność,
dyspozycyjność, wiek 20-35 lat. Kontakt;
praca@worker.pl lub 0-32/253-50-77
00077/8

FIRMA Worker zatrudni studenta zaoczne
go na stanowisko koordynatora zasobów
ludzkich w hipermarkecie w Słupsku.
Wymagania: znajomość obsługi kompute
ra, komunikatywność, dyspozycyjność.
Kontakt: praca@worker.pl
lub 0-32/253-50-77

SCHODY drewniane- producent,
059/842-66-71, 841-2847

CZYSZCZEWIE/SPRZ/pNIE
DYWANY. 0-59/84-38-911.

------------------------------------------ —------------------00003/A

mm

! 0-602-28-46-93
06390/A

ZAWIOZĘ - przywiozę: ładowarki,
koparki, sprzęt, Francja, Anglia,
Irlandia naczepa jumbo odkryta 13,60.
Tel. 0-887-101-209.
00139/A

na aktualna książeczka sanepidu.
praca@worker.pl lub 0-32/253-50-77
00077/C

FIRMA zatrudni kobiety ze znajomością
włoskiego do obsługi centrali telefonocznej. 0-889-396-934.
------- ------------ ------*— --------------------- -------------

00081/A

JEŻELI chcesz zostać profesjonalnym Kon

INNE
BALUSTRADY ogrodzenia. 0609-446-526.
-----------------------------------------------------------------

00162/A

KOMINKI - od 1100 zł, kafle piecowe,
kominkowe, Słupsk. 059/842-20-72
---------- -------------------V------- -- --------------------------

05068/A

KOMINKI, projektowanie, wykonawstwo,
rzeźba. „EW-BUD”. Koszalin, Krucza 21,
(094) 345-46-52.
—------------------------------- ---------------- -------------- -

07419/A

MEBLE kuchenne, garderoby najładniejsze realizacje.
Bella, Słupsk, Mickiewicza 47.
059/840-01-65.
Projekt, transport, montaż gratis!
___ I_________ _______ _________________

sultantem ds. Obsługi Klienta lub telemarketera w branży telekomunikacyjnej zgłoś
się do nas. Kontakt Słupsk: 0501-578-157.
Kontakt Człuchów: 0510-179-766,
CV: rkatafiasz@pulsar.gda.pl
Mile widziani byli pracownicy Tele 2.
----------------------------------------------------------------

00205/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.
--------------- --------------------------------------------------

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

10391/A
10880/A

0500-40-95-95 ginekolog zabiegi.
—----------------------- ------------------------------ •-------- -

10919/A

08464/A

08839/A

KOBIETĘ do magla (tylko z doświadcze
niem), Słupsk, Norwida 67
w godz. 9 do 11.00.
------- -------- ------- -- ---------------------------------------- ■

ODKURZACZE CENTRALNE (VACUMAID,
DISAN). MONTAŻ, SERWIS, PROFESJONAL

KONSULTANA Oriflame, bezpłatne
wpisowe, prezenty. 0-510-063-919,

NE WYKONANIE, NIEDROGO;
FIRMA HANDLOWA „EKO” SŁUPSK,
POZNAŃSKA 37/1, WWW. EKOSC. PL,

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

0-59/8400-415, USŁUGI MINIKOPARKĄ

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

■-----------------------------------------------------------------

KUCHARZOWI -AMBITNEMU, SUMIENNE

00042/A

KUCHARZA z doświadczeniem do pizzerii
—
praca stała. 0-604-137-003.
00121/A

00055/A

MU, ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE,
CV- OSOBIŚCIE CITY BAR W PODKOWIE-

PRACA

_____________ _ ________

08421/A

MONTERA bram garażowych, okien PCV,

08887/A

OPIEKUNKĘ do dziecka 0-59/84041-48
—------------------------------------------------------------

........................................ : 606KOKB A

00197/A

BLONDYNECZKI prywatnie.
Kołobrzeg, 0698054054.

0-502-96-56-34.

KUPNO
SKUP boczniaka. 0-508-408-026.

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

10924/A

ZBOŻE. 0-510-109415.

DŁUGONOGA piękność.
0-510-77-02-19.

ŻYTO, pszenżyto na gorzelnię

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

07844/A

DOMINIKA, 0-504-782-057.
------------ ------------ ■>------------- --------------------------

00113/A

płatne przelewem po dostawie
0-59/832-12-86, 0-609-694-804

DZIEWCZYNY Bi. 0-694-318-022,
0-698-492-598.
00083/A

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

00105/A

www.afternoon.pl
06769/A

10861/A

00104/A

MILUTKA. 0-889-390-648
00125/A

NATALKA. 0-665-499-156.
00129/A

PRZYJEDZIEMY. 0-880-417-119.

UŻYWANE

00007/A

SPRZEDAŻ
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.

PRZYJMĘ koleżankę do pracy.
Apartament Kołobrzeg. 0697284057
SYLWIA 0-500-011-369.
10877/A

00040/A

OPIEKUNKĘ do dziecka. 0-59/841-12-05.

SPRZEDAŻ

ZATRUDNIĘ panie. Koszalin, 0695-591-919.

wpisowe

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

Ozł

BIZNES
KOD RUBRYKI SMS: 18, CENA: 18 ZŁ + 22% VAT

• Kredyty gotówkowe i konsolidacyjne

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

w24godz.
* Do 15.000
Bez poręczycieli
SŁUPSK, ul. Tuwima 6
( Spółdzielnia ŚWIT, II piętro ) 8.00-16.00
Tel/fax 7059/ 840 21 20. kom O 692 946 517

55 kierunków w 41 miastach
Uprawnienia szkoły publicznej <łta kierunków dwuletnich. Stypendia naukowe i sp«
Zaświadczenia do WKU i ZUS.

KREDYTY
1094105KOBH. A

KASY fiskalne, wagi elektroniczne
od 300 zł, metkownice, ADD,
Szczecińska 28 A, 0-59/84-14-282,
0-694491-627

KOREPETYCJE

0608-66-66-00.

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

ANGIELSKI. 0-605-346-460
08824/A

00049/A

0-59/846-11-10

08798/A

!!! Kredyty GE Money Bank-

MATEMATYKA. 0-660-670-928.

SIATKI leśne, ogrodzeniowe, słupki.

Słupsk, Tuwima 23, pok. 16-

SIATKI ogrodzeniowe.
Słupsk, Raszyńska 6D

Inkubator Przedsiębiorczości,

059/842-87-55

pn-pt. 10.00-18.00,0-59/848-28-29

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

08831/A

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

TURYSTYKA

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

10557/A

LEKARSKIE

BIURA/KWATERY

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

00345/A

WIZYTY DOMOWE

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

ABSOLUTNIE najtańsze bilety lotnicze,
autokarowe. Oferta TUI, SCAN-HOLIDAY,
TRIADA oraz wszystkich najlepszych
organizatorów. HERKULES-EXPRESS,
0-59/842-61-03, 0-59/842-61-14.
------------- -------------------------------- —

00058/A

MASAŻE, rehabilitacja po mastektomii,

BEZPOŚREDNIE tanie przeloty z Gdańska

paraliżu, inne zabiegi. 0-692-545-004.

do Dublina. Biuro Podróży Polorbis
(Dworzec PKP) tel. 0-59/842-70-14

URODA

BILETY UE. (094) 34-66-900.

KOD RUBRYKI SMS: 08, CENA: 18 ZŁ + 22% VAT

Dworzec PKP. www.bilety.cmpa,pl

ODNOWA BIOLOGICZNA

059/840-22-72, 0-510-08-70-22

08859/4

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

ZGUBY

bez opłat wstępnych
059/842-92-38.
Ś------------------- -- ---------------- ■>----------- —00153/A

INNE

pożyczki. 059-84-54-162.
00198/A

Augusta 71C, pn-pt 9.00-18.00
tel. 0-59/843-63-32
--------------------------- —--------- 5----------------------

0831/

KREDYT gotówkowy, hipoteczny

dla każdego! Słupsk, Sienkiewicza 20,
pok. 6,0-59/842-21-43

Lotniska, bus 8 osób. 0-692-42-16-75
ZIMOWISKO. Wyjazd z Koszalina.
Ava-Tour. Koszalin, Młyńska 10;
(094) 342-36-72; (094) 346-33-51.

LEGITYMACJĘ studencką
FH/24687/05/D

DOBRY Kredyt- GE Money Bank- Słupsk Z.

—------------------------------------------------------------ 0(

KUPNO

06317/A

!! BEZ poręczyciela do 20.000:,

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

10835/A

SPRZEDAM TRELINKĘ
W ATRAKCYJNEJ CENIĄ W LĘBORKU.
0-695-189-300.

BARAKOWÓZ. 0 59 86156 55.

samochodowe- Samopomoc,

WYJAZDY okolicznościowe,

NAUKA

07271/A

! Expreskredyt- Unilink.

ANDERSA, ubezpieczenia

POZOSTAŁE

ODCHUDZANIE bez jo-jo. 10% rabatu.
0-59/84-22-999, 0-604-531-797

08733/A

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

ŁUSZCZYCA, bielactwo, 0-601-214-388.

DETEKTYWI (rozwody, biznes).
0-602-601-166, 094/343-28-72.
EGZEKUTOR długów.
059/845-30-69.
KUPUJEMY wierzytelności- gotówka.
Świadczymy usługi windykacyjne.
„MZ*. Koszalin, (094) 347-32-86.

LUKAS

- gotówka - Słupsk,
Sienkiewicza 20, Ustka, M. Polskiej 79,

Wyrazy głębokiego

0-59/842-61-32.

współczucia

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

TOWARZYSKIE

Pani

NOWE kredyty. 0-59/840-28-95.
00068/A

SPŁATA innych - 0-510-08-70-22

!!!! EKSTRALOKAL, ekstrawarunki,

06317/8

zatrudnię, Kołobrzeg, 0-604-408-726.
00222/A

08821,

SZYBKA pożyczka - Słupsk,

Sławno, Ustka. 0-608-411-156.

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

SZKOŁA średnia matura w 1 rok

00114/A

04967/A

0-59/840-06-10

PPKS w Bytowie

www.naukajazdyslupsk.pl
-----------------------

08899/A

059/842-83-74.

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

08643/A

KAT. B. 0-59/843-97-95, 0-601-91-53-53.

------------------------------------------------------------------------------------- 00134/A
------------------------------------------

z powodu

śmierci

składają

zatrudni INFORMATYKA - PROGRAMISTĘ ze znajomością sieci komputerowych

Wymagane: wykształcenie wyższe kierunkowe oraz znajomość branży
informatycznej. Pisemne oferty proszę składać w sekretariacie
przedsiębiorstwa przy ul. Wybickiego 2, 77-100 Bytów,

tel. kont.

ALICJI
STARZECKIEJ
Siostry

0B821/A

NAUKA JAZDY

ALFA 0-601-572-355,

094/3542-023, 0606235417,
058/7629512, 059/823-22-09,
018/334-08-10.

ŁÓŻKO z solarium sprzedam.

tetcgazeta TVP str.655

00239/A

FADROMA Ł201 (1990).
Wózek widłowy 8t, pr. szwedzkiej.
0-888-774-726

790805SLBH_A

infolinia O 80t 100 777

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

BLASZAKI, garaże konkurencyjne ceny.
059/83345-36, 0605-286-058.

GARAŻE- blaszaki, najtaniej!!!
EkibryKtedyt

OTW.ĄRY E CFKTRIJM KREDYTOWE

Szkoła Detektywów i Ochrony „Rutkowski & Czerwiński”

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

00165/A

ZATRUDNIĘ. 0-601-64-43-94.

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

GABINET „OLMED”- likwidacja nałogu ni
kotynowego- Noworoczna: Promocja 2 za
biegi w cenie 1, nerwice, depresje, aler
gie, odchudzanie, Lębork, Słupsk, Kosza
lin. 094-347-04-96, 0-880-380-772

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

UROCZA brunetka, wibratorki.
Słupsk, 0-607-53-53-24.

Dwuletnie:

„TOMCIO” B+E, C, C+E, 0-501-334-323,

możliwość zakwaterowania.
Główczyce, 0-503-495-768

http'//pemeretoe j©bs pi

08608/8

Jednoroczne:
agent celny, 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 małą firmą, zarządzanie personelem.

-----07747/A

OD zaraz stolarza, pomocnika stolarza,

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

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

KWADRANSIK. 0-506-384-242.

bez optat'

drzwi - praca stała. 0-59/8-415-424.
_________ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

0-661-177-611.

Certyfikat ISO 9001: 2001

nauka

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

SŁUPSK.

KOD RUBRYKI SMS: 26, CENA: 6 ZŁ + 22% VAT

PROSIĘTA. 0-59/846-26-08,

ATRAKCYJNA, seksowna czterdziestolatka

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

AFTERNOON Słupsk, ul. Jedności Narodo
wej 2. Nowość. Intensywne kursy języko
we dla wyjeżdżających do pracy.
0-59/840-31-95, 0-507-520-400

Mówią o nas,
że jesteśmy najlepsi

00137/A

•

SPRZEDAŻ

ANIA. 0-603-705-198.

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

- ------------------------- 7------------------------------------ -

gospodarczej -kat. C +E, doświadczenie
2 lata. Transport międzynarodowy.
0-59/842-00-31
------------- —---------------------------------------------

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

07844/B

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

00035/A

KIEROWCÓW na własnej działalności

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

ROLNICTWO

00031/A

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

FIRMA Worker zatrudni uczniów lub stu
dentów (18-26 lat) przy obsłudze kaasy fi

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

36-LATKA. 0-506-365459.

HAVANA zaprasza. 0-601-64-43-94.

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

00077/A

skalnej (bezpłatny kurs) lub do wykładanoia towaru hipermarket- Słupsku. Wymaga

Meblowozem - przeprowadzki, winda.

00030/A

NAUKA JĘZYKÓW

---------------- -------- :-----------------------------------------00101/A

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

08144/A

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

00216/A

EURO-INDUSTRY Sp. z o.o. Duninowo 39
Zatrudni ślusarzy-monterów i ślusarzy-mechaników. Mile widzianedoświadczenie
w obróbce stali nierdzewnej. Zainteresowa
0-59/814-38-34 lub 0-59/814-38-15

!! PARKIETY najtaniej. Noskowosalon- hurtownia kleje, lakiery
tel. 059/810-88-19; Koszalin,
0-94/346-76-54, www.fagus.com.pl

00085/A

tynkarzy, zbrojarzy. 012/412-98-03;
012/411-00-98:
00132/A

00094/A

00142/A

nych prosimy o kontakt telefoniczny na nr:

DRZWI/PODŁOGA/ŚCIANA

06668/f

mm»Mi mmn i Btmoai

PROFESJONALNE usługi, ramiarstwo,

C

00032/A

RONDO. 0-59/84-39-126,0-603-756-330.
--------------------------------------------- --------------------

hipoteka. 0-512-891-502.

0-698-747-089 Miła.

00113/0
wm/a

PZMOT kat A, B, C, E nowy kurs 9.01.06r
059/842-45-66, 0-501-094-584.
------------------------------------------- ----------------------

INNE
INWESTUJĄC 25 000 otrzymasz 30 000,

21-LATKA, 0-695-986-542.

ZATRUDNIMY w Czechach cieśli, murarzy,

DZIEWCZYNĘ do opieki nad dziećmi.
Praca z zamieszkaniem, 1000 zł.
00-635 Warszawa, Polna 42/5,
adamb9@gazeta.pl, tel. 601371933

szyby zespolone, folie okienne,
Centrum, Z. Augusta 25
0-59/84-30411
—---------------------------------------------

pmy

07817/A

00106/A

------------------ -------------------- -- --------------------- —
06618/8

00164/A

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

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

059/847-55-15, 0-602-748-515.

00133/A

ZATRUDNIĘ specjalistę finansowo- ubez
pieczeniowego. 0600-492-806.

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

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

00016/A

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

00163/A

! Ginekolog specjalista 0-660-137-357.

z umiejętnością lakierowania.
0-505-171-321.

00016/8

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

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

GABINETY
------

0-665-079487.19-latka.

KURS kat. B - Słupsk, Liceum
obok dworca PKP, Kołłątaja 31a.
Otwarcie 12 stycznia, godz. 16.15.
0-59/843-97-95, 0-601-91-53-53.

ZATRUDNIĘ asystenta. 0600-492-806.

08817/C

10934/A

CHŁODNICTWO - serwisant.
Słupsk, 0-502-760-973.

Serdeczności 13 Matrymonialne 14; Poznajmy się 15; Używane 22; Hobby 23; Praca 26;

PRAWO jazdy. Inkubator, Słupsk,
Tuwima 23. Otwarcie - 10 i 12 stycznia,
godz. 16.00. 0-609-56-00-58.

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

AVON zostań konsultantką. 508375497.
—---------------------------------------------------------

PANTERA

00077/8

SALON samochodowy, Słupsk, ul. Luto
sławskiego 22 zatrudni mechanika i lakier
nika z doświadczeniem, z grupą lub bez.

--------------------------------------------- i----------------i.

----- -- ------------------- ---------------------- ---------------06841/B

PRACOWNIK biurowy, angielski.
Słupsk, 0-507-068-270.
------------- ---------------------------------------- —-------

za 6 zł;

00037/A !

00070/A

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

„KADA" SYSTEM. 0-59/84-00-310

00138/A

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

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

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

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

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

DOBRY ZAROBEK. 0-601-052-894.

OKNA
- SPRZEDAŻ + MONTAŻ 7%

POSZUKUJĘ młodej pani
do prowadzenia domu. Zakwaterowanie.
Rokity, 0-888-485-245.

ZATRUDNIĘ fryzjerkę męską, 0589-372450

AGENCJA - Club zatrudni dziewczyny
z zakwaterowaniem. 0-504-200-800,
0-61/81-42-554.
------------------------------- -----------------------------------

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

www.glos-pomorza.pl

Motoryzacja 02; Nieruchomości 04; Budownictwo 05; Usługi 06; Zdrowie 07; Uroda 08; Nauka 09; Komputery 10; Turystyka 11; Rozrywka/relaks 12; Biznes 18

08193//

BRAMY

Regulamin przesyłania SMS-ów dostępny
w Biurach Ogłoszeń „Głosu Pomorza"
i na stronie internetowej gazety:

Następnie otrzymasz SMS-a informującego

Auto z ceną 03; Uroczystości 17; Rolnictwo 19; Zwierzęta 20; Rośliny 21; Antyki 24; Różne 25;

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

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

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

7940 - rubryki za 9 zł + 22% VAT (10,98 brutto)

tanio ii wygodnie

Kody
poszczególnych rubryk:

08564/

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

Ofefty

gp 20 sprzedam jamniki szczenięta, tel. 123 456 789

06618/1

ALKO rolety, miniroletki, żaluzje poziome,

TRANSPORT

redakcja@glos-pomorza.pl

Wpisz w telefonie komórkowym SMS o treści:
i

! 0-59/842-48-84
Markizy, moskitiery, rolety, żaluzje.
-------------------------------------------------------------- —

głos Pomorza

”

059/822-34-21.

00037/C
25706KOBH_A

Dyrekcja
oraz
Koleżanki i Koledzy
z Zespołu Szkół
w Redzikowie
9906SLBI-LA

20

WE WTOREK W TELEWIZJI

głos Pomorza

www.glos-pomorza.pl

06.00 Kawa czy herbata? magazyn poranny

08.00 Wiadomości, Prognoza
pogody
08.15 Smocze opowieści (29): Zak
uczy się pływać - serial
animowany, USA
08.40 Andy Pandy - serial
animowany, Wielka Brytania
08.45 Zygzaki - program dla dzieci

09.15 Ważne przemiany (25): Bóg
jest po naszej stronie - film
dla młodzieży

09.40 Don Matteo 2 (3): Igranie
z ogniem - serial sensacyjny, j
Włochy, reż. Enrico Oldoini,
wyk. Terence Hill, Nino
Frassica, Flavio Insinna,
Natalie Guetta

E

10.40 Telezakupy
11.10 Recepty Jedynki - magazyn
11.25 Eko-Europa - magazyn
ekologiczny

11.45 Agrobiznes - magazyn
rolniczy

12.00 Wiadomości
12.10 Klan (1031) - serial
obyczajowy

12.35 Plebania (634) - serial
obyczajowy

12.55 Tak miało być (10) - serial
obyczajowy

13.25 Boże Narodzenie w Kościele
Greckokatolickim - relacja
liturgii z Katedry
Greckokatolickiej pod
wezwaniem Świętych
Wincentego i Jakuba
we Wrocławiu
14.15 Nasza ziemia - serial
dokumentalny, USA

14.30 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie - magazyn
policyjny

15.00 Wiadomości
15.10 Popołudnie z Jedynką:
Zdrowie i uroda - magazyn
16.00 Moda na sukces (2687,
2688) - telenowela
16.50 Sportowy Express
17.00 Teleexpress
17.20 Na celowniku - magazyn
17.30 Klan (1036) - serial
obyczajowy

18.00 Jaka to melodia? - quiz
muzyczny

18.30 Plebania (640) - serial
obyczajowy

19.00 Wieczorynka: Smerfy - serial
animowany, Belgia

19.30 Wiadomości
19.55 Sport, Prognoza pogody
20.10 W krainie dreszczowców:
Morderstwo w lustrze - film
sensacyjny, USA 2000, reż.
James Keach, wyk. Jane
Seymour, James Farentino,
Hayley DuMond, Robert
Desiderio

21.45 Sprawa dla reportera magazyn reporterów
22.20 Prosto w oczy - program
publicystyczny Moniki
Olejnik

22.35 Wiadomości
22.40 Rajd Dakar 2006 - kronika
22.50 Widzieć i wiedzieć: Jak
Putin doszedł do władzy film dokumentalny, Francja
2005, reż. Tania
Rakhmanova
23.45 Puls miasta (11/18) - serial
kryminalny, USA, reż. Jon
Avnet, wyk. Donnie
Wahlberg, Neal McDonough,
Mykelti Williamson, Gary
Basaraba
00.30 Puls miasta (12/18) - serial
kryminalny, USA, reż. Jon
Avnet, wyk. Donnie
Wahlberg, Neal McDonough,
Mykelti Williamson, Gary
Basaraba

01.10 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie - magazyn
policyjny

01.35 Historia naturalna Polski
(2/12): Eksplozja życia - film
dokumentalny, Polska 2004,
reż. Sławomir Swerpel

02.15 Zakończenie programu

05.50 Telezakupy
06.05 Złotopolscy (316): Powrót
synka - serial obyczajowy
06.3510 minut tylko dla siebie magazyn

06.45 Dwójka dzieciom: Podróż za
jeden uśmiech (4/7):
Grzybobranie - serial dla
młodzieży

07.15 Od przedszkola do Opola:
Grzegorz Turnau - program
rozrywkowy

07.45 Dwójka dzieciom:
Teletubisie (113/156) serial dla dzieci, Wielka
Brytania

08.10 Egzamin z życia (12/26)serial obyczajowy

09.00 Pytanie na śniadanie magazyn
09.30 Prognoza pogody
09.35 Pytanie na śniadanie magazyn
10.00 Panorama
10.05 Pytanie na śniadanie magazyn
10.30 Prognoza pogody
10.35 Pytanie na śniadanie magazyn
11.00 Panorama, Prognoza
pogody
11.10 M jak miłość (252) - serial
obyczajowy
12.00 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza - magazyn
kulinarny
12.25 Telezakupy
12.40 Święta wojna (161):
Doskonałość duchowa serial komediowy
13.10 Łowcy śmiechu: Kabaret
Moralnego Niepokoju (2) program kabaretowy
14.05 Lokatorzy (60): Nowy dom serial komediowy
14.35 Znaki czasu - program
religijny
15.00 Na kłopoty Bednarski (4/7):
Statek nadziei - serial
sensacyjny, Polska, reż.
Paweł Pitera, wyk. Stefan
Friedman, Krystyna Feldman,
Marta Żak, Wiktor Sądecki
16.00 Panorama
16.15 M jak miłość (377) - serial
obyczajowy
17.05 Kulisy serialu M jak miłość
17.15 Allo, Allo (67/84) - serial
komediowy
17.45 Book-macher - magazyn
17.55 Prognoza pogody
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama
18.45 Prognoza pogody
18.50 Hodowca specjalny reportaż
19.00 Paszporty ŃPolitykiÓ widowisko
20.10 M jak miłość (378) - serial
obyczajowy, Polska, wyk.
Dominika Ostałowska,
Małgorzata Pieńkowska,
Teresa Lipowska, Witold
Pyrkosz
21.00 Kulisy serialu ŃM jak
miłośćó
21.05 Magazyn Ekspresu
Reporterów

22.00
22.20
22.25
22.30
22.45

Panorama
Biznes- magazyn
Sport telegram
Prognoza pogody
Wieczór filmowy - Kocham
kino: Ostatni cesarz - film
biograficzny,
Chiny/Francja/Wielka
Brytania/Włochy 1987, reż.
Bernardo Bertolucci, wyk.
Joan Chen, John Lone, Peter
O’Toole, Ying Ruohcheng
01.25 Zakończenie programu

06.00 Piosenka na życzenie program muzyczny
06.50 TV Market - magazyn
reklamowy
07.10 Interwencja - magazyn
reporterów (powt.)
07.30 Przygody Jackie Chana (3) serial animowany
08.00 Zbuntowany anioł (263) telenowela
09.00 Tango z aniołem (6):
W gąszczu niejasności serial obyczajowy
09.45 Daję słowo - teleturniej
(powt.)
10.30 Graczykowie (6):
Narzeczona z Bydgoszczy serial komediowy
11.00 Dziupla Cezara (1/13):
Francuskie bistro - serial
komediowy
11.45 TV Market - magazyn
reklamowy
12.00 Zbuntowany anioł (264) telenowela
13.00 Jak pan może, panie
doktorze? (54) - serial
komediowy
13.30 Graczykowie (7): Henrietta serial komediowy
14.00 Pierwsza miłość (211)serial obyczajowy
14.45 Pensjonat Pod Różą (44):
Narkoman (1) - serial
obyczajowy
15.45 Wydarzenia
16.05 Prognoza pogody
16.10 Interwencja - magazyn
reporterów
16.35 Tango z aniołem (7):
Osaczone - serial
obyczajowy
17.20 Daję słowo - teleturniej
18.05 Pierwsza miłość (212) serial obyczajowy, Polska,
reż. Okił Khamidov, Paweł
Chmielewski, wyk. Aneta
Zając, Mateusz Janicki, Ewa

::

redakcja@alos~pomorza.pl

Skibińska, Wojciech
Dąbrowski

18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Prognoza pogody
19.30 Samo życie (638) - serial
obyczajowy

20.15 Raport specjalny: Bestie przestępczość kobiet reportaż Ewy PocztarSzczerby

20.45 FILM TYGODNIA: Dylemat dramat, USA 1998, reż. John
N. Smith, wyk. Bobby Moat,
Joey Lauren Adams, Monica
Potter, Vince Vaughn

21.30 Studio LOTTO
22.55 Strażnik Teksasu (187) serial sensacyjny, USA, wyk.
Chuck Norris, Clarence
Gilyard, Sheree J. Wilson,
Judson Mills

23.50 Biznes wydarzenia
00.10 Prognoza pogody
00.15 Kuba Wojewódzki: Maciej
Rock, Maria Góralczyk - talk
show (powt.)

01.10 Nocne randki
02.05 Magazyn sportowy
05.30 Zakończenie programu

06.00 Uwaga! - magazyn (powt.)
06.20 Telesklep
07.00 Nash Bridges (43/122)serial kryminalny
07.55 Nocny kurs (21/22) - serial
sensacyjny, USA, wyk. David
Morse, Andre Braugher,
Matthew Borish, Jacqueline l
Torres (powt.)
08.50 Wykręć numer - teleturniej
10.10 Graj o raj - teleturniej
11.05 Usterka - serial fabularnodokumentalny
11.35 Na Wspólnej (576) - serial
obyczajowy
12.05 Rozmowy w toku - talk show
(powt.)
13.10 W-11 - wydział śledczy:
Dziewczyna z reklamy serial fabularnodokumentalny (powt.)
13.45 Nocny kurs (22-ost.) - serial
sensacyjny, USA, wyk. David
Morse, Andre Braugher,
Matthew Borish, Jacqueline
Torres
14.45 Nash Bridges (44/122) serial kryminalny, USA, wyk.
Don Johnson, Cheech Marin,
Jeff Perry, Jodi Lyn O’Keefe
15.45 Barwy grzechu (2/160)telenowela
16.45 Fakty
17.00 Uwaga! - magazyn
17.15 Rozmowy w toku - talk show
18.25 W-11 - wydział śledczy:
Bigamista - serial fabularno- E
dokumentalny
19.00 Fakty
19.30 Sport
19.40 Pogoda
19.45 Uwaga! - magazyn
20.10 Najsłabsze ogniwo teleturniej
21.00 Na Wspólnej (577) - serial
obyczajowy
21.30 Tajemnice Smallville (2/22)
- serial SF, Kanada/USA, wyk.
Tom Welling, Kristin Kreuk,
Michael Rosenbaum, Eric
Johnson
22.25 Teraz my! - talk show
23.10 Szymon Majewski Show:
Agnieszka Chylińska, Piotr
Gąsowski - program
rozrywkowy
00.10 Co za tydzień - magazyn
00.40 Nocne igraszki
01.40 Uwaga! - magazyn (powt.)
02.00 Telesklep
02.20 Nic straconego - programy
powtórkowe

05.50 Nie ma sprawy (6/44) serial komediowy, USA, wyk. f
Thomas Cavanagh, Julie

Bowen, Josh Randall, Jana
Marie Hupp (powt.)

06.40 Telesklep
07.15 Hydepark - program
rozrywkowy

07.45 Witchblade - Piętno mocy
(4/13) - serial przygodowy,
USA, wyk. Yancy Butler,
Anthony Cistaro, David
Chokachi, Will Yun Lee
(powt.)

08.40 Mała księżniczka (155/175)
- telenowela

09.35 Savannah (23/34) - serial
obyczajowy

10.30 Policjanci z Miami (22/114)
- serial kryminalny, USA,
wyk. Don Johnson, Philip
Michael Thomas, Edward
James Olmos, Saundra
Santiago
11.30 Mania grania - teleturniej

12.30 Telesklep
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14.05 Nie ma sprawy (7/44) serial komediowy, USA, wyk.
Thomas Cavanagh, Julie
Bowen, Josh Randall, Jana |
Marie Hupp
14.55 Mała księżniczka (156/175)
- telenowela
15.50 Hydepark - program
rozrywkowy
16.20 Dzień dobry, Miami (2/18) serial komediowy, USA, wyk.
Mark Feuerstein, Ashley
Williams, Matt Letscher, Jere
Burns (powt.)
16.50 Olivier i przyjaciele (5/14) serial komediowy, USA, wyk.
Grant Rosenmeyer, Grant
Shaud, Wendy Makkena,
Taylor Emerson (powt.)
17.20 Savannah (24/34) - serial
obyczajowy, USA, wyk.
Robyn Lively, Jamie Luner,
Alexia Robinson, Shannon
18.15 Policjanci z Miami (22/114)
- serial kryminalny, USA,
wyk. Don Johnson, Philip
Michael Thomas, Edward
James Olmos, Saundra
Santiago (powt.)
19.10 Dzień dobry, Miami (3/18) serial komediowy, USA, wyk.
Mark Feuerstein, Ashley
Williams, Matt Letscher, Jere
Burns
19.40 Olivier i przyjaciele (6/14) serial komediowy, USA, wyk.
Grant Rosenmeyer, Grant
Shaud, Wendy Makkena,
Taylor Emerson
20.10 Życie na niby - film

ICH SIĘ^

mówi
Pink mężatką

Pink wyszła za mąż za rajdowca
i gwiazdę programu „The Surreal Life”,
Careya Harta. Ceremonia odbyła się
w ubiegłą sobotę, po zachodzie słońca,
<
na jednej z plaż Kostaryki, w kurorcie
Four Seasons. W uroczystości wzięło
udział ponad stu gości. Na zaślubiny
przybyła m.in. Lisa Marie Presley.
- Oboje uwielbiamy plażę, więc wiedzieliśmy, że właśnie tam chcemy się po
brać - wyznała piosenkarka. - Pragnęliśmy nietradycyjnego ślubu. Jesteśmy
uduchowieni, ale nie religijni. Zależało nam na spotkaniu z najbliższymi
i przyjaciółmi. 26-letnia wokalistka poznała 30-letniego Harta w 2001 r.
w czasie rajdu X Games. W 2003 r. para się ze sobą rozstała, ale na powrót
zeszła w czerwcu ubiegłego roku. Wówczas artystka w czasie jednego z raj
dów oświadczyła się motocykliście, pisząc na transparencie kluczowe pyta
nie. Hart ukończył wcześniej wyścig, aby zdeklarować się w sprawie małżeń
stwa.

\

Robbie ma nowa
dziewczynę
Robbie Williams spotyka się z pre
zenterką MTV Emmą Griffiths. Wokali
sta znalazł miłość w objęciach byłej
dziewczyny Matta Jaya z formacji Bu
sted. Znajomość Brytyjczyka i gwiazdy
muzycznej telewizji rozpoczęła się w li
stopadzie podczas rozdania MTV Awards w Lizbonie. - Poznaliśmy się, gdy
przyjechał do Portugalii po nagrody - zdradziła Emma. - Spojrzał na mnie, ja
odwzajemniłam spojrzenie i zaczęliśmy rozmawiać. Jest wspaniały. Jestem
nim zafascynowana i nie trwało długo, aż zaiskrzyło między nami.
Od czasu pierwszego spotkania para pozostaje w stałym kontakcie.
- Emma nie może się doczekać, kiedy ponownie się zobaczą. To samo
można powiedzieć o nim - wyjawia przyjaciel prezenterki. Griffiths spotykała
się nie tylko z członkiem zespołu Busted. Była również dziewczyną Justina
Timberlake'a, Stephena Dorffa i prezentera MTV, Aleksa Zane'a. Robbie na
tomiast widywany był ostatnio w towarzystwie Geri Halliwell, Nicole Appleton, Tanii Strecker i Rachel Hunter.

obyczajowy, USA 1998, reż.
William Ryan, wyk. William
Sadler, Alessandro Nivola,
Bruce Norris, Karen Sillas
22.00 Najemnicy (8/20) - serial
sensacyjny, USA, wyk. Brad
Johnson, Tim Andrews, Real
Andrews, Melinda Clarke
22.50 Mo’Better Blues - dramat,
USA 1990, reż. Spike Lee,
wyk. Denzel Washington,
Spike Lee, Wesley Snipes,
Giancarlo Esposito
01.05 Zakończenie programu

Gwyneth
poświęca
czas córce

05.30 Sztukateria - magazyn
kulturalny

Gwyneth Paltrow przestała nad
miernie troszczyć się o swoje ciało, kie
dy urodziła córeczkę Apple, ponieważ
uznała, że zabiegi kosmetyczne to
strata czasu. 33-letnia aktorka twierdzi, że zamiast siedzieć godzinami w sa
lonach piękności, woli spędzić ten czas z roczną córeczką. - Od kiedy mam
dziecko, nie korzystam z zabiegów kosmetycznych, bo mam poczucie winy,
kiedy jestem z dala od Apple. Sama myśl, że mogłabym pójść do salonu
i godzinami siedzieć w płaszczu kąpielowym sącząc herbatę, doprowadza
mnie do szału. Czułabym, że marnuję życie - wyjaśnia aktorka.

05.55 Kinomaniak - magazyn
filmowy
06.20 VIP - wydarzenia i plotki
06.45 Informator prawny magazyn „Gazety Prawnej”
07.00 Muzyczne listy - magazyn
muzyczny
08.00 TV Market - magazyn
reklamowy
08.15 Pokemon (130) - serial
animowany, Japonia/USA
08.45 Benny Hill - program
rozrywkowy
09.15 Kachorra to ja (24) telenowela, Argentyna, reż.
Jorge Montero, wyk. Maria
Leal, Maria Rosa Galio,
Natalia Oreiro, Pablo Rago
(powt.)
10.15 MacGyver (88) - serial
sensacyjny, USA, wyk.
Richard Dean Anderson,
Dana Elear, Bruce McGill,
Elyssa Davalos (powt.)
11.15 Kasa na bank - teleturniej
12.20 TV Market - magazyn
reklamowy
12.35 Port lotniczy - serial
dokumentalny
13.10 Awantura o kasę - teleturniej
14.10 Muzyczne listy - program
muzyczny
15.15 Pokemon (131) - serial
animowany, Japonia/USA
15.45 Kachorra to ja (25) -

Connery
najlepszym

Bondem
Roger Moore uważa, że jego po
przednik Sean Connery był najlepszym
odtwórcą postaci Jamesa Bonda. Tę
opinię podziela aktorka Ursula An
dress, która zagrała Honey Ryder w pierwszym Bondzie „Dr No”.
- Najlepszym Bondem był oczywiście Sean. Zawsze, kiedy spotykam
Rogera, powtarzam mu, że Connery był najlepszym Bondem, a on przyznaje
mi rację. Ostatni Bond - Pierce Brosnan - był bardzo przystojny, ale w ogóle
na mnie nie działał. Daniel Craig wygląda, jakby miał w sobie coś, ale gdzie
się podziali wszyscy prawdziwi faceci? - pyta Andress.

(tenbit.pl)
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Ostatni cesarz

telenowela, Argentyna, reż.

Jörge Montero, wyk. Maria
Leal, Maria Rosa Galio,
Natalia Oreiro, Pablo Rago
16.50 Port lotniczy - serial
dokumentalny
17.25 Benny Hill - program
rozrywkowy
18.00 Awantura o kasę - teleturniej
19.00 MacGyver (89) - serial
sensacyjny, USA, wyk.
Richard Dean Anderson,
Dana Elear, Bruce McGill,
Elyssa Davalos

20.00 Koszykówka
22.00 Wydarzenia
22.10 Drogówka - magazyn
policyjny
22.40 Szkoła przetrwania - film
sensacyjny, USA 1997, reż.
Kevin Tenney, wyk. Corey
Haim, Ami Dolenz, Laraine
Newman, Todd Allen
00.35 Muzyczne listy - magazyn
muzyczny
01.25 Strefa P - program
muzyczny
01.50 Joker - talk show
02.40 Zakończenie
programu
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Opowieść o życiu Pu Yi, ostat
niego cesarza Chin, który z obiektu
kultu milionów ludzi zmienia się
w więźnia poddanego resocjalizacji.
Pu Yi urodził się w 1906 roku. Z woli
cesarzowej w wieku 3 lat został za
brany matce i osadzony na tronie ja
ko dziesiąty władca mandżurskiej
dynastii Ching. Gdy miał 6 lat, dyna
stia abdykowała na rzecz republiki,
ale chłopiec aż do pełnoletności po
został w Zakazanym Mieście jako
jego władca. To swego rodzaju wię
zienie opuścił w 1924 roku, wyrzu
cony z niego wraz z resztką dworu
przez żołnierzy generała Fen Yuhsinga. Przez jakiś czas występował
w roli zachodniego playboya, do któ
rej to roli w dużym stopniu przygoto
wał go bezwiednie Szkot Reginald
Johnston. Potem Pu Yi był marionet
kowym
cesarzem
Mandżuko.
W 1945 roku dostał się do niewoli
radzieckiej. Po kilku latach wrócił
do Chin, gdzie został poddany re
edukacji i do końca życia pracował
jako ogrodnik. Bertolucci opowieść
zaczyna w 1950 roku na granicy ra

dziecko-chińskiej, od przekazania
Chińczykom przez władze radziec
kie jeńców wojennych. Jest wśród
nich Pu Yi, któremu niektórzy jeńcy
oddają cześć. Były cesarz zamyka
się w dworcowej kancelarii i próbuje
popełnić samobójstwo, podcinając
sobie żyły. Dalej reżyser prowadzi
akcję dwutorowo, cofa się w czasie,
by w dzieje postępującej reedukacji
bohatera wpleść opowieść o jego
smutnym dzieciństwie przeżywanym
samotnie i bez miłości, nieudanych
małżeństwach, niemożności spro
stania roli, jaką mu wyznaczyła hi
storia. „Ostatni cesarz” stał się sen
sacją, gdy w 1988 roku Amerykań
ska Akademia Filmowa przyznała
mu aż 9 Oscarów.
Film biograficzny, 160 min., Wło
chy/ Hongkong/ Francja/, 1987

