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Nie ma lepszej chwili na kupno nowego
samochodu. Producenci pozbywają się

Honda Civic w ósmej generacji zmieniła się niemal nie
do poznania. Szersza i niższa od poprzedników wy

właśnie aut z rocznika 2005 proponując

daje się wgnieciona w podłoże albo wręcz przy

korzystne rabaty.

deptana.
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JEDEN CZŁOWIEK OPÓŹNIŁ GAZYFIKACJĘ MIASTKA

Jerzy Szewczyk wstrzymał gazyfikację Miastka, bo nie zgadza się,
aby w sąsiedztwie jego posesji postawiono dwa duże zbiorniki
na metan.
- W wypadku wycieku gazu ze zbiorników czy rozszczelnienia sieci
dojdzie tu do tragedii - alarmuje miastczanin.
Poznańska Gaz Energia zaczęła już budowę stacji, z której gaz ma
trafiać do odbiorców. Miasto opasano siecią przyłączy. Gazyfikacja
stanęła jednak w miejscu, gdy Szewczyk zaczął swoją wojnę. Za
skarżył decyzję o budowie, wydaną przez burmistrza, ale przegrał
w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku. Zapowiada,
że odwoła się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. - Jeżeli to
nie pomoże, to napiszę nawet do Trybunału Sprawiedliwości w Ha

radni kardiologicznej.
Lęborski szpital jako pierwszy
w Polsce będzie testował te urzą
dzenia. Nowy sprzęt ma natych
miast sporządzać zapis pracy
serca, przesyłać go za pomocą
telefonu do centrum monitorowa
nia w Niemczech, a następnie

dze - mówi.
WIĘCEJ NA STRONIE 7

ZMIANY W USTECKIM RATUSZU

do lekarzy dyżurujących na od
dziale kardiologii, którzy natych
miast podejmą decyzję o sposo
bie leczenia pacjenta.

Kozioł ofiarny burmistrza
Marta B. nie jest już szefem Wydziału Gospodarki Nieruchomościa
mi Urzędu Miasta w Ustce. Ma to związek ze śledztwem, w którym

Najpierw szkolenie,
później sprzęt

prokuratura oskarżyła ją o fałszowanie dokumentów.
O sprawie napisaliśmy w listopadzie. Według prokuratury naczelnik
zmieniła datę na wykazie nieruchomości przeznaczonych do wy
dzierżawienia w trybie bezprzetargowym. Oprócz niej zarzuty
postawiono również jej podwładnej, a ostatnio burmistrzowi Ustki
Jackowi Graczykowi. - Pani ta nadal będzie pracować w wydziale informuje Tomasz Kościuczuk, rzecznik prasowy Urzędu Miasta. Decyzja ta ma oczywiście związek z postanowieniem urzędniczce
zarzutów. Atmosfera pracy w wydziale nie była najlepsza. Mam na

Milenia Zakrzewska (z prawej)
i Jolanta Pawlak, pielęgniarki od
działu chorób wewnętrznych lę
borskiego szpitala prezentują re
korder.
wi prof. Andrzej Rynkiewicz, wo
jewódzki konsultant do spraw kar
diologii z Akademii Medycznej
w Gdańsku. - Diagnostyka za po
mocą rekorderów jest niezwykle
obiecująca. Mam nadzieję, że
rozpowszechni
się i taki sprzęt
trafi
jeszcze
do innych szpi
tali w kraju.
W Niemczech,
czy w Dani jest
to już standard.
To bardzo do
bry
sposób
opieki nad pa
cjentem. Mam
nadzieję,
że
w najbliższym
czasie trafią one do karetek reani
macyjnych.
Pomogłyby
one
w podjęciu decyzji, czy przywieźć

Mate, podręczne urządzenie nagrywające może być przymocowane do paska
spodni
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Po wykryciu nieprawidłowości
w pracy serca urządzenie wysyła
sygnał dźwiękowy oraz rozpoczyna nagrywanie informacji
obejmujących częstość akcji,
regularność uderzeń i sygnały
świadczące o uszkodzeniu serca.

'W

dyżurnego w centrum monitoro
wania; transmisja trwa do 10 min.

Mikrofon słuchawki
telefonicznej nad przy
ciskiem nagrywania

(jac)
PROMOCJA

Zdążymy wysłać życzenia na czas

- tyle osób

Już 18 stycznia, środa

w regionie słupskim
ma problemy

z sercem

chorego na oddział czy nie.

Aparaty
nie dla wszystkich
Jednak nie każdy pacjent

977013795263302

otrzyma rekorder. Wśród pierw
szych pięciu osób, do których
trafi nowy sprzęt będą mężczyź

ęł 7701 37 952633

ni powyżej 45. roku życia i kobie
ty powyżej 55 lat. - Przydzielimy
go pacjentom, którym ze wzglę
du na dużą odległość trudno jest

dzieję, że teraz to się zmieni.
Radni, z którymi rozmawialiśmy, nie kryją oburzenia. Tym bardziej,
że już kilka miesięcy temu komisja rewizyjna zwróciła uwagę burmi
strzowi, że w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami nie dzieje się
najlepiej. Graczyk nie wyciągnął jednak żadnych konsekwencji dys
cyplinarnych, a dopiero po nagłośnieniu sprawy przez media ukarał
urzędniczki naganą. - Prawda jest taka, że burmistrzowi zaczął się
palić grunt pod nogami. Teraz, by ratować siebie, musiał znaleźć
kozła ofiarnego - komentuje radny Przemysław Nycz.

2000

0 2

www.glos-pomorza.pl |

Grozi haskim trybunałem

następnych 35. - To postęp ratu
jący życie - cieszy się Zbigniew
Cybula, pacjent miejscowej po

- Szpital w Lęborku pierwszy
przyłączył się do programu pro
wadzonego przez osiem państw
basenu Morza Bałtyckiego - mó-

Najlepsi w jakości obsługi klienta
w woj. pomorskim
według badań Forda 2005r.

i#

Pierwszy rekorder, czyli urzą
dzenie zapisujące EKG drogą te
lefoniczną, trafi do chorego już
w przyszłym tygodniu. Wkrótce
potem dostanie go kolejnych
czterech pacjentów. W ciągu
półtora
roku
otrzyma
je

Pomoc będzie szybciej

Słupsk, ul. Kniaziewicza 9
teł. 059 848 19 40
www.eurocar. pl

- D>5|

problemy z sercem.

pogotowia. Całość operacji trwa
nie dłużej niż siedem minut.

i h tfii E

...nasze wydanie
internetowe

■ Z supernowoczesnego sprzętu ratującego życie zawałowcom, jako pierwsi
w Polsce, będą korzystać pacjenci z powiatu lęborskiego. Teraz pomoc
nadejdzie do nich już w kilka minut po tym, gdy zaczną się

żurujący
lekarz
proponuje pacjen
towi zażycie leków,
bądź kontakt z le
karzem rodzinnym,
lub natychmiast wysyła karetkę

A
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Uratują życie
zawałowcom

Zasada działania rekordera
jest prosta, chociaż przeszkolenia
wymagają i pacjenci i lekarze.
- Chory, gdy poczuje bóle
za mostkiem lub zaburzenia akcji
serca przykleja sobie trzy kabelki
podłączone do rekordera na klat
ce piersiowej i przystawia urzą
dzenie w trzech pozycjach do ser
ca - tłumaczy Grzegorz Klicki, or
dynator
oddziału
kardiologii
lęborskiego szpitala. - Po trwają
cym 1,5 minuty zapisie wyłącza
rekorder, wykręca numer telefo
niczny do centrum monitorowania
w Niemczech, gdzie wysłuchując
poleceń po polsku podaje numer
PIN rekordera i po przyłożeniu go
do słuchawki odtwarza z niego
nagranie. W Niem
czech sygnał akustyczny
z urządzenia za
mieniany
jest
na obraz EKG i wy
syłany internetem
do
lęborskiego
szpitala, gdzie dy

A.....M

dotrzeć do lekarza - podkreśla
Klicki. - A także tym, u których
choroba trwa bardzo długo i mo
że zagrozić ich życiu. - Za po
mocą rekordera można szybko
wyjaśnić swoje dolegliwości
przez telefon. Urządzenie to uła
twi chorym dostęp do ośrodków
specjalistycznych i zapobiegnie
ciężkim powikłaniom choroby
wieńcowej. Jako lekarze spo
dziewamy się zmniejszenia licz
by hospitalizacji i umieralności
wśród naszych pacjentów, a tym
samym obniżenia kosztów le
czenia chorych.

Szpitale zaoszczędzą

transmitujących dane o stanie
zdrowia
człowieka,
znane
pod nazwą telemedycyny jest
tanie, wygodne i bezpieczne
- dodaje Andrzej Sapiński, dy
rektor lęborskiego szpitala.
Nowym programem zainte
resowane są także inne szpita
le w naszym regionie.
- Rekordery ułatwiają opie
kę nad pacjentem - przyznaje
Zbigniew Kiedrowicz, ordynator
oddziału kardiologii w słupskim
szpitalu. - Zwłaszcza tym, któ
rzy mieszkają daleko od ośrod
ków zdrowia.

ANDRZEJ RADAJEWSKI

z okazji

Dnia Babć
i Dziadka
specjalnie
dla czytelników
„Głosu Pomorza
piękna
kartka
okolicznościowa

głos Pomorza

ELŻBIETA LANGE
- Badanie pacjentów na od
ległość za pomocą urządzeń

endre@glos-pomorza.pi
0-59 863 41 00
18206SLSB:A
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CYTAT DNIA

2 tryliony dolarów

„Radio przestaje być katolickie,
gdy staje się partyjne. ”

mogą wynieść koszty amerykańskiej interwencji w Iraku, jeśli doliczy się między innymi doży
wotnią opiekę medyczną dla tysięcy rannych w Iraku amerykańskich żołnierzy. Tak twierdzą ame
rykańscy ekonomiści. Wyliczenia przedstawili we wspólnym raporcie Joseph Stiglitz, ekonomista
z Uniwersytetu Columbii i Linda Blimes, wykładowczyni z Harvardu. Podkreślają oni, że amery
kańskie społeczeństwo będzie odczuwać finansowe obciążenie wojny jeszcze długo po tym, jak
z Iraku wyjadą ostatni amerykańscy żołnierze.

Biskup Tadeusz Pieronek odniósł się do komunikatu wydanego przez nuncjusza apostolskiego o tym, że du
chowni i zakonnicy muszą mieć pisemną zgodę biskupów na angażowanie się w działalność publiczną.
Wytyczne te dotyczą m.in. Radia Maryja. Źródło: Radio Zet

PULS DNIA

Stalinowska prokurator ma głodować
Helena Wolińska, stalinow
Wolińska na pewno musi
ska prokurator wojskowa, nie
odpowiedzieć za zło, które po
będzie już otrzymywała
przez swoją prokura
emerytury z Minister
torską władzę wyrzą
stwa Obrony Narodo
dziła innym. Nie wiem,
wej, bo nie przepraco
czy była prokurator,
wała w wojsku piętnastu
która teraz mieszka
lat. Wychodzi na to, że
w Anglii, jest biedna
rząd postanowił wziąć ją
czy bogata. Trudno
więc mi oceniać, jak ją
głodem, bo nie jest
w stanie postawić jej
dotknie brak 1500 zł
miesięcznie, choć ta
przed sądem.
Sprawa
Wolińskiej,
decyzja zapewne ucie
Zbigniew
która jest podejrzana
szy zaciekłych antykoMarecki
o bezprawne aresztowa
munistów albo ludzi,
nie więźniów politycznych, m.in.
których „czerwoni” pozbawiali
gen. Armii Krajowej Augusta
z dnia na dzień pracy i możli
Fieldorfa „Nila”, ciągnie się już
wości zarobkowania.
kilka lat. Aż nie chce się wie
Bardziej natomiast zastana
rzyć, że dopiero teraz dokładnie
wiam się nad tym, czy w dzi
policzono w MON, ile lat prze
siejszych czasach powinniśmy
pracowała w wojsku. Moim zda
stosować metody rodem ze
niem stało się tak, bo nowy mi
stalinizmu? Po prostu wydaje
nister obrony narodowej Radek
mi się to zbyt okrutne, aby
Sikorski, zadeklarowany antyczłowieka pozbawiać wszyst
komunista, chciał pokazać wy
kiego, bo nie możemy go do
borcom PiS, że w jego resorcie
sięgnąć i sprawiedliwie osą
nie będzie żadnej taryfy ulgowej
dzić. A może tak musi być. Al
dla komunistycznych służalców.
Capone też poszedł siedzieć
Efekt propagandowy niewątpli
nie za to, że był szefem mafii,
wie będzie mocny. W szere
ale za to, że nie miał porządku
gach dawnych działaczy komu
w podatkach.
nistycznych na pewno wywoła
poruszenie, a być może strach,
O DECYZJI W SPRAWIE ZAWIESZENIA
EMERYTURY HELENIE WOLIŃSKIEJ
że wkrótce zostaną bez pienię
CZYTAJ TAKŻE NA STR. 4
dzy na życie.

(RMF FM)

Esemesem

PROSTO Z MOSTU
tel. 094 347 35 35
* Halina Sołtys ze Słupska:
- Nie zgadzam się z profesorem
Marianem Filarem, który krytyku
je przyspieszony tryb osądzania
osób złapanych na gorącym
uczynku. Moim zdaniem tylko ta
metoda może spowodować, że
ludzie poczują nieuchronność
kary. Inaczej nigdy nie uporamy
się z drobną przestępczością.

namierzysz męża
Nie ufasz swojej drugiej połowie? Zastanawiasz się, czy naprawdę jest

■ Honorata z Lęborka: - Za kil
ka tygodni urodzę dziecko. Mam
nadzieję, że do tego czasu PiS
doprowadzi do wydłużenia urlo
pów macierzyńskich. To jest bar
dzo ważne dla młodych matek,
które nie mogą liczyć na pomoc
rodziny.

w delegacji? Operatorzy komórkowi oferują usługi, które pozwolą ci
zabawić się w detektywa.
Aby ustalić, gdzie w danej
chwili przebywają nasi znajomi
lub bliscy, w sieci Plus GSM wy
starczy wysłać esemesa pod nu
mer odpowiedniej usługi z pro
stym pytaniem. Po chwili otrzy
muje się wiadomość z nazwą
miasta i skrzyżowania, w pobliżu
których przebywa dana osoba.
Warto podkreślić, że zgodę
na identyfikację miejsca pobytu
wszystkie strony muszą wyrazić
w momencie kupowania usługi.
- Dokładność wskazania za
leży od gęstości naszych prze
kaźników. W mieście waha się
w granicach kilkuset metrów, po
za miastem może to być kilka ki
lometrów - mówi Elżbieta Sa
dowska z biura prasowego Plus
GSM.

Telefony komórkowe
Abonenci w 2004 roku

Szacunkowy wzrost
w latach 20032007

świat

1,64 mld

Europa ogółem

ü Ignacy Kniaź spod Bytowa:
- W czasie kampanii wyborczej
głosowałem na SLD, bo liczyłem,
że młodzi liderzy tej partii potrafią
oczyścić nasz kraj. Teraz jednak
cieszę się, że wybory wygrali
kandydaci PiS, bo naprawdę

(+11,9%)
(+7,3)

1384 (+4,6)

Europa Zach.*
150 (+14,8)

Europa Wsch.

wzięli się do roboty. Nie wiem, co
z tego jeszcze wyjdzie, ale widać
u nich chęć pracy dla kraju. Jeśli
bracia Kaczyńscy utrzymają
w ryzach swoich posłów i działa
czy, to może coś dobrego zrobią

USA ■■■■ 176
Japonia

86 (+6,8)

Niemcy

72 (+5,7)

Włochy H 58 (+3,5)

Podział rynku
wg firm

dla kraju.

W. Brytania m 57 (+3,8)
Francja H 42

(+4,6)

Hiszpania | 39

(+3,9)

Nokia
M Grażyna Sobczak ze Sławna:
- Całkowicie zgadzam się z tym,
że
wojskowi
powinni
dbać
o sprawność fizyczną. Nie wiem,
czy grubasów powinno się od ra
zu wysyłać dc cywila, ale
na pewno należy wymusić
na nich dbałość o figurę i spraw
ność. Moim zdaniem wojskowi
powinni być pod tym względem
wzorem dla innych.

Szwecja | 9,1 (+3,6)

CIEKAWOSTKI

Szwajcaria | 6,5 (+3,8)
Dania I 5,2 (+3,4)
Jakby Państwo sprawdzili prawdo

Rośnie liczba testów na ojcostwo
Od paru lat w styczniu gwał
townie wzrasta w Chinach liczba
testów na ojcostwo. Dzieje się
tak, gdyż w związku ze zbliżają
cymi się uroczystościami Nowe
go Roku Księżycowego, zwane
go także Świętem Wiosny, do ro
dzinnych miejscowości masowo
powracają robotnicy, którzy kil
kanaście
miesięcy
spędzili
w pracy, daleko od domu. Ob
chody Święta Wiosny są najważ
niejszą w skali całego roku uro
czystością rodzinną dla Chińczy

mówność współmałżonka, gdyby
mieli co do niej wątpliwości?

ków. W tym roku rozpoczynają
się one 29 stycznia. Po powrocie
w rodzinne strony pracownicy
sezonowi nie zawsze dają
do końca wiarę temu, że potom
stwo, które podczas ich nieobec
ności przyszło na świat, istotnie
jest ich dziełem. Podejrzewając
małżonki o ewentualne pozamałżeńskie zdrady, decydują się
oni na drogie - w stosunku
do osiągniętych zarobków - ba
dania, by upewnić się co do oj

(onet.pl)

costwa.

Finlandia {4,8 (+4,6)

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 stycznia 2006 r.
zmarł nasz köchany Tato, Teść i Dziadek

Norwegia 13,9

(+3,9)

Siemens

*W tym Turcja

Piotr Karel
- Trudno mi
nawet sobie wy
obrazić, co mógł
bym zrobić, bo
absolutnie ufam
swojej żonie. Nie
wiem, jak można
sprawdzić czyjąś prawdomówność.
Wszystko zależy przecież od osoby
i sytuacji. Nie sądzę, abym kiedykol
wiek musiał uciekać się do jakiś
sposobów. Tworzymy z żoną szczę
śliwe małżeństwo i jesteśmy wobec
siebie szczerzy.

Mapkę z lokalizacją konkret
nego numeru może natomiast
uzyskać posiadacz nowocze
snego telefonu w sieci Era. Ta
usługa dostępna jest dopiero
od kilku tygodni, ale między
świętami a Nowym Rokiem sko
rzystało z niej 60 tysięcy ludzi.
W tym przypadku poszukiwany
za każdym razem jest informo
wany, że ktoś go szuka. Zanim
zdecyduje się na usługę, musi

RAFAŁ NAGÓRSKI
rafal.nagorski@glos-pomorza.pl
tel. 094 347 35 53

KALINOWSKI
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w środę 11 stycznia br.
o godz. 12.00 w sali ceremonialnej Domu Pogrzebowego
"Wrotniewscy" przy ul. Różanej 8 w Koszalinie.
Złożenie do grobu nastąpi na cmentarzu w Sławnie około godz. 13:30
y
Rodzina
y

Jarosław
- Myślę, że
najprościej
jest
sprawdzić praw
domówność bio
rąc
partnera
w krzyżowy ogień
pytań. Ja bym tak
zrobił. Jeślibym dalej miał wątpliwo
ści, popytałbym znajomych i przyja
ciół - zwłaszcza przyjaciółki mojej
drugiej połowy, one na pewno by się
wygadały.

30906KOAG_A

Czy dłuższe wakacje
to dobry pomysł?

Urszula Rauze
- Myślę, że
przed kobietami
trudno jest ukryć
cokolwiek.
Dla
czego? Bo mają
„szósty”
zmysł,
czyli kobiecą intu
icję. Moja intuicja na pewno podpo
wiedziałaby mi, że mąż coś kręci,
a wtedy... Ale to już zupełnie inna hi
storia.

Not. (iws)

Głosuj na www.glos-pomorza.pl

Fot PRZEMYSŁAW GRYŃ
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prywatny detektyw
- Czy śledzenie poczynań współ
małżonków staje się domeną Pola
ków?
- Piętnaście lat temu, gdy
otwierałem biuro detektywistycz
ne, klienci, którzy prosili o spraw
dzenie, czy ich druga połowa jest
wierna, zdarzali się bardzo rzad
ko. W tej chwili takich spraw pro
wadzę bardzo dużo. Z jednej
strony wynika to pewnie z tego,
że zdradzanych jest więcej, ale
i przestał to być temat tabu.
Klienci nie przychodzą do mnie
już z takim zażenowaniem jak
kiedyś.
- A kto częściej prosi o sprawdze
nie współmałżonka?
- Kobiety. Czasami jednak
okazuje się, że i one potrafią nie
źle kombinować. Ostatnio zgłosił
się do mnie przedsiębiorca, który
zgłosił porwanie żony. Okazało
się, że wcale nikt jej nie porwał.

ła podwójne ży
cie, sprzedając
na przykład pi
kantne historie
swoim interne
towym rozmów
com.
Poznała
obywatela Nie
miec i wyjechała
ze swojej pięknej rezydencji
do jakiejś klitki pod Frankfurtem.
Ostatecznie
doprowadziliśmy
do jej spotkania z mężem. Wróci
ła do niego i są szczęśliwi. Cza
sami jak analizuję te historie, to
zastanawiam się, czy mężczyźni
tak naprawdę znają kobiety.
- A komórkowa usługa sprawdza
nia miejsca pobytu może być spo
sobem na pilnowanie najbliż
szych?
- To zabawa dla amatorów,
aczkolwiek czasami bardzo przy
datna. Detektywi korzystają jed
nak z innych metod.

Rozmawiał: RAFAŁ NAGÓRSKI
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NAPRAWA A6D/RTV

ROZMOWA DNIA
Żona prowadzi

WACŁAW

(maz)

też zgodzić się na wskazywanie
miejsca swojego pobytu.
Kolejny z operatorów Orange
od kilku lat udostępnia podobną
usługę,
ale
tylko
firmom
- na przykład takim, które mają
liczną sieć handlowców i chcą
wiedzieć, czy wszyscy są w tej
chwili w pracy.

śp.

PYTANIE TYGODNIA

Ericsson

2005.03.09 KRT/Bulls

źródło: EITOTask Force, Gartner Institute
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DOMOWE pralkonaprawy, lodówkozamrażalki. ELTECH 059/8436-083,
0-602-665-334
------------------------------------------------------------- --

08549/B

0-500-812-970 Monika, Słupsk.
i

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

00160/A

ALEX. 0-887-541-855.

KUPNO
KUPIĘ bydło rzeźne. 0-880-74-12-34.
---------- ---------------------------------•--------------------

00172/A

SPRZEDAŻ
czekolada). 0-59/84-62-800,
0-603-393-720.
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GAZETA W INTERNECIE:
www.glos-pomorza.pl
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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łut«« fe.
NAKŁAD KONTROLOWANY
ZWIĄZEK KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY

głos Pomorza 3

NASZ REGION

Środa, 11 stycznia 2006 r.

www.gios-pomorza .pl

r®%

JUZ JUTROM I ) I

1

::

redakcja@glos-pomorza.pl

a Wdzięk domowej patyny

dachem

Emerytowani nauczyciele z Niestkowa ko
ło Ustki pokochali poniemiecki dom. Ra
zem zadbali o to, aby był wygodny i zacho
wał swój wdzięk.

a Kredyt - z wkładem czy bez?

a Opłaty z odsetkami
Wiceprezes Stowarzyszenia Zarządców
i Administratorów Nieruchomości wyjaśnia,
kiedy zarządca wspólnoty może ściągać
od jej członków zaległe opłaty z odsetkami.

Piszemy, czy obecnie warto, zaciągając
kredyt hipoteczny, angażować wkład wła
sny.

Repatriantom coraz trudniej zamieszkać w Polsce

Tylko nieliczni wracają do kraju
Nikt nie chce pomóc repatriantom z Kazachstanu, którzy próbowali
wrócić do kraju swoich przodków. Żadna z pomorskich gmin nie znalazła
dla nich mieszkania. Jeszcze niedawno co roku w naszym województwie
osiedlało się po kilkadziesiąt takich rodzin. Z roku na rok jest ich jednak
coraz mniej.

Repatrianci w województwie pomorskim

Od 2000 roku w województwie pomorskim
zamieszkało w sumie 208 repatriantów
z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Kazachstanu,
Mołdawi, Armenii i Kirgizji

li
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którzy od lat czekają na liście
na własne lokum.
Decyzją burmistrza są zdzi
wieni usteccy radni. - Mamy
problemy mieszkaniowe takie
same, jak inni - mówi Jan
Olech, przewodniczący Rady
Miejskiej. - Uważam jednak, że
jakieś lokum dla tej rodziny po
winno się znaleźć. To są prze
cież ludzie, którzy chcieli wrócić
do ojczyzny.
Okazuje się, że Ustka, gdyby
przyjęła repatriantów, mogłaby
dostać za to pieniądze.
- Nie wszystkie samorządy
o tym wiedzą, a to całkiem spora
suma, którą można wydać wedle
własnego uznania - mówi Bru
non Synak. - Sytuacja rodziny,
której nie przyjęła Ustka, to przy
kład negatywnego podejścia
gmin, z którym spotykam się co
raz częściej.
Do niedawna samorządy bez

w regionie, ale otrzymałem same
odpowiedzi negatywne, dlatego
rodzina z Kazachstanu nie przyjedzie do Polski.
Jedna z próśb trafiła do Ustki.
- Burmistrz odmówił, bo mamy
problemy z zapewnieniem miesz
kań
wszystkim
ustczanom,
na przykład dziewięcioosobowa
rodzina musi się gnieździć w jed
nym pokoju - wyjaśnia Tomasz
Kościuczuk, rzecznik prasowy
Urzędu
Miasta
w
Ustce.
- Poza tym, chcieliśmy bronić
przejrzystych zasad przydziału
mieszkań komunalnych. Gdyby
śmy dali mieszkanie, musieliby
śmy się tłumaczyć tym ludziom,

problemu przyjmowały powraca
jące do kraju rodziny. - Mamy

Fot. S ŁA W O M IR

Trzyosobowa
rodzi
na Kordasów z Kazachstanu
chciała zamieszkać w Polsce, bo
tu wychowali się jej przodkowie.
Ich rodzice nie mieli takiej możli
wości, a dziadkowie musieli osie
dlić się z dala od ojczystej ziemi.
Olga Kordas jest ekonomistką
po studiach, a jej mąż Rusłam ma
wykształcenie wyższe techniczne
i jest zastępcą dyrektora przed
siębiorstwa
samochodowego.
Obecnie przebywają w Karagan
dzie. Niestety, w Polsce nikt ich
nie chce.
Mieszkania dla repatriantów
szukał przewodniczący sejmiku
pomorskiego Brunon Synak.
- Pisałem do wszystkich gmin

% u siebie dwie rodziny z Kazach-

2000

2001

2002

2003

2004

2005

3

stanu - mówi Edmund Ścibisz,

o
*
£
w
2

zastępca wójta gminy Słupsk.
- Jedna wprowadziła się w roku
1998 roku do Kusowa, a druga
w 2004 do Bierkowa.
MARCIN KLINKOSZ

^
£

marcin.klinkosz@glos-pomorza.pl
tel. 059 848 81 22

Stanisława Dobrowolska z Kusowa zamieszkała z rodziną w Polsce dzięki przychylności władz gminy Słupsk.
- Życie w Polsce nie jest jednak takie różowe, jak się nam wcześniej wydawało - mówi kobieta. - Z pracą też
jest ciężko. Szkoda jednak, że nie udało się sprowadzić kolejnej rodziny z Kazachstanu. Przecież mogłoby im
się udać.

___ ZDARZENIA I WYPADKI

Napadli na przechodniów i poszczuli policjantów

Zerwał linię i odjechał

Z dzieckiem na karateków
Matka z kilkuletnią córką oraz jej
koleżanka
i
kolega
napadli
na dwóch młodych słupszczan wra
cających z treningu. Jeden z nich
został ugodzony nożem. Bandytom
nie podobało się to, że młodzieńcy
się śmiali.
Osiemnastolatek oraz jego
starszy o dwa lata kolega wra
cali ulicą Szczecińską z trenin
gu sztuk walki. - W drodze gło
śno rozmawiali i śmiali się - re-

Bezpłatne porady prawne

lacjonuje
Emilia
Adamiec,
rzecznik prasowy słupskiej poli
cji. - Nie spodobało się to
dwóm dziewczynom i ich kole
dze, którzy zaczepili chłopców.
Napastnicy: 25-letnia Renata
i 18-letnia Mariola oraz 19-letni
Krystian byli jeszcze w towarzy
stwie... kilkuletniej dziewczynki.
Bandyci zaatakowali najpierw
jednego z chłopców. Krystian
uderzył go w twarz, a gdy ten
rzucił się do ucieczki, pchnął

drugiego
nożem
w
plecy,
pod łopatkę. W tym momencie
wszyscy
sprawcy
uciekli.
Chłopcy schronili się w pobli
skiej pływalni, skąd wezwali po
licję i pogotowie. Ranny trafił
do słupskiego szpitala, jego ży
ciu nic nie zagraża.
Policjanci szybko znaleźli
napastników w
ich
domu.
- W trakcie zatrzymywania dwie
kobiety rzuciły się na policjan
tów i zaczęły bić - mówi Ada

miec. - Ponadto poszczuły ich
psem, który pogryzł nogi funk
cjonariuszom.
Jeszcze tego samego wie
czora cała trójka znalazła się
w areszcie. Dziecko przekaza
no ojcu. Kobietom postawiono
zarzut czynnej napaści na poli
cjanta, mężczyzna odpowie
za usiłowanie zabójstwa. Ko
mendant słupskiej policji będzie
się domagał aresztu dla 19-letniego nożownika.
(krab)

Dobra wiadomość dla ofiar prze- j

Obecnie tworzone są harmo
nogramy pracy sędziów i prokura
torów, którzy w tym czasie będą
udzielali porad. - Pomoc będzie
przebiegała w ramach akcji pomo
cy ofiarom przestępstw - mówi
Beata Szafrańska, rzecznik praso
wy Prokuratury Okręgowej w Słup
sku. - Najwięcej pomocy będzie
my mogli udzielić w sprawach kar
nych,
ponieważ
nimi
się
zajmujemy.
Z doświadczenia
wiem, że ludzie przychodzą rów
nież z problemami rodzinnymi
i majątkowymi. Oni również nie
odejdą bez wsparcia.

(klin)

ZYSK!

(krab)

Nie odchodzi ten, kto pozostaje w sercach bliskich

f

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 10 stycznia 2006 roku
po długiej i ciężkiej chorobie
zmarł w wieku 67 lat

nasz ukochany Mąż, Tatuś, Teść i Dziadek
ś.p.

Michał Terefenko

PROMOCJA

Pomogą ofiarom
stępstw. Od 22 do 28 lutego w proku
raturach i sądach regionu słupskiego
będą organizowane bezpłatne porady
prawne. Co roku z tego typu pomocy
korzysta od 100 do 200 osób.

KOBYLNICA. Przez ponad godzinę była wczoraj zablokowa
na droga z powodu zerwanej linii energetycznej. Powstały duże kor
ki, policjanci kierowali ruch na objazdy. Do zdarzenia doszło około
godziny 13.30, gdy kierowca citroena xary uderzył w słup, zerwał li
nię i uciekł. Policjanci są już na jego tropie.

40 % taniej niż w kiosku,
z dostawą do domu

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 13 stycznia 2006 roku
na Starym Cmentarzu w Słupsku.
Wystawienie w kaplicy o godz. 12.10,
wyprowadzenie do miejsca spoczynku o godz. 12.40.

Pogrążona w smutku Rodzina
17406LJSJ_A

WARTO ZAPRENUMEROWAĆ

głos Pomorza
Tylko dla prenumeratorów
- dostawa gazety do domu!

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych ”
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10 stycznia 2006 r.
w wieku 83 lat odszedł od nas nasz ukochany
Mąż, Tata, Dziadek, Pradziadek i Teść

śp.
- atrakcyjna cena przy zakupie gazety z dodatkami!
-15% zniżki na ogłoszenia drobne (osoby fizyczne)!
- konkursy i plebiscyty!
- dodatkowe nagrody w konkursach w „Głosu Pomorza"!

PRZY PODPISANIU UMOWY NA PRENUMERATĘ DO KOŃCA ROKU ATRAKCYJNY UPOMINEK

MIECZYSŁAW OLEKSY
Msza Św. żałobna zostanie odprawiona dnia 12 stycznia o godz. 07.30
w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 12 stycznia 2006 r.
Wystawienie w kaplicy na Starym Cmentarzu w Słupsku
o godz. 13.30 skąd o godz. 14.00 nastąpi wyprowadzenie
do miejsca wiecznego spoczynku.
Pogrążona w smutku Rodzina

-Kolekcja książek „Lektury wszechczasów" lub słownik krzyżówkowicza!
18106SLSB_A
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Wpływowy kardiolog

Królowa kiczu

Minister zdrowia Zbigniew Religa wygrał
w rankingu najbardziej wpływowych w 2005 ro
ku osób w polskiej ochronie zdrowia, przepro
wadzonym przez dwutygodnik „Puls Medycy
ny”.
Autorami listy są niezależni eksperci, m.in. le
karze, farmaceuci, członkowie organizacji spo
łecznych zajmujących się zdrowiem. Laureaci zo
stali wybrani spośród osób mających, w ocenie
„Pulsu Medycyny”, istotny wpływ na kierunek
zmian w ochronie zdrowia w minionym roku.

Przebój Mandaryny „Ev'ry Night” zajął
pierwsze miejsce w przeprowadzonej przez
portal interia.pl ankiecie na najgorszy utwór
2005 roku. W sumie oddano ponad 79 tysięcy
głosów!
Piosenka „Ev'ry Night”, promująca ostatni al
bum popularnej wokalistki dance, zatytułowany
„Mandaryna.com2me” lub „Mandarynkowy sen”,
otrzymała w sumie blisko 19 tysięcy głosów. Wy
nika z tego, że na „Ev'ry Night” głosował niemal
co czwarty uczestnik ankiety.

PiS i PO chcą wrócić do rozmów o wspólnym rządzie

O TYM SIE MÓWI

Nie chce miłości,
tylko koalicji
Szef PO Donald Tusk oświadczył, że nie oczekuje od PiS miłości do siebie, tylko sformułowania
warunków koalicji. PiS rozważy ofertę.
- Jeśli liderzy PiS zmienili
zdanie, jeśli Jarosław Kaczyński
rozumie, że nie można prowa
dzić antyrynkowej polityki go
spodarczej,
że
nie
moż
na oprzeć stabilnego rządu
na Samoobronie i LPR, to wzy
wam Jarosława Kaczyńskiego
i premiera Kazimierza Marcin
kiewicza, aby publicznie sformu
łowali warunki do powstania do
brej koalicji - powiedział Tusk.
W reakcji na tę wypowiedź
na spotkanie z Tuskiem umówił
się premier Marcinkiewicz. Zbie
rze się też Komitet Polityczny
PiS. - To wiadomość zaskakują
ca, szczególnie po tym, co mo
głem ostatnio przeczytać w wy
wiadach Donalda Tuska. Najbliż
szy Komitet Polityczny rozważy
w takim razie tę nową dla nas
sytuację - powiedział szef PiS,
Jarosław Kaczyński.
Odnosząc się do ostatnich
krytykujących go wypowiedzi po
lityków PiS, Tusk powiedział, że
„nie oczekuje miłości do własnej
osoby, bo prawdopodobnie nie
będzie jej w stanie odwzajem
nić”. Przypomnijmy, że premier
Kazimierz Marcinkiewicz stwier
dził, że Tusk jest główną prze
szkodą na drodze do powstania
koalicji z PO.
Z kolei Jan Rokita zwrócił
uwagę, że jednym z warunków
porozumienia między partiami
jest zaprzestanie przez partię
braci Kaczyńskich personalnych
ataków na Tuska. Zdaniem Ro
kity, w PiS działa swoisty „agenturainy wywiad operacyjny”, któ
ry zajmuje się atakowaniem Tu

KIOSK

Ministerstwo Obrony Narodowej
zawiesiło emeryturę stalinowskiej
prokurator wojskowej Helenie Wolińskiej-Brus,
odpowiedzialnej
m.in. za śmierć Augusta Fieldorfa
„Nila”.

IPN postawiła jej zarzuty po
pełnienia zbrodni komunistycznej,
jednak najprawdopodobniej nigdy
nie poniesie kary za swą działal
ność w stalinowskim wymiarze
sprawiedliwości, bo od lat nie
przyjeżdżała do Polski. Ma brytyj
ski paszport. Polska domaga się
bezskutecznie jej ekstradycji.
Stalinowskich oficerów infor
macji wojskowej i prokuratorów
wojskowych zwalczających ruch
niepodległościowych było znacz
nie więcej. Resort obrony obiecu
je, że prześwietli dokumenty słu
żących w wojsku w czasach stali
nowskich i jeśli będą podstawy,

Na konto prokurator wpływało
co miesiąc około 1,5 tys. zł.
W efekcie kontroli zarządzonej
przez szefa MON Radka Sikor
skiego okazało się, że w jej przy
padku nie jest spełniony - nie
zbędny do otrzymywania emery
tury
ustawowy
wymóg
przepracowania 15 lat w prokura
turze wojskowej. Wolińskiej za
brakło do tego kilku miesięcy, co
odkryto dopiero teraz.

emerytury zostaną zawieszone.

(PAP, INTERIA.PL)

85-letnia dziś Helena Wolińska-Brus na początku lat 50., jako prokurator
wojskowy, bezprawnie aresztowała kilkanaście osób, m. in. „Nila”,
na którym popełniono później „mord sądowy”. Grozi jej 10 lat więzienia.
Twierdzi, że jest niewinna. Jej zdaniem, sprawa ma charakter polityczny,
a ona sama nie może liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces.
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Życie Agcy zagrożone
Turcja. Emerytowany włoski sędzia Ferdinando Imposimato, który
przez wiele lat prowadził dochodzenie w sprawie zamachu na Ja
na Pawła II, uważa, że życie Ali Agcy jest w niebezpieczeństwie.
- Już tylko on mógłby obecnie ujawnić kulisy zamachu na Ja
na Pawła II - przyznał sędzia.
Imposimato potwierdził, że przyjedzie w lutym do Polski. Zamierza
sprawdzić, jakie dokumenty na temat zamachu znajdują się w pol
skich archiwach.
Komentując w wywiadach dla włoskich mediów zapowiedź uwol
nienia terrorysty Alego Agcy z więzienia przez turecki sąd, Imposi
mato podkreślał, że człowiek, który strzelał do polskiego papieża,
może ujawnić jeszcze wiele szczegółów zamachu z 13 maja 1981 r.
na placu Św. Piotra w Watykanie. Włoski sędzia, były lewicowy sena

Lider PO Donald Tusk gotowy jest wrócić do rozmów koalicyjnych z PiS-em.
ska. - To są dokładnie takie
działania, które mają na celu
osłabienie konkurenta, czy też
przeciwnika politycznego i nic
więcej. My nie jesteśmy tacy głu
pi, żeby tego nie rozumieć - po
wiedział Rokita.
Liderzy PO oświadczyli też
dziś,
że
projekt
budżetu
na 2006 rok w wersji przygoto
wanej przez byłego premiera

Marka Belkę i obecnego szefa
rządu Kazimierza Marcinkiewi
cza jest dla PO „nie do zaak
ceptowania”.
- To zły budżet dla Polski
- powiedział Rokita. Jak dodał,
to budżet nadmiernych wydat
ków, marnotrawienia pieniędzy.
Rokita poinformował, że PO
przygotowała ,72
poprawki
do tego projektu.

Rokita podkreślił, że jeśli te
poprawki PO zostaną przyjęte,
to Platforma „poważnie rozwa
ży możliwość poparcia budże
tu”. Jeśli zaś tak się nie stanie,
to PO nie widzi możliwości gło
sowania za budżetem.
Sejmowe głosowanie nad bu
dżetem zaplanowane jest na so
botę 14 stycznia.

tor, jest od lat zwolennikiem tak zwanego „bułgarskiego tropu” zama
chu, czyli udziału agentów komunistycznej Bułgarii w spisku, mimo
że przez włoski sąd zostali oczyszczeni z tego zarzutu z braku wy
starczających dowodów.

(PAP)
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Z żalem zawiadamiamy, że 9 stycznia 2006 roku odszedł od nas kochający

Ojczyznę i Rodzinę nasz Ojciec i Teść

(PAP, INTERIA.PL)

W OBIEKTYWIE

Warszawa. Krajowym Związ
kiem Zawodowym Pracowników
Ratownictwa Medycznego kieruje
Tomasz S. - organizator procede
ru „handlu skórami” w łódzkim po
gotowiu - pisze „Gazeta Wybor
cza”.
Jego członkami byli m.in. An
drzej N. - sanitariusz oskarżony
o mordowanie pacjentów pavulonem. Doktor Janusz K., oskarżony
o doprowadzenie do śmierci 10
chorych i łapówkarstwo, miał zda
niem świadków zapisać się do te
go związku, by dostawać od zaufa
nych dyspozytorów zlecenia wy
jazdów do zmarłych. W KZZPRM
nadal działa kilku innych podejrza
nych i oskarżonych w nekroaferze.
Dziennikarze gazety dotarli
do pisma, które związkowcy wysła
li do Zbigniewa Religi. Proszą mini
stra „o włączenie do grona osób
pracujących nad ostatecznym mo
delem ratownictwa medycznego”.
Urzędnicy w Ministerstwie
Zdrowia zorientowali się jednak,
z kim mają do czynienia. - Abso
lutnie nie chcemy mieć nic wspól
nego z tymi ludźmi - podkreśla
rzecznik ministra Paweł Trzciński.

Stalinowska prokurator
bez emerytury

SATURNIN
SKRZYPCZYŃSKI
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się
dnia 12.01.2006r.
w czwartek o godz. 1130 w kaplicy
na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie

Prosimy i nie składanie kondolencji
28506KOKB3

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w poszukiwaniu oraz ostatniej drodze naszego

kochanego Syna i Brata
śp.

ARTURA
SIECIECHOWICZA
Składamy serdeczne podziękowania:
Policji, Wojsku, Przyjaciołom,
Znajomym, przedstawicielom Klubu KP Gryf 95,
kolegom i koleżankom z liceum SMS,
gimnazjum i innych szkół, PZPN Gdańsk,
klubom piłkarskim, Prasie i Mediom,
Księżom z Parafiip.w. Św. Faustyny
oraz Zakładowi Pogrzebowemu HADES.
udzie przebrani za Stare Wiedźmy wiosłują w regatach wiedźm w Grand Canal w Wenecji. We Włoszech wiedźma
-jest postacią tradycyjnie kojarzoną z obchodami święta Trzech Króli.

Rodzice, Siostra i Brat

(PAP)
14306SLSB_A

SŁUPSK

Środa, 11 stycznia 2006 r.
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Zadzwoń!
Pomoże

- Zastanawiam się, jakim prawem władze Słupska
chcą nam zakazać łączenia dwóch biletów ulgowych
w jeden cały. Pamiętam, że jak jeszcze studiowałam
w Poznaniu, to tamtejszy przewoźnik zachęcał miesz
kańców do tego, żeby nie łączyli biletów. Jednak tam
proszono o to podróżnych, nie było żadnego przymu
su.

Lokatorze,
poznaj swoje prawa.

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

I

Państwa sygnały i opinie
przyjmuje dziś

Elżbieta Lange
tel. 059 848 81 28

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

kierownik działu - Magdalena Gryko

W gminach rodzi się coraz więcej dzieci

powiat słupski.

W gminach powiatu słupskiego od kilku
lat rodzi się coraz więcej dzieci.
W przeciwieństwie do miast, na wsi jest
dodatni przyrost naturalny. Na mieszkanie
we wsi decyduje się coraz więcej ludzi.

w 2004 roku - 888, w 2005 roku
- 912. Miniony rok był kolejnym
od prawie dwudziestu lat, w któ

la od zgiełku.
W ciągu dwóch ostatnich lat,
przy ujemnym przyroście natural

rym więcej osób w Słupsku zmar
ło, niż się urodziło.

nym w miastach, na obszarach
wiejskich rodzi się coraz więcej
dzieci. - Można by pomyśleć, że
zaczęło się tam powodzić coraz

Damnica

Fot SŁAWOMIR ŻABICKI

lepiej, bo ludzie decydują się
na dzieci - mówi Zdończyk.
- Obawiam się jednak, że wcale
nie jest tak różowo. Na obszarach
wiejskich, w porównaniu z mia
stem, jest znacznie niższa świa
domość
planowania
rodziny.
Wręcz zadziwiająca jest sytuacja,
że im większa bieda, tym więcej
dzieci rodzi się w rodzinie.
Przypomnijmy, w Słupsku rodzi
się coraz mniej dzieci. W 2004
w mieście zameldowano 813 dzie
ci, w 2005 już tylko 781. Coraz
więcej natomiast jest zgonów:

Mieszkańcy powiatu słupskie
go coraz częściej szukają spokoju
w ościennych gminach. Wyprowa
dzają się z dużych siedlisk i budu
ją własne domy w mniejszych
miejscowościach. - W ten sposób
uciekamy przed bardzo szybkim
tempem życia w mieście — tłuma
czy Sebastian Zdończyk, socjolog
zachowań ludzkich. - Proszę
zwrócić uwagę, że ludzie wypro
wadzają się z miasta, ale budują
lub kupują domy w bliskiej odle
głości od dużych aglomeracji.
W ten sposób mają blisko do pra
cy, a później mogą odpocząć z da

MARCIN KLINKOSZ
marcin.klinkosz@glos-pomorza.pl
tel. 059 848 81 22

gmina
Ustka

miasto
Ustka

W gminie Słupsk rodzi się najwięcej dzieci w powiecie słupskim. Od kilku łat liczba dzieci w przedszkolu w Jezierzycach nie zmienia się. Bezrobot
ni rodzice trzymają swoje pociechy w domu.

gmina
Słupsk
178

Potęgowo

Kobylnica

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

SŁUPSK. Sklepy zamiast dilerów samochodowych

SŁUPSK. Nasza interwencja przyniosła efekt

Tu będzie duży sklep

Zwrócą nadpłacony
czynsz za garaż

08420/A

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

0018V*

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

LECZENIE chorób przyzębia
Katarzyna Roman Specjalista II stopnia
Parodontolog. Sienkiewicza 5a/2a.
059/842-51-00.
08734/A

MADAR-MED NZ0Z Laboratorium
analiz lekarskich, Stary Rynek 5.
059/842-77-96, czynne 8.00 - 16.00,
S0b 8.00 - 12.00
06664/A

KANCELARIA podatkowa-księgi podatko
we, rachunkowe, ryczałt, Vat, ZUS, pła
ce. Słupsk, 059/845-60-38.
20947/A

KSIĘGOWOŚĆ. Pełna obsługa. Wszyst
kie podatki. Kadry. Płace. ZUS. Wnioski
kredytowe. Doradztwo. Licencja. Niskie
ceny. 0-663-361-265.
10779/8

PLAYSTATION 2, montaż chipów. Servis-

GSM, naprawa, usuwanie simlock.
059/843-94-19, 0-605-245-744
www.avgsm.prv.pl
08538/A

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

Wszystko wskazuje na to, że w Słup
sku powstanie kolejny, duży market
spożywczy. W ekspresowym tempie
trwa bowiem przebudowa obiektów
przy ulicy Lutosławskiego, których
właścicielem jest spółka zajmująca
się skupem gruntów dla sieci Bie
dronka.

Przedsiębiorstwo Go
spodarki Mieszkanio
wej zwróci nadpłacony
czynsz za garaż Jerze
mu
Dygudajowi,
od którego pobrano
za wysokie opłaty. To
efekt naszej interwen
cji.

Spółka Lincer, właściciel tere
nu, dzięki wojewodzie pomor
skiemu w błyskawicznym tempie
załatwiła sobie zgodę na prze
budowę stojącego tam do nie
dawna budynku, na market. Wo
jewoda zgodził się bowiem
na odstępstwa od wymogów.
Na samą budowę pozwolił słup
ski ratusz. Właściciele spółki
w ciągu kilku tygodniu pozbyli
się dotychczasowych dzierżaw
ców. Teraz przebudowa idzie
pełną parą, ale nikt nie umie po

Jak informo
waliśmy, pan Je
rzy od wielu lat
wynajmuje

wiedzieć, co będzie w nowym
budynku.
- Na pewno tam będzie apte
ka. O innych firmach nic nie
wiem, a szef na razie nie będzie
uchwytny - usłyszeliśmy od pra
cowników firmy Lincer.
W Wydziale Ksiąg Wieczy
stych dowiedzieliśmy się nato
miast, że spółka Lincer nie jest
już właścicielem nieruchomo
ści. Od października ubiegłego

Obiekt jest tak przebudowywany tak, że w środku na pewno powstanie
hala sprzedaży typowa dla marketów i dyskontów.
roku budynki należą do Spółki
Akcyjnej Sowiniec z Sowińca
koło Mosiny pod Poznaniem.
Spółka zajmuje się skupem
gruntów pod Biedronki, które
wydzierżawia później tej sieci
sklepów. Jednak władze firmy

nie chcą zdradzać swoich
zamiarów.
- Prezes nie ma zwyczaju
wypowiadać się na temat pla
nów spółki — usłyszeliśmy
od pracownika Sowińca.

(maz)

O tym pisaliśmy

głos Pomona
Piątek

płacić
niższy
czynsz. Wtedy po
myślał, że przecież
przez dziesięć lat
przepłacał. Posta
nowił więc zabie
gać o zwrot nad
płaconego
czyn
szu. Ostatecznie
\ dowiedział się, że
\ nie ma podstaw

prawnych,
aby
/ mu zwrócić nad/ płacony czynsz.
Dopiero po na
od PGM blaszany
szej
interwencji
garaż przy ulicy
Lech Zacharzewski,
Długiej w Słupsku.
prezes PGM, zapro
Cały czas płacił
sił pana Jerzego
za niego czynsz
na rozmowy do sie
Artykuł dostępny
wyznaczany przez
bie. Wczoraj obaj
zarządcę. Dopiero
w archiwum na stronie
panowie
doszli
www.glos-pomorza.pl
w kwietniu 2004 ro
do porozumienia.
ku, kiedy w naszej
PGM tak rozliczy
gazecie przeczytał
się z najemcą garażu, że zwróci
tekst o podwyżce opłat czynszo
mu nadpłacony czynsz za trzy la
wych, zorientował się, ze płaci
za wysoki czynsz, obliczany nie
ta.
dla „blaszaka”, ale dla garażu
- Pan Jerzy nadal będzie na
murowanego. Gdy otrzymał pod
jemcą, a umowa najmu zostanie
wyżkę opłat, zaczął ją od razu
tak sporządzona, aby obydwie
strony były zadowolone — mówi
kwestionować. Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej przy
Zacharzewski.
(maz)
znało mu rację i wkrótce zaczął

Info. JACEK CZEREK
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Na pytania naszych czytelników
odpowie Danuta
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Mieczysława z gminy Główczyce
- To skandal, że lekarz nie przyjeżdża na wezwa
nia pacjentów. Wprawdzie sama nie spotkałam się
z odmową przyjazdu na wizytę domową, ale wie
rzę ludziom, do których lekarz nie dotarł. Moim
zdaniem samorząd lekarski powinien mieć więk
szy wpływ na pracę i zachowanie poszczególnych
medyków.

Sygnały i opinie
z gminy Ustka
przyjmuje dziś

Marcin Klinkosz
tel. 059 848 81 22

Bk
Im

gmina

Zadzwoń!
Pomożemy

Dział miejski
Słupsk oddziału
ul. Henryka Pobożnego 19 | tel. 059 848 81 29
| e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl
zastępca
dyrektora
ZUS w Koszalinie.
Główczyce. Nie mogą się doczekać podłączenia telefonu stacjonarnego

kierownik działu - Magdalena Gryko

Od dwóch lat mieszkańcy Wielkiej Wsi nie mogą doczekać się od
Telekomunikacji Polskiej podłączenia telefonów. - Nawet pogotowia nie
będziemy mogli wezwać, jak coś się stanie - żalą się starsze osoby.
Telekomunikacja tłumaczy, że nie ma jak podłączyć nowych numerów.
- Nie sądziłem, że mogą być
takie problemy z podłączeniem
telefonu - mówi Mieczysław An
tonowicz
z
Wielkiej
Wsi.
- Staram się o niego już
od dwóch lat. Niestety, bez
skutku. Ciągle dostaję odmowy.
Pracownicy Telekomunikacji tłu
maczą, że nie mają nowych nu
merów i nie ma możliwości pod
łączenia telefonów. Tylko coś
jest tu nie tak, bo wiele osób
zrezygnowało z telefonów sta
cjonarnych, to dlaczego nie
można podłączyć ich nam?

Kilka lat o telefon starała się
również pani Jadwiga z Wielkiej
Wsi. - W końcu daliśmy sobie
spokój - komentuje. - Syn kupił
telefon komórkowy.
Nie wszyscy jednak mogą
sobie na to pozwolić. - Ja mam
84 lata - mówi pan Mieczysław.
- Razem z żoną mamy proble
my ze wzrokiem i nie będziemy
mogli obsługiwać telefonów ko
mórkowych. Nam potrzebny
jest zwykły telefon. Jesteśmy
w takim wieku, że w każdej
chwili coś się może wydarzyć

ZAKŁADAMY TELEFON
Aby założyć telefon stacjonarny, powinniśmy skontaktować się z Biu
rem Obsługi Klienta TP S.A. - tel. 9393, uaktywnić usługę przez
internet - www.tp.pl lub zamówić w dowolnym punkcie sprzedaży.
Osoby, które są już klientami TP.SA a chciałyby założyć nowy telefon,
powinny skontaktować się telefonicznie z biurem obsługi. Jeżeli nie je
steśmy jeszcze klientami, to powinniśmy w punkcie obsługi klienta
przedłożyć dokument tożsamości oraz dokument poświadczający pra
wo do lokalu, w którym zakładamy aparat.
Na założenie telefonu czeka się zwykle do siedmiu dni.
Za podłączenie zapłacimy 10 złotych (cena z podatkiem Vat).
(ak)

i nie będziemy mieli jak w nocy
wezwać pogotowia. Wtedy na
wet sąsiedzi nam nie pomgą.
Pracownicy Telekomunikacji
twierdzą, że obecnie nie ma
żadnej możliwości podłączenia
nowych numerów. — W wielu
wsiach nie ma światłowodów,
a są za to bardzo stare kable,
które umożliwiają podłączenie
tylko kilku aparatów telefonicz
nych - mówi Roman Wilkoszewski, rzecznik prasowy po
morskiego oddziału TP S.A. Jak tylko będą możliwości tech
niczne i ekonomiczne, na pew
no poprowadzimy światłowody.
Na telefon trzeba będzie po
czekać. Jest jeszcze możliwość
podpisania umowy, na podsta
wie której my zobowiążemy się
do podłączenia telefonu w cią

Od kilku lat rodzina Antonowiczów z Wielkiej Wsi stara się o telefon.

gu 18 miesięcy. Jeśli nie wy
wiążemy się z umowy, będzie
my musieli płacić odszkodowa
nie.

ELŻBIETA LANGE
elzbieta.lange@glos-pomorza.pl
tel. 059 848 SI 28

ŚLADEM PUBLIKACJI
0 mieszkaniach raz jeszcze
Po tekście „Nasza droga komunalka” napisał do nas Andrzej Obecny,
wiceprezydent Słupska. Oto treść
jego listu:
Lektura tekstu redaktora Mi
chała Kowalskiego nasuwa nie
odparte wrażenie jakoby wszy
scy lokatorzy nowego budynku
przy ulicy Wiatracznej byli za
skoczeni i zbulwersowani staw
kami czynszu za lokale miesz
kalne i opłatami za pozostałe
świadczenia.
Każdy,
kto
ubiegał
się
o zmianę mieszkania na nowe
był informowany, iż stawka
czynszu jest kwotą wyjściową.
Kwota ta została ustalona o za
sady sformułowane w uchwale
Rady Miejskiej
w Słupsku
w dniu 24 listopada 1999 r.
w sprawie przyjęcia Strategii
mieszkaniowej miasta Słupska
na lata 2000 - 2014, gdzie przy
jęto za priorytet wzrost stawek
tak, aby czynsze mogły być re
gulowane aż do uzyskania po
ziomu równego 3 procent warto
ści odtworzeniowej. Zwyżka lub
zniżka tej stawki zależna od po
łożenia budynku, położenia lo
kalu w budynku, wyposażenia
budynku i lokalu w urządzenia
techniczne i instalacje, ogólne
go stanu technicznego budynku
- była ustalana w oparciu o za
sady zawarte zarówno w usta
wie z dnia 21.06.2001
r.
o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy
, o zmianie Kodeksu cywilnego,
jak i uchwale z dnia 28 listopada
2001 r. Rady Miejskiej w Słup
sku w sprawie „Programu go
spodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy na lata 2002 2006”. Ustalona stawka czynszu
pozwoli na utrzymanie budynku
w niepogarszającym się stanie

technicznym. Stawka czynszo
wa w starych komunalnych za
sobach mieszkaniowych jest
znacznie niższa, co niestety,
jest przyczyną braku środków fi
nansowych na utrzymanie w na
leżytym stanie wiekowych bu
dynków.
Chcę zauważyć, że wyso
kość opłat za użytkowanie
mieszkania to nie tylko czynsz
ale i inne opłaty, jak za dostar
czenie wody ciepłej i zimnej, od
biór ścieków i śmieci. Kwoty
opłat za niektóre z nich zależą
również od liczby osób w gospo
darstwie domowym.
Niektórzy najemcy nie do
strzegają, iż w starym mieszka
niu poza opłatą za mieszkanie
ponosili również koszty nieza
leżne od właściciela lokalu, ta
kie jak koszty zakupu opału, je
go dowozu oraz własnej pracy
związanej
z
ogrzewaniem
mieszkania.
Przytoczone przez autora
porównanie stawek czynszo
wych w nowych mieszkaniach
komunalnych z lokalami budo
wanymi
przez developerow
1 spółdzielnie mieszkaniowe nie
jest adekwatne do rzeczywi
stych
kosztów
związanych
z uzyskaniem mieszkania i jego
utrzymaniem. Prywatni inwesto
rzy i obecnie spółdzielnie budu
ją mieszkania przeznaczone
wyłącznie do sprzedaży. Wstęp
ny wkład finansowy i późniejsze
wysokie raty spłacanego kredy
tu są barierą nie do pokonania
dla ogromnej większości rodzin.
Inna sprawą jest polityka
mieszkaniowa. Nie tylko usta
wowym ale i moralnym obowiąz
kiem gminy jest tworzenie wa
runków do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych wspólnoty sa
morządowej. Gdyby miasto nie

budowało mieszkań, to przy nie
uniknionych ubytkach starych
zasobów, liczba na nie oczeku
jących, która liczy aktualnie oko
ło 1,5 tys., byłaby znacznie
większa. Codziennie przybywa
przynajmniej kilka wniosków
0 najem lokalu mieszkalnego.
Również od osób z innych gmin,
które nie posiadają zasobów ko
munalnych i nie budują miesz
kań. Problem mieszkaniowy za
uważalny jest również podczas
przyjęć interesantów przez Pre
zydenta Miasta i jego zastęp
ców. Około 99 procent spraw
dotyczy właśnie braku dachu
nad głową.
Pragnę zauważyć, iż koszty
budowy mieszkań komunalnych
w Słupsku nie należą do wyso
kich. Na przykład koszt budowy
1 m kwadratowego budynków
przy
ulicy
Sołdka
wyniósł
1340 zł, a wraz z zagospodaro
waniem 1681 zł brutto. Proszę
porównać
koszty
budowy
mieszkań inwestorów prywat
nych,
które
przekraczają
2000 zł. W innych miastach są
to kwoty znacznie wyższe. Poli
tykę mieszkaniowa określa Ra
da Miejska. To ona uchwaliła jej
kierunki w dokumencie pn. Stra
tegia
mieszkaniowa
Miasta
Słupska na lata 2000 - 2014.
Obowiązkiem Prezydenta Mia
sta jest realizacja uchwały. Je
żeli radni uważają, że niektóre
zapisy tej uchwały są złe, to nic
nie stoi na przeszkodzie, by Ra
da je zmieniła. Nie może to jed
nak
być
decyzja
podjęta
pod presją wykluczających się
interesów, o czym może świad
czyć wypowiedź radnego, jed
nocześnie wiceprezesa spół
dzielni mieszkaniowej.

Andrzej Obecny
zastępca prezydenta Słupska

Między Nowym Rokiem a 31 stycznia wstąp do naszych salonów. Zaskoczenie ofertą
na modele 2005 gwarantowane.

Pospiesz się - carnawał nie trwa wiecznie.

Euro-Car
Całkowita satysfakcja

76-200 Słupsk, ul. Kniaziewicza 9
tel. 059 848 19 40, fax 059 848 19 50
e-mail: salon@slupsk.eurocar.pl
www.eurocar.pl
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Harcerz z Miastka

dachom
Pokaż nam swoje mieszkanie

- Nie chcę być zbyt zarozumiały, ale powiem, że jak
w ubiegłym roku Komenda Hufca ZHP organizowa
ła imprezę z okazji Wielkiej Orkiestry, to zebraliśmy
kilkanaście tysięcy złotych. Teraz nowi organizatorzy
zebrali niecałe cztery tysiące, a dla porównania nie
wiele większy Bytów - 26 tysięcy. Widać różnicę?

- możesz wygrać
serwis kawowy.

I

że nie miała ona pozwolenia na postawienie obiektu.
Gaz ziemny do Miastka po
czątkowo miał popłynąć rurami
z Białego Boru. Kiedy pomysł
uPadł, firma G.E.N. Gaz Energia
z Poznania postanowiła wybudo
wać w mieście kilka dużych zbior
ników, z których gaz ma trafić
do odbiorców. Miasto opasano już
siecią przyłączy. Wydawałoby się,
że miastczanie dostaną gaz
w prezencie na Nowy Rok, ale
gazyfikacja stanęła w miejscu.

Największa
wytwórnia lodów
W pobliżu posesji Szewczyka,
na 24-arowej działce, miała sta
nąć stacja LNG, w której miały
być zainstalowane dwa zbiorniki
o pojemności 60 metrów sze

Ukradł dwa telefony
Jerzy Szewczyk: - Ta stacja stoi 20 metrów od budowanego przeze mnie domu. Czy ktoś inny chciałby mieć
takie bombowe sąsiedztwo?
idealne na taką stację, otoczone
pagórkami.
Stacja
położo
na w niecce nie byłaby już tak
groźna dla mieszkańców jak jest

Do Hagi napiszę!
Szewczyk ma pretensje do fir
my, że jej samochody niszczą
drogę. Twierdzi też, że przesunię
to o metr granice jego działki. Za
czął walkę na pisma. Zaskarżył
decyzję środowiskową dla tej in
westycji, wydaną przez burmi
strza. W Samorządowym Kole
gium Odwoławczym w Słupsku
sprawę przegrał. Kolegium, anali
zując ustalenia zawarte w przed
łożonym przez G.E.N. Gaz rapor
cie o oddziaływaniu na środowi
sko,
nie
dopatrzyło
się
niezgodności decyzji o środowi
skowych uwarunkowaniach z tre
ścią tego raportu.
- W ocenie rzeczoznawcy
urządzenia gazowe wykonane
zgodnie z zasadami sztuki są bez
pieczne dla środowiska, a ich
ewentualna uciążliwość ograni
czona jest do terenu działki,
na której powstaną - napisano
w uzasadnieniu orzeczenia. - Bę
dą posiadały odpowiednie zabez
pieczenia przed niekontrolowa

nym wyciekiem gazu, który mógł
by spowodować szkodę środowi
sku
Orzeczenie Kolegium jest pra
womocne, ale Szewczyk zapo
wiada, że odwoła się do Naczel
nego Sądu Administracyjnego.
- Jeżeli to nie pomoże, to na
piszę nawet do Trybunału Mię
dzynarodowego w Hadze - nie
kryje zdenerwowania.

Gazowa samowolka
Niedawno okazało się, że in
westorzy nie mają pozwolenia
na budowę stacji LNG.

- Procedury przeciągały się,
a inwestor już zaczął budowę
- mówi Marian Wysocki, powiato
wy inspektor nadzoru budowlane
go w Bytowie. - Albo firma będzie
tę budowę rozbierać, albo ją
zalegalizuje..
- Mamy nadzieję, że w najbliż
szym czasie to pozwolenie zała
twimy - podkreśla Tomasz Soko
łowski, manager projektu G.E.N.
Gaz Energia. - A kiedy ruszymy
z dalszą budową stacji? Wszyst
ko będzie zależeć od pogody.

BYTÓW. Znany bytowski ko

Bytów, wykonanych współcze
śnie w kolorze czarno-białym.
W książce opisana będzie histo
ria Bytowa i herbu, znajdzie się
w niej także poczet burmistrzów.

(zida)

Muszą się dogadać
w sprawie kotłowni
MIASTKO. Mieszkańcy bu
dynków przy ulicy Leśnej musieli

MIASTKO. Złodziej, wykorzystując nieuwagę domowników,
z kurtki wiszącej w przedpokoju jednego z mieszkań przy ulicy Mic
kiewicza ukradł dwa telefonu komórkowe - Panasonic i Siemens.
Właściciel stracił 400 złotych.

Rozmontował ogrodzenie
MIASTKO. Złodziej wyłamał słupki ogrodzeniowe przy ulicy Chro
brego i zabrał 12 przęseł ogrodzenia wykonanych z kątownika i prę
tów. Właściciel wycenił straty na 960 złotych.

(kor)

POWIAT BYTOWSKI. Nowe tereny na sprzedaż

Tu staną kamienice

KONRAD REMELSKI
kor@gIos-pomorza.pl
tel. (059) 857 35 72

TA STACJA BĘDZIE BEZPIECZNA
TOMASZ ZIELONKA
wiceburmistrz Miastka

— Mamy deklarację G.E.N. Gazu, że zbiorniki są roz
wiązaniem tymczasowym - do chwili doprowadzenia
gazu sieciowego z kierunku Białego Boru. Teoretycznie
zbiorniki nie stanowią żadnego zagrożenia, bo metan
jest bezpieczny m gazem. Nawet jeśli nastąpi rozszczelnienie sieci, to metan po prostu wyleci w powietrze. Nie mieliśmy podstaw,
żeby nie wydać decyzji o warunkach zabudowy, bo inwestor miał pozytyw
ne opinie Wydziału Ochrony Środowiska starostwa w Bytowie
i powiatowego inspektora sanitarnego.

W SKRÓCIE

lekcjoner Jerzy Saldat przygoto
wuje album okolicznościowy
z okazji 660-lecia nadania praw
miejskich Bytowowi. To kolej
na publikacja miłośnika historii
na temat miasta. Album będzie
zawierał ponad 40 stylizowa
nych pocztówek, prezentujących

- Poprzednie umowy na do
starczanie wody i odbiór ścieków
wygasły 31 grudnia, a nowych
wspólnoty nie kwapiły się za
wrzeć - tłumaczy Dariusz Zaga
ja,
dyrektor
Wodociągów.
- Nie mogę narażać przedsię
biorstwa na duże straty z powo
du niepodpisania umów. Nie mo
gę fundować mieszkańcom wody
za darmo. I tak już osiem dni tak
płynęła do mieszkań wspólnot.
Wodociągi zakręciły kurki
siedmiu wspólnotom. - Prze
ważnie jednak tam, gdzie ścią
galiśmy wodomierze,
zaraz
wspólnoty błyskawicznie zała
twiały formalności i umowy pod
pisywały - informuje Zagaja.
- Wody nie było więc w kranach
maksymalnie godzinę, a w nie
których przypadkach nawet tylko
kilka minut.
Na decyzję o odcięciu wody
przez Wodociągi natychmaist
zareagował burmistrz Roman
Ramion.
- Po pierwsze dałem wspól
notom jeszcze dwa tygodnie

na podpisanie umów, a dyrektor
Zagaja
otrzymał
polecenie
wstrzymania się z odłączaniem
wody przez ten okres - wyja
śnia. - Tam, gdzie woda była
wyłączona, nakazałem dyrekto
rowi jej ponowne podłączenie.
Burmistrz apeluje do wspól
not mieszkańców, by sprawy
z Wodociągami uporządkowały,
bo leży to w ich interesie.
- Z jednej strony dyrektora nale
żałoby pochwalić, że dba o fir
mę, ale z drugiej mam pretensje
o sposób informowania miesz
kańców - dodaje Ramion.
- Mieszkańcy jednego bloku do
stali imienne powiadomienia,
a w drugim tylko rozwieszono
na klatce kartki. Nie wszyscy to
czytają. Forma musi być jedna
kowa. Każdy lokator powinien
być jednakowo poinformowany.
Wczoraj od rana trwały per
traktacje pracowników Wodocią
gów z pozostałymi wspólnotami.
Większość z nich umowy już
podpisała. W ubiegłym roku dy
rektor Zagaja postraszył odcię
ciem wody m.in. mieszkańców
popegeerowskich bloków w kilku
wsiach gminy, którzy nie chcieli
podpisać nowych umów. Wody
jednak nie odciął, a lokatorzy
umowy z Zakładem Wodocią
gów i Kanalizacji w końcu pozawierali.
(kor)

ZDARZENIA I WYPADKI

teraz.

Nowa książka o starym
Bytowie

kierownik działu - Anna Czerny-Marecka

W poniedziałek kilkanaście bloków
mieszkalnych w Miastku przez kilka
dziesiąt minut nie miało wody. W taki
sposób dyrekcja Zakładu Wodocią
gów i Kanalizacji chciała wymusić
na wspólnotach mieszkaniowych
podpisanie nowych umów.

budowę stacji redukcyjnej gazu. Gdy zaczął walczyć z firmą Gaz Energia z Poznania okazało się,

szedł z dyrekcją firmy do porozu
mienia.
- Proponowałem im też inną lo
kalizację, dalej za moją posiadło
ścią - wspomina. - Miejsce byłoby

I

Wodociągi odcięły
wodę dla postrachu

Jerzy Szewczyk, właściciel wytwórni palet w Miastku, opóźnił gazyfikację miasta, zatrzymując

Szewczyk w pobliżu budowa
nej stacji redukcyjnej przy ulicy
Kowalskiej ma swój zakład palet,
a w najbliższym czasie chce tam
zbudować dom.
- Proszę tylko nie myśleć, że
jestem generalnie przeciwko gazy
fikacji - zastrzega. - Gaz jest po
trzebny Miastku, ale dlaczego sta
cja redukcyjna ma stać tuż
przy granicy mojej działki? Cieka
we, czy inni właściciele posesji
chcieliby mieć takie sąsiedztwo.
Przecież w wypadku wycieku gazu
ze zbiorników czy rozszczelnienia
sieci dojdzie tu do tragedii. Oni
po prostu chcą nas zagazować!
Szewczyk rozpoczął prywatną
wojnę z G.E.N. Gazem. Przyzna
je, że chciał poznańskiej firmie
sprzedać całą swą ponad 2,5hektarową działkę, ale nie do

Konrad Remelski
tel. 059 857 35 72

MIASTKO, Wspólnoty ociągały się z umowami

Nie pozwolę się
zagazować!

Prywatna wojna
Szewczyka

Państwa sygnały i opinie
przyjmuje dziś

e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl

Zastopował wielką inwestycję

ściennych każdy.
- To ma być największa wy
twórnia lodów w Miastku - żartuje
Iza Klasa, naczelnik Wydziału In
frastruktury Technicznej miastec
kiego ratusza. - W zbiornikach
ma być przechowywany ciekły
metan, który będzie odparowywa
ny i wtłaczany do sieci. Metan
przywożony w cysternach będzie
miał temperaturę minus 167 stop
ni Celsjusza. Stąd moje określe
nie - wytwórnia lodów.

Zadzwoń!
Pomożemy

(wysł. kor)

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

miastko.

głos Pomorza ~J

się odłączyć od dotychczasowej
kotłowni, która dostarczała cie
pło do ich mieszkań, należącej
do upadłej firmy PBT. Nową, ole
jową, już wybudowano. Inwesty
cja kosztowała 84 tysiące zło
tych. Według zapowiedzi władz
samorządowych budowa miała
być sfinansowana w połowie
z budżetu gminy; drugą mieli za
płacić członkowie wspólnoty
mieszkaniowej. Mieszkańcy jed

nak żądają od gminy, aby dopła
ciła do swoich 50 procent jesz
cze kilkanaście tysięcy złotych.
Tłumaczą
to
faktem,
iż
we wstępnych rozmowach koszt
budowy miał wynieść 50 tysięcy
złotych, a teraz jest o 30 tysięcy
wyższy. - Musi się odbyć spo
tkanie z członkami wspólnoty.
Mamy nadzieję, że dojdziemy
do porozumienia - twierdzi wice
burmistrz Zielonka.
(kor)

mhhhi
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Inwestycja ma dojść do skutku pod koniec roku. Nie wiadomo jeszcze,
ile osób będzie zainteresowanych tym terenem, jednak sądząc po ostat
nich przetargach, chętnych powinno być sporo.
Grunty między ulicami Mierosław
skiego i Pochyłą chce sprzedać gmi
na w drugiej połowie roku. Nowych
nabywców znajdzie ponadtrzyhektarowy teren.
- Zgodnie z naszą koncepcją
w miejscu tym powinna powstać
zabudowa mieszkalno-usługowa
- mówi burmistrz Jerzy Barzowski. - Co prawda na razie nie
mamy planu zagospodarowania
przestrzennego tego terenu, ale
ze względu na to, że są to grunty
położone w centrum miasta, bie

rzemy pod uwagę tylko taką za
budowę wraz z ciągiem komuni
kacyjnym i zielenią.
Na razie w tym miejscu są
garaże i działki ogrodnicze.
- Jeszcze niedawno hodowano
tam kury i gęsi - dodaje Barzowski.
Rozmawialiśmy już
z mieszkańcami o przeniesieniu
ich garaży na przykład na dział
kę przy sąsiadującej ulicy Miłej.
Jest tam miejsce na 26 takich
obiektów. Wszystkie byłyby jed
nakowe, wyglądałoby to este
tycznie.
(zida)

LĘBORK I CZŁUCHÓW
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cy Armii Krajowej. Mam nadzieję, że te remonty ro
bione w trakcie wilgotnej zimy coś dadzą i że po wio
sennych roztopach nie pojawią się nowe dziury.

wart twój dom

Państwa sygnały i opinie
przyjmuje dziś

Teresa Grosman
tel. 059 834 50 24

(wysł. piw)

lub mieszkanie.
Dział terenowy Lębork ul. Armii Krajowej 16, tel. 059 86-34-1001 Człuchów ul. Zamkowa 15a, tel. 059 83-45-024

człuchów.

Zadzwoń!
Pomożemy

- W centrum miasta zalepiono większe dziury na uli

Sprawdź, ile jest

Środa, 11 stycznia 2006 r.
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Styczniowe wyprzedaże w sklepach

I

kierownik działu - Anna Czerny-Marecka

Burmistrz odda władzę

Wabik na klientów
Nawet o osiemdziesiąt procent spadły ceny butów i odzieży zimowej w człuchowskich sklepach. Ich
właściciele robią miejsce na wiosenne kolekcje, a klienci za małe pieniądze ubierają całe rodziny.
CZY KORZYSTASZ
Z WYPRZEDAŻY?
BARBARA KIEDROWSKA
- Oczywiście, że
korzystam z po
sezonowej
obniżki cen. Te
raz poluję
na długą bluzę.
Takie obniżki są
bardzo dobre
dla klientów, bo
nawet ciepłe
okrycia można ponosić jeszcze
przez dwa miesiące, a i na następ
ną zimę będą jak znalazł.

HELENA PAUBICKA

W Yero Modzie kurtki kupuje niejedna czluchowianka.
W witrynach sklepów przy
ciągają wzrok duże ogłoszenia
0 sezonowej obniżce cen.
W obuwniczym przy ulicy Kró
lewskiej klienci mogą oszczę
dzić 20 procent. Tuż obok
w odzieżowym jest jeszcze ta
niej - ceny swetrów, spodni
1 kurtek spadły o połowę. W buti
ku Vero Moda o 50 procent ta
niej można kupić okrycia zimo
we.
- Posezonowa wyprzedaż to
nasza stała metoda na przycią
gnięcie klientów - mówi ekspe
dientka z butiku. - Organizuje
my ją zawsze po zakończeniu
okresu letniego i zimowego. Ma
my atrakcyjne ciuszki młodzie
żowe w dobrym gatunku, więc

dziewczyny chętnie z okazji ko
rzystają, chociaż po świętach
i sylwestrze domowe budżety są
raczej pustawe. Wyprzedaż za
kończymy na początku marca.
Także w sklepie obuwniczym
przy ulicy Zamkowej zorganizo
wano poświąteczną wyprzedaż.
Tu ceny niektórych towarów ob
niżono nawet o 80 procent.
- Zniżki mamy od 10 stycznia
- mówi Katarzyna Magdziak.
- Klientów informujemy nie tylko
poprzez ogłoszenia w sklepie,
ale także w specjalnych ulot
kach. Dużo osób chce kupić
za 30 złotych buty, które wcze
śniej kosztowały 80 złotych.
- Zawsze kupuję na wyprze
dażach, bo wiem, że nie płacę

tak zwanego podatku od nowo
ści - mówi Henryk Piątek.
Omijam
też
sklepy
przed świętami, bo zawsze jest
zdecydowanie drożej. Trzeba
tylko trochę poczekać, nie dać
się zwariować.
- Lubię wyprzedaże, ale
trzeba uważać - dodaje Mag
dalena Lotek. - Niektóre skle
py kuszą obniżkami cały rok.
Dopiero kiedy klient wejdzie
do środka przekonuje się, że
ceny są takie same, jak gdzie
indziej, a ogłoszenie o wyprze
daży to tylko chwyt marketin
gowy.

TERESA GROSMAN
teresa.grosman@glos-pomorza.pl
tel. 059 83 45 024

- Chyba każda
kobieta lubi ko
rzystać
z cenowych oka
zji. Mieszkańcy
Człuchowa nie
należą do naj
bogatszych,
więc w okresie
posezonowych obniżek sklepy są
pełne. Ja sama także liczę na zro
bienie dobrego cenowo
i jakościowo zakupu.

dam Hrycyk (z prawej) z firmy Hryn-Bud będzie przez jeden dzień rządził
Lęborkiem. W najbliższy wtorek burmistrz Witold Namyślak będzie miał
wolne. Hrycyk wylicytował jego fotel za 1000 złotych podczas Wielkiej Or
kiestry Świątecznej Pomocy. Jednodniowy burmistrz zapowiada, że nie bę
dzie wprowadzał rewolucyjnych zmian w ratuszu i w mieście. - Nie zdążę
- śmieje się. - Cieszymy się w firmie, że mogliśmy komuś pomóc, (piw)
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ZDARZENIA I WYPADKI
Ogołocili mieszkanie
LĘBORK. Z mieszkania przy ulicy Stryjewskiego włamywacze
i ukradli odtwarzacz DVD, magnetowid, kolumny głośnikowe i kuchenI kę mikrofalową. Straty to ponad 500 złotych.

MARIA PAZDA
- Zakupy robię
zawsze bardzo
przemyślane.
Planuję je wcze
śniej i staram
się nie ulegać
nagłym poku
som. Jednak
jeśli w czasie
obniżek cen
znajdę w sklepie jakiś atrakcyjny
i dobry towar, to z pewnością go
kupię. To przecież okazja.

(piw)

Złapali hieny cmentarne
GMINA CZŁUCHÓW. Straż gminna z policją zatrzymały Artura M.
;
I
|
i

i Romana Ł. Dwaj mieszkańcy gminy Człuchów wymontowali i ukradli z cmentarza w Chrząstowie ozdobne kraty okalające groby. Pocięli ogrodzenie i sprzedali w skupie złomu w Ględowie. Złodziejom
grozi za kradzież do pięciu lat pozbawienia wolności.

I

Włamywacze nie próżnowali
CZŁUCHÓW. Z altanki na działce przy ulicy Jerzego z Dąbrowy
I skradziono kurtkę i latarkę. Z siedziby Klubu Żeglarskiego Viking złoI dzieje wynieśli trzy radiotelefony. Straty wyceniono na 500 złotych.

(gros)

POWIAT LĘBORSKI. Zawody „Troć Łeby 2006”

K

L

A

Ludzi dużo, ryb mało

M ' A

BURMISTRZ MIASTA ŁEBY
informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego

Ponad 100 wędkarzy z całej Polski
spotkało się nad rzeką Łebą na dwu
dniowych zawodach w łowieniu troci
na sztuczną muchę. Ryb złowili nie
wiele, ale bawili się dobrze.

w Łebie ogłoszenia o wywieszeniu
na tablicy wykazu

Nr 66/05 dot.

oddania w dzierżawę w trybie
bezprzetargowym na 10 lat
nieruchomości przy ulicy 1 Maja
oraz wywieszenia ogłoszenia
o przetargu nieograniczonym
działek Nr 368/28, 368/27,
368/23, 368/22, 368/21,
368/19, 368/18
obr. każda ó pow. 22 mkw.
położonych przy ul. Kościuszki w
Łebie z

przeznaczeniem pod

lokalizację garaży
28406KOBHA

To jedyna taka impreza w kra
ju. Po raz trzeci zorganizowali ją
Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łe
by i Klub Muchowy „Dolina Łeby”.
Bardzo dobrze na tle elity wędkar
stwa muchowego zaprezentowali
się lęborscy wędkarze, którzy za
jęli dwa pierwsze miejsca.
- Zmagania przebiegały w ko
leżeńskiej atmosferze - mówi Zyg-

IM SIĘ UDAŁO
■ I miejsce - Andrzej Adamiak
z Lęborka
■ II miejsce - Adam Nogowski
z Lęborka
■ III miejsce - Wojciech Gogo
lewski z Warszawy

munt Lisiecki, wiceprezes TPRŁ.
- Bazę noclegową mieliśmy w Pa
łacu pod Bocianim Gniazdem
w Runowie. Uczestnikom zawo
dów zaprezentowaliśmy film o od
tworzeniu tarlisk na rzece Łebie
w centrum Lęborka i odbudowie
tarlisk na rzece Okalicy.
Zawodnicy mogli też podzi
wiać wystawę prac plastycznych
o tematyce wędkarskiej autorstwa
Roberta Tracza.
— Impreza była wyjątkowo
udana - mówi Grzegorz Kości u k
z Klubu Muchowego „Dolina Łe
by”. - Zawody miały rekordową
frekwencję, przyjechał nawet
wędkarz z zagranicy. Łącznie zło
wiono pięć troci. Tak mało, bo po
goda była niesprzyjająca.
Organizatorzy postanowili, że
od przyszłego roku ze względu
na bardzo duże zainteresowanie
zawodami udział w imprezie bę
dzie możliwy tylko dzięki imien
nym zaproszeniom.
(piw)

MARIUSZ WYSOCKI

E

Fot

R

Zwycięzcą zawodów został Andrzej Adamiak z Lęborka, który złowił 64-centymetrową troć w okolicach
Chocielewka.

TWOJE PRAWO

Środa, 11 stycznia 2006 r.

głos Pomorza
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OD REDAKCJI

Kilka miesięcy temu zmarła matka mojego męża, u której miesz
kaliśmy przez ostatnie 20 lat i którą przez ten czas się opiekowali
śmy. Teraz brat i siostra męża domagają się udziału w spadku.

Jak się okazuje, tematy związane z prawnymi
problemami spadkowymi są dla państwa bardzo
interesujące. Świadczą o tym zarówno pytania
kierowane do naszych ekspertów, jak i liczne te
lefony do redakcji. Podział majątku jest zazwy
czaj procesem bardzo skomplikowanym. Często
odbywa się w nerwowej atmosferze, pełnej nie
zdrowych emocji. Zwłaszcza, jeśli spadkodawca
nie pozostawił testamentu. Taka sytuacja może
powodować daleko idące skutki prawne. O nich
właśnie pisze dzisiaj Joanna Maruszewska. Pole
cam ten tekst państwa uwadze, bo uważna
lektura
pozowołi
być
może
uniknąć
nieprzyjemnych zaskoczeń.

Przez te wszystkie lata tylko my utrzymywaliśmy dom i teściową.
Ponosiliśmy koszty jej leczenia i pogrzebu. Rodzeństwo męża
twierdzi, że skoro matka nie zostawiła testamentu, to im się też coś
z majątku po niej należy. Biżuterię swojej matki już zabrali. Został
Odpowiada
JOANNA
MARUSZEWSKA

redakcja@glos-pomorza.pl
„Głos Pomorza“, 75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24
NOWEGO

musi wzrosnąć
Od początku 2006 roku spółki z o.o., powinny
podwyższyć swój kapitał zakładowy do 50 tysięcy zł, a
akcyjne do 500 tysięcy zł. Jeśli tego nie zrobią, sądy
mogą z urzędu wydawać postanowienie o rozwiązaniu
takich spółek.

Podstawa prawna:
stycznia 20^6 Kodeksu spółek handlowych, wchodząca wżycie 1

Warto wiedzieć
Nowelizacja nakłada na spółki z o.o. i na spółki
akcyjne nowe wymogi dotyczące minimalnego kapitału
zakładowego. W spółkach zakładanych po 1 stycznia

W związku z fak
tem, iż pani teściowa
nie pozostawiła testa
mentu, w tym przypad
ku zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego dotyczące
dziedziczenia ustawowego. W sy
tuacji, gdy zachodzi dziedziczenie
ustawowe, do spadku w pierw
szej kolejności powołane są dzie
ci spadkodawcy oraz jego małżo
nek. Nie wspomina pani o mał
żonku
teściowej,
tak
więc
przyjmując, iż w chwili zgonu
spadkodawczyni była stanu wol
nego - spadek po niej dziedziczy
Pani mąż wraz z rodzeństwem
w częściach równych.

Podstawa prawna: rrt. 931
par. 1 Kodeksu cywilnego

dla spółek akcyjnych. Spółki mające niższy kapitał
zostały zobowiązane do podwyższenia go w dwóch

stamentu przez inną osobę
podrobionego lub przerobione

ratach: do 1 stycznia 2004 r. do wysokości 25 000 zł (z

go.

odpowiednio 50 000 zł dla spółek z o.o. i 500 000 zł

o.o.) i 250 000 zł (akcyjne). Pozostałą część kapitału
miały uzupełnić do 1 stycznia 2006 r.

Po 1.01.2006

Spółki akcyjne

25 tys. zł

50 tys. zł

250 tys. zł

500 tys. zł
W czasie pobytu
w zakładzie karnym
zostałem zarażony

żółtaczką typu B. Obecnie
jestem nosicielem tego
wirusa. Czy w związku
z tym, że jestem już na
Odpowiada

wolności, nie mam szans

MONIKA
KOWALCZYK

domagać się

aplikant adwokacki

jakiegokolwiek

Sam fakt opusz

odszkodowania z tego

czenia przez pana
zakładu karnego nie

tytułu?

jest przeszkodą w żą
daniu wypłacenia od
szkodowania. Dla po
rządku wskazać jed
nak należy na okresy
przedawnienia rosz
czeń o odszkodowa
nie. Zgodnie z treścią
art. 442 par. 1 kodek
su cywilnego rosz
czenie o naprawienie
szkody wyrządzonej
czynem niedozwolonym (czyli
np. zarażenie wirusem żółtaczki
typu B) ulega przedawnieniu
z upływem trzech lat od dnia,

w którym poszkodowany dowie
dział się o szkodzie i osobie obo
wiązanej do jej naprawienia. Jed
nakże w każdy wypadku rosz
czenie
przedawnia
się
z upływem lat dziesięciu od dnia,
w którym nastąpiło zdarzenie wy
rządzające szkodę. Jeżeli zatem
od dnia, w którym dowiedział się
pan o zarażeniu nie minęły jesz
cze trzy lata, a od dnia zarażenia
10 lat, to nie ma żadnych prze
szkód, aby wystąpić z pozwem
o odszkodowanie przeciwko za
kładowi karnemu, w którym zo
stał pan zarażony.

cych przesłankę do zastosowania
wyżej wymienionych przepisów.
Uwaga!
Z żądaniem o uznanie za nie
godnego dziedziczenia, każdy kto
ma w tym interes, może wystąpić
do sądu w ciągu roku od dnia,
w którym dowiedział się o przy
czynie niegodności, jednakże nie
później niż przed upływem 3 lat
od dnia otwarcia spadku.

Podstawa prawna: art. 929
i art. 930 Kodeksu Cywilnego
W przypadku, gdyby nie za
chodziły przesłanki do uznania ro
dzeństwa męża za niegodne
dziedziczenia, w sytuacji przez
panią opisanej, należałoby złożyć
do właściwego sądu wniosek
o dział spadku, w którym należy
wskazać majątek mający
być przedmiotem

podziału oraz dowody stwierdza
jące, że nieruchomość stanowiła
własność spadkodawcy.
Współspadkobiercy powinni
podać również sądowi swój wiek,
zawód, stan rodzinny oraz dane
co do swych zarobków i majątku,
a także zarobków i majątku mał
żonka. Wyjaśnić, w jaki sposób
korzystali ze spadku dotychczas,
jak również podać inne okoliczno
ści, które mogą mieć wpływ
na rozstrzygnięcie, co każdy ze
współspadkobierców ma otrzy
mać ze spadku.
W toku postępowania działo
wego sąd dokonuje stwierdzenia
nabycia spadku, o ile jeszcze nie
nastąpiło i rozstrzyga o wzajem
nych roszczeniach pomiędzy
współspadkobiercami z tytułu po
siadania poszczególnych przed
miotów spadkowych, pobranych
pożytków i innych przychodów,
poczynionych na spadek nakła
dów i spłaconych długów spadko
wych.
W pani przypadku długami
spadkowymi podlegającymi za
spokojeniu z masy spadkowej są
np. koszty pogrzebu teściowej,
w zakresie w jakim odpowiadają
one zwyczajom przyjętym w da
nym środowisku.

Podstawa prawna: art. 680 §
1 i 2, 681, 682 i 686 Kodeksu po
stępowania cywilnego
Uwaga!
Jeżeli
przedmiotem
podziału jest gospodar
stwo rolne, sąd przy po
dziale spadku stosuje
regulujące tę sprawę
szczególne przepisy Ko
deksu cywilnego i Ko
deksu postępowa
nia cywilnego.

Podstawa prawna: art. 928
par 1 kodeksu cywilnego
Jeżeli istnieje realna podstawa
do uznania, iż zaszła przynaj

ILE
Spółki z o.o

mniej jedna z wymienionych wy
żej przesłanek, mąż pani może
wystąpić do sądu z pozwem
o uznanie rodzeństwa za niegod
ne dziedziczenia. Wskazać w tym
miejscu należy, że nie jest możli
we uznanie spadkobiercy za nie
godnego z innych przyczyn, niż
określone w ustawie, choćby te
inne przyczyny uzasadniały po
traktowanie postępowania spad
kobiercy jako sprzecznego z za
sadami współżycia społecznego;
nie jest to również możliwe, gdy
spadkodawca mu przebaczył.
W związku z powyższym, oko
liczności takie, jak brak kontaktu
czy niesprawowanie nad spadkodawczynią bezpośredniej opieki
nie mogą stanowić wystarczają

Wprawdzie istnieją możliwości
wyłączenia od dziedziczenia
spadkobiercy, ale mają one cha
rakter wyjątkowy. Spadkobierca
zostaje wyłączony od dziedzicze
nia na mocy prawomocnego
orzeczenia Sądu, o ile Sąd
uzna, iż spadkobierca ów:
- dopuścił się umyślnie
ciężkiego przestępstwa prze
ciwko spadkodawcy:
- podstępem lub groźbą
nakłonił
spadkodawcę
do sporządzenia lub
odwołania testa
mentu
albo
w taki sam
sposób prze
szkodził mu
w dokona
niu jednej
z tych czyn
ności;
- umyślnie
ukrył lub znisz
czył testament spad
kodawcy, podrobił lub
przerobił jego testament al
bo świadomie skorzystał z te

2001 r. kapitał zakładowy powinien wynosić

Do 31.12 2005

w żaden sposób ograniczone?

aplikant radcowski

Masz kłopot? Napisz do nas:

CO

jeszcze dom i 6 ha ziemi. Czy ich prawo do spadku nie może być

TO
Wczoraj odebrałem od komornika list polecony na mój

KOSZTUJE

aktualny adres zamieszkania z zawiadomieniem o wszczę
ciu egzekucji przeciwko mnie i zajęciu mojego rachunku

Opłaty celne za
samochody sprowadzane
z krajów Unii Europej
skiej o pojemności
silnika do 2 tys. ccm.

bankowego. Wcześniej nie otrzymałem żadnego pisma ani
z sądu, ani od wierzyciela. W związku z tym poszedłem do
sądu i sprawdziłem, dlaczego komornik mnie ściga. Okazało

(wys. opłaty liczona
od wartości auta)

się, że jest to dług osoby, która zamieszkała w moim miesz

roczne i dwuletnie

Odpowiada

- 3,1 %
trzyletnie

-15,1 %
czteroletnie

- 27,1 %
pięcioletnie

-39,1%
sześcioletnie

- 51,1 %
siedmioletnie

- 63,1 %
ośmioletnie i starsze

-65%

KACPER MATLAK,

i aplikant adwokacki
!

W takim przypadku

!
i

przede
wszystkim
w terminie siedmiu

|
!
I

dni od dnia doręczenia zawiadomienia
o wszczęciu egzeku
cji, należy złożyć za
żalenie do sądu wyż
szego rzędu za po
średnictwem
tego,
który nadał klauzulę
wykonalności.
Podstawa prawna:

art. 795 Kodeksu po
stępowania cywilne
go.
W zażaleniu tym na
leży wskazać, że
klauzula nie powinna
była zostać wydana
albowiem nie dorę
czono panu skutecz
nie żadnego pisma procesowe
go, nawet pozwu. Należy wyraź
nie podkreślić, że w momencie
wytoczenia powództwa zamiesz
kiwał Pan pod innym adresem
aniżeli wskazany przez powoda.
Dobrze, jeśli dołączy pan doku

kaniu po mojej wyprowadzce. Dokonałem wszystkich for
malności, m.in. dotyczących obowiązku meldunkowego,
rozwiązałem wszystkie umowy z dostawcami mediów. Co
w takim przypadku mam jeszcze zrobić?
ment z urzędu miasta wskazują
ce od kiedy i gdzie pan jest za
meldowany. Pomoże to w weryfi
kacji pana rzeczywistego miejsca
zamieszkania w momencie dorę
czenia panu pozwu.
W zażaleniu należy wnioskować
o uchylenie klauzuli wykonalno
ści oraz doręczenie pozwu, żeby
mógł pan merytorycznie odnieść
do bezpodstawnych roszczeń.
Ponadto należy wnieść o zawie
szenie egzekucji, aby komornik
nie dokonał zajęcia pana mająt
ku.
Podstawa prawna: art. 820 Ko

deksu postępowania cywilnego.
Ponadto warto złożyć wniosek
o rozpatrzenie powyższego za
żalenia na posiedzeniu niejaw
nym przez sąd, który wydał za
skarżone postanowienie z uwagi
na fakt, że jest ono oczywiście
uzasadnione.
Podstawa prawna: art. 395 par.

2 Kodeksu postępowania cywil
nego.

W razie pozytywnego rozpatrze
nia tego wniosku, skróci długość
postępowania zażaleniowego.
Jest to niezwykle istotne z uwagi
na wszczętą przeciwko panu eg
zekucję.
Należy również zwrócić uwa
gę, że w takiej sytuacji nie skła
damy wniosku o przywrócenie
terminu, albowiem wniosek taki
w podanym powyżej stanie fak
tycznym będzie bezprzedmioto
wy, ponieważ żaden termin nie
zaczął
biec
wobec
pana,
w związku z czym nie ma pod
staw do przywrócenia jakiegokol
wiek terminu
Uwaga!
Proszę nie zapomnieć opłacić
powyższego zażalenia najlepiej
znakami sądowymi, które można
przykleić na zażalenie.
Podstawa prawna: Kodeks po

stępowania cywilnego z dnia 17
listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43,
poz. 296 z późniejszymi zmiana
mi)
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koszykówka.

Koszalińska Amatorska
Liga Halowa
Grupa A: Sztorm - Naładowani
Prądem 3:0, Rokosowo - Na Skar
pie 0:0, Sztorm - Rokosowo 0:2,
Naładowani Prądem - Na Skarpie
0:3, Na Skarpie - Sztorm 1:1, Nała
dowani Prądem - Rokosowo
0:3.
1. Rokosowo
2.Na Skarpie
3.Sztorm
4.Naładowani Prądem

3
3
3
3

7
5
4
0

5-0
4-1
4-3
0-9

Grupa B: Sano - Kartel 1:1, N.M.C
- Vera Plast 0:2, Sano - N.M.C 5:2,
Kartel - Vera Plast 0:1, Vera Plast Sano 1:1, Kartei-N.M.C 1:3.
1-Vera Plast
2.Sano
3.N.M.C.
4.Kartel

3
3
3
3

7
5
3
1

4-1
7-4
5-8
2-5

Grupa C: TEPRO - Galeco Stal
0:0, Rugby - Magma Drzwi 2:0, TE
PRO - Rugby 1:3, Galeco Stal Magma Drzwi 0:1, Magma Drzwi TEPRO 0:1, Galeco Stal - Rugby
3:0.
1.Rugby
2.Galeco Stal
3.TEPR0
4.Magma Drzwi

3
3
3
3

6
4
4
3

5-4
3-1
2-4
1-3

Grupa D: Absolwent - Sobczak 0:1,
Mielno - TKKF 0:0, Absolwent Mielno 2:3, Sobczak - TKKF 0:0,
TKKF - Absolwent 2:1, Sobczak Mielno 1:1.
1.Mielno
2.Sobczak
3.TKKF
4.Absolwent

3
3
3
3

5
5
5
0

4-3
2-1
2-1
3-6

Grupa E: Motelik Arkadia - Gwint
Met 0:0, Bud-Projekt - Zryw Oldboje 4:0, Motelik Arkadia - Bud-Projekt 3:0, Gwint Met - Zryw
Oldboje 2:0, Zryw Oldboje - Mote
lik Arkadia 0:0, Gwint Met - Bud-Projekt 0:2.
1.Bud Projekt
2.Motelik Arkadia
3.Gwint Met
4.Zryw Oldboje

3
3
3
3

6
5
4
1

6-3
3-0
2-2
0-6

Grupa F: Stanfex - Bonin 0:2, Mu
zyczna - Monte Cassino 1:2, Stan
fex - Muzyczna 4:0, Bonin - Monte
Cassino 0:0, Monte Cassino - Stan
fex 0:1, Bonin - Muzyczna 2:2.
1.Stanfex
2,Bonin
3,Monte Cassino
4,Muzyczna

3
3
3
3

6
5
4
1

5-2
4-2
2-2
3-8

Pary ćwierćfinałowe (początek 21
stycznia, godz. 8): Rokosowo - Sa
no, Rugby - Sobczak, Vera Plast Na Skarpie, Mielno - Galeco Stal,
Bud-Projekt - Bonin, Stanfex - Mo
telik Arkadia.
(suw)

redakcja@gl0s-p0mGrza.pl

Puchar Ligi, AZS Gaz Ziemny lepszy od Kotwicy

TENIS STOŁOWY
III Turniej o Bursztynowe Serduszko

Były emocje
W pierwszym spotkaniu Pucharu Ligi AZS Gaz Ziemny Koszalin po
zaciętym, szczególnie w drugiej połowie, meczu pokonał Kotwicę
Kołobrzeg 83:81. Dzisiaj odbędzie się rewanż.
Pierwsza część spotkania,
zgodnie z wcześniejszymi zapo
wiedziami trenera AZS, Piotra
Barana miała być dla zawodni
ków, którzy mniej czasu spę
dzają na parkiecie w lidze. Tak
było. Szkoleniowiec koszalinian chciał sprawdzić też
umiejętności Charlesa
Hanksa. Grał on przez 20
minut i chociaż statystyki
miał całkiem niezłe, bo zdo
był 10 pkt, zaliczył 9 zbiórek
i jeden blok oraz dwie straty,
to jeszcze nie zyskał sympatii
koszalińskiej publiczności.
Pierwsze dwie kwarty przebie
gły właściwie bez historii. Kołobrzeżanie uzyskali znaczną
przewagę. Emocje zaczęły się,
kiedy po przerwie na parkiecie
pojawiła się pierwsza piątka
AZS. Pięć punktów z rzędu
zdobył Paweł Kowalczuk i roz
poczęło się mozolne odrabia
nie strat. Koszalinianom naj
bardziej przeszkadzał koło
brzeski skrzydłowy, Tomasz
Mrożek. Aż pięciokrotnie
„dziurawił” kosz AZS po rzu
tach zza linii 6.25. Na nic to się
jednak nie zdało. Koszalinianie
pierwsze prowadzenie w meczu
uzyskali w 35. minucie
po „trójce” Dawida Witosa
(72:71), a w ostatnich minu
tach sprawę zwycięstwa zała
twiła „trójka” Grzegorza Ra
dwana pod koniec 39. minuty.

Uczestnicy stupskich zmagań na wspólnej fotografii.
33 pingpongistów - reprezentujących Koszalin, Lębork, Pieńkowo,
Sławno, Ustkę, Łebę, Płock i Słupsk walczyło w III Turnieju
0 Bursztynowe Serduszko jaki odbył się w hali OSW w Słupsku.

i

mm

W najlepszej dyspozycji był Czesław Popiel. Słupszczanin zajął
pierwsze miejsce. Kolejne lokaty wywalczyli: 2. Wojciech Bujwid
(Płock), 3. Sebastian Matusiak (Lębork), 4. Jarosław Mras (obaj Lę
bork), 5. Marek Janta-Lipiński (Ustka). Zwycięzca otrzymał puchar
przechodni.

(fen)

Mistrzostwa delegatury
Blisko 50 osób wzięło
udział w mistrzostwach de
legatury słupskiej PTSS
Sprawni-Razem.
Wyniki: dziewczęta, rocznik
1990 i młodsze: 1. Teresa
Kolerska (Lębork), 2. We
ronika Siebert (Wejhero
wo), 3. Karolina Rygas
(Słupsk). Rocznik 1989
1 młodszy: 1. Magdalena
Konkol, 2. Małgorzata Bojk
(obie Lębork), 3. Monika
Knieć (Słupsk). Chłopcy,
rocznik 1990 i młodsi: 1.

AZS Gaz Ziemny Koszalin Kotwica Kołobrzeg 83:81
(12:18, 14:26, 32:25, 25:12).
AZS: Witos 12 (1x3), Kowal
czuk 10 (1), Bogdan 8, Gray 13
(2), Balcerzak 7, Radwan 17
(4), Aziewicz 0, Wiechowski 2,
Bradford 4, Hanks 10.
KOTWICA: Djurić 5 (1), Lalić
0, Sidor 12 (2), Hamilton 15,
Pietrzak 2, Arabas 14 (2),
Wichniarz 9 (1), Mrożek 24
(5).
Dzisiaj ciekawie zapowiada się
więc rewanż w Kołobrzegu. Po
czątek zaplanowano o godz. 18
w hali milenium przy ul. Łopuskiego.

ZBIGNIEW
SIJWAŁOWSKI

Fot. RADOSŁAW KOLEŚNIK

::

Środa, 11 stycznia 2006 r.

zbigniew.suwalowski
@glos-pomorza.pl
tel. 094 3473520

Piotr Warsiński (Bytów), 2.

Łukasz Guziński (Bytów'),
3. Sebastian Ołoszczyński
(Słupsk). Rocznik 1989
i młodsi: 1. Dawid Lewicki
(Damnica), 2. Daniel Alek
sandrowicz, 3. Marcin Len
der (obaj Tursko). Mecze
rozegrano w OSW w Słup
sku.

O piłkę walczą Hanks (biała koszulka) i Hamilton.

(res)

CZARNI ODWOŁANI
Dzisiaj miał się odbyć rewanżowy mecz Energa Czarni Słupsk Spójnia Stargard Szczeciński (85:56 - wynik pierwszego spotkania)
w ramach Pucharu Ligi. Niestety, konfrontacja została odwołana, bo
w tym samym terminie rozegrane zostanie mistrzowskie spotkanie
pierwszoligowe Siarka Tarnobrzeg - Spójnia. Tym samym słupska
drużyna zdobyła punkty walkowerem i awansowała do II rundy.

Kołobrzeska halówka
Poczta Polska - Euro Gips 14:6,
Straż Graniczna - Ins-Bud Kmita
6:9, M.K. Bet - LKS Barkas Obroty
3:0, Media - JW Mrzeżyno 5:1,
1. Euro Gips II
2. M.K. Bet
3. Euro Gips I
4. Ins-Bud Kmita
5. As Gips
6. Poczta Polska
7. Media
8. JW Mrzeżyno
9. Sanitech
10. Straż Graniczna
11. LKS Barkas Obroty

7
7
6
7
6
7
6
6
6
6
6

19
17
15
12
12
9
9
4
3
1
1

44-12
25-17
37-14
38-28
25-16
20-32
14-30
20-27
18-22
15-31
13-34
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II liga: Amator - Olimpijczyk 5:3,
AZS Kołobrzeg - Rezydenci Piekła
2:6, FC Ogrody - Moto Centrum
II 2:4, Moto Centrum I - Lemon
4:0, Barkas II - Szkoła Biznesu 4:4,
AZP Bałtyk Mielnik - MEC - prze
łożony.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Moto Centrum I
Amator
Lemon
Barkas II
Szkoła Biznesu
Rezydenci Piekła
Olimpijczyk
MEC
AZS Kołobrzeg
AZP Bałtyk Mielnik
Moto Centrum il
FC Ogrody

34-14
28-18
26-12
27-26
21-20
30-24
24-23
26-28
16-24
20-26
14-34
15-32

(mars)

Mistrz przegrywa
Niespodzianką ostatniej kolejki Słup
skiej Amatorskiej Ligi Koszykówki była
porażka mistrza, Toyoty PUH AMS
z Fast Wayem 54:56.

W tym meczu żaden z zespołów nie zdo
łał osiągnąć przewagi większej niż 7
punktów, w końcówce to Toyota musiała
gonić. Od stanu 52:46 dla Fast Waya
dwie trójki rzucili Michał Kowalik i Le
szek Kukliński. Broniąc ostatniej akcji
meczu sfaulowali jednak czarnoskórego
koszykarza Fast Way, Hendrika Parisiena. Ten nie pomylił się z rzutów wolnych
na 1,7 s. przed końcem meczu i zapew
nił niespodziewane zwycięstwo swojej
ekipie. Najskuteczniej grali: Marchewka
-17 (FW) i Kowalik - 30 (T).
W słupskich rozgrywkach doszło
Inne mecze: Lekarz Domowy -1LO do kilku niespodzianek.
59:57 (Kamicki -17 i Chojnacki - 22),
Radio Gdańsk - Erkabud 68:46 (Walinowicz -23 i Bold -18).
II liga, grupa A: mecz LO Sławno - Fimal zakończył się w momencie, gdy
na parkiecie pozostało 6 zawodników, 2 w drużynie ze Sławna i 4 w Fimalu.
Pomimo tej dysproporcji wygrali goście z zachodniopomorskiego 45:44 (Ła
piński -14 i Borowski 15). Mat-Bet - II LO 80:40 (Huzarski - 41 i Korze
niewski -13), Seritext - Bad Boys 61:49 (Maleszka - 27 i Lach -13), Luksu
sowi - Sepix 75:41 (Ostrowski - 24 i Grużewski -13), Ósemka - Rempol
65:22 (Kosicki - 21 i Siemaszko -10), 7. BOW - Sepix 65:59 (Jodłowiec - 21
i Kowalski-16). Grupa B: Infocity - Niebiescy 66:45 (Wawryk - 23 i Goła
szewski -11), V LO - Budowlanka 60:29 (Cieślak, Wawrzyński po 16 i Izra
elski, Rusiecki, Wasylko po 4), IV LO - WMC-NET 46:31 (Dziadkowski 12 21 i Wcisła - 20).

Jak w lidze angielskiej

I liga: As Gips - Euro Gips II 1:6,

KOSZYKÓWKA

(fen)

PIŁKA NOŻNA. IV liga Pomorze poznała terminarze rundy wiosennej
Walczą Rugby i Magma Drzwi.

3
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SI Victoria uradowała kibiców odnosząc dwa zwycięstwa. Pokonała Stołem Sie

Derby regionu słupskiego Gryf 95 (białe spodenki) - Jantar przełożone zostały dopiero na 27 kwietnia.

Jantar Ustka podejmować wtedy
będzie Powiśle Dzierzgoń, Drutex-Bytovia Bytów na swoim bo

isku walczyć będzie z Olimpią
Sztum, a Gryf 95 Słupsk zmierzy
się z Rodłem Kwidzyn. Mecz zale
gły z 19. serii Gryf 95- Jantar od
będzie się dopiero w czwartek 27
kwietnia. Słupszczanie i ustczanie

Dębnica kocha basket
Blisko 300 osób dopingowało Victorię Maszbud Dębnica Kaszubska w me
czach Wojewódzkiej Ligi Gimnazjalnej dziewcząt rozgiywanych w tej
miejscowości.

mssm
■■■■ ’ :■ N '

W weekend 25/26 marca rozpocz
ną się gry w rundzie wiosennej
IV ligi Pomorze.

W trakcie turnieju poszczególni
zawodnicy popisywali się efektownymi
zagraniami.

będą wtedy mieli istny maraton,
grać będą kolejki: 20, 22/23, 27,
29/30 kwietnia - czyli 4 spotkania
w 11 dni. Podobnie intensywnie
walczą tylko w lidze angielskiej.

(fen)

rakowice 77:44 (Karolina Rączka -17 - dla Victorii) oraz Orliki Jezierzyce
62:51 (Aleksandra Ratajska -20 i Zyta Lalko -16). W trzecim spotkaniu Vic
toria nie dała rady liderkom ligi Jedynce Lębork przegrywając 47:82 (Paulina
Żandarmska i Kamila Macheta po 12; Karina Różyńska - 41). W pozostałych
spotkaniach: Jedynka - Orliki 59:46 (Różyńska - 37; Lalko -17), Start Miast
ko - Stołem 65:25 (Anita Romanko - 37- Start), Salos Debrzno - Stołem
68:43 (Daria Cienciała - 34 - Salos), Jedynka - Start 81:62 (Różyńska - 38;
Romanko - 30) i Jedynka - Salos 85:44 (Różyńska - 33; Cieńciała -15). (res)

SPORT

Środa, 11 stycznia 2006 r.

www.gios-pomorza.pi
-t4

Rzucasz do kosza i wygrywasz! gros Pomorza;
Wypełnij kupon, wrzuć go do umy przed meczem, a będziesz
miał szansę na wspaniałą zabawę i wzbogacenie się o 100 zł.
W przerwie mazu rzuty z połowy boiska!
Imię i nazwisko.................................... ................. .................
Miejsce zamieszkania.... ....... ......... ............... .........................
Partner rzutów:

V/

IMA

GALERIA PODKOWA W SŁUPSKI

koszykówka.

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

Region
Sportowiec
Trener
Imię i nazwisko, adres głosującego

Wyrażam zeode na n..................................................................
podpis
/ Hnio ?o no mm pstwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą
29-08.1997 r. o ochronie dam eh osobowych D/.. U. Nr 133. poz 885...............................

redakcja@gios-pomorza.pl

W SKRÓCIE

Ubytek w Energi Czarnych Słupsk

Starlet na czele

Cheiis
w Spójni

KOSZYKÓWKA. Wyniki 5. ko
lejki Kołobrzeskiej Amatorskiej
Liga Koszykówki. Starlet - Śnież
ka 78:50 (M. Fiedosewicz - 43
w tym 10x3 oraz P. Ziemkiewicz 14); Szkoła Biznesu - PC.Nizioł
59:53 (B. Sygnowski -17 oraz B.
Wiśniewski - 23 w tym 5x3); Żulicki - Sanitech 37:59 (P. Lewan
dowski -14 oraz F. Kopryk -16).

krzydłowy Energi Czarnych Słupsk został wypożyczony

Łukasz

NASZ PLEBISCYT

głos Pomorza '] *f

do Spój

gard Szczeciński.

1. Starlet
2.Sanitech
3.Żulicki
4.Szkoła Biznesu
5.Śnieżka
6.P.C. Nizioł
7.CH Tim

4
4
4
4
5
5
4

8
8
7
6
6
5
5

298:157
263:165
243:210
246:218
236:315
222:318
155:280

Białogard prowadzi
Łukasz Cheiis (z lewej) wypoży
czony został do Spójni Stargard
Szczeciński. W hali tego klubu ro
zegrał swój najlepszy mecz w tym
sezonie. Było to jednak spotkanie
Pucharu Ligi.

Po tym
V
jak do klu- NECTfaB»»
bu trafił
\
Mindaugas
Burneika na po
zycji niskiego skrzydło
wego zrobiło sie tłoczno/
występuje na niej także Prze
mysław Frasunkiewicz reprezentant Polski. Dlatego
Cheiis będzie mógł się rozwijać
w Spójni, grającej w I lidze.
W tegorocznych rozgrywkach
DBL słupszczanin przebywał
na parkiecie średnio 4,3 minu
ty, w tym czasie zaliczył pięć
zbiórek i zdobył pięć punktów.
Przybył do Czarnych ze Szcze
cinka, dzisiaj wystąpi w bar
wach Spójni w meczu ligowym
z Siarką Tarnobrzeg. W opinii
trenera drużyny spod Szczeci
na, Ireneusza Purwienieckiego
młody (22 lata) i waleczny gracz
to poważne wzmocnienie jego
drużyny.

TENIS STOŁOWY - IV LIGA.
Wyniki: ZTTSII - Piast 10:0,
MOKiS - TKKF Fala 8:2, Flota
III - Salos IV 8:2, Chrobry II UKS Champion 0:10, Pomorza
nin - ATS II 8:2, UKS 2005 UKS 13 10:0, ZTTS II - Salos
III 6:4, Flota III - UKS Cham
pion 1:9, Chrobry II - Salos
IV 6:4, Pomorzanin - UKS 13
Szczecin 10:0, UKS 2005 - ATS
II 9:1.
1.UKS 2005 Białogard
14
2.Champion Police
14
3.Pomorzanin Sławoborze14
4.ZTTS II Złocieniec
14
5.MOKiS Kamień
13
6.Salos Hf Szczecin
13
7.ATS II Stargard
14
8.UKS 13 Szczecin
14
9.Salos IV Szczecin
14
10-Chrobry II Międzyzdroje 14
13
11.Piast Gryfino
12.Flota III Świnoujście
14
13.TKKF Fala Trzebiatów 13

26
25
24
20
18
14
12
11
7
7
6
5
3

116-24
116-24
111-29
89-51
77-53
79-51
63-77
61-79
46-94
37-103
37-93
25-115
33-97
(suw)

RAFAŁ SZYMAŃSKI

Czołówka bez zmian

rafal.szymanski@glos-pomorza.pl
tel. 059 84388130

R....i..... K..... L..... A.... M

PPKS w Bytowie
zatrudni INFORMATYKA - PROGRAMISTĘ ze znajomością sieci komputerowych.

Wymagane: wykształcenie wyższe kierunkowe oraz znajomość branży
informatycznej. Pisemne oferty proszę składać w sekretariacie

PIŁKA NOŻNA

SIATKÓWKA

Żaki Kołobrzeg górą

Zmagania w Sławnie

przedsiębiorstwa przy ul. Wybickiego 2, 77-100 Bytów,
tel. kont. 059/822-34-21.
25706KOBH_A
Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Nasiennego
„Centrala Nasienna" w Miastku ul. Pasieka 27 77-200
Miastko tel. 607400 207 , sprzeda z wolnej reki
wierzytelność przysługującą upadłemu od dłużniczki
Grażyny Mnich w wysokości 13.478,80 zł za cene

Kierownika piekarni
oraz szefa produkcji

nie nizszą niz 75% nominalnej wartości wierzytelności

ZATRUDNI

Szczegółowe informacje można uzyskać i oferty
składać pod określonym wyżej adresem i numerem
telefonu.

0-501 567 400

27906KOAG_A

10806SLBH_A

DYREKTOR POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO
W SŁAWNIE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego
marki Polonez Caro 1,6 rok produkcji 1994, przebieg 174518 km
Cena wywoławcza samochodu - 2.100,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2006 r. w siedzibie Pogotowia
o godzinie 10. Przed przystąpieniem do przetargu w terminie do
21 stycznia 2006r. należy wpłacić wadium w wysokości 10% wartości
samochodu na konto Starostwa Powiatowego w Sławnie
B.B.S. Darłowo 79 8566 0003 0000 41412000 0007
Samochód można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godz.
10 do 13 w siedzibie placówki zastrzega się prawo odwołania przetargu
bez podania przyczyny.
25306KOAG_A

Wspólnota Mieszkaniowa Na Wydmie 2 w Ustce

odsprzeda prawo do zabudowy tarasu
na cele mieszkalne

Żaki 94 Kołobrzeg wygrały
w VIII Halowym Turnieju Piłki
Nożnej o Puchar Prezesa
MUKS Żaki 98 w Ustce.
Najwyższe wyniki zanotowano
w meczach: Żaki 94 Kołobrzeg
- MUKS Żaki 98 II Ustka 8:0,
MUKS Żaki 98II - Canal +
Słupsk 0:6. Najbardziej zacięte
spotkania: Canal + - Żaki 94
1:2, Sparta Sycewice - MUKS
Żaki 98 I 2:1, Żaki 94 - Jantar
Ustka 2:1.
Końcowa kolejność: 1. Żaki 94
Kołobrzeg - najlepsza druży
na otrzymała trofeum z rąk
Zygmunta Grzybowskiego, 2.
Canal + Słupsk, 3. MUKS Żaki
98 I Ustka, 4. Sparta Sycewice,
5. Jantar Ustka, 6. MUKS Żaki
98 II Ustka. Z bramkarzy wy
różniono Stanisława Kamykowskiego (Sparta). Królem strzel
ców został Marcin Kozłowski
(Canal +) - 9 bramek. Za naj
lepszego piłkarza turnieju
uznano Adama Frączczaka
(Żaki 94). Grano systemem
każdy z każdym. W sumie roze
grano 15 meczów. Strzelono 61
goli. Mecze sędziowali: Jerzy
Szutenberg (Jezierzyce) i Wie
sław Kaczmarek (Słupsk).

(fen)

Kolejną serię spotkań rozegrały zespoły rywalizujące o mistrzostwo
Powiatowej Sławieńskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej.
Wyniki: Olszewski i Synowie Delfin Darłowo 1:3 (19:25,
21:25, 25:21, 25:23), ZS Agro
technicznych - Sztorm Darłowo
3:1 (25:19, 25:20, 23:25, 25:18),
Mak-Gaz - ZE St. Miszczaka
3:2 (25:20,18:25, 25:23, 20:25,
15:13), Starostwo Powiatowe ZS Agrotechnicznych 1:3
(20:25, 25:19,18:25,19:25).

TABELA
1.Lotnik
2.ZE St. Miszczaka
3.ZSA
4.Olszewski i Synowie
5.Mak-Gaz
6.Deifin
7.Sztorm
8.Starostwo Powiatowe

13-4
14-6
15-12
12-7
9-8
7-8
3-18
1-9

(mars)

Kadetki i młodziczki najlepiej

tel. 0-59-814-40-01. Osoba do kontaktu - E. Korzyńska.
Oferty należy składać w siedzibie zarządcy
w terminie do 28.02.2006.

przełożone.
1. AZS AWFiS
2. UKS
3. Echo
4. Skoczek
5. MRKS IV
6. Start
7. Wolfram
8. Pogoń III

9
9
9
9
9
8
9
8

18
14
13
9
8
6
2
0

72-17
68-44
63-36
57-52
43-56
44-54
27-67
16-64
(fen)

Cztery zwycięstwa i
dwie porażki zaliczyły
drużyny Czarnych
Słupsk w ligach
wojewódzkich.
Juniorki przegrały
z Treflem Gdynia 0:3
i w Gdańsku z Gedanią,
także 0:3. Kadetki
Czarnych I pokonały
Gedanię III 3:1, a Czar
ne II wygrały z Żuława
mi Nowy Dwór 3:0.
Młodziczki wygrały
w półfinałowym turnie
ju, pokonały po 2:0 Ge
danię i Gokowiankę
Słupskie kadetki (po lewej) wygrały dwa meMorzeszczyn.
(res)

w atrakcyjnej części miasta.
Bliższe informacje można uzyskać u Zarządcy
w siedzibie Usteckiego TBS Ustka, Wyszyńskiego 5,

TENIS STOŁOWY - III LIGA
PÓŁNOCNA. Rezultaty meczów
w 9. serii: Echo Biesowice MRKS IV Gdańsk 8:0 (dla go
spodarzy punkty zdobyli: Michał
Bethke - 2,5, Damian Janczew
ski - 1,5, Marcin Czarnecki - 1,5,
Czesław Popiel - 1,5, Szymon
Ciepiela - 1), AZS AWFiS Dębi
ca Lincer Gdańsk - Wolfram
Władysławowo 8:0, Skoczek So
pot - UKS Łeba 4:8 (dla gości
punktowali: Mirosław Wroński 3,5, Jarosław Zawisza - 2,5, Dag
mar Rzoska - 1,5, Maciej Małek
- 0,5). Spotkanie Start Wejhero
wo - Pogoń III Lębork zostało

R..... 1”..K..... T~~/V~ M
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informuje
że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy
Dębnica Kaszubska
wywieszono do
publicznej wiadomości
wykazy nieruchomości
przeznaczonych
do sprzedaży,
w drodze bezprzetargowej,
na rzecz najemców,
położone w miejscowości:
Dębnica Kaszubska,

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE

informuje o umieszczeniu
ogłoszeń o przetargach nieograniczonych w siedzibie zamawiającego. Ogłoszenia dotyczą:
1. produktów żywnościowych z gr. CPV 158 tj. pieczywo, mrożonki i pozostałe produkty z grupy CPV 158,
2. produktów żywnościowych z gr. CPV 151 tj. mięsa i artykułów wędliniarskich, konserw mięsnych oraz
artykułów drobiarskich,
3. produktów żywnościowych z gr. CPV 155 tj. nabiału.
Informacji udziela: Pan Radosław Szycko, Pani Aleksandra Głowacka, tel/fax 0-59/846-26-30.
Adres: Lubuczewo 29A, 76-200 Słupsk.

Troszki, Budowo.

Szczegółowe informacje ■
UG Dębnica Kaszubska,
pokój nr 16,
lub tel. 0-59 81 31 626
wew. 322 lub 321.
29606KOAG_ A

797505SLSB_H
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INFORMATOR KULTURALNY

Uwagi i reklamacje dotyczące

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

znajdujących się w innej sytuacji
kryzysowej
Słupskie Stowarzyszenie Pomo
cy Dziecku i Rodzinie, al. Sien
kiewicza 3 (II p.), czwartki w godz.

-059 862-19-72

15-18 (porady pomoc psychiczna
i terapeutyczna dla dzieci, młodzie
ży i rodzin)
SZCZECIN:
Stowarzyszenie
Pomocy Poszkodowanym w
Wypadkach i Kolizjach Drogo
wych „Alter-Ego”, ul. Staromłyń
ska 7/1, 70-561 Szczecin, tel. 091
488-46-35

POGOTOWIE
WETERYNARYJNE

i

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

ÜM KURSY WALUT C I 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 i !
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

H

INFORMACJA

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

Kantor MIAMI „Galeria Podkowa”
ul. Starzyńskiego, Słupsk, tel. 059
841-70-31:
Sprzedaż
Skup
USD
3,20
3,04
EURO
3,68
3,84
GBP
5,36
5,50
CHF
2,35
2,50

HI ■

REKREACJA

MK

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

PORADNICTWO 11
Dla kobiet z problemami tel.
zaufania
059 842-03-00,
we wtorki godz. 9.30-12.30 i środy
w godz. 15.30-17.30
Pomagamy sobie - policyjna
infolinia - 0 800-310-091
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
Dom Interwencji Kryzysowej,
ul. Wolności 3, tel. 059 842-71-25
(przy PCK) - placówka dostępna
całą dobę dla osób rodzin do
świadczających przemocy lub

KULtURALUy
duszności i czyhającego ze
wsząd zagrożenia.
Bilety w cenie 10 zł można
kupić przed seansami, które roz
poczynają się o godz. 18.

stina Quayle'a zostaje zamor
dowana w tajemniczych oko
licznościach na afrykańskich
bezdrożach. Mąż, który wcze
śniej niespecjalnie angażował
się w działalność małżonki, te
raz chce dociec prawdy. Już
na początku prywatnego śledz
twa bohater natrafia na ślady
niewierności
ukochanej.
Po sukcesie „Miasta Boga” Fer
nando Meirelles mógł swobod
nie przebierać w projektach.
Zdecydował się na thriller jed
nego z najpopularniejszych au
torów sensacyjnych, Johna Le
Carre, i był to wybór znakomi
ty. Choć jego książki już wiele
razy przenoszono na ekran,
chyba nikomu dotąd nie udało
się tak znakomicie, jak Brazylijczykowi, ukazać atmosfery

Napisz reportaż

(lir)

Opowieść
0 Islandii
Gdzie: Słupsk
Kiedy: czwartek,
12 stycznia
Na spotkanie pod hasłem
„Kamczatka, kraina wulkanów
1 niedźwiedzi” wszystkich miło
śników podróży i przygody za
praszają
Muzeum
Pomorza
Środkowego i Klub Podróżników

Przez trzy dni w kinie Rejs
w Młodzieżowym Centrum Kul
tury można będzie obejrzeć film
Fernando Meirellesa „Wierny
ogrodnik”. Żona dyplomaty Ju-

z kwiaciarni w Słupsku
- Zimą trudno jest podać specjalne tenden
cje w kolorystyce i rodzaju kwiatów, z któ
rych robimy bukiety, więc bardziej powinniśmy postawić
na harmonię niż kontrast. Wciąż modne są bukiety z czer
wonych i herbacianych róż. A ponieważ mamy karnawał,
można przyozdobić je wstążkami, brokatem i koralikami.

nackiego 19, tel. 059 848-26-66;
059 845-69-99
LĘBORK: Franciszkańska Stacja
Opieki
Caritas
Hospicjum
Domowe, ul. Basztowa 8, tel. 059
863-31-58 czynne od poniedziałku
do piątku w godz. 8-14

SSli

Kolumb. Spotkanie poprowadzą
uczestnicy wyprawy Pomorskiej
Akademii Pedagogicznej, którzy
o Kamczatce nie tylko opowie
dzą, ale i zaprezentują niepo
wtarzalne zdjęcia i filmy.
Organizatorzy mają nadzieję,
że
spotkanie to
dostarczy
wszystkim uczestnikom wielu
niezapomnianych
przeżyć,
a w niektórych rozbudzi pasje
podróżnicze. Początek spotka
nia w Herbaciarni w Spichlerzu
Richtera o godz. 18.15.

(lir)

Moja
mała Ojczyzna
Gdzie: Bytów
Kiedy: piątek, 13 stycznia
„Moje miasto Bytów, moja
Ojczyzna - Kaszuby” to tytuł
wystawy, której wernisaż odbę
dzie się w piątek w galerii Wie
ża o godz. 10. Podczas spotka
nia swoje prace plastyczno-fotograficzne
zaprezentują
podopieczni Środowiskowego
Domu Samopomocy w Bytowie
oraz Fundacji „Sprawni Inaczej”
w Gdańsku oddział Kościerzy
na.
(zida)

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ I JUTRO
NA BAŁTYKU SZTORM DO 6-8 ST. B.

Koszalińskie
warzystwo Społeczno - Kultu
ralne, Koszalińska Biblioteka
Publiczna i „Głos Pomorza”
ogłaszają konkurs na reportaż
prasowy dotyczący problematy
ki osób niepełnosprawnych.
Celem konkursu jest promocja
osób
niepełnosprawnych
szczególnie uzdolnionych arty
stycznie lub sportowo, które
dzięki twórczej aktywności lub
sportowej rywalizacji pokonują
własną
niepełnosprawność
i odnajdują cel i sens życia.
Konkurs
ma
charakter
otwarty - mogą w nim uczestni
czyć wszyscy piszący, w tym
również dziennikarze prasowi
i osoby współpracujące z re
dakcjami gazet. Do konkursu
mogą być zgłoszone artykuły
opublikowane w roku 2005 lub
dotychczas niepublikowane.
Praca nie powinna przekraczać
trzech
stron
maszynopisu.
Zgłoszenia należy przesyłać
do końca marca pod adresem:
Redakcja „Głosu Pomorza”, 75004 Koszalin, ul. Mickiewicza
24 z dopiskiem „Integracja Ty
i Ja” lub w formie elektronicznej
na adres e-mail:
redakcja@glos-pomorza.pl
Jury powołane przez organi
zatorów przyzna nagrodę dla
dziennikarza lub autora repor
tażu oraz nagrodę ufundowaną
przez Państwowy Fundusz Re
habilitacji Osób Niepełnospraw
nych dla bohatera reportażu —
osoby niepełnosprawnej. Wyni
ki zostaną ogłoszone na ła
mach „Głosu Pomorza” oraz
na antenie Radia Koszalin.

W

Lębork

USŁUGI RÓŻNE

ÖDL

10

oH

Białogard

10

LEGENDA:

m

20

1

El

Szczecinek

oH

Drawsko
Pomorskie
on
Wałcz

1H

ASTRONOMIA

PROGNOZA DLA REGIONU

Na Pomorzu zachmurzenie umiarkowane i duże, bez opadów.
Na termometrach koło południa około 1°C. Wiatr płd-zach.,

Wschód słońca o 8.06,
zachód o 15.50.
Dzień będzie trwał 7 godz.

umiarkowany, nad morzem dość silny, na Bałtyku sztorm. Ci

i 43 minut.

śnienie spada. Biomet niekorzystny. Uwaga! W nocy pojawią

SŁUPSK: ul. Kołłątaja 31 (całą do
bę) tel. 059 841-30-45; 059 84252-47

się marznące opady deszczu i mżawki. Na drogach i chodni
kach pojawi się gołoledź. Temperatura nad ranem wzrośnie
do 0°C. Jutro pochmurno, mglisto ale bez opadów, na termo

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,

mańskiego 3, tel. 059 822-44-19
CZŁUCHÓW: „Zamkowa”, ul. Kró
lewska 2, tel. 059 834-32-58
LĘBORK: „Na Osiedlu Sporto
wym”, ul. Olimpijczyków 11, tel.
059 863-15-87
ŁEBA: „Słowińska”, ul. Kościusz
ki, tel. 059 866-13-65
MIASTKO: „Centralna”, ul. Armii
Krajowej 22, tel. 059 857-90-01
USTKA: „Remedium”, ul. Wy
szyńskiego 1 b, tel. 059 814-69-69
WICKO: „Pod Agawą”, tel. 059
861-11-14

WYSTAWY
SŁUPSK:
Muzeum
Pomorza
Środkowego - Zamek Książąt
Pomorskich, ul. Dominikańska 59, czynne w godz. 10-16; Skarby
Książąt Pomorskich; Sztuka dawna
Pomorza od XIV do XVIII wieku;
Stanisław Ignacy Witkiewicz-Witkacy (1885-1939); twórczość pla
styczna; Polska Szkoła Grafiki.
Ekspozycja od Janiny Kraupe
do Andrzeja Kasprzaka; Herba
ciarnia w Spichlerzu, czynna w
godz. 10.30-21: Muzealne spotka
nia z fotografią; Galeria Kameral
na, ul. Partyzantów 31 a: czynna
w godz. 8-16, sob-niedz. w godz.
10-18: Nie ma rzeczy zupełnych
Aleksandra Went & Alicja Karska;
Baszta Czarownic, ul. F. Nullo 8,
czynna w godz. 10-17: Niewygod
nie, kurator: 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

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
i dokumentach (Lębork na starej

PRZYSŁOWIE

Gdy styczeń jasny i biały,
w lecie będą upały.

metrach lekka odwilż do 3°C. Wiatr, zachodni, coraz słabszy.
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JUTRO

KARTKA Z KALENDARZA
URODZEN111 STYCZNIA

11.01.

To ludzie zamknięci w sobie, poważni, spokojni. Występują
na zewnątrz bardzo dostojnie, nieraz ozięble. A jednak- w grun
cie rzeczy - pożądają sympatii innych ludzi. Wierzą w siebie

2006 r.

i polegają tylko na sobie, często osiągają swe cele.
|
MATYLDA

imieniny obchodzą:

MATYLDA
FELIKS

Kieruje się w życiu raczej intuicją, a nie praktyką czy wiedzą.
Jest osobą szlachetną, kulturalną, subtelną. Lubi życie artystycz
ne, więc utrzymuje ścisłe kontakty z ważnymi osobistościami.
Ubiera się gustownie i tak, by mogła zwracać na siebie uwagę.

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
MCK: REJS - Gnijąca panna mło
da, godz. 18
BYTÓW: ALBATROS - Komornik,

godz. 18

ne, tel. 059 834-25-86, czynne
w godz. 10-16: Kultura materialna
Ziemi Człuchowskiej; Pradzieje;

Prognozę
przygotowało Biuro
Prognozy Pogody
„Calvus".

Człuchów

oH

€:

POCZTA

DYŻURY APTEK

- temp. w dzień

m - temp. w nocy

Świdwin

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

Pizzeria VEGAS, ul. Grottgera 22,
tel. 059 844-14-43 (dowóz Słupsk,
w godz. 10-21.30)

Bytów

1Q

KEBAB

PIZZA NA TEL

OB

KOSZalin

Kołobrzeg

0Q

Słupsk

Sławno

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

tel. 059 840-21-31
BYTÓW: „Jesionowa”, ul. Ks. Do

informator

Gdzie: Słupsk
Kiedy: czwartek-sobota,
12-14 stycznia

Esr Magdalena Zarzycka

ff USŁUGI MEDYCZNE
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
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-

CO? GDZIE? KIEDY?

Afrykańskie.
tajemnice

PORADA DNIA

Chcesz zaprosić naszych Czytelników
na spektakl, wystawę, koncert?

prenumeraty

Środa, 11 stycznia 2006 r

slupsk@glos-pomorza.pl

„ZIELEŃ”, tel. 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
Z policyjnych r@portów serwis policyjny

VECTRAMEDIA - ogólnopol
ski blok programowy
Muzyczny Relaks - wideoklipy polskie

Wiadomości

o każdej pełnej
godzinie
od

godz.

do
USŁUGI POGRZEBOWE
SŁUPSK: „KALLA”, ul. Armii Kra
jowej 15, tel. 842-81-96; 0-601 928-600, Halina i Krzysztof Ba
nachowie
„HADES”, ul. Kopernika 15, cało
dobowo: tel. 842-98-91, 0-601663-796. Przewóz i przechowanie
bezpłatne

Skrót
mości

5

północy.
wiado
6.30-

15.30. 6-9 Stu
dio Bałtyk. 9-13 Zawsze blisko
Was. 12-13 Gra muzyka. 13-16

Przebojowe Radio Koszalin. 1618 Radio reporterów. 18.10-20
Koszykarska Ekstraklasa na An
tenie. 21-22 Na liryczną nutę.

za tydzień:
Toyota Yaris
trafiła już do
pomorskich
salonów.

dziś polecamy:

Wyścig wyprzedaży
Produ
cenci i sa
lony de
alerskie
wyprze
dają nowe
samocho
dy z rocz
nika 2005. Klientów kuszą rabaty sięgające
nawet kilkunastu tysięcy złotych, oferty dar
mowych ubezpieczeń czy możliwość leasingu
bez odsetek. Zebraliśmy w jedno promocyjne
oferty najlepiej sprzedających się marek. To
jedyna okazja, by zobaczyć, jakie auto warto
teraz kupić.

STR. 15

Zapinaj, bo zginiesz
Zatrwa
żające da
ne przed
stawiono
podczas
podsumo
wania
ogólno
polskiej
kampanii „Ostatni wyskok”, zachęcającej
do zapinania pasów bezpieczeństwa w sa
mochodzie. W Polsce niewiele ponad 70
proc. kierowców stosuje je regularnie. Nie
zapina ich średnio 30 proc. kierowców i pa
sażerów siedzących na przednich siedze
niach i aż 53 proc. siedzących z tyłu.

Robota Godzilli

Dobre strony www
Fotoradary i nieoznakowane samochody po
licyjne wyposażone w kamery spędzają sen
z oczu kierowcom. Mruganie światłami
w takim przypadku na niewiele się zdaje.

Zanim na dobre zagościła w salonach, Honda Civic ósmej
generacji zyskała już miano rewelacji, a jej sylwetka jawi
się łowcom nowości, jakby była „przedeptana stopą Godzil
li”, potwora z japońskich filmów. Znaczy to, że auto budzi
emocje, jakich dawno nie było w przewidywalnym i nud
nym świecie współczesnej motoryzacji.

Warto jednak zajrzeć do internetu, bo są
tam informacje przydatne na drogach.

SIR. 16

Zgłaszajcie swoje auta!
Zachęcamy naszych czytelników do zgłaszania swoich używanych
aut do prezentacji w naszej rubryce „Mój Samochód”. Wystarczy
wypełnić poniższy kupon i przysłać go do redakcji „Głosu Pomorza”
w Słupsku przy ul. Henryka Pobożnego 19.
Na chętnych, którzy przyślą wypełnione kupony, czekają nagrody
- upominki.

KUPON ZGŁO
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R
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Zgłaszam swój samochód do prezentacji

J.....A

OGŁASZAMY KONKURS !!!
Narysuj laurkę

w dodatku Auto "Głosu Pomorza"
Marka,

Rocznik.

z portretem

Twojej kochanej BABCI lub DZIADKA.

Adres..... ..........

Możesz także napisać wierszyk.
Technika prac dowolna!

Imię i nazwisko.

Najpiękniesze

Telefon

Podpis.

nagrodzimy!

Na prace czekamy do 18 stycznia 2006 r. pod^adresem redakcji:
76-200 Słupsk, ul. Henryka Pobożnego 19; 75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24-

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z
ustawą dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. nr 133 poz. 833)

MOTO NOWOŚCI

] 4 0os Pomorza

www.glos-pomorza.pl

::

Środa, 11 stycznia 2006 r.

redakcja@glos-pomorza.pl

Z lewej: W stylistyce
Hondy Civic ósmej gene
racji pozostało wiele z sa
mochodu koncepcyjnego
pokazanego na Salonie
Motoryzacyjnym w Gene
wie w 2005 roku. Nowy
model po raz pierwszy zo
stał publicznie zaprezen
towany we wrześniu ubie
głego roku podczas
wystawy we Frankfurcie.
Z przodu zwracają uwagą
reflektory połączone ze so
bą szklanym panelem
i trójkątne lampy przeciwmgielne.
U dołu: Tylne światła
również łączy przeszklo
ny panel z dużym logo
Hondy w centralnym
miejscu. Efektownie pre
zentuje się również tylna
szyba z dyskretnie pod
świetlonym, zintegrowa
nym spoilerem.

Prezentacje. Honda Civic ósmej generacji

Precz ze sztampą!

OF

E819

Co za odmiana. 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. Chwała projektantom za odwagę!

Niewiele jest już samochodów,
które wyznaczają nowe kierunki,
inspirują i porażają oryginalno
ścią. Nuda i przewidywalność to
zmory współczesnej motoryzacji.
Szaleństwo projektantów kończy
się najczęściej na prototypach,
które - wchodząc na rynek
- zmieniają się w seryjną sztam
pę. Nowa Honda Civic przełamu
je tę niemoc.

Dostrzeżona na starcie

prezentujące Hondę Civic w por
talu mojeauto.pl były oglądane
przez największą liczbę internau
tów, a tak wysokiej przewagi
nad drugim w klasyfikacji TopTen modelem nie udało się do
tychczas uzyskać żadnemu ze
zwycięzców.

Nadwozie:
bardziej opływowo
Mimo pięciodrzwiowego nad
wozia projektantom udało się za
chować funkcjonalne kształty ty
powe dla samochodów coupe.
Zwłaszcza przód auta wydaje się
wgnieciony w ziemię, co nadaje
mu sylwetkę gotowego do zrywu
drapieżnika.
Mocny charakter tej Hondy
podkreślają też przednie reflek
tory połączone ze sobą szklanym
panelem, trójkątne lampy przeciwmgielne, umieszczone po oby
dwu stronach zderzaka rury wy
dechowe o charakterystycznym

Najnowocześniejsza technolo
gia, wyszukany design i nowator
ska funkcjonalność tego samocho
du zostały dostrzeżone niemal
natychmiast. Redaktorzy presti
żowego czasopisma „Motor Trend”
wybrali już największą rewelację
2005 roku z najliczniejszego jak
dotąd grona 28
nowych lub zna
CIVIC 1.8 I-VTEC
cząco odnowio
długość: 4248 mm
nych modeli.
szerokość: 1765 mm
Wynik mógł być
tylko jeden - «wysokość: 1460 mm
Honda
Civic
rozstaw osi: 2635 mm
prędkość maksymalna: 205 km/h
zdeklasowała

kształcie,

ukryte klamki
tylnych drzwi.
Efektownie
prezentuje się
również tylna
szyba ze zinte
growanym spo
rywali.
przyspieszenie 0-100 km/h: 8,6 s
ilerem. Dzięki
- Ten samochód
zużycie paliwa:
temu i zamon
przeszedł naj - w mieście: 8,2 1/100 km
towaniu spebardziej rady - poza miastem: 5,11/100 km
cj a 1 ny c h
kalną transfor - cykl mieszany: 6,41/100 km
elementów
mację w swej
na przestrzeni
#
33-letniej histo /
od przedniego
rii - ocenia
do tylnego zde
John Mendel
rzaka bardzo
z amerykańskiego oddziału Hon poprawiła się również aerodyna
dy. - To kluczowy model w całej
mika samochodu.
rodzinie samochodów tej firmy,
Wnętrze:
dlatego jesteśmy niezmiernie
przestronnie
szczęśliwi, że magazyn „Motor
Trend” docenił nowy wymiar sty
i oryginalnie
listyki nadwozia, osiągów, tech
nologii, bezpieczeństwa i jakości.
Podobnie jak w przypadku
Również u nas oryginalność te nadwozia, wnętrze nowego Civica
go auta została szybko docenio zostało zaprojektowane od nowa.
na. W grudniu internetowe strony
Podnoszone i składana tylne fo-

tele oraz skoncentrowana wokół
kierownicy, okrągła tablica przy
rządów mają zapewnić autu prze
wagę nad rywalami. W central
nej
części
elektronicznego
wyświetlacza znajduje się cyfro
wy prędkościomierz, po jego lewej
stronie znalazł się wskaźnik obro
tów, a prawa strona została zare
zerwowana dla systemu Eco, któ
ry mierzy bieżące spalanie.
Przestrzeń w kabinie nowego
Civica jest nowatorska. Można
ją porównać do tej spotykanej
w samochodach wyższej klasy.
Więcej miejsca osiągnięto dzięki
zbiornikowi paliwa umieszczo
nemu centralnie, tuż pod podło
gą przedziału pasażerskiego.
Dzięki temu powiększono siedzi
ska i oparcia foteli. W aucie znaj
duje się również wiele praktycz
nych schowków.

Napęd:
rewolucja pod maską
Nowa Honda ósmej genera
cji dostępna jest z wysokopręż

ną jednostką 2.2 (jednym z naj
lepszych
silników
diesla
na świecie) oraz silnikami ben
zynowymi 1.4 i 1.8. Ta ostat
nia jednostka swymi osiągami,
zużyciem paliwa i bezpieczeń
stwem dla środowiska wyzna
cza nowe standardy w segmen
cie C. Po raz pierwszy udało
się osiągnąć przyspieszenie 0100 km/h poniżej 9 sekund. Te
wyniki są co najmniej pół se
kundy lepsze od najlepszych
do tej pory w klasie.
Magazyn „Motor Trend” wy
różniając Hondę Civic we wspo
mnianym plebiscycie docenił
też wyjątkowo korzystny stosu
nek wartości pojazdu do jego
ceny. W Polsce za to auto
w podstawowej wersji wyposa
żenia Base z silnikiem benzy
nowym o pojemności 1.41 i mo
cy 83 KM trzeba zapłacić 59
tys. 900 zł.

Rozrywka
Odgadnij, czy oba rysunki różnią się między sobą a) 5, b) 6, czy c) 7
szczegółami?

MARCIN KLINKOSZ
marcin.klinkosz@glos-Domorza.Dl

TEL. 059 848 81 22

SILNIK 1.8 I-VTEC
Rewolucyjny model musi ożywiać rewolucyjna jednostka napędowa.
Motor 1.8 i-VTEC to zupełnie nowa konstrukcja. W tej wersji systemu i-

Wśród czytelników, którzy do 17 stycznia przyślą prawidłowe

-VTEC moment zamknięcia zaworów dolotowych jest opóźniony, co po

rozwiązanie zagadki, rozlosujemy nagrodę - upominek.

zwala kontrolować ilość zasysanej mieszanki powietrzno-paliwowej. Dzię

Rozwiązanie należy przesłać na adres: „Głos Pomorza", ul.

ki temu zawór przepustnicy pozostaje otwarty redukując o 16 proc.

Henryka Pobożnego 19, 76-200 Słupsk (z dopiskiem „AUTO”).

straty spowodowane przetłaczaniem mieszanki.

Rozwiązanie krzyżówki z 28 grudnia 2005 brzmi: ESTAKADA.

Innowacją jest również kolektor dolotowy

Nagrodę wylosował Krzysztof Kokosiński z Lęborka. Nagrodę

o zmiennej długości oraz olejowe chłodzenie

prześlemy pocztą.

tłoków. Ten motor daje
^

przyspieszenie od 0
do 100 km/h w 8,6 se
kundy i spala 6,4
1/100 km w cyklu miesza
nym. Jednostka ma
moc 103
kW/140 KM.

Konkurs na Drogową Bzdurę Roku
Utrudnienia i absurdalne rozwiązania można zgłaszać do naszych redak
cji w Słupsku (ul. Henryka Pobożnego 19) oraz Koszalinie (ul. Mickiewicza
24). Poszukiwacze najciekawszych drogowych pomyłek mają szansę

na atrakcyjną nagrodę. Dla osób, które wskażą najciekawszy błąd, przygÓ-

Połączona jest

towaliśmy dwa bony na bezpłatne tankowanie paliwa o wartości 300 zło

z sześciobie-

tych.

gową prze
kładnią manu
alną.

D O D AT E K m

Redaktor prowadzący: Adam Skorupiński
B Badam.skorupinski@glos-pomor7a.pl
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Sprawdzamy ceny paliw

Wielki wyścig dealerów trwa

Łap promocję

Koszalin dogania Słupsk
Miniony tydzień nie przyniósł żadnych zmian cen paliw
w Słupsku. Taniej zrobiło się z»to w Koszalinie.
naszej tabelce poziom cen w obu miastach wyraźnie zbli
żył się do siebie. - Na szczęście można zapomnieć o tym,
że trzeba płacić ponad cztery złote za litr. Tankując do pełna
oszczędzam około 20 złotych - mówi kierowca z Koszalina.
Z rynków światowych docierają do kraju pomyślne informacje.
Popyt na paliwa jest niższy o 10 procent, a temperatury wyż
sze od przeciętnych o tej porze roku. W związku z tym należy
się spodziewać korekt cen w dół.
W połączeniu z coraz silniejszą złotówką krajowi producenci
obniżają hurtowe ceny paliw. Niestety, nie tanieje gaz. Jego ce
ny ustabilizowały się na poziomie przekraczającym 2 złote.

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.

O tym, że początek roku to naj
lepszy czas dla kupujących nowe
samochody, świadczyły nawet te
lewizyjne reklamy, jakie pojawiły
się tuż przed Nowym Rokiem. Oto
w jednej z nich sprzedawca w sa
lonie Toyoty, któremu powinno za
leżeć na sprzedaniu auta natych
miast, dawał dyskretnie znać
zainteresowanej kupnem nowego
samochodu parze młodych ludzi,
żeby „teraz nie kupowali”. Lepiej
poczekać i kupić w styczniu.
marka

W salonach samochodowych kuszą nas rabatami.

MODEL

PRZYKŁADOWE CENY

ZNIŻKA

Skoda

©

Fabia Sedan

1,21 - około 33 tys. zł

4,5 tys. żł

1.4 1 (75KM) Ambiente - ok. 40 tys. zł
Fabia Hatchback

3,5 tys. zł

Fabia Kombi

3,5 tys. zł

Octavia

3 tys. zł
4 tys. zł

2.01 (115KM) - około 77 tys. zł

13,3 tys. zł

1.6 1 WT-i - 70 tys. zł

Superb

1.4 1 (75KM) - około 55 tys. zł

Toyota
Corolla Verso
Avensis

1.6 1 WT-i - 68 tys. zł

TOYOTA

1.8 1 wersja Luna - 72 tys. zł

Fiat
Panda
Punto
Stilo

1,5 tys. zł
4,1-5,5 tys. zł
6-8 tys. zł

Corsa

7,5-10,5 tys. zł

1.0 1 (60KM) - 30 tys. zł

Astra II

8,2-10 tys. zł

1.4 1 (90KM) - 37 tys. zł

Astra III

9 tys. zł

1.6 1 (105KM) - 50 tys. zł

Meriva

5,5-7,2 tys. zł

1.41 (90KM) wersja Enjoy - 46 tys. zł

Vectra

4 tys. zł

1.61 (100KM) wersja sedan - 71 tys: zł

Clio

3-8 tys. zł

36 tys. zł

Modus

4,5-6,5 tys. zł

39 tys. zł

Thalia

6-7 tys. zł

1.4 1 (75KM) - 30 tys. zł

Megane 3d

11-17,6 tys. zł

1.4 1 (100 KM) - 47 tys. zł

Scenic II

10-14 tys. zł

1.4 1 (100KM) - 62 tys. zł

Espace

15-25 tys. zł

103 tys. zł

'

wersja Actual - 27 tys. zł
34 tys. zł
Diesel (120KM) - 50 tys. zł

Renault

$
Peugeot

1007

1.4 1 (75KM) - 43 tys. zł

206

10 tys. zł

1.11 (60KM) - 28,8 tys. zł

307

14,6-20,6 tys. zł

1.41 (88KM) - 40,9 tys. zł

407

12 tys. zł

1.8 1 (116KM) - 67,9 tys. zł

807

32,35 tys. zł

86,2 tys. zł

Citroen
C2

H

1.11 wersja Tonie - 33 tys. zł

C3

9 tys. zł

1.11 wersja Furio - 34 tys. zł

C4

15 tys. zł

1.6 116V - 46 tys. zł

Rzeczywiście, z początkiem
roku dealerzy rozpoczęli promo
cyjny wyścig, aby pozbyć się rocz
nikowo „starych” samochodów.
Najlepiej wychodzą na tym klien
ci, bo po bardzo korzystnej cenie
można kupić fabrycznie nowe au
to, które zeszło z taśmy nawet
w grudniu ubiegłego roku.
Niektórzy zastosowali jesz
cze inną strategię. Na przykład
Nissan wyprzedaż rocznika
2005 zaczął już w październiku
ubiegłego roku, dzięki czemu de
alerzy nie mieli problemu ze
zbytem. Z drugiej strony w nie
których wypadkach nie warto
ulegać pokusie. Wbrew obiego
wym opiniom, nie każde auto
opłaca się kupować na przeło
mie starego i nowego roku. Cza
sem wypada trochę poczekać, bo
nowe upusty mogą się pojawić
jeszcze później.

Katastrofa w sprzedaży
Na spadek cen nakładają się
też fatalne wyniki sprzedaży no
wych samochodów. W poprzed
nim dodatku „Auto” przytaczali
śmy dane, z których wynikało, że
pod tym względem Polska cofnę
ła się o 12 lat wstecz! Zarówno
w roku 1993, jak i 1994 suma
ryczna sprzedaż w okresie jede
nastu miesięcy była wyższa niż
w roku 2005.
Powodem tego jest m.in. duża
liczba używanych aut importo
wanych zza zachodniej granicy.
Co prawda, w ostatnich miesią
cach ubiegłego roku liczba samo
chodów używanych sprowadzo
nych do Polski zmniejszyła się
w porównaniu z poprzednimi
miesiącami, ale wciąż była nie
mal cztery razy wyższa niż licz
ba sprzedanych samochodów no
wych. W listopadzie do naszego
kraju sprowadzono ok. 67,5 ty
sięcy używanych aut, co oznacza,
że od początku roku 2005 na pol
skim rynku pojawiło się ich już
niemal 800 tysięcy.

Uważaj w salonie

C5

18-22 tys. zł

2.01 wersja SX sedan - 75 tys. zł

Xara Picasso

24 tys. zł

50 tys. zł
1.21 (55KM) wersja Trendline - 35 tys. zł

Volkswagen
Polo

5-11 tys. zł

Golf

11 tys. zł

1.4 1 (75KM) wersja Trendline - 52 tys. zł

Golf Plus

12 tys. zł

1.6 1 FSI (115KM) - 61 tys. zł

Jetta

4 tys. zł

1.61 FSI (102KM) - 67 tys. zł

Passat

3 tys. zł

1.6 1 FSI (115KM) - 82 tys. zł

Chevrolet
Spark

3,5 tys. zł

25 tys. zł

Aveo 3d

4-5 tys. zł

29 tys. zł

Aveo 4d

6-7 tys. zł

29 tys. zł

Aveo 5d

5,3-6,5 tys. zł

29 tys. zł

Lacetti

7,5 tys. zł

38 tys. zł

Rezzo

7 tys. zł

54 tys. zł

Evanda

8,5 tys, zł

63,5 tys. zł

Fiesta

5 tys. zł

1.2 1 (75KM) FX - 37 tys. zł

Fusion

6 tys. zł

1.4 1 (80KM) FX - 40 tys. zł

Focus

7,5 tys. zł .

Mondeo

17,1 tys. zł

1.6 1 (100KM) FX - 49,9 tys. zł
1.8 1 (125KM) - 69 tys. zł

Ford

Hyundai

•M.

J

Czas sprzyja motoryzacyjnym
inwestycjom. Być może, nie każ
da oferta jest warta uwagi, ale je
śli trochę „powęszymy”, z pewno
ścią uda się znaleźć interesujący
nas model w przystępnej cenie.
Decydować trzeba się jednak
szybko. Trzeba pamiętać, że pro
ponowane na wstępie upusty za
wsze są elastyczne. Każda, nawet
najmniejsza opcja wyposażenio
wa znacznie podniesie cenę.
W czasie rozmowy z dealerem do
brze jest od razu zaznaczyć, któ
ra wersja nas interesuje i nale
gać, aby sprzedawca poszukał
takiego egzemplarza.
Doświadczenie podpowiada,
że prawie każdy będzie chciał

5,5 tys. zł

29,9 tys. zł

6 tys. zł

34,6 tys. zł

klienta modelu. Sprzedawca do

Sonata

8 tys. zł

77,9 tys. zł

Tucson

10 tys. zł (lub leasing 0%) 69,9 tys. zl

liczy więc do ceny wszystko, cze
go nie zamawialiście, a wtedy coś,

Ibiza

6 tys. zł

Cordoba

7 tys. zł

wersje Reference i Stylance 34,9 tys. zł

Leon

13-14 tys. zl

1.61 (105KM) wersja Cool - 47,9 tys. zl

Toledo

13-16 tys. zł

1.6 1 (102KM) - 56,9 tys. zł

* Uwaga! Podane ceny i upusty są elastyczne. Ceny modeli samochodów mogą się zmieniać w zależności od rodzaju wyposażenia. Źródło: Dealerzy samochodowi, interia.pl

(w nawiasach różnice w porównaniu z ubiegłym tygodniem)
SŁUPSK

KOSZALIN

Entrans, ul. Rybacka

Statoil, ul Krakusa i Wandy

Pb 95 - 3,66 zł, ON - 3,64 zł, LPG

Pb 95 - 3,79 zł (-0,13) Pb 98 -

- 2,22 zł (bez zmian)

4,05 zł (-0,13) ON - 3,83 zł (-0,06),

Hurtex, ul. Przemysłowa

LPG - 2,17 zł (-0,02)

Pb 95 - 3,66 zł, ON - 3,62 zł, LPG

Orlen, ul. Piłsudskiego

- 2,23 zł (bez zmian)

Pb 95 - 3,75 zł (-0,14), ON - 3,79 zł

Orlen, ul. Gdańska

(-0,06)

Pb 95 - 3,69 zł, Pb 98 - 3,89 zł,

MZK, ul. Gnieźnieńska

ON - 3,65 zł, LPG - 2,25 zł (bez

Pb 95 - 3,74 zł, Pb 98 - 3,94 zł, ON

zmian)

- 3,78 zł, LPG - 2,13 zł (bez zmian)

Oktan, ul. Portowa

Ki, ul. Bohaterów Warszawy

Pb 95 - 3,66 zł, Pb 98 - 3,86 zł

Pb 95 - 3,79 zł (-0,13), Pb 98 -

(bez zmian), ON - 3,56 zł (-0,06),

3,98 zł (-0,10), ON - 3,83 zł (-0,06),

LPG - 2,22 zł (bez zmian)

LPG - 2,17 zł (-0,02)

Rolmasz, ul. Kaszubska

Tomsol, Trawica

Pb 95 - 3,67 zł, Pb 98 - 3,95 zł,

Pb 95 - 3,85 zł (-0,04), Pb 98 -

ON - 3,63 zł, LPG - 2,23 zł (bez

4,09 zł (bez zmian), ON - 3,85 zł (-

zmian)

0,04)

Kampania „Ostatni wyskok?i

Zapinaj pasy
W Polsce niewiele ponad 70 proc. kierowców regularnie
zapina pasy bezpieczeństwa. Nie stosuje ich średnio 30
proc. kierowców i pasażerów siedzących na przednich
siedzeniach i aż 53 proc. siedzących z tyłu.
' akie dane przyniosły badania przeprowadzone przed kampanią
społeczną „Ostatni wyskok”. Wyniki przedstawiono na konferen
cji podsumowującej akcję.
Ogólnopolska kampania społeczna „Ostatni wyskok” zachęcała
do zapinania pasów bezpieczeństwa. Ruszyła w połowie września
ubiegłego roku i trwała półtora miesiąca. Jej organizatorem była
m.in. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD).
Kampania była skierowana przede
m
wszystkim do ludzi młodych, bo jak
wynika z badań TNS OBOP przepro
W ciągu ostatnich 15 lat w wypadkach
wadzonych na zlecenie KRBRD, to
drogowych zginęło w Polsce prawie 100
właśnie przede wszystkim najmłodsi
tys. osób, a obrażenia odniosło prawie
uczestnicy ruchu drogowego nie zapi
milion osób. Tylko w 2004 roku na dro
nają pasów. Często są oni także ofia
gach zginęło prawie 6 tysięcy ludzi, a po
rami wypadków drogowych -14 proc.
nad 64 tys. zostało rannych. W Polsce ry
ogółu zabitych i 21 proc. ogółu ran
zyko śmierci uczestnika kolizji drogowej
nych stanowią ofiary mające 18-24
jest średnio czterokrotnie wyższe niż
lata.
w krajach Unii Europejskiej.
W trakcie kampanii m.in. w radiu,
telewizji i kinie emitowano spoty re
klamowe zachęcające do zapinania
pasów bezpieczeństwa. Akcję promowano także w prasie, internecie i na billboardach. Wspierali ją policjanci kontrolujący, czy uczest
nicy ruchu drogowego zapinają pasy. - Policja skontrolowała w trak
cie trwania kampanii ponad 440 tys. podróżujących samochodami.
Okazało się, że ponad 92 tys. kierowców i pasażerów w ogóle nie
zapina pasów i przewozi dzieci bez fotelików, za co policjanci w su
mie ukarali ponad 73 tys. kierowców, ponad 11 tys. pasażerów sie
dzących z przodu i ponad 6 tys. pasażerów siedzących z tyłu - mó
wi naczelnik wydziału ds. ruchu drogowego Komendy Głównej
Policji Marcin Flieger.
Organizatorzy akcji szacują, że w jej wyniku odsetek zapinających
pasy bezpieczeństwa wzrósł o około 10 proc.
Na konferencji podano, że blisko 600 osób rocznie (10 proc.) mogło
by uniknąć tragedii, gdyby 90 proc. podróżnych regularnie zapina
ło pasy bezpieczeństwa. Przekonywano, że wyniki badań przepro
wadzonych w Europie dowiodły, że pasy bezpieczeństwa redukują
o blisko 50 proc. ryzyko wystąpienia śmiertelnych i ciężkich obra
żeń w wyniku wypadku drogowego.
(PAP)

alnie ma „na stanie”, a nie wy
dzwaniać po innych salonach
w poszukiwaniu interesującego

Getz (po faceliftingu)

33,9 tys. zł

Aktualne ceny paliw

sprzedać takie auto, jakie aktu

Accent

Seat

(NAG)

co mogło się wydawać dobrym in
teresem, może okazać się finan

sową klapą.
ADAM SKORUPIŃSKI
adam.skorupinski@glos-pomorza.pl

TEL. 059 848 81 31
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Fotoradary w sieci

Opaliński Sp. z o.o.
76-251 Bolesławice, ul. Słupska 5
tel./fax (059) 84153 47, 84153 32
>

13706SLBH_A

Opaliński Sp. z o.o. (059) 84153 47
Renault Megane Classic 1,4 KAT
75KM 1997 r. PLN

Fotoradary i nieoznakowane radiowozy z kamerami to prawdziwa zmora
kierowców. Gdzie są one umieszczane, nie jest jednak tajemnicą.
Dzięki internetowi można dowiedzieć się o nich niemal wszystkiego.

wyposażenie: centralny zamek,
szyby i lusterka elektryczne,
wspomaganie, radio,
cena brutto 12.000,- zł
13706SLBH_A

Opaliński Sp. z o.o. (059) 84153 47

Na stronie znajduje się również
link do innej przydatnej strony
www.fotoradary.prv.pl. Z pomocą
innych kierowców twórcy witry
W wyniku połączenia stron
ny sporządzili mapkę Polski z za
www.videoradary.hg.pl
oraz
znaczonymi punktami, w których
www.dobex.prv.pl powstała witry znajdują się fotoradary. Według
na www.videoradary.prv.pl. Bez
niej, najwięcej radarów jest
na Śląsku. Gęsto usiany migający
problemu doszukamy się na niej
opisów radiowozów z wideoradami punktami jest również rejon
rami, wykorzystywanych przez po Łodzi oraz okolice Rzeszowa
licję w różnych
i Mielca. Po klikzakątkach kra
,
nięciu na zielo
ju. Wystarczy www.fotoradary.prv.pl - pod tym adresem ny punkcik czy
tylko wybrać od
tamy: „Trasa 71
są informacje o fotoradarach
powiednią miej www.videoradary.prv.pl - tu znajdują się
między Łowi
scowość i prze
czem a Łodzią,
opisy radiowozów z kamerami.
czytać,
że
miejscowość
na
przykład
Stryków (zaraz
w Lublinie takich samochodów
za znakiem terenu zabudowane
jest sześć (informacje razem z nu go). Skrzynka znajduje się od stro
merami rejestracyjnymi pojaz ny Łodzi, po prawej stronie, mniej
dów).
więcej naprzeciwko bramy wjazdo
Praktyczne informacje znajdzie wej do Hotelu 500 i toru motomy również w „księdze gości”,
crossowego”.
gdzie osoby odwiedzające stronę
Na stronie znajduje się również
dzielą się własnymi spostrzeże adnotacja, że „... podawanie miejsc
niami. Na przykład jeden z gości
ewentualnego ustawienia fotorapisze, że na obwodnicy Ozorkowa
darów jest działaniem prewencyj
koło Łodzi są już cztery fotorada nym. Do tego typu czynności
ry. Po jednym na początku uprawnia nas m.in. ustawa o po
i na końcu obwodnicy, kolejny ki licji”. Z tymi słowami na pewno
lometr od pierwszego na pasie
zgodzi się większość kierowców.
wiodącym do Łodzi i ostatni
MARCIN KLINKOSZ
przy wyjeździe z miasta łapiący
marcin.klinkosz@glos-Domorza.pl
kierowców jadących na południe.
TEL. 059 848 81 22

Tu bezpłatnie sprawdzisz samochód

JEEP Cherokee LIMfTEd 4,0 PB 1991

Z myślą o bezpieczeństwie na drogach „Głos Pomorza” i Górski Serwis
Ogumienia zaprasza kierowców na bezpłatne przeglądy. Zostaną sprawdzo
ne: ustawienie świateł, hamulców, stan ogumienia i ładowanie alternatora.
Akcja bezpłatnych badań potrwa do kwietnia 2006 roku.

skórzana tapicerka, napęd na 4 koła,

wyposażenie: pełna opcja min;

cena brutto 11.000,-zł
13706SLBH_A

Opaliński Sp. z o.o. (059) 84153 47
Górski Serwis Ogumienia, Stacja Kontroli Pojazdów:

Seat Toledo 1,8 PB + GAZ 1992

Kobylnica, ul Główna 2 a
wyposażenie :radio, alarm,

Koszalin, ul, Szczecińska 25 b/c
Przypominamy! Żeby skorzystać z darmowego przeglądu należy wy

centralny zamek, wspomaganie,

ciąć poniższy kupon.

cena brutto 4.800,- zł
13706SLBH_A

Opaliński Sp. z o.o. (059) 84153 47
Renault Laguna GrandTour l,9dCi 120
KM 2004 wersja: FASCINATION
wyposażenie: reflektory ksenonowe,
tapicerka materiałowa ze wstawkami
ze skóry, klimatyzacja dwustrefowa
automatyczna, czujnik parkowania,
kartawolne ręce, ESP
cena brutto 79.000,- zł

GÓRSKI - SERWIS - OGUMIENIA
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
Kobylnica, ul. Główna 2a
Koszalin, ul. Szczecińska 25b/c

13706SLBH_A

Opaliński Sp. z o.o. (059) 84153 47
Renault Thalia 1,4 KAT 2005

&

KUPON

wyposażenie: 2 X Air Bag,
wspomaganie, centralny zamek,
elektryczne

upoważniaj ący
do bezpłatnego
przeglądu
Wytnij i przyjedź do serwisu.

:.....

szyby i lusterka, klimatyzacja

IQ

cena brutto 34.500,-zł

s

13706SLBH_A

Opaliński Sp. z o.o. (059) 84153 47
Daewoo Leganza CDX 2,0 KAT 1999
niebieski met wyposażenie: centralny
zamek, skóra, alarm, automat, radio,
klimatyzacja, wspomaganie, elektryczne
szyby i lusterka, alu felgi, abs, air bag,
jeden właściciel, bezwypadkowy, po wy
mianie filtrów i płynów eksploatacyjnych
cena brutto 16.000,- zł

£

£

8
•fj

13706SLBH_A

DOBRZE Cl SIĘ WYDAJE

The Power of Dreams

JUŻ TANIEJ NIE BĘDZIE !!!
Teraz modele z roku 2005 w SUPER CENACH !
HHpHMIIIj

JAZZ 1,2 - zużycie paliwa: 4,7 - 6,8 1/100 km, średnia emisja CO2:129 g/km

Honda Civic

PEUGEOT 206 Z 2005 ROKU

OSZCZĘDZASZ NAWET

RABAT DO

ZŁ

6000,00 PLN

www.peugeot.pl

TANIEJ

CIVIC 1,4 - zużycie paliwa: 5,4 - 8,3 1/100 km, średnia emisja 002: 153 g/km

WIPrPI
DCI ITCAT

■ ŁUGŁOT
W PEUGEOT

OSZCZĘDZAJĄC
KONKRETNE SUMY!

Honda Accord

ZYSK
PŁACĄC NISKĄ RATĘ
w KORZYSTNYM KREDYCIE!

RABAT DO

10000,00 PLN

MODELE Z 2005 ROKU:

PEUGEOT 7007- OSZCZĘDZASZ NAWET

3 OOi

ZŁ

PEUGEOT307- OSZCZĘDZASZ NAWET

3 6©

ZŁ

PEUGEOT 007- OSZCZĘDZASZ NAWET

5 000 ZŁ

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ.

TANIEJ

ACCORD 2,0 - zużycie paliwa: 6,2 -10,3 1/100 km, średnia emisja C02: 182 g/km

Honda CR-V

$

RABAT DO

PEUGEOT

8000,00 PLN

TANIEJ

Liczba samochodów ograniczona. Szczegóły w salonie. Peugeot 206 - zużycie paliwa:
4,3 1/100 km, emisja C02: I 13 g/km, dla silnika 1.4 HDi 70 KM.

ANKRISi

Andrzej KURZAK
autoryzowany dealer

ul. Lutosławskiego 22
76-200 Słupsk
teł. (0-59) 841-24-81
fax (0-59) 841-24-80

CR-V 2,2 DIESEL - zużycie paliwa: 5,8 - 8,2 1/100 km, średnia emisja CO2:177 g/km

******

Zapraszamy do Salonu Sprzedaży i Serwisu od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 -18.00 i w soboty w godzinach 8.00 -14.00

<7
Koszalin, Stare Bielice 128
tel.salon: (094) 34 77 362, tel.serwis: (094) 34 77 361
www.honda.mojsiuk.pl

°S,

e-mail: ankris@peugeot.com.pl

14106SLBH_A

27406KOBH_A

www.qlos-pomorza.pl

DanielS,/* ßLflCH¥

Wciąż więcej z

praca

promocje

»OPONY

łf

atrakcyjne

poniedziałek

wtorek

-CZYŚCI SAMOCHODOWE NOUIC
I UŻYWANE
»CZYŚCI NR ZAMÓWIENIE
KOBYLNICA UL RZEMIEŚLNłCZfi 17
TEL 0 59/ 84 29 766 0 59/ 84 1 5 288
878105SLBH A

rs/Vn.

lepsza jakość

ailto

odachem

głos Pomorza

^»głos-pomorza^

Magazyn

SZKOŁA NAUKI JAZDY
O.S.K. MORZE
Słupsk, ul. Leszczyńskiego 11
(koło Prokuratury)
ogłasza

CIĄGŁY NABÓR NA KURS j
NAUKI JAZDY KAT. „B”
doskonały dojazd do O.S.K.
autobusami linii nr 2, 8, 9,19
oraz 5,15 i 6 (dojazd do 3 Maja)
OTWARCIE

MAX-CAR
* W I

?

MAX-CAR
www.max-car.pl

SALON - SERWIS - KOMIS
NAJWIĘKSZY WYBÓR
NAJSZYBSZA SPRZEDAŻ
K-, /4Ün S/vZecroska

Biura reklamy
75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24 tel. (0-94) 347 35 05 do 07, tel./fax (0-59) 347 35 09
76-200 Stupsk, ul. Henryka Pobożnego 19 tel. (0-59) 848 8105 do 09,848 8111 do 12
tel./fax (0-59) 848 8107

MAX CAR (094) 346-59-16

47405KOBH_B

MAX CAR (094) 346-59-16

PHU ANKRIS

Biura ogłoszeń

1.AUDI A6/1,8KAT/ ’98 40 000 zł
2.AUDI A4 /1,8 KAT/ (96) -21.800 zł
3.AUDI A61,9TDI (04)- 108.900 ZŁ
4.AUDI A4 /1,9 TDł/ (97) - 29.900 zł
5.LINC0LN NAVIGATOR (02) 5,4 KAT
-101,700 ZŁ
6.BMW 520 /2.0D/ (00) -48.000 zł

Słupsk, uł. Lutosławskiego 22

m m
PEUGEOT

Hi-

SALON KAWASAKI-SERWIS
Odśnieżarki - 3.500 ZŁ.
Samochody elektryczne dla dzieci od 499 zl
Elektryczne skutery od 299 zl
Quady z chomologacja od 3.000 zł
Cros 200 cm 2005r. - 4.900 zl
Skutery od 2.900 zl

2806SLBH_A

140205KOKB_A

stau-

474005KOBH_B

Zgłoszenia przyjmujemy
pod numerem telefonu (059) 841 79 05
czynny od godz. 7 do godz. 22
oraz zapisy osobiste w godzinach od 7 do 22.
ZAPRASZAMY

zdrowo

Koszalin, ul. Mickiewicza 24 tel./fax (0-94) 347 35 12, 347 35 :
Słupsk, ul. Sienkiewicza, 20 tel./fax (0-59) 842 66 08
Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 3 tel./fax (0-94) 352 78 55
Szczecinek, pi. Wolności 10 tel./fax (0-94) 374 23 89
Bytów, ul. Kochanowskiego 8-10 tel./fax (0-59) 822 82 80
Lębork, ul. Armii Krajowej 16 tel./fax (0-59) 862 55 88

redakcja@gios-pomorza.pl

nowego kursu w dniu 10.01.06 godz. 16
w siedzibie O.S.K. Morze

«xwartsk

iswte

nowe dodatki

głos Pomorza 1 7
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0663-733-323, 0663-733-342
(°59) 8412-481

47405KOBH_B

samochodyużywane
lepsze niż oczekujesz

Słupsk, ul. Kniaziewicza 9
tel.(059)84819 45
www.eurocar.pl

Całkowita satysfakcja

339905SLBH/A

EURO-CAR Słupsk, 059/848 19 45
MITSUBISHI CARISMA, 2002r.,
poj.l.9DID 102KM , przeb.210tys.,
ABS, ES, EL, radio +ZMIENIARKA CD,
wspom. kierownicy, cent. zamek, 4PP,
klimatyzacja, AA
Cena 27.900 zł
13606SLBH/A

EURO-CAR Słupsk, 059/848 19 45
NISSAN ALMERA 2002 r.,
poj.1.5 98KM, przeb. 15 tys.,
ABS, ES, radio,
wspom. kierownicy,
cent. zamek, 4PP, AA
13606SLBH/A

EURO-CAR Słupsk, 059/848 19 45
FORD MONDEO KOMBI, 2004 r.,
poj.2.0 TDCI 115 km,
przeb. 24 tys., ABS, ES, EL, radio,
wspom. kierownicy, cent. zamek,
6PP, klimatyzacja, AAJEMPOMAT
Cena 59.900 zł
13606SLBH/A

ATV
SKUTERY
MOTOCYKLE

AS '<*

FRONTON
NAJDŁUŻEJ NA RYNKU

-ANKRIS“ Słupsk, 663-733-323,663733-342,(059)8412-481
PEUGEOT206 2000r. l.lbenzyna 60KM,
5 drzwi PRZEB:96000km
wyposażenie: wspomaganie, poduszka
pow.kierowcy, elektryczne szyby,
centralny zamek, radio, blokada skrzyni
biegów, metalik, stan bdb., 1 właściciel,
salonowy, bezwypadkowy
CENA: 18500 zł

[NAJWIĘKSZY WYBÓR i NAJLEPSZA OFERTA)

KOSZALIN UL. BOH. WARSZAWY 23 TEL. (094) 346 29 54

13906SLBH/A

„ANKRIS“ Słupsk, 663-733-323,663733-342,(059)8412-481
SKODA FELICIA 1999r. 1,3 benzyna
PRZEB: 32300km ! U wyposażenie:
immobilizer, radio, halogeny
przeciwmgielne, dywaniki, alufelgi.
Cena: 10 300 zł

13906SLBH/A

„ANKRIS“ Słupsk, 663-733-323, 663733-342, (059)8412-481
DAEWOO LANOS SEDAN 1,5
BENZYNA 73 KM 1998r.
-wspomaganie, centralny zamek i alarm
na pilota, alufelgi, pokrowce
STAN BDB, 1 WŁAŚCICIEL, SERWISOWANY
CAŁY CZAS, Z SALONU
cena: 9 900 zł
13906SLBH/A

„ANKRIS“ Słupsk, 663-733-323,663733-342, (059) 8412-481
NISSAN PRIMERA1,8 benzyna2001r.
PRZEB: 127000 km -wspomaganie, centralny
zamek, 4xPP, pełna elektryka, klima
automatyczna, podgrzewane siedzenia,
spryskiwacze reflektorów... STAN DB,
1WŁAŚCICIEL, BEZWYPADKOWY, BOGATE
WYPOSAŻENIE!!! cena:26900zł

845905kobh_a

FRONTON TEL (094) 346 29 54
UINOWOŚĆ!!! DOSKONALE AUTA
TERENOWE W NIEWIARYGODNIE NISKIEJ
CENIE-SILNIKI MITSUBISHI, ISUZU
KREDYT, LEASING. NAJWIĘKSZY WYBÓR,
NAJLEPSZA OFERTA. PROFESJONALNY
SERWIS TYLKO FRONTON www.fronton.com.pl
845905kobh_a

FRONTON TEL (094) 346 29 54
OSTATNIA SZANSA NA ODUCZENIE VATÜ!
NOWY MOTOCYKL YAMAHA
od 8.900 zł brutto
KREDYT, LEASING/NAJWIĘKSZY WYBÓR,
NAJLEPSZA OFERTA,
PROFESJONALNY SERWIS
TYLKO FRONTON www.fronton.com.pl
845905kobh_a

FRONTON KOSZALIN
TEL (094) 346 29 54,346 29 55
ÜÜWSPANIALA ZABAWA ZIMĄ!!!!
możliwość zamontowania osprzętu,
m.i.n PŁUGU
KREDYT, LEASING. NAJWIĘKSZY WYBÓR,
NAJLEPSZA OFERTA. PROFESJONALNY
SERWIS. TYLKO FRONTON www.fronton.com.pl
845905kobh a

(kia)
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473005KOBH_D

KOMIS POPŁAWSKI 340-87-71

Daewoo Matiz, 1999 rok, przebieg 60
lys., pierwszy właściciel cena 6.900 zł

473005KOBbLD

KOMIS POPŁAWSKI 340-87-71

\L—

FIAT SIENA (1998)
1,61. benz.
Cena: 9.800 zł

47305KOBH_D

47405KOBH_B

MAX CAR (094) 34669-16
•
£
|
g
|
=

13.FIAT CINQUECENTO (98) 0.7 - 3.500 ZŁ
14.F0RD MONDEO 2.0 TDCI (01)-37.000 zl
15.F0RD MONDE01,6 KAT (94) 9.700 ZŁ
16.F1AT PUNTO (02) 1,2 KAT -18.500 ZŁ
17.FIAT PUNTO 8(01)1.2-16.800 ZŁ
18.F0RD MONDEO (94) 1,8 KAT -6.900 ZŁ
47405KOBH_B

MAX CAR (094) 346-59-16
19.F0RD RESTA/1,3KAT/ ’00 14 700 zł
20.VW GOLF IV /1,9 TDI/ (99) - 28.800 ZŁ
21 .OPEL VECTRA (01) 2,2 KAT - 38.400 ZŁ
22.FORD MON D EO/2,OTDCI/ ’01 47 800 zł
23.FORD FIESTA (96) 1.3 KAT 8.700 ZŁ
24.MB VITO/2,3 TD/ (98) 28.000 ZŁ +VAT
47405KOBH_B

MAX CAR (094) 346-59-16
25.JAGUAR S-TYPE/3.0KAT/ ’00 75 500 zl
26.FIAT CC(98) 0,7 KAT-3.500 ZŁ
27.MB VIT0 2,2 CDI (99)- 29.900 ZŁ +VAT
28.MB VIT0113 (98) 2,3TD - 28.000 + VAT
29.MB 123/2,3KAT/ ’82 23 200 zl
30.MB 124/2,50/'8612 900 zl
47405KOBH_B

MAX CAR (094) 346-59-16
31.VW T42,5 TDI (01) - 44.000 ZŁ +VAT
32.0PEL OMEGA /2,5 TDS/ (95)
■ 14.600 ZŁ
33.0PEL ASTRA/1,6KAT./ '99 24 200 zł
34.0PEL VECTRA/1.6KAT/ ’98 16 500 zł
35.FIAT PALIO WEEKEND (98) 10.000 ZŁ
47405KOBHLB

„ANKRIS“ Słupsk, 663-733-323,663733-342, (059)8412-481
ALFA ROMEO 156 2,0 benzyna
114KM 2000r.(grudzień) PRZEB:
125000km -wspomag., 2xPP, ABS, 4 x
el.. szyby, klimatyzacja,cen. zamek, el.
lusterka. STAN BDB, BEZWYPADKOWA,
1 WŁAŚCICIEL, SALONOWA
cena: 22 500 zł
13906SLBH/A

„ANKRIS“ Słupsk, 663-733-323,663733-342, (059)8412-481
OPEL COMBO 1997r.,
l,4benz.,60KM,PRZEB:128000km
- wspomag.,2xpoduszka pow.,
centralny zamek,relingi,
przyciemniane szyby.
STAN BDB.
cena: 7 700 zł
13906SLBH/A

„ANKRIS“ Słupsk, 663-733-323, 663733-342, (059)8412-481
PEUGEOT 2061,1 benzyna 60KM
listopad 2004r. PRZEB: 3500km
- wspomaganie, 6 poduszek
powietrznych, ABS, immobilizer
STAN IDEALNY,WERSJA X-DESING
cena: 24 900 zł
13906SLBH/A

„ANKRIS“ Słupsk, 663-733-323, 663-

AUTO SALON

7.BMW 316 (95)-18.900 ZŁ
8.CHRYSLER CROSSFIRE 3,2 V6 KAT (04)
•88.000 ZŁ
9.CITR0EN C3 (03) 1,6 KAT 45.100 ZŁ
10.BMW 520 2,0 KAT (91) - 8.000 ZŁ
11.FIAT MAREA /1,6 KAT/ (98) ■ 15.000+ VAT
12FIAT PALIO WEEK0JD/1.6KAT/ *98 9 000 + VAT

13906SLBH/A

„ANKRIS“ Słupsk, 663-733-323,
663-733-342, (059) 8412-481
OPEL VECTRA 2.0
BENZYNA 115KM
AUTOMAT 1989r.
-wspomag.,centr.zamek na pilota,
ABS, elekt.lusterka, szyberdach
STAN BARDZO DOBRY
cena: 4 250 zł

STAN BARDZO DOBRY, BEZWYPADKOWA,
SALONOWA, 1 WŁAŚCICIEL

Cena 36.900 zł

MAX CAR (094) 346-59-16

733-342, (059)8412-481
BMW 728i AUTOMAT 12.1997r. PRZEB:
88000km -pełne wyposażenie, m.in.:
8xPP, czarna skóra, klimatyzacja
dwustrefowa, szyberdach, pełna
elektryka, xenony STAN BDB
cena: 33 900 zł
13906SLBH/A

„ANKRIS“ Słupsk, 663-733-323, 663733-342, (059)8412-481
OPELVIVARO 9 OSOBOWY 2004r. 1.9DI
TURBODIESEL, PRZEB: 80000km wspomaganie,centralny zamek na pilota,
poduszka powietrzna kierowcy, ABS,
klimatyzacja, el.szyby i lusterka
STAN BDB cena: 55 900 zł
13906SLBH/A

„ANKRIS“ Słupsk, 663-733-323, 663733-342, (059)8412-481
MERCEDES S280 AUTOMAT 1993r.
PRZEB: 153000km -wspomaganie,
2xPP,centralny zamek,pełna elektryka,
klimatyzacja automatyczna,ABS,skórzana
tapicerka,podgrzewane siedzenia
STAN BDB,1 WŁAŚCICIEL,
cena: 29 900 zł

MAX CAR (094) 346-59-16
36.VW VENT0 (93) 1,8 KAT -10.000 ZŁ
37.SKODA FELICIA (96) 1,3 KAT 8.200 ZŁ
38.0PEL ASTRA 1,6 KAT (92) - 6.700 ZŁ
39.0PEL VECTRA (92) 1.8 KAT - 5.500 ZŁ
40.0PEL CORSA /1,0 KAT/ (99) -12.000 ZŁ
41.VW GOLF IV/1.6KAT/ '98 25 000 zł
47405KOBI-LB

MAX CAR (094) 346-59-16
42. VW GOLF IV1,6 KAT (98) • 22.800 ZŁ
43.VW BORA 1,9 TDI (98) - 32.900 ZŁ
44.VW BORA (99) 1,6 KAT - 29.900 ZL
45.VOLVO FH12 /SKRZ. Z HDS/ (97) ■ 120.000 ZŁ + VAT
46.PEUGEOT 206 CC (OZ) 44.000 ZŁ
47.0PEL ASTRA II (99) 1,6 KAT 21.000 ZŁ
47405KOBH_B

MAX CAR (094) 346-59-16
48.FORD GALAXY/2,0KAT/ '00 39 900 zł
49.TOYOTA AVENSIS (99) 2,0 TDI 35.900 ZŁ
50.VW GOLF 1111,4 (92) 9.200 ZŁ
51 .SKODA FABIA (99) 1.4 KAT- 18.500 ZŁ
52.0PEL TIGRA 1,6 KAT (96) 16 400 ZŁ
53.MB SPRINTER 313/2.2CDI/ '03 65 000 + VAT
47405KOBH.B

MAX CAR (094) 346-59-16
54.SCANIA 124 L - RAMA POD ZABUDOWĘ (98) 85.000 ZŁ+ VAT
55. VW T5 /1,9 TDŁ (04) - 74.500 ZŁ + VAT
56.MB C 32 AMG 12,2 V6 TURBO/ (01) -132.000 ZŁ
57.VW LT 35/2.5TDI/ '03 65 000 + VAT
58. VW LT 35/2,5TDI/ '97 29 900 + VAT
59.VW T4/2,5KAT/ '95 20 000 + VAT
47405KOBI-LB

MAX CAR (094) 346-59-16
60.VW T4/2,5TDI/ '99 38 000 + VAT
61.MITSUBISHI PAJERO / 3,2 DI (00) - 74.600 ZŁ
62.VW MULTIVAN/2,5TDI/ '02 93 000 + VAT
63.VW T5/1,9TDI/ '03 58 000 + VAT
64.MB ATEGO 815 (4,30)- 47.500 +VAT
65.MB ATEG0818/4,3D/ '03114 000 + VAT
47405KOBHLB

MAX CAR (094) 346-59-16
66.VW TOUAREG /2,5 TDI/ (04) • 170.000 ZŁ
67.SCANIA AUTOBUS '87 69 000 + VAT
68.MB 412 (98) 2,9 TD- 44.000 +VAT
69.MITSUBISHI L200 /2,5 TDI/ (98) - 48.000 ZŁ
70.TOYOTA RAV 4 /2.0 V V Tl/ (03)
-62.000 ZŁ+ VAT
47405KOB+LB

FOTOOFERTY/OGŁOSZENIA DROBNE

głos Pomorza

www.gios-pomo.rza.pl

MERCEDES 124 2.0 benzyna/gaz
0-601-840-525.

eauto handel komis

--------------------------- =-------------------------------------

Ryszard Lisowski

Samochody dostawcze
i ciężarowe na zamówienie
Rok założenia 1994

Koszalin ul.Gnieźnieńska 43 tel. 34 11 540

głos Pomorza
autoryzowany partner wydawcy
506KOKB_B

MIX CAR 346-23-55
wspom., el. szyby,
el. lust., c. zamek, alufelgi, szyberdach,
skóra, ksenony CENA 9.900 zł

BMW 535 (89) /3,5/

MIX CAR 346-23-55
RAT PUNTO

(99)71,1/ pod.pow.,

5 drzwi CENA 11.900 zł

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

00026/A

PEUGEOT 206 HDI (2002) bogata wersja;
0691-027-660.

-------- --------------------- mm

PEUGEOT 406,1995 r„ 1,8 16V + gaz.
Pełna opcja. Bezwypadkowy,
tel. 0-505/08-36-33
----- -------- —------------------ -------------------- ------ -—

SPRZEDAŻ SAMOCHODU

PROMOCJA, PEŁNA SYGNALIZACJA GAZU
GRATIS.
!!! AUTO-BAZAR komis, skup, sprzedaż,
zamiana. Słupsk, Kopernika 11.
0-59/848-51-31.

00090/A

POLONEZ Caro GLi (1995) I właściciel,
garażowany, stan bdb.
cena do uzgodnienia. 0-59/843-00-78
---------------------------------------- -------------------------

00134/A

RENAULT safrane (1993) 3.0 V6 +gaz,
pełne wyposażenie, 13.800,
0-663-534-863
-----------------------------------------------------------------

1042305KOBH A

MIX CAR 346-23-55
MB 124 COUPE (88) /2,3E/ AUTOMAT,

wspomaganie, klimatyzacja, radio,
NIV0, el, szyby, el. lusterka,' ABS
CENA 15.500 zł

1042305KOBH_A

MIX CAR 346-23-55
OPEL CORSA B (96) /1,2

KAT/
szyberdach, 2 x pod. pow., książka
serwisowa, reg. foteli CENA 10.900 zł

1042305KOBH_A

MIX CAR 346-23-55
PEUGEOT 106 (99) /1,1/c. zamek + pil
szyberdach, auto-alarm, radio, uchylne
szyby z tylu cena 11.700 zł

1042305KOBH_A

MIX CAR 346-23-55
SKODA FELICIA (00)/1,9D/

wspomaganie, radio, c. zamek + pilot,
autoalarm cena 15.300 zł

! AUTA NA GAZ. BRC, LOVATO. RATY.
WALDGAZ. PORTOWA. 059/84-20-860,
0-501-043-823
08347/A

! ELPIGAZ - najlepszy i tani montaż insta
lacji gazowych - solidnie - 100% zadowo
lonych klientów! Warszkowo 172 k/Sławna, 0-603-085-262.
! UBEZPIECZENIA samochodowe - naj
tańsze. (Budynek Cechu) 059/84-11-350

ASTRA 1,6 gaz (1992) 6200, przyczepka,
lekka oplandekowa 1600, alufelgi, B4,
opel, BMW. 0-887-745-900.

00124/6

cena 19.900 zł

1042305KOBH_A

MIX CAR 346-23-55
2,0/115/ wspomaganie,
klimatyzacja, 6 x el. szyby, 2 x pod. pow.,
ABS, c. zamek, 5 miejsc, halogeny

VW SHARAN (96)/

cena 24.500 zł

MIX CAR 346-23-55
VW T-4 /2,5TDI/102/ AUTOMAT/ (00)

wspomaganie, c. zamek + pilot,3 miejsca,
ABS, 180 tys. km + książka, tempomat,
drzwi z dwóch stron, z tylu dwoje drzwi,
przedłużony cena 30.900 zł

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

MIX CAR 346-23-55
wspomaganie, 4x4, radio, el. lusterka,
blokada mostu, 4 miejsca cena 12.800 zł

00132/A

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

00240/A

00128/A

00058/A

094/347-14-20.
------------------------------------------------

Kazimierzowi
Serkowskiemu
i Rodzinie
z powodu śmierci

OJCA
składają

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

10643/A

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

MIX CAR 346-23-55
SUZUKI GRAND VITARA (01) /2,0HDI/

klimatyzacja, wspomaganie, ABS,
2 x pod. pow., el. szyby., el. lusterka, alufelgi
cena 49.900 zł

1042305KOBH_A

10409/8

POKÓJ. 0-59/84-01-768.
00120/A

POKÓJ. 059/840-17-98
POKÓJ. 0-59/842-37-91.
07811/A

POKÓJ. 0-59/84-275-94.
00151/A

POKÓJ. Słupsk, 0-603-598493.
00109/A

1-POKOJOWE
KAWALERKA centrum Słupska.
0-604-06-92-50.
KAWALERKA do wynajęcia (centrum).
0-59/842-81-82 po 16-tej.
00075/A

SŁUPSK. 0-695-17-00-15.
00011/A

NIERUCHOMOŚCI
KOD RUBRYKI SMS: 04, CENA: 18 ZŁ + 22% VAT

2-POKOJOWE
DO wynajęcia studentom. 0-694-373-546

SPRZEDAŻ DOMU

----------------------------------------------------------------- 00117/A

DWUPOKOJOWE - Kobylnica, tanio.
0-59/842-90-57.

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

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

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

----------- •-------------------- i--------------------------------

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

10816/

0-59/8-402-402 dom +warsztat 175 tys.
www.polawscy.pl
-----------------------------------------------------------------

08288/

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

00117/A

DWUPOKOJOWE do wynajęcia.
0-661-658-582.
00136/A

3-POKOJOWE
DO wynajęcia. 0-59/842-17-79,
0-603-26-84-85.
-----------------------------------------------------------------

08788/1

00034/A

WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE
MANHATAN dół - poszukuję do wynajęcia
na długi okres. 0-605-208-976.

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

----------------------------------------------------------------08288/1

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

1-POKOJOWE

05955/

.

0-602-506-359. POWYPADKOWE - SKUP.
10560/A

0-604-520-669. ROZBITE - ZŁOMOWANIE.

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

08288/

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

MOTORYZACJA
SPRZEDAŻ CZĘŚCI/AKCESORIA

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

0-59/840-25-40, 0-609-551-051
Enigma Dwupokojowe
-----------------------------------------------------------------

00076/A

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

08788/A

GIEŁDA Nieruchomości 0-59/84-270-17
www.gieldaslupska.pl
07712/A

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

06428/A

! Mercedes inne auta: części + opony.
Naprawa. Koszalin, Szczecińska 57 a,
„Auto - Sam”. 094/ 348-14-83,
0-602-51-86-51. Mścice 17,
094/316-50-67.

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

08386/A

www.arka.slupsk.pl

0-59/845-30-62.

08789/A

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

00042/A

KWATERY STUDENCKIE

842-80-75- NOWOWIEJSKA- REJTANA- WGN
-----------------------------------------------------------------

08800/F

SPRZEDAŻ DZIAŁKI

05959/A

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

08788/C

00594/C

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

09739/A

WEX, 8411-029. Kobylnica, Machowino,
inne.

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

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

07503/A

SPRZEDAŻ - LOKALE UŻYTKOWE
10860/S

VOLKSWAGENY, AUDI - CZĘŚCI,

GARAŻ (Małachowskiego) - 19 000.

NAPRAWA. ” BORNY”, 0-59/842-55-57.

Słupsk, 0-601-677-704.
------------------------------ ---------------------------

29406KOBHJV

00070/A

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

oooią/A
10901/G

OBIEKTY mieszkalno - usługowe cen
trum. Wex, 8411-029.
------------------------------------------------- -- --------------------

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

08035/A

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

GARAŻ Nowowiejska. Wex, 8411-029.

Wyrazy szczerego współczucia
Koleżance ELŻBIECIE DUDZIAK
z powodu śmierci MĘŻA
składają
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracownicy administracjii i obsługi
oraz uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych
_______ Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzierzy._______

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

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

USTKA- Kobylnica- łosino.
0-59/84-270-17 www.gieldasl u pska. pl

0-602-557-917.

POKÓJ dla studentów. 059/841-49-42.

BUDOWNICTWO

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

AUTOCZĘŚCI USA 094/346-55-66,

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

07432/A

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

10860/A

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

-------------------------------------------------‘---- —-------

08788/8

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

4-P0K0J0WE

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

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

KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI. Słupsk,

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

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

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

08746/A

GIEŁDANIERUCHOMOŚCI

3-P0K0J0WE
KOD RUBRYKI SMS: 02, CENA: 18 ZŁ + 22% VAT

08657/A

0-59/845-27-10,0-601-67-14-54.
-----------------------------------------------------------------

2-POKOJOWE

10560/8

06749/A

00159/A

AGENCJE NIERUCHOMOŚCI

EKSPERT - 5 - WYCENY NIERUCHOMO
ŚCI, MASZYN, URZĄDZEŃ.SŁUPSK

10901/1

SPRZEDAŻ INNE

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

07485/A

„SERWIS - DACH” SŁUPSK, POPRZECZNA 7,
TEL. /FAX 0-59/840-23-60,
0-501-154-004 DACHÓWKA
CERAMICZNA, CEMENTOWA, BUCHODACHÓWKA, OKNA DACHOWE, PAPY, RYNNY,
IZOUCJE DACHU, CEGU KLINKIEROWA.
—------------------------------------------------------------

GARAŻ - Ustka, Wczasowa.

07552/A

DOMKI campingowe. Dowóz gratis.
0-509-161478

0-609-137-128, 0-504-074-010.

27806KOAG„A

Wspólnikowi spółki
"Pod Wieżą" ^

Wyrazy głębokiego współczucia
PANU

STEFANOWI MALICZEWSKIEMU

%

^

Pani

Halinie Fodrowskiej
1042305KOBH_A

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

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

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

Koledze

WYNAJEM - LOKALE

00263/8

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

.......... ............................... ................... ..........—

Wyrazy głębokiego współczucia

00010/A

00144/A

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

MAZDA 121-F0RD FIESTA HATCHBACK
3-DRZWI0WA 1997 1.3 BENZ CENA 5800
TEL. 608537048, 8412964.

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

00263/A

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

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

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

KUPIĘ parter lub Ip, ok. 67m2, Os. Parko
we. 0-59/84-86-545, 0-504-283-301

00002/A

--------------------- v------------------------------------------

KUPNO SAMOCHODU

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

KIA pregio van (1997), tanio!
0-501-955-124.

08288/F

SPRZEDAŻ MIESZKANIA

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

1042305KOBH_A

SUZUKI VITARA (93) /1,6/CABRIO/

00125/A

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

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

Zarząd i Współpracownicy
MWiK Sp. z o.o. w Koszalinie
1042305KOBH_A

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

--------:---------------------- r--------------------------------

1042305KOBH_A

wspomaganie, immobiliser, autoalarm,
radio, 5 miejsc, drzwi po bokach, lad. 571 kg

SUPEROKAZJA! Golf 1.4 (1992). KOMBI:
xantia 2.0 HDI (2000); BMW 318i (1996);
passat 1.6 (2001). Transit 2.5 TD (1998).
0-59/845-71-25, 0-603-075-745.

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

MAZDA 323 (1985) w całości
lub na części. 0-608-782-717.

PEUGEOT PARTNER (99) /1,9D/

00071/A

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

HONDA civic 1.5 (1994). 0-697-967-897.

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

FIRMA DUBNICKI, WSZYSTKIE MARKI,
STACJA KONTROLI POJAZDÓW. KOSZALIN,
UL. GNIEŹNIEŃSKA 81,094/347-14-34,

------------------------------------------------------------------------------------- 00297/A
-------------------------------------- 7---- ---------------------

i

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

FIRMA DUBNICKI, WSZYSTKIE MARKI,
BLACHARSTWO - LAKI ERN ICTWO - ME
CHANIKA. DLA ZLECAJĄCYCH NAPRAWĘ
POWYPADKOWĄ W NASZEJ STACJI HOLO
WANIE DO 150 KM GRATIS! NA CZAS
NAPRAWY SAMOCHÓD ZASTĘPCZY.
KOSZALIN, POŁCZYŃSKA 117,341-02-44,

SPRZEDAM lub zamienię neksia (1995)
uszkodzony zapłon na golfa lub inny
z dopłatą, 0510-938-452.

VWT41.9TDI (1998), osobowo
— towarowy. 23.800, 0-59/841-12-05,
0-504-054-578.

klimatyzacja, el.szyby i lusterka, c. zamek,
ABS, 4 x pod. pow. podgrz. Siedzenia,
alufelgi cena 29.900

MIX CAR 346-23-55

00281/A

FIAT Ducato. 2,5TDI, (1995). 13.500,-.
0-509-161-478

0-607478-195.

cena 26.300 zł

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

VW bus LT28 2,4D (rok 1989), cena
8.000 zł, faktura. 0-601-725-902.

KADETT 1.4 (1990) NA CZĘŚCI

klimatyzacja, el. szyby, el. lusterka,
c. zamek + pilot, 2x pod. pow., ABS

00007/2

CINQUCENTO (1977), 3.100,
0-601-388-610

VW BYEETLE (98) /2,0/ wspomaganie,

VOLVO V40 (99) /KOMBI/ wspomaganie,

-------------------•— ---------------

SKODA felicja combi 2000 13.900.
0607506905.

TICO (2000). 0-603-868-835,
0-59/84-280-66.

HONDA Akord 1.8 (2000) 0-502-52-55-16

1042305KOBH_A

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

08788/E

KUPNO MIESZKANIA

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

PRO-BUT montaż instalacji gazu w samo
--------------------------------------------------------------------------- 00007/y
chodach, legalizacja zbiorników LPG-TDT,
SEICENTO 900 2000 R, EL. SZ, IMOB.
ogrodzenia, bramy, balustrady - projekto
STAN BDB, SALONOWY, WŁAŚCICIEL
wanie, montaż. Raty. 094/34-69-115,
KOBIETA. 691-26-12-78
Jamno 63.

BMW E36 1.6 (1992), automat, 8.400,
0-663-534-863.

00825/A

1042305KOBH_A

MIX CAR 346-23-55

RENAUT LAGUNA KOMBI (2000) R 1.6LUB
ZAMIENIĘ NA DOSTAWCZY. 602616592.

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

AUDI A4 1.6 (1999) klimatronik;
094/346-86-49.

FORD scorpio 1992 wyposażony, tanio.
0606436960.

MIX CAR 346-23-55

00275/A

SUPEROKAZJA! Transporter 1.9TD (1997).
Nissan cargo 2.3D (1997).
0-603-075-745, 059/845-71-25.
------- -—--------------------------------00126/A
SUZUKI vitara 1,6 (1995) 15.000 zł.
0-604-201-130.

00152/A

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

347-14-37.

STAR, skrzyniowy 0-698-513-130
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.

KUPIĘ dom. 0-500-218-503

NAPRAWA/SERWIS

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

RENAULT thalia diesel, (grudzień 2003).
0-665-291-117.
--------------------------------------

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

KUPNO DOMU

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

06958/A

POLONEZ cara 0-607-365-708
———--------- --------------------------------------------

!!! AUTA NA GAZ (BRC) RATY. RAFGEL KO
BYLNICA, WIDZIŃSKA 23,0-602-644-337
1042305KOBH_A

USŁUGI
0029y/

OPEL astra 1.6 gaz, (1991) wyposażony
8 OOOzł. Q-509-261-520

1042305KOBH_A

Środa, 11 stycznia 2006 r.

redakcja@gios-pomorza.pi

PREZESOWI ZARZĄDU Spółdzielni Rzemieślniczej
"POMERANIA" w Słupsku
oraz Jego najbliższej Rodzinie
z powodu śmierci
Teściowej, Matki i Babci
składa
Rada, Zarząd i Pracownicy Spółdzielni
"POMERANIA" w Słupsku
29506KOAG_A

szczere wyrazy
współczucia
z powodu śmierci
, Matki
składają wspólnicy
PUH "Pod Wieżą"
spółka z o.o. w Słupsku.
28206KOAG_A

y Wspólnikowi spółki
"Pod Wieżą"
Panu
%
Dariuszowi
Fodrowskiemu

szczere wyrazy
współczucia
z powodu śmierci
Babci

składają wspólnicy
PUH "Pod Wieżą"
spółka z o.o. w Słupsku.
28206KOAG_B

I
■

OGŁOSZENIA DROBNE

Środa, 11 stycznia 2006 r.

f.................. ........"

redakcja@gios-pomorza.pt

www.gtos-pomorza.pi

LUB zamienię na drewno opałowe:
piec CO na 500mkw, silnik 7,5Kw, brama
metalowa wiazdowa. 0-509-161-478
-------- ------------------------------------------- ■------------

00030/D

TARCICA świerkowa, więźba dachowa,
drewno konstrukcyjne, kamień brukowy
polny. 0-509-161-478.
---------- -- ---------------------------------------------- ------

00030/C

USŁUGI

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

08470//;

„KADA” SYSTEM. 0-59/84-00-310

PANTERA

DOCIEPLENIA, klinkiery, profesjonalnie.
0-606-36-36-97
08468/4

REMONTY, zakładanie ogrodów.
0-607-052-186.

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

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

08471/1

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

08333/4

ARGED, naprawa pralek, lodówkozamrażarek, zmywarek, mikrofalówek.
059/843-54-88, 845-61-56.
-07861/4

AUDI0VIDE0, telewizory, monitory,
naprawa, Słupsk Dmowskiego 10,
059/845-55-63
—

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

SZKLARSKIE

A6D- pralkonaprawy; Słupsk.
059/844-22-46, 84-57-444.

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

Ó1901/8

00012/4

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

08440/A

07813//

smm

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

07053/4

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

09052/4

! Bezpyłowe cyklinowanie, profesjonalnie
0-504-26-33-99.
------------------------------------ ----- -----------------------

01181/4

! FRESCO. TAPETOWANIE NATRYSKOWE,
REMONTY. 059/8-456-888,
WWW. FRESCO. SŁUPSK. PL
---------------------------------------------- —------------------ --

08429/A

_ ___________________ :----------------------------

00152/4

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

08563/4

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

08361/4

CZYSZCZENIE/SPRZĄTANIE
00003/A

TRANSPORT

0-606495-059.

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______________

07814/A

CYKLINOWANIE bezpyłowe, układanie
podłóg, parkietów. 059/84-36426.
-------------------- --------------------—------------------ -

06390/4

ZAWIOZĘ - przywiozę: ładowarki,
koparki, sprzęt, Francja, Anglia,
Irlandia naczepa jumbo odkryta 13,60.
Tel. 0-887-101-209.
00139/4

CYKLINOWANIE bezpyłowe, układanie.
0-59/84343-20, 0-601-64-10-92.
www.cyklinowanie-kaliszewski.pl

0-692-266-887.
00130/4

BALUSTRADY ogrodzenia.
0609-446-526.
00162/4

KOMINKI - od 1100 zł, kafle piecowe,
kominkowe, Słupsk. 059/842-20-72
05068/4

KOMINKI, projektowanie,
wykonawstwo, rzeźba. „EW-BUD”.
Koszalin, Krucza 21, (094) 345-46-52.
07419/A

KRAWIECTWO - solidnie, tanio.
0-661-56-55-56.
00094/6

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

konstrukcji stalowych, monterów rur PCV,
spawaczy stoczniowych.
DHR Poland, Wierzbowa 132/1,
71-014 Szczecin, (091) 812-96-20,
www.dhr.com.pl

08464/4

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

HYDRAULICZNE. 0-59/84-34-234,
0-695-334-234.

37/1, WWW. EKOSC. PL, 0-59/8400-415,
USŁUGI MINIKOPARKĄ

NAJTAŃSZE remonty mieszkań, hydrauli
07137/4

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

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

07678/A

06448/4

OKNA/ŻALUZJE/ROLETY

08202/8

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

06616/C

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

ZARABIAJ w miły i łatwy sposób!
Zostań konsultantem MV Parfüms Club
i profesjonalnie sprzedawaj perfumy.
0-665-092-664,
e-mail: club@mvparfums.pl
----------------------------------------------------------->-----

00147/4

ZATRUDNIĘ krawcowe. Zakład
Odzieżowy „YESS” Słupsk, Spokojna 13,
0-59/842-56-77.

Fimal, Bałtycka 3, 0-59/848-31-64

Wynagrodzenie 6,65 Euro netto.
Bezpłatne zakwaterowanie,
częściowy zwrot kosztów podróży,

0-694 98 85 55.
Wymagany czerwony paszport
26906KOBhT A

CENY

0-59/84-39-126.

bram pod telefonem 0-59/8-415-424.
07576/A

DRZWI
wejściowe (mieszkania - domki) sprze
daż, montaż. PANTERA, 0-59/8415-424.

00084/A

DAM PRACĘ

00161/4

08821/A

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

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

■ 08643/4

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

00037/C

---- _

00037/4

07705/4

00032/4

00036/4

ROLNICTWO

Z NIEMIEC POZNAJĄ MIŁE PANIE
Z POLSKI, TYLKO POWAŻNE OFERTY

SPRZEDAŻ

ZASPONSORUJĘ studentkę.
0-513-693-933.

ŁUBIN Słodki. 0-661-912-654.
OWIES, jęczmień, pszenżyto.
0-59/846-29-25, 0-606-14-25-27.

!!!! EKSTRALOKAL, ekstrawarunki,
zatrudnię, Kołobrzeg, 0-604408-726.

KUPNO
00222/A

SKUP boczniaka. 0-508-408-026.

04967/A

ZBOŻE. 0-510-109-415.

00016/8

ŻYTO, pszenżyto na gorzelnię płatne

00016/A

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

00223/4

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

-00207/4

0-665-079-487.19 latka.
0-691-68-52-76. Marlena.

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

0-698-747-089 Miła.
00113/B

ABSOLUTNIE wszystko. 0-501-93-62-88.
06668/F

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

07844/C

DOMOWE

ANIA. 0-603-705-198.
------------- ---------------------------------------------------00085/4

00288/A

ODDAM psy-szczeniaki. Koszalin,
Jarzębinowa 4. 094/34-03-485.

ATRAKCYJNA, seksowna czterdziestolatka
0-661-177-611.
--------------------:---------------------------------------------

SPRZEDAM YORKI 603232212.

00197/4

BLONDYNECZKI prywatnie.
Kołobrzeg, 0698054054.
10924/A

08144/A

UŻYWANE

DŁUGONOGA piękność.
0-510-77-02-19.

NAUKA JĘZYKÓW

07844/4

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

SPRZEDAŻ

DOMINIKA, 0-504-782-057.
00113/4

DZIEWCZYNY Bi. 0-694-318-022,
0-698-492-598.
AFTERNOON Słupsk, ul. Jedności
Narodowej 2. Nowość. Intensywne kursy / j DZWOŃ. 0-698-266492. Zatrudnię,
językowe dla wyjeżdżających do pracy.
FRANCUZECZKA. 0-501-80-53-52.
0-59/840-31-95, 0-507-520-400
www.afternoon.pl
HAVANA zaprasza. 0-601-6443-94.

KALORYFERY panelowe,
skrzydła drzwiowe, kompakty ustępowe,
samozamykacze (z demontażu).
0-607-29-64-58.
-------------------------------------------------------------------------

10861/A
00125/A

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

ANGIELSKI. 0-605-346-460

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

----------------------- —— --------- ---------------------- (

PRZYJMĘ koleżankę do pracy.
Apartament Kołobrzeg. 0697284057

MATEMATYKA. 0-660-670-928.

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

BLASZAKI, garaże - konkurencyjne ceny.
059/833-45-36, 0605-286-058.

00361/4

ZATRUDNIĘ panie. Koszalin,
0695-591-919.

j -------------------------------------------------------- —«=>~i

■ —------ '----------------- -------------------------------

-------- ^;-----------

094/35-42-023, 0606235417,
058/7629512, 059/823-22-09,
018/334-08-10.

00166/A

i ------------- ;------------------------------------------------—

ZATRUDNIĘ. 0-504-172-480.

Transport, montaż gratis - raty!.
058/58-83-602, 091/317-88-72,
0-505-036-609.

00106/A

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.

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

UROCZYSTOŚCI

i ------------ ---------- —----------------------------------- --

094-34-35-373.
!

FOTO- VIDEO

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

00141/1

LADA chłodnicza narożna,
słupek chłodniczy,
regały i lady sklepowe.

0-608-782-717.
5

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

00272/L

ŁÓŻKO z solarium sprzedam.

BIZNES

0608-66-66-00.
I

POZOSTAŁE

00123/4

10896/

KSEROKOPIARKI. Promocja!

VIDEOFILMOWANIE+ fotografowanie.
0-509-054-273

08859/4

09921

GARAŻE blaszane, bramy garażowe.

ZATRUDNIĘ. 0-601-64-43-94.

BIURA/KWATERY

10786/

GARAŻE- blaszaki, najtaniej!!!

00165/4

00141/A

08831/A

MASAŻE, rehabilitacja po mastektomii,

GINEKOLOG, 0-604-257-285

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

TURYSTYKA

BEZPOŚREDNIE tanie przeloty
z Gdańska do Dublina.
Biuro Podróży Polorbis
(Dworzec PKP) tel. 0-59/842-70-14

WIZYTY DOMOWE

INNE

SPRZEDAŻ

ZATRUDNIĘ panie. Koszalin,
0695-591-919.

----------------------- ----- ------------------- ------------ 00058/A

10557/4

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

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

2XK0MPUTER, kompletne zestawy 700 zł,
0663-575-111, 0506-719-387.

00239/A

ŁUSZCZYCA, bielactwo, 0-601-214-388.

ROŻNE

10877/A

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

08158/B

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

KOMPUTERY
SPRZEDAŻ

00107/4

00142/A

| SYLWIA 0-500-011-369.

00345/8

BRODAWKI, kurzajki, odciski, zamykanie
rozszerzonych naczynek na twarzy, no
gach, inne- laserowo. Alergiczne testy,
odczulanie. Koszalin, Piłsudskiego 73,
(0-94) 340-49-40, www.bicommed.friko.pl

00156/4

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.

07844/8

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

0500-40-95-95 ginekolog zabiegi.

ALKOHOLOWE

00131/A

ZWIERZĘTA

00094/A

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

10880/A

10919/A

063:

SZYBKA pożyczka - Słupsk, Sławno,
Ustka. 0-608-411-156.

STARSZY ZASPONSORUJE DYSKRETNĄ
18-TKĘ TYLKO SMS-Y TEL 692 683 997.

08850/A

10391/4

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

. 07»

00154/A

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

POZNAM panie. 0-887-910-953.

0-698-249-682 Ola. Słupsk.

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

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

-. ■— -------- ———-

00048/4

PUNTO II- po nowemu,
godzina jazdy 30 zł. 0-502-921-550,
059/84-44-665.

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

. ■■ ■ ■ '

SPŁATA innych - 0-510-08-70-22
-------------—:--------------- *-----------—------ - -

TOWARZYSKIE

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

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

00007/41

694 16 52 44.____________

OSK przy Stacji Pogotowia Ratunkowego.
Wszystkie kategorie. Kurs 09.01.2006 r.
059/84-14-520, 0-606-210-162.
--------------------------- ------------------------ --------------

00007/AC

00007/AH

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

070!

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

ZAMOŻNI, UCZCIWI PANOWIE

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

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

PO 50-TCE POZNAM MŁODĄ.
POMOGĘ. TEL. 888585241.

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

0831

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

MOJA PRACA W GOSPODARSTWIE.
502832373.

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

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

----- --------------------------- ---------- +—---- -

00007/41

MAM NA IMIĘ SEBASTIAN,
MAM 25 LAT, POZNAM MIŁĄ PANIĄ
ZE WSI, KTÓREJ NIE PRZESZKADZAŁABY

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

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

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

00007/40

MAM 25 LAT POZNAM PANIĄ NA STAŁY
ZWIĄZEK, PRACUJĘ W PRYWATNYM
GOSPODARSTWIE. 502832373.

.TOMCIO" B+E. C, C+E, 0-501-334-323,
www.naukajazdyslupsk.pl
08899/4

00007/4N

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

----------------------- ---------- ■—

NAUKA JAZDY

KOREPETYCJE

I Ginekolog specjalista 0-660-137-357.

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

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

WYJAZDY okolicznościowe, Lotniska,
bus 8 osób. 0-692-42-16-75

00160/t

słupki.
08519/A

SIATKI ogrodzeniowe.

00105/A

Słupsk, Raszyńska 6D
059/842-87-55 ,

ZIMOWISKO. Wyjazd z Koszalina.

Ava-Tour. Koszalin, Młyńska 10;
(094) 342-36-72; (094) 346-33-51.

w 24qodz.
15.000
00155/4

URODA

^

V*

INNE

2 Durei

do 30 lat -1.600 mc. (094) 341-83-96,
(094) 341-84-10.
00105/A

DETEKTYWI (rozwody, biznes).

MATRYMONIALNE

790805SLBH A

PAZNOKCIE, manicure, tipsy.
0-600-713-315.

30 LATEK 178/78 BEZ NAŁOGÓW,
POZNA PANIĄ DROBNEJ BUDOWY.
TEL. 505 564 042.
SERENADA. Promocja. 0-510-580-466.

0-602-601-166, 094/343-28-72.

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

KREDYTY
INNE

ADMINISTRACJA, handel, magazyn

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

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

DYSKRETNE SPOTKANIA Z PANIAMI.
PIOTR, TEL. 602 851 740.
PROSZĘ O SMS.

—

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

—

00153/,

ANDERSA, ubezpieczenia
samochodowe- Samopomoc,
pożyczki. 059-84-54-162.

00007/47

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem
______ ____________________——--------------------

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

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

886-182-286. PAN DLA PAN.
PEŁNA DYSKRECJA. SMS

00105/A

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

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

19-LATEK PODEJMIE PRACĘ W GODZI
NACH NOCNYCH NA TERENIE SŁUPSKA.
TEL. 887443771.

--- ------------------------------j------- --------:---------------

08282/A

SZKOŁA POLICEALNA - RATOWNIK
MEDYCZNY-OD LUTEGO.
SŁUPSK, BAŁTYCKA 29,
0-502-253-322,0-502-099-079.

ANGIELSKI indywidualnie.
0-59/842-98-42.

GABINETY

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

przy zbiorze pieczarek.

SZUKAM PRACY
08193/A

BRAMY

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

00146/8

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

059/84-71-917

~ .................. ................................ ‘-----------

Praca dla kobiet w Holandii

08564/4

BONIEK - okna, rolety, bramy.
-----------------------------------------------------------------

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

GABINET „OLMED”- likwidacja nałogu
nikotynowego- Noworoczna: Promocja 2
zabiegi w cenie 1, nerwice,
depresje, alergie, odchudzanie.
Lębork, Słupsk, Koszalin.
094-347-04-96, 0-880-380-772

00001/A

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

00153/A

TECHNOLOGA odzieży.
Zakład Odzieżowy „YESS”
Słupsk, Spokojna 13, 0-59/842-56-77.

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

UKŁADANIE, cyklinowanie, 0-697-395-820

____ ______________ _______ I---------------—

00138/A

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

PRACA

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

---------------- ---------- ------------------------- —’------- :-----

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

07838/4

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

STOLARZY z praktyką, Słupsk.
0-661-968-004

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

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

08817/C

----------------------------------------------------------------10632/4

GLAZURA, gładzie. 0-59/84-15-154,
0-609-081-697

ka, glazura, malowanie. 0-504-129-243.

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

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

ODKURZACZE CENTRALNE (VACUMAID,
DISAN). MONTAŻ, SERWIS, PROFESJONAL
NE WYKONANIE, NIEDROGO; FIRMA HAN
DLOWA „EKO”SŁUPSK, POZNAŃSKA

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

00252/4

08821/8

LO zaoczne. Szkoła Policealna, zawód:
technik informatyk, obsługi turystycznej.
Słupsk, Banacha 10,
0-59/843-85-38, 0-602-446-979.
Zapraszamy do nauki od lutego.

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

PANIE 18 -25 lat do klubu w Gdyni,
zakwaterowanie. Wysokie zarobki.
0502-640-374.

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

'

06317/

I! BEZ poręczyciela do 20.000:,
bez opłat wstępnych
059/842-92-38.

MILUTKA. 0-889-390-648

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

DEKARSKIE, ogólnobudowlane,
docieplenia. 0500-435-718.

00270/4

ZDROWIE

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

DACHY, okna, drzwi- montaż.
0-59/84-264-59, 0-607-04-09-82

00055/4

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

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

CYKLINOWANIE bezpyłowe. Gładzie.

00035/4

STRÓŻA przyjmę. Siemianice, Polna 11.

INNE

------------------ ----------------------------------------------00056/A

00140/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.

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

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

CEKOLOWANIE, malowanie, glazura.

00081/4

MONTERÓW kadłubów okrętowych,

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

BONUS - remonty, tapety ńatryskowe.
0-696-310-611.

00101/4

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

----------- ------- —------------------------------------------ '

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

00157/4

KUCHARZA z doświadczeniem do pizzerii
- praca stała. 0-604-137-003.

! 0-602-28-46-93 Meblowozem
- przeprowadzki, winda.

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

00106/4

KELNERKĘ do pizzerii. 0-59/848-65-00.
-----------------------------------------------------------------

POZNAJMY SIĘ

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

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

PROFESJONALNE usługi, ramiarstwo,
szyby zespolone, folie okienne,
Centrum, Z. Augusta 25
0-59/84-30-411

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

REMONTY

00007/AG

EURO-INDUSTRYSp. z o.o. Duninowo 39
Zatrudni ślusarzy-monterów i ślusarzy-mechaników. Mile widziane doświadczenie
w obróbce stali nierdzewnej.
Zainteresowanych prosimy o kontakt
telefoniczny na nr: 0-59/814-38-34
lub 0-59/814-38-15
--------------------------------------------- ------- —---------- -

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

AUTOALArmy, blokady skrzyni biegów,
0-59/84141-45

10934/4

EKSPEDIENTKĘ do sklepu spożywczego.
Słupsk, Frąckowskiego 5,
0-59/845-52-53.

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

ZABEZPIECZENIA/AURMY

00070/4

KONSULTANTKĄ! WPISOWE GRATIS!!!
601440053.

---------- :---------------------------------------------- ■-------

DOMOWE telewizorów - solidnie, tanio.
0-59/84-36-918, 0-600-280-917.
_____ :__________________ ______;------------

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

--------------------- --------------------------------------------05919/C

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

NAPRAWA AGD/RTV

— --1---------------------- -------------------------- ...

05919/E

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

USŁUGI

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

DOBRY ZAROBEK. 0-601-052-894.

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

PANTERA

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

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

AVON zostań konsultantką. 508375497.

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

AVON ZOSTAŃ KONSULTANTKĄ,
------------------------------------------------------- -- ------ -

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

04985/4

07271fl

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

00007/AK

NAUKA
■

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

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

TYNKI cementowo-wapienne- maszynowe,
profesjonalnie. 0-606-36-36-97
08467/4

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

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

Bramy garażowe Hormann,
wjazdowe, ogrodzenia, automatyka.
0-59/8415-424.
-

00093/4

06841/8

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

SŁUPSK I OKOLICE. TEL. 0609528730.

08244/4

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

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

SZUKAM MIŁEJ PANNY DO 35 LAT
W CELU MATRYMOLNIALNYM.
MOŻLIWOŚĆ ŚLUBU KOŚCIELNEGO.

NAUKA

AVON! CHCESZ ZARABIAĆ? ZOSTAŃ

- SPRZEDAŻ + MONTAŻ 7%

---------------------------------------------------- 4------------

08469/4

06464/A

OKNA

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

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

07476/A

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

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

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

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

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

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

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

MEGA

"j

głos Pomorza

............. '

!!! Kredyty GE Money BankSłupsk, Tuwima 23, pok. 16Inkubator Przedsiębiorczości,
pn-pt. 10.00-18.00, 0-59/848-28-29

1

EGZEKUTOR długów. 059/845-30-69.
----------- :-------------------------------o
KUPUJEMY wierzytelnościgotówka. Świadczymy usługi
windykacyjne. „MZ”. Koszalin,

(094) 347-32-86.

2

W ŚRODĘ W TELEWIZJI

głos Pomorza

www.glos-pomorza.pl

10.30 Prognoza pogody
10.35 Pytanie na śniadanie 06.00 Kawa czy herbata? -

magazyn

magazyn poranny

11.00 Panorama
11.05 Prognoza pogody

08.00 Wiadomości, Prognoza
pogody
08.15 Cedric - serial animowany,

11.10 M jak miłość (253) - serial

obyczajowy

Francja

11.55 Podróże kulinarne Roberta

08.30 Andy Pandy (35): Szczudła -

Makłowicza - magazyn

serial animowany, Wielka
Brytania
08.35 Domisie - program dla dzieci

kulinarny

Buttons -

serial animowany,

13.05 Wszystko się uda, czyli
Kabaret Moralnego
Niepokoju prezentuje -

09.45 Don Matteo 2 (4):

serial

- serial sensacyjny,
Polska, wyk. Dorota
Kamińska, Mirosław Baka,
Agnieszka Wagner, Mariusz
Jakus
pająka

22.50 Fala zbrodni (32): Zemsta -

serial sensacyjny, Polska,
wyk. Dorota Kamińska,
Mirosław Baka, Agnieszka
Wagner, Mariusz Jakus

program rozrywkowy
14.00 Lokatorzy (61): Ścigany -

sensacyjny
10.35 Teiezakupy
11.05 Wielki świat małych
odkrywców: Wszystko wiem

serial komediowy
14.25 Wojownicy - teleturniej
14.55 Na kłopoty Bednarski (5/7):

- magazyn

Znak węża - serial

11.25 Wpisani w krajobraz -

sensacyjny

magazyn
11.40 To trzeba wiedzieć -

zgrabne nogi

16.20 M jak miłość (378) - serial

erotyczny

obyczajowy

magazyn

17.05

Kulisy serialu M jak
miłość
17.15 Allo, Allo (68/84) - serial

rolniczy
12.00 Wiadomości
12.10 Klan (1032)-serial

17.45 SOS, czyli Sami 0 Sobie -

serial

magazyn reporterów

obyczajowy
13.00 Jaka to melodia? -

- film

01.10 BoomBox i Love TV
05.30 Zakończenie programu

17.55 Prognoza pogody
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama, Prognoza
pogody
18.55 Jeden z dziesięciu -

quiz

muzyczny (powt.)
13.25 Sąsiedzi: Serce matki -

serial komediowy
13.50 Raj - magazyn dla młodzieży
14.15 Rzeczy i ludzie: Kambodża -

teleturniej

rozrywkowy
20.00 Podróż na Florydę - film

obyczajowy, USA 1992, reż.
Richard Compton, wyk. Brian
Bloom, Scott Matthew
Bloom, Ben Masters,
Geoffrey Blake

Poznać siebie - magazyn
16.00 Moda na sukces (2689,
2690) - telenowela
16.50 Sportowy Express
17.00 Teleexpress
17.20 Reporterzy non stop -

program publicystyczny
22.00
22.20
22.25
22.30
22.40

Panorama
Biznes
Sport telegram
Prognoza pogody
Alibi na środę: Wizja
morderstwa - dramat, USA

19.05 Wieczorynka: Kucyki
w Gwiezdnego Wzgórza,

seriale
animowane, Wielka Brytania
Sali Mali -

22.50 Wiadomości

09.00 Tango z aniołem (7):

serial kryminalny, USA, wyk. |
Don Johnson, Cheech Marin,
Jeff Perry, Jodi Lyn O’Keefe
15.45 Barwy grzechu (3/160)-

telenowela
16.45 Fakty

serial fabularnodokumentalny

program muzyczny
06.50 TV Market - magazyn
reklamowy
07.05 Interwencja - magazyn
reporterów (powt.)
07.30 Bdaman (3) - serial
animowany

19.00
19.30
19.40
19.45
20.10

08.00 Zbuntowany anioł (264) -

21.00 Na Wspólnej (578) - serial

23.00 Rajd Dakar 2006 - kronika
23.05 Tu i teraz: PLHH - film

Osaczone - serial

obyczajowy
09.45 Daję słowo - teleturniej
10.30 Graczykowie (7): Henrietta -

J

Bigamista - serial fabularno-;
dokumentalny (powt.)
13.45 Zawód glina (1/15) - serial
sensacyjny

17.00 Uwaga! - magazyn
17.15 Rozmowy w toku - talk show
18.25 W-11 - wydział śledczy:
Dziewczyna z internatu -

telenowela

00.00 Kawalerskie życie na

13.10 W-11 -wydział śledczy:

01.05 Zakończenie programu

06.00 Piosenka na życzenie -

dokumentalny
23.30 Plus minus - magazyn
ekonomiczny

12.05

14.45 Nash Bridges (45/122) -

thriller, USA 2001,
reż. William Riead, wyk.
Anthony John Denison, Don
Murray, Edward Asner, Olivia
Hussey
21.50 Debata - program
publicystyczny
22.35 Prosto w oczy - program
publicystyczny Moniki
Olejnik
zdobycz -

serial
dokumentalny, Korea Płd.,
reż. Sang-Ho Han

11.35

serial kryminalny, USA, wyk. j
Don Johnson, Cheech Marin,
Jeff Perry, Jodi Lyn O’Keefe
(powt.)
Nocny kurs (22-ost.) - serial
sensacyjny, USA, wyk. David
Morse, Andre Braugher,
Matthew Borish, Jacqueline
Torres (powt.)
Wykręć numer - teleturniej
Graj o raj - teleturniej
Usterka - serial fabularnodokumentalny
Na Wspólnej (577) - serial
obyczajowy
Rozmowy w toku - talk show
(powt.)

2000, reż. Donald Wrye,
wyk. Melissa Gilbert,
Thomas Ian Griffith, Maria
Conchita Alonso, Rip Torn
00.15 Korzenie konfliktu - film
dokumentalny, Wielka
Brytania 2003

19.30 Wiadomości
19.55 Sport, Prognoza pogody
20.10 Okruchy życia: Łatwa

01.40 Słowo pisane (2): Wieczne

08.50
10.10
11.05

21.35 Życie po zbrodni: 997 -

magazyn reporterów
17.30 Klan (1037) - serial
obyczajowy
18.00 Jaka to melodia? - quiz
muzyczny
18.30 Plebania (641) - serial
obyczajowy
19.00 Lippy & Messy - język
angielski dla dzieci

film obyczajowy,
Polska 1992, reż. Andrzej
Barański, wyk. Marek
Bukowski, Magdalena
Wójcik, Bożena Dykiel, Artur
Barciś

07.55

Niepokoju - program

15.00 Wiadomości
15.10 Popołudnie z Jedynką:

obczyźnie -

06.00 Uwaga! - magazyn (powt.)
06.20 Telesklep
07.00 Nash Bridges (44/122) -

19.25 Tygodnik Moralnego

serial dokumentalny,
Francja/Niemcy, reż. Gerlinde
Boehm

serial komediowy, Polska,
wyk. Paweł Wawrzecki,
Zbigniew Buczkowski,
Joanna Kurowska (powt.)
11.00 Samo życie (637) - serial
obyczajowy
11.45 TV Market - magazyn
reklamowy
12.00 Zbuntowany anioł (265) -

telenowela

wyzwanie -

13.00 Jak pan może, panie
doktorze? (55) - serial

02.15 Zakończenie Droaramu

komediowy, USA, wyk. Ted
Danson, Terry Farrel, Hattie
Winston, Alex Desert

Fakty
Sport
Pogoda
Uwaga! - magazyn
Najsłabsze ogniwo -

teleturniej
obyczajowy, Polska, wyk.
Tomasz Schimscheiner,
Grażyna Wolszczak,
Wojciech Majchrzak, Renata
Dancewicz
21.30 Fałszywa ofiara - thriller,
USA 1998, reż. Robert
Altman, wyk. Kenneth
Branagh, Embeth Davidtz,
Robert Downey Jr., Robert
Duvall
23.40 Sześć stóp pod ziemią
(3/13) - serial obyczajowy,

- serial

14.00 Pierwsza miłość (212) -

serial obyczajowy

06.3510 minut tylko dla siebie -

14.45 Pensjonat Pod Różą (45):

magazyn

Narkoman (2) - serial

06.50 Dwójka dzieciom: Podróż za
jeden uśmiech (5/7):
Królowa autostopu

- serial

dla młodzieży
07.20 Od przedszkola do Opola:
Leszcze - program

rozrywkowy
07.50 Dwójka dzieciom:
Teletubisie (114/156)-

serial dla dzieci, Wielka
Brytania
08.15 Egzamin z życia (13/26)-

obyczajowy
15.45 Wydarzenia
16.05 Prognoza pogody
16.10 Interwencja - magazyn

reporterów
16.30 Czysta gra
16.35 Tango z aniołem (8):
Prawda czy fałsz - serial

obyczajowy, Polska, reż.
Tomasz Kon
17.20 Daję słowo - teleturniej
18.05 Miodowe lata (44): List

serial obyczajowy

miłosny - serial komediowy,

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

Polska
18.45
19.20
19.25
19.30

Wydarzenia
Sport
Prognoza pogody
Rodzina zastępcza (126):
Plama - serial komediowy,

Polska, wyk. Gabriela
Kownacka, Piotr

serial komediowy, USA, wyk.
Mark Feuerstein, Ashley
Williams, Matt Letscher, Jere
Burns (powt.)
16.50 Olivier i przyjaciele (6/14) -

serial komediowy, USA, wyk.
Grant Rosenmeyer, Grant
Shaud, Wendy Makkena,
Taylor Emerson (powt.)
17.20 Savannah (25/34) - serial
obyczajowy, USA, wyk.
Robyn Lively, Jamie Luner,
Alexia Robinson, Shannon

Annie Lennox jest
kobietą!

18.15 Policjanci z Miami (23/114) |

- serial kryminalny, USA,
wyk. Don Johnson, Philip
Michael Thomas, Edward
James Olmos, Saundra
Santiago (powt.)
19.10 Dzień dobry, Miami (4/18) -

serial komediowy, USA, wyk.
Mark Feuerstein, Ashley
Williams, Matt Letscher, Jere |
Burns
serial komediowy, USA, wyk.
Grant Rosenmeyer, Grant
Shaud, Wendy Makkena,
Taylor Emerson
20.10 Mo’Better Blues - dramat,
USA 1990, reż. Spike Lee,
wyk. Denzel Washington,
Spike Lee, Wesley Snipes,
Giancarlo Esposito (powt.)
22.30 Akta zbrodni (11/14) - serial
dokumentalny, USA

05.50 Nie ma sprawy (7/44) -

serial komediowy
06.40 Telesklep

- program
rozrywkowy
07.45 Najemnicy (8/20) - serial
sensacyjny, USA, wyk. Brad {
Johnson, Tim Andrews, Real J
Andrews, Melinda Clarke
(powt.)
07.15 Hydepark

08.40 Mała księżniczka (156/175)

- telenowela
09.35 Savannah (24/34)

- serial

obyczajowy
10.30 Policjanci z Miami (23/114)

- serial kryminalny
11.30 Mania grania - teleturniej
12.30 Telesklep
14.05 Nie ma sprawy (8/44) -

serial komediowy, USA, wyk.
Thomas Cavanagh,Julie
Bowen, Josh Randall, Jana
Marie Hupp
14.55 Mała księżniczka (157/175)

- telenowela

Wszystko przez jej córkę. 20-miesięczna Apple, której ojcem jest wokali
sta grupy Coldplay - Chris Martin, zde
cydowanie bardziej, niż rockową twórczość taty preferuje piosenki przyjaciół
ki swojej mamy.
- Apple uwielbia tańczyć i jest oczarowana piosenką „Hung Up”. Mówi,
że to piosenka „Dadonny” i domaga się, żebyśmy ją w kółko puszczali” - mó
wi Paltrow.
Chris Martin i Gwyneth Paltrow potwierdzili niedawno, iż spodziewają się
drugiego dziecka.

komedia, USA 1997, reż.
Daniel Taplitz, wyk. Aidan
Quinn, Courteney Cox,
Anthony LaPaglia, Shirl
Bernheim
00.25 Zakończenie programu

Britney Spears
zatrudniła mamę

- magazyn

kulturalny
- magazyn
filmowy
06.35 VIP - wydarzenia i plotki
07.00 Muzyczne listy - magazyn
muzyczny
08.00 TV Market - magazyn
reklamowy
08.15 Pokemon (131) - serial
animowany, Japonia/USA
(powt.)
08.45 Benny Hill - program
rozrywkowy

Jedyną osobą, jaka może opieko
wać się synkiem Britney Spears jest
matka piosenkarki, Lynne Spears.
Matka gwiazdy przyznaje, że świe
żo upieczona mama jest bardzo przeję
ta swoją rolą i nie pozwala, aby malutkim Seanem Prestonem zajmowały się
inne osoby.
- Britney jest bardzo ostrożna i nie pozwala, aby ktokolwiek poza mną
trzymał Seana na rękach - mówi Lynne zapewniając również, że plotki o kry
zysie w małżeństwie jej córki z Kevinem Federline są całkowicie nieprawdzi

09.15 Kachorra to ja (25) -

we.

telenowela, Argentyna, reż.
Jorge Montero, wyk. Maria
Leal, Maria Rosa Galio,
Natalia Oreiro, Pablo Rago
(powt.)
10.15 MacGyver (89) - 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
13.00 Sztukateria - magazyn
kulturalny
13.30 Awantura o kasę - teleturniej
14.30 Muzyczne listy - program
muzyczny
15.30 Pokemon (132) - serial
animowany, Japonia/USA

- Britney jest bardzo szczęśliwa, a Kevin naprawdę zmienia dziecku pie
luchy. Bardzo go polubiłam - oświadcza matka gwiazdy.

06.10 Kinomaniak

Leonardo
DiCapńo ma nową
dziewczynę;
Lindsay Lohan i diCaprio spędzili ra
zem Sylwestra w Miami, gdzie Lohan była
gospodarzem przyjęcia w klubie Prive.
Po ataku astmy młoda artystka trafiła do szpitala, gdzie DiCaprio dzięki po
mocy przyjaciół składał jej dyskretne wizyty.
- Leo był u niej każdego wieczoru - powiedział informator gazety „Daily
Star”. - Wchodził tylnym wejściem i nosił czapkę zasłaniającą twarz. Na
prawdę pomógł jej wrócić do zdrowia. Obdarowywał ją prezentami i czeko
ladkami, aby podtrzymać ją na duchu.
32-letni aktor w najbliższym czasie uda się z Lohan do Nowego Jorku, aby
poznać jej matkę oraz menedżera. Para planuje również wspólne wakacje.
- Leo i Lindsay chcą wynająć łódź i popływać na Karaibach zanim Lind
say zacznie pracę nad nowym filmem - zdradziła osoba z otoczenia pary.

16.00 Kachorra to ja (26) -

telenowela, Argentyna, reż.
Jorge Montero, wyk. Maria
Leal, Maria Rosa Galio,
Natalia Oreiro, Pablo Rago

19.00 Largo (31)

powtórkowe

Przed jednym z koncertów grupy Eurythmics w Ameryce szkocka wokalistka
musiała przedstawić organizatorom do
wód, że nie jest przebranym w kobiece
ciuszki mężczyzną.
- Zrobiliśmy w Ameryce swego rodzaju furorę i niektórzy słuchacze za
reagowali na nas w sposób dosyć gwałtowny. Pamiętam, że kiedyś popro
szono mnie o pokazanie paszportu, aby ostatecznie potwierdzić, że jestem
kobietą, a nie mężczyzną” - wspomina gwiazda w wywiadzie dla gejowskie
go magazynu „The Advocate” dodając, że jej płeć nie była jedynym powo
dem kontrowersji, ponieważ musiała poświęcić sporo czasu na wyperswado
wanie Dave'owi Stewartowi noszenia damskich strojów.
- Musieliśmy powstrzymywać Dave'a przed zakładaniem na scenę su
kienek. Tłumaczyłam mu: „Skarbie, w tym zespole to ja będę nosić sukienkę”
- zdradziła dziennikarzom artystka.

Gwyneth Paltrow
musi słuchać
Madonny

22.55 Wbrew przykazaniom -

05.45 Sztukateria

■

mówi

16.20 Dzień dobry, Miami (3/18) -

02.00 Telesklep
02.20 Nic straconego - programy

komediow

obyczajowy

O NICH SIĘ*-

- program
rozrywkowy

15.50 Hydepark

17.00 Siatkówka: Liga Mistrzów mecz Biełgorod Lokomotiw

W szponach nałogu - serial
stoi na warcie

,

USA, wyk. Peter Krause,
Michael C. Hall, Frances
Conroy, Lauren Ambrose
00.40 Uwaga! - magazyn (powt.)
01.00 Nocne igraszki - teleturniej

13.30 Graczykowie (8):
06.10 Złotopolscy (317): Diabeł

redakcja@gios-pomorza.pl

19.40 Olivier i przyjaciele (7/14) -

komediowy

obyczajowy
12.35 Plebania (635) -

23.45 Biznes wydarzenia
00.05 Prognoza pogody
00.10 Playboy: Gorące usta,

16.00 Panorama

magazyn
11.45 Agrobiznes -

21.30 Studio LOTTO
21.55 Fala zbrodni(31): Sieć

serial komediowy

Hiszpania
Podrywacz -

Fronczewski, Jarosław
Boberek, Maryla Rodowicz
20.00 Reguły miłości - komedia
*
romantyczna, USA 2004, reż.
Steven Robman, wyk. Adam
MacDonald, Joseph
Cappellitti, Kiran Friesan,
Lawrence Joseph

12.20 Teiezakupy
12.40 Święta wojna Dworniok -

09.15 Łatek (82): Mój ukochany

::

Środa, 11 stycznia 2006 r.

(tenbit.pl)
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POLECAMY

Łatwa zdobycz

- Skra Bełchatów

- serial

sensacyjny,
Belgia/Francja/Niemcy/USA,
wyk. Diego Wallraff, Paolo
Seganti, Serge Houde,
Sydney Penny
20.00 Komisarz Rex (4) - serial
kryminalny, Austria/Niemcy,
reż. Detlef Ronfeldt, Hajo
Gies, Oliver Hirschbiegel,
f
wyk. Fritz Muliar, Gedeon
Burkhard, Karl Markovics,
|
Tobias Moretti
21.00 Łabędziem być - program
rozrywkowy

f

22.00 Wydarzenia
22.10 Detektor - raport Czwórki -

magazyn reporterów
22.40 Pewnego razu na Dzikim
Zachodzie - western, USA

1969, reż. Sergio Leone,
wyk. Charles Bronson,

Claudia Cardinale, Henry
Fonda, Jason Robards Jr
02.10 Muzyczne listy - magazyn

muzyczny

- program
muzyczny

03.00 Strefa P

03.25 Joker - program rozrywkowy
04.15 Zakończenie programu

TVP 1, GODZ. 20:10
Jak bardzo los bywa zmienny,
przekonuje się na własnej skórze bo
haterka filmu. Dostała od życia wiele:
pozycję społeczną, pieniądze, szczę
ście w miłości. Za jedną chwilę zapo
mnienia młoda kobieta musi zapłacić
wysoką cenę. Nagle staje przed groź
bą utraty wszystkiego: wygodnego
życia w luksusach, domu, oddanego
męża. Trzymający w napięciu film
przywodzi wspomnienie kasowego
thrillera z Glenn Close i Michaelem
Douglasem „Fatalne zauroczenie”,
w którym ofiarą przelotnego romansu
był wzięty adwokat. W „Łatwej zdoby
czy” do góry nogami zostaje wywró
cone życie statecznej mężatki, żony
powszechnie szanowanego, wybitne
go lekarza. Odtrącony kochanek nie
daje za wygraną. Chce odzyskać ko
bietę, powoli rujnuje jej małżeństwo,
doprowadzając do tragedii. Catherine
wiedzie ustabilizowane, dostatnie ży
cie u boku swego męża, Parkera Gaitsa. Ma komfortowy dom ze służbą,
pokaźne konto w banku i może reali
zować wszystkie swoje marzenia. Nie
jest jednak w pełni szczęśliwa ze

swoim o wiele starszym mężem. Par
ker jest stale zajęty pilnymi sprawami
służbowymi i zaniedbuje młodą żonę,
spragnioną czułości i pieszczot.
Po ciężkim dniu pracy zazwyczaj na
tychmiast zasypia w małżeńskiej sy
pialni. Podczas wyprawy na wyspę
w interesach, małżonkowie poznają,
przez swego adwokata, Jaya Rotha,
sympatycznego i przystojnego Petera
Thorntona. Niespodziewanie Parker
dostaje ważny telefon z prośbą o na
tychmiastowe stawienie się w klinice
w Santa Barbara. Odlatuje helikopte
rem, a żona jeszcze zostaje na parę
godzin. Niebawem okazuje się, że jej
pobyt na wyspie przedłuży się. Ostat
ni lot został odwołany z powodu bra
ku pasażerów i Catherine tę noc musi
spędzić w hotelu. W załatwieniu
wszystkich spraw pomaga jej Peter,
a następnie zaprasza na kolację.
Osamotniona Catherine z zadowole
niem przyjmuje towarzystwo szar
manckiego Petera. Spędzają razem
romantyczny wieczór na jego jachcie.
Szampan, intymne zwierzenia spra
wiają, że spotkanie dwojga obcych
sobie ludzi nieoczekiwanie kończy się
zbliżeniem.

