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praca
WTOREK

Warto być tapicerem

Dobra praca na wakacje

Jeśli nam się wydaje, że tapicerstwo to

Masz czas i chcesz popracować w Stanach

zajęcie bez przyszłości, to absolutnie nie

Zjednoczonych? Zgłoś się do Bartka

mamy racji. Jerzy Duch jest tego dobrym

Kroczyńskiego, który swoją przygodę już

przykładem.

przeżył, a teraz zachęca do tego innych.
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SŁUPSZCZANIE ZA WOLNĄ BIAŁORUSIĄ

Przekażcie nam
swoje pieniądze

Precz z Łukaszenką!
Wolnych wyborów, wolności słowa i swobód obywatelskich dla Biało
rusi domagali się młodzi słupszczanie podczas manifestacji na placu
Zwycięstwa w Słupsku. W ten sposób chcą zwrócić uwagę mieszkań
ców na łamanie praw człowieka u naszych sąsiadów.
Kilkadziesiąt osób skandowało wczoraj hasła solidarności z Białorusią
na słupskim placu Zwycięstwa. Demonstranci przynieśli ze sobą bia
łoruskie flagi i zdjęcia zamordowanych przez reżim Łukaszenki
opozycjonistów.
WIĘCEJ NA STR. 3

DOBRA WIADOMOŚĆ DLA ABONENTÓW

Stowarzyszenia, fundacje, hospicja i kluby sportowe bardzo liczą na naszą
pomoc. Przekazując im tylko jeden procent podatku dochodowego, możemy
Pomóc najbardziej potrzebującym.

Możemy zachować numer
Właściciele telefonów komórkowych mogą już przenieść się do innego
operatora nie zmieniając numeru. Procedura trwa około miesiąca i kosz
tuje 120 złotych. Niestety, nie dotyczy ona abonentów, którzy kupili
telefon w promocji.

n|
Marzy nam się, by podat0 y przy wypełnianiu PIT-ów
,nas Pamiętali - mówią
w słupskich organizacjach cha
rytatywnych.
Każdy, kto wpłaci 1 procent
na°i!®9?

ocznego

WIĘCEJ NA STR. 3

PREZYDENT NIE PRZYJĄŁ POLITYKÓW PO

podatku

Dostali prztyczka w nos

może tę kwotę odliczyć od^

Politycznego chaosu ciąg dalszy. W ostatniej chwili prezydent Lech
Kaczyński odwołał wczorajsze spotkanie z politykami PO. - Trzeba
wyciszyć emocje - mówią prezydenccy urzędnicy. - To prztyczek
w nos - komentują liderzy Platformy. Odwołane spotkanie ma odbyć
się dzisiaj.

- Liczy się każda, nawet naj
niższa wpłata - mówi Teresa
Jerzyk, dyrektor słupskiego ho
spicjum. — W ubiegłym roku
217 osób przekazało nam pro
cent swoich dochodów, co dało
aż 31 tysięcy złotych. To bar
dzo duża pomoc, za którą je
steśmy ogromnie wdzięczni.
Za zebrane pieniądze hospi
cjum mogło kupić między inny
mi środki medyczne i opatrun
kowe. Rocznie dyrektor musi
uzbierać na działalność bieżą-

WIĘCEJ NA STR. 4

19 STYCZNIA
od 10.00
do 12.00

Jak oddać podatek na szczytny cel
Komu możesz podarować jeden procent swojego podatku? Jak
to zrobić? Do kiedy musisz załatwić związane z tym formalności?
Na te i inne pytania odpowie Łukasz Cieśliński z Koszalińskiego
Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych, który będzie dyżuro

_ąnaz. 120 tysięcy złotych.
Dzięki jednemu procentowi
o wiele łatwiej zebraliśmy te
kwotę - mówi Jerzyk.
*
Niestety, mimo że jeden pro
cent dochodu możemy odda
wać już trzeci rok z rzędu,
z przywileju korzysta zaledwie
kilka
procent
podatników.
W przypadku hospicjum dar
czyńcami byli głównie przyja
ciele placówki, dlatego dyrektor
stara się trafić do jak najwięk
szej liczby mieszkańców. Sama
roznosi po firmach informacje
o możliwości odliczenia podat
ku.
Słupska Fundacja Nadzieja,
zajmująca się niesieniem po
mocy niepełnosprawnym dzie
ciom, dzięki naszej pomocy wy
remontowała pawilon do hipo
terapii. Na konto organizacji
trafiło ponad 28 tysięcy złotych
z naszych podatków. - Ociepli
liśmy ujeżdżalnię, w której
przez cały rok odbywają się za-

977013795262603

9770137 952626

0 3

094 347 35 65

wał w naszej koszalińskiej redakcji w czwartek (19 stycznia) mię
dzy godziną 10 a 12. Należy dzwonić pod numer telefonu: 094 347

35 65.

(nag)

Podopieczni hospicjum apelują, abyśmy oddali na rzecz placówki jeden procent ze swojego podatku
R

jęcia - mówi Hanna Jednaszewska,
prezes
Nadziei.
- Za pieniądze przeznaczone
w tym roku chcielibyśmy wyre
montować budynek wewnątrz.
Pieniędzy potrzebują rów
nież sportowcy. Słupski Klub
Piłkarski Gryf 95 w ubiegłym ro
ku zebrał około czterech tysię
cy złotych. - Ta suma nie po
kryła nawet kosztów rejestracji
organizacji pożytku publiczne
go - ubolewa Wojciech Ostrow
ski, dyrektor klubu. - Stało się
dlatego, że wszystko zała
twialiśmy na ostatnią chwilę.
Pieniądze przeznaczane są
głównie na szkolenie młodych
kadr piłkarskich. W nagrodę
każdy, kto pokaże dowód wpła
ty, ma prawo wejść za darmo
na jeden mecz rozgrywany
na stadionie przy ul. Zielonej.
Na odliczenie mamy czas
do końca kwietnia. - Warto to

robić - zachęca Daniela Sitek,
kierownik działu podatku do
chodowego w Urzędzie Skar
bowym w Słupsku. - Inaczej
pieniądze trafią do wspólnego

E

worka, a tak możemy pomóc
wybranej organizacji.
PIOTR KAWAŁEK
pkawalek@glos-pomorza.pl
tel. 059 848 81 19

f

K

L

A

M

A

...nasze
wydanie
ternetowe

IM MOŻEMY POMOC

Organizuje szkolenie
z Mechanizmów Finansowych:
Norweskiego i EOG.

Fundacja Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” ze Słupska
Stowarzyszenie Nazaret im. św. Filipa - Bytów
Fundacja Rozwoju Regionalnego „Parasol”
Towarzystwo Oświatowe - Słupsk
Łebskie Towarzystwo Oświatowe
Fundacja Redemenes - Bytów
Stowarzyszenie Rozwoju Słupskiej Neurochirurgii Ceberum
■ Fundacja Pro Pomerania - Słupsk
bo?k°WarZySZenie DzieCi NiePełnosPrawnVch „Jesteśmy razem” - LęTowarzystwo Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej - Słupsk
Ochotnicza Służba Ratownicza - Lębork
Stowarzyszenie „Jesteśmy” - Bytów
- Słupski Klub Sportowy Gryf 95
Pełną listę organizacji pożytku publicznego można znaleźć na stronie
internetowej: www.jedenprocent.pl.

BIURO
PROJEKTÓW

dnia 2 lutego 2006
w godz. 10 - 17, w sali 209,
Słupsk, ul. Łukasiewicza 1/2,
Zgłoszenia: asslupsk@op.pl,
tel. 0604 600 443,
po 16-tej 059/840 26 45
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Zdążymy wysłać życzenia na czas?
Już jutro

z okazji

Dnia Babci i Dziadka

specjalnie dla czytelników „Głosu Pomorza”
piękna kartka okolicznościowa
18206SLSBC

\
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LUDZIE, FAKTY, OPINIE
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--------------------------- . ■—

www.glos-pomorza.pi
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LICZBA DNIA

CYTAT DNIA
„Nie wierzę we wcześniejsze wybory.
* One tak naprawdę pokazałyby rzeczywi

5606334
takim numerem komunikatora Gadu-Gadu posługuje się Lech Wałęsa. Legendarny przywódca
Solidarności zamierza w wolnych chwilach za pośrednictwem Gadu-Gadu rozmawiać z każdym
chętnym do tego internautą. W tym celu byłemu prezydentowi został przyznany specjalny numer
GG. Wałęsa nie będzie jednak dostępny w GG przez cały czas. Wtedy pewnie z powodu zaintere
sowania internautów nie mógłby robić niczego innego.

ście, że prawica nie jest zdolna (...)

(onet. pl)

Wojciech Olejniczak, wicemarszałek Sejmu, przewodniczący SLD w rozmowie w radiowej „Jedynce”.

PULS DNIA

Platforma? Proszę czekać
Konflikt między PiS a Platfor
fowie Platformy są ciągle o krok
mą powoli zmienia się w farsę.
do tyłu za poczynaniami PiS. Co
Wczoraj dwaj smutni pa
raz bardziej przypomina
nowie, czyli Tusk i Rokita,
ją też dzieci zagubione
prawie się rozpłakali, gdy
we mgle. Widać gołym
w trakcie konferencji pra
okiem, że Kaczyńscy są
sowej żalili się na Lecha
od nich sprytniejsi, co
Kaczyńskiego, że ten za
obaj bracia wykorzystują
miast w poniedziałek po
kiedy tylko się da. Jed
stanowił spotkać się z nimi
nak ta psychologiczna
dopiero we wtorek. Prezy
wojenka z PO wciągnęła
dent z kolei pewnie miał
ich do tego stopnia, że
niezły ubaw, bo tłumacze
Piotr
w każdej chwili mogą
nie szefa jego kancelarii
Polechoński przegapić ważny mo
„że Kaczyński chciał dać
ment. Chwilę, gdy ludzie
trochę czasu działaczom PO, aby
- zniecierpliwieni oczekiwaniem
ci ochłonęli z emocji”, to jawny
na IV RP - szczerze już będą
przykład kpiny z politycznych
mieli wszystkich dosyć. I tych
przeciwników. Zmieniając termin
sprytniejszych, i tych mniej by
spotkania głowa państwa wysłała
strych.
O ZMIANIE TERMINU SPOTKANIA
wyraźny komunikat: to PiS rozda
PREZYDENTA Z PRZEDSTAWICIELAMI
je karty i to jego liderzy będą de
PLATFORMY PISZEMY SZERZEJ
cydować, kiedy i z kim rozma
NA STR.4
wiać. Tymczasem obrażeni sze-

ZDZIWIENIA

Żyła z pająkiem w uchu
Szwedzkie gazety rozpisują się
0 pewnej kobiecie, która przez mie
siąc chodziła z żywym pająkiem
w uchu. Pomogła jej dopiero inter
wencja laryngologa. Mały czarny
pajączek wszedł do ucha Szwedki
prawdopodobnie wtedy, kiedy spała
1 uwił tam sobie gniazdko. Po pew
nym czasie zaczęła odczuwać, że

gorzej słyszy i pomyślała, że ucho
jej się po prostu zakorkowało. Jed
nak kiedy po kilku tygodniach usły
szała niepokojące skrobanie, zdecy
dowała się odwiedzić laryngologa.
Ten - ku swojemu zdumieniu - wy
ciągnął jej z ucha żywego pająka
i skrawki pajęczyny.

(onet.pl)

A TO CIEKAWE

Najwyższe budynki na świecie
600 m

500 m

400 m

300 m

200 m

Teolodzy chcą
wybaczyć Judaszowi
Judasz Iskariota, który wydał Jezusa Chrystusa oprawcom, powinien
zostać częściowo zrehabilitowany - uważa część katolickich teologów
i biblistów.
Jak informuje Ekumenicz
na Agencja Informacyjna,
zdaniem niektórych teologów
i biblistów zdrada Judasza nie
może być osądzana wyłącz
nie jako zło, ale trzeba na nią
spoglądać także jako na wy
pełnienie planów Bożych.
Chrześcijanie od wieków
oskarżali Judasza o zdradę
i bezpośrednie spowodowa
nie Ukrzyżowania, a jego imię
jest synonimem najbardziej
okrutnej zdrady. Św. Łukasz
w swojej ewangelii wręcz
uznał, że ten apostoł był
„opanowany przez Szatana”.
Teraz jednak ksiądz Walter
Brandmuller, zwierzchnik Pa
pieskiej Komisji ds. Nauk Hi
storycznych, zaproponował
ponowne odczytanie historii
Judasza, które może sprawić,
że wierzący spojrzą na niego
bardziej przyjaźnie.
W staraniach tych wspiera
teologa Vittorio Messori, jeden
z najbardziej znanych publicy
stów katolickich, autor wywia
dów z Janem Pawłem II i kar
dynałem Josephem Ratzingerem. Messori jest zdania, że
rehabilitacja Judasza może
rozwiązać problem widoczne
go braku miłosierdzia Jezusa
wobec jednego z jego najbliż
szych
współpracowników.
Włoski dziennikarz podkreśla
też, że istnieje przecież w Ko
ściele tradycja, która przeko
nywała, że Jezus przebaczył
Judaszowi i zalecił mu odpo
wiednią pokutę na pustyni.
Pomysł ten wspierają bibliści i teolodzy brytyjscy. — Jeśli
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Uwaga: Wysokość od poziomu chodnika do strukturalnego szczytu (bez anten i masztów)
Dane: Skyscrapers.com, lnfoplease.com, AP
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PYTANIE TYGODNIA
Czy Andrzej Lepper

- Czy Kościół katolicki wybaczy
Judaszowi?
- To jest źle postawione pyta
nie. Radziłbym unikać sensacyj
nego tonu, bo o żadnej sensacji
nie ma mowy. Dyskusje biblistów
i teologów wokół postaci Juda
sza i jego roli w Boskim planie
zbawienia
ludzkości
trwają
od wieków. Nie sądzę, aby nagle
doszło do radykalnej zmiany sta
nowiska.

- To jak jest postrzegana ta po
stać w nauce Kościoła katolickie
go?

nie wiem

e*

13,3%

powinien zostać
wicepremierem?

- Judasz niewątpliwie wydał
Jezusa oprawcom w Ogrodzie
Oliwnym. Był zatem zdrajcą, ale
jednocześnie jego czyn dopro
wadził do realizacji Boskiego pla
nu. Czy został za to potępiony
przez Boga? Tego nie wiemy, bo

tak
33,3 %

nie

53,4 %
Głosuj na www.glos-pomorza.pl
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jeździł.
1 Czytelnik ze Słupska: - Żona uro
dzi wkrótce nasze pierwsze dziecko.
Byłem pewien, że należy się nam be
cikowe, bo zarabiamy po około 900
złotych miesięcznie. Okazuje się jed
nak, że nasze zarobki są za wysokie.
To jakaś paranoja! Co miesiąc płaci

my prawie tysiąc złotych za: wynajem
mieszkania, wodę, gaz, prąd. Żawsze

Reprodukcja obrazu „Pocałunek Judasza” Giotto.
Chrystus umarł za wszystkich,
to czyż Judasz także nie może
zostać zbawiony przez Mi
strza, którego zdradził? — za
stanawia się o. Allen Morris
i dodaje, że rehabilitacja Juda
sza ułatwiłaby stosunki żydowsko-chrześcijańskie. Judasz
bowiem, zdaniem wielu eks
pertów, stał się pierwszą ofiarą
rodzącego się antysemityzmu
starożytnych chrześcijan.

(wp.pl, maz)

W KOSZALINIE
75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24.
Centrala: (094) 347 35 00

Rafał Szymański (059) 848 81 30

- A czy zgodzi się ksiądz biskup ze
stwierdzeniem, że rehabilitacja
Judasza mogłaby wpłynąć na po
prawę stosunków z judaizmem?
- Myślę, że to jest nadinter
pretacja. Nie powinniśmy mie
szać spraw boskich z ludzkimi,
bo może dojść do nadużyć i upo
litycznienia problemów teologicz
nych. To nie byłoby dobre dla ni
kogo.

Stupsk, tel. (059) 848 81 16
WYDAWCA:
Media Pomorskie Sp. z o. o.
75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24

Czy należy wybaczyć Judaszowi?

Miłosz
- Nie moż
na usprawie
dliwiać mor
derców, psyc h o p at ó w
i zdrajców, na
wet
gdyby
do działania byli popychani
przez siły wyższe. Oni dopu
ścili się zła i nie można im tego
zapomnieć.

Hania
- Zdrajca
pozostaje za
wsze zdrajcą.
Plan
Boży
na pewno zo
stałby zrealibez
udziału Judasza. Dlatego uwa
żam, że nie należy mu wyba
czać.

OGŁOSZENIA
EKSPRESOWE
KUPIĘ dom lub mieszkanie w okolicach
Słupska. 0-512-256-155.

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

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

e-mail: bo@glos-pomorza.pl
Binro Ogłoszeń - w godz. 8-17.
teUfax (094) 347 35 15/13/12,347 3511.
Biuro Reklamy - tel. (094) 347 35 10,

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

00267/A

PILNIE zatrudnię fryzjerkę damsko męską i kosmetyczkę. 0-502-51-70-26.
- ----------- -------------------------------------------------

00298/A

PRACOWNIKA do mycia samochodów
przyjmę. Bierkowo, 0-606-20-60-77.

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

00290/8

SPRZEDAWCZYNIĘ do spożywczego,
uczciwą, z praktyką (świadectwa pracy).
0-504-116-147.
----------------------- ;------ —------------------------------.

00333/A

0-500-812-970 Monika, Słupsk.
-------------------------------------------- :- ---------- -----

00280/A

0-698-249-682 Ola. Słupsk.

ła. Musiałabym się nad tym
dłużej zastanowić.
Not. ZBIGNIEW MARECKI

MULTILOTEK - 16.01.2006
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NUMEREK
23

31

36

Fot. ZBIGNIEW MARECKI

tel. (059) 848 81 03

GAZETA W INTERNECIE:

Binro Ogłoszeń - w godz. 8-16.

www.glos-pomorza.pl

76-200 Stupsk, al. Sienkiewicza 20

e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl

telTtax (059) 842 68 08.
Binro Reklamy
76-200 Stupsk, ul. Henryka Pobożnego 19
teUfax (059) 848 81 07

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

00335/8

KUCHARZA, pomoc kuchenną z praktyką
zatrudnię. Słupsk, 0-606-477-487.

- To jest
kwestia
na
stawienia lu
dzi.
Jedni
przebaczą,
a inni nie. Lu
dzie
różni.
Sama nie wiem, co b^m zrobi

ZBIGNIEW MARECKI

W KOSZALINIE:

00277/A

!!! Skończyłeś 50 lat. Chcesz założyć
firmę? Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń i
bezzwrotnej dotacji do 10 tys. EURO.
Zadzwoń 0-59/841-30-32
do S.S. I. G. i P.

Agnieszka

Fot. RADOSŁAW KOLEŚNIK

75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24

Maran Stefanowski (094) 347 35 51

NA GORĄCO

brakuje na codzienne sprawunki, cza
sem nawet na jedzenie. Czy w takim
razie my jesteśmy bogaci? Nie, żyje
my jak dziady, z żoną od lat nie
byliśmy w kinie, czy restauracji, bo
nie mamy na to pieniędzy. Czuję się
zażenowany becikowym. Teraz zrozu
miałem, że ta ustawa to tylko
polityczna propaganda.
(krab)

Rozmawiał:

Wydanie internetowe

Fax:(094)347 35 47
Dział sportowy:

ta wiedza nie
jest
dostępna
żyjącym. Dlate
go Kościół niko
go ostatecznie
nie potępia, na
wet
najwięk
szych morder
ców i dręczycieli
ludzkości jak Hi
tler czy Stalin. Ostateczna moc
osądu ludzkiego postępowania
należy do Boga i ludzie nie po
winni go w tym wyręczać.

BIURA REKLAMY I OGŁOSZEŃ

Dział promocji:

1 Marek Nowak ze Słupska:
- W ubiegłym roku poszedłem na wy
bory, bo wierzyłem, że tym razem
naprawdę coś się zmieni, że politycy
zaczną się przejmować losem kraju
i jego obywateli, że nareszcie może
być bezpieczniej na ulicach, że ludzie
będą mieli pracę i gospodarka ruszy
do przodu. Niestety, po raz kolejny się
zawiodłem. To, co się dzieje w Sejmie
przypomina najgorsze czasy tej insty
tucji z okresu międzywojennego.
Mam dopiero 30 lat i na wybory nie
pójdę już nigdy. Na szczęście niedłu
go wyjeżdżam z tego chorego kraju.

gdy zobaczyłam na planach budowy
autostrad, że powstaną gdzieś daleko
od nas - wokół Warszawy, Poznania,
Wrocławia i Gdańska. My, jak zwykle,
jesteśmy na końcu, ba w tym przy
padku w ogóle nas nie ma. „Szóstka”
niedługo stanie się chyba drogą po
wiatową, po której nikt nie będzie

Wydanie magazynowe:
Jarosław Jurkiewicz (094) 347 35 44

W SŁUPSKU

tel. 094 347 35 35

■ Wioletta z Lęborka: - Dlaczego
nie mówi się o budowie autostrady
od Szczecina przez Koszalin, Słupsk
po Kaliningrad? Przecież drogą
krajową numer 6 jeździ tranzytem
bardzo dużo samochodów do Rosji
i krajów nadbałtyckich. Zdziwiłam się,

ROZMOWA DNIA

Taipei
101

PROSTO Z MOSTU

Za treść ogloszeri odpowiada
zleceniodawca, za termin ich
zamieszczania Biuro Ogłoszeń.
Prenumeratę przyjmują oddziały
Ruchu SA, urzędy pocztowe

DRUK:

Karol Wlazło,

Binro Ogłoszeń - w godz. 816.

tel. (094)347 35 00

KEMA Sp. z 0.0. w Szczecinie

78200 Stupsk, ul. Henryka Pobożnego 19

ul. Pomorska 86

i listonosze. Prenumeratę przyjmuje
redakcja w Słupsku i Koszalinie.
Infolinia 0 800 20 35 35.
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a Staruszek z małym przebiegiem

a Debiut w salonach

Nowa Toyota Yaris właśnie wjechała do pomor
skich salonów. To typowo miejskie auto robi
dobre wrażenie, ale czy podbije rynek jak

Nasz czytelnik zaprezentował nam swojego Opla
Asconę z 1987 roku. Mimo swojego wieku auto
bardzo mało pali i ma tylko 49 tysięcy kilometrów

poprzedniczka?

przebiegu.

Słupszczanie manifestowali za wolną Białorusią

Pomogliśmy dzieciom

Uczciliśmy pamięć
ofiar reżimu
Wolnych wyborów, wolności słowa i swobód obywatelskich dla Białorusi domagali się młodzi
słupszczanie podczas manifestacji na placu Zwycięstwa w Słupsku. W ten sposób chcą zwrócić
uwagę mieszkańców na łamanie praw człowieka u naszych sąsiadów.
Kilkadziesiąt osób skandowało
wczoraj hasła solidarności z Bia
łorusią na słupskim placu Zwycię
stwa. Demonstranci przynieśli ze
sobą białoruskie flagi i zdjęcia za
mordowanych przez reżim Łuka
szenki opozycjonistów.
- Nie możemy siedzieć cicho,
gdy u naszych sąsiadów łamane
są prawa człowieka - mówi Prze
mysław Nycz, organizator wiecu.

(krab)

Tak mroźno jeszcze nie było

Birr, jak zimno

— ChcemV przede wszystkim
zwrócić na ten problem uwagę
mieszkańców. Zbieramy też pie
niądze na wyjazd do Białorusi nie

Pozamarzane samochody i psujące
się z powodu niskiej temperatury au
tobusy - tak było wczoraj w regionie
słupskim. Temperatura spadła do 14
stopni poniżej zera. Zdaniem synop
tyków był to najchłodniejszy dzień
tej zimy.

zależnych obserwatorów na mar
cowe wybory prezydenckie.
Nycz przypomina, że całkiem
niedawno Polska również nie by
ła wolnym krajem. - Wtedy też
bardzo potrzebowaliśmy pomocy
i otrzymywaliśmy ją od państw
zachodnich - mówi. - Teraz przy
szła kolej, abyśmy spłacili dług
wdzięczności i pomagali innym.

Wielu kierowców miało wczo
raj kłopoty z odpaleniem, a na
wet otwarciem swoich samocho
dów. - Nie pojechałem do pracy
samochodem, bo mi nie chciał
ruszyć rozrusznik w aucie - mó
wi słupszczanin Krzysztof Dwo
rak. - Po prostu zamarzł
na amen.

Do 19 marca (dnia wyborów
prezydenckich na Białorusi),
każdego 16 dnia miesiąca mło
dzież będzie manifestowała
na słupskim placu Zwycięstwa.
- Mamy nadzieję, że następnym
razem dołączy do nas większa
grupa - mówi Nycz.
Data 16 dnia każdego miesią
ca nie jest przypadkiem. 16 wrze
śnia 2000 roku zaginęli bez śladu
znany białoruski polityk opozycyj
ny Wiktar Hanczar i biznesmen
Anatol Krasouski. Na pamiątkę te
go wydarzenia każdego miesiąca
o godzinie 20 czasu białoruskiego
Białorusini
włączają
światło
w mieszkaniach i zapalają na pa

rzy tysiące złotych przekazaliśmy na rzecz Domu Dziecka w Lęborku. Pie
niądze te udało nam się zebrać dzięki hojności sponsorów, którzy przyłączy
li się do naszej akcji „Serce dla dziecka” i zamieścili reklamy w specjalnym do
datku reklamowym „Głosu Pomorza”. Pieniądze na ręce Elżbiety Kowalczyk,
dyrektor lęborskiego Domu Dziecka, przekazał podczas ostatniego meczu ko
szykarzy Czarnych Wiesław Głodek, dyrektor wydawniczy „Głosu Pomorza”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim firmom za wykupienie miejsca reklamo
wego. Dzięki wam podczas świąt na twarzach dzieci zagościł uśmiech.

T

Problemy z dojazdem do pra
cy mieli także pasażerowie Miej
skiego Zakładu Komunikacji
w Słupsku. Aż sześć autobusów
musiało zawrócić z trasy, bo za
marzły w nich układy pneuma
tyczne. Takie problemy mieli
między innymi pasażerowie linii
regionalnej na trasie Słupsk
- Ustka. - Przy niskich tempera
turach czasem zamarzają ukła
dy odpowiedzialne za otwieranie
drzwi i wspomaganie kierownicy
- mówi Marcin Grzybiński,
rzecznik prasowy MZK w Słup
sku. - Awarie takie są niegroźne
i szybko je usuwamy.
(toc)

POGODA NA JUTRO
KRZYSZTOF ŚCIBOR
rapetach znicze i świece, które
symbolizują nadzieję na nową
Białoruś, demokratyczną, wolną
i bez Łukaszenki. Podobne mani
festacje odbyły się wczoraj w kilku
największych miastach Polski.
PIOTR KAWAŁEK
pkawalek@glos-pomorza.pl
tel. 059 848 81 19

z biura prognoz Calvus

POTRZEBNI OBSERWATORZY
Mrozy utrzymają się do jutra. To zdecydowanie najchlod
niejsze dni podczas tej zimy. Trudno powiedzieć, czy
będzie jeszcze zimniej. W środę już się ociepli i spadnie
śnieg. W piątek możemy spodziewać się nawet odwilży
oraz gołoledzi. Oznacza to trudne warunki na drogach.

Fundacja im. Stefana Batorego i Ministerstwo Spraw Zagranicznych
szuka kandydatów na obserwatorów wyborów prezydenckich na
Białorusi. Wymagana jest biegła znajomość języka rosyjskiego i an
gielskiego oraz doświadczenie w obserwacji wyborów.
Informacje na stronie www.batory.org.pl/bialorus.htm

Policja zatrzymała niedoszłych haraczowników

Zmiana operatora z zachowaniem numeru już możliwa

Pieniądze, bo zabijemy!

Ty decydujesz, komu
płacić za rozmowy
Właściciele telefonów komórkowych
mogą już przenieść się do innego
operatora nie zmieniając numeru.
Procedura trwa około miesiąca
i kosztuje 120 złotych. Niestety, nie
dotyczy ona abonentów, którzy kupi
li telefon w promocji.

Nawet 10 lat więzienia grozi trzem
młodym mieszkańcom podsłupskiej
wsi. Mężczyźni usiłowali wymusić
1800 złotych haraczu od swoich
znajomych.

KROK PO KROKU
1. Składamy pisemny wniosek
do nowego operatora o potwier
dzenie możliwości zawarcia
umowy. Operator musi zgodzić
się na przyjęcie nas ze starym
numerem.

Od wczoraj można w końcu
zmienić operatora telefonii komór
kowej, zachowując swój dotych
czasowy numer. Wiadomo rów
nież, kto z tej możliwości nie bę
dzie mógł skorzystać. - Takiej
możliwości na razie nie mają
na pewno użytkownicy telefonów
na kartę - mówi Marcin Gruszka
z PTK Centertel. - Trudno okre
ślić, jakie będzie zainteresowanie

2. Operator ma obowiązek w cią
gu siedmiu dni powiadomić, czy
przeniesienie jest możliwe, czy
nie.

3. Do obecnego operatora skła
damy pisemny wniosek

przenoszeniem numerów, bo
do tej pory w naszej sieci chciało
to zrobić zaledwie kilkadziesiąt
osób.
Problemy przy przeniesieniu

- Uważam, że zmiany przepisów są dobre dla klientów - mówi Małgo
rzata Myślińska ze Słupska. - Wiele osób jest przywiązanych do nume
rów, a zmiana operatora może się okazać niekiedy bardziej opłacalna.

numeru do innego operatora
tbogą mieć również osoby, któ
re podpisały umowę i kupiły te
lefon w ofercie promocyjnej.
- Osoba, która kupiła na przy
kład w abonamencie telefon

za złotówkę, w przypadku
zmiany operatora, będzie mu
siała ponieść konsekwencje za
warte w umowie - mówi Elżbie
ta Sadowska rzecznik Polkomtela. - Jeżeli abonent podpisał

umowę na dwa lata, to musi się
liczyć z karą.
Zmiana operatora nie jest,
niestety, bezpłatna. Operator,
od którego zamierzamy odejść,
ma prawo pobrać od nas 122

o rozwiązanie umowy z prze
niesieniem numeru.
Do wniosku dołączamy kopię
zawiadomienia od nowego ope
ratora.
4. Obecny operator ma 14 dni
na pisemne powiadomienie nas

o terminie rozwiązania umowy.
5. Jeżeli otrzymaliśmy już pismo

od obecnego operatora, możemy
zawierać umowę z nowym.
złote, czyli równowartość pra
wie trzech miesięcznych abo
namentów.

(klin)

Młodzieńcy w niedzielę po po
łudniu odwiedzili dwie znajome.
Zażądali od nich 1800 złotych.
Gdy te się postawiły, zostały bru
talnie pobite. Oprawcy grozili im
także, że je zabiją. Kobiety nie
oddały jednak pieniędzy. Zaraz
PRO

M

O

C

J

po wyjściu bandytów powiadomi
ły policję. - Udało się nam zatrzy
mać dwóch mężczyzn w wieku
25 i 27 lat - mówi aspirant szta
bowy Emilia Adamiec, rzecznicz
ka słupskiej policji. - Szukamy
trzeciego z nich. Jego zatrzyma
nie jest kwestia czasu.
W najbliższych dniach sąd
zadecyduje o ewentualnym tym
czasowym aresztowaniu zatrzy
manych mężczyzn.

(toc)
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Na śledzika zawsze znajdzie się miejsce na stole!

Podziel się

przepisem na śledzia
Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Na przepisy potraw ze zdjęciami
czekamy do 31 stycznia.
Autorów najciekawszych
przepisów nagrodzimy,

a przepisy opublikujemy
w specjalnym dodatku ŚLEDZIK

Receptury prosimy przesyłać pod adres redakcji
76-200 Słupsk, ul. Henryka Pobożnego 19
lub 75-400 Koszalin, ul. Mickiewicza 24.
głos Pomorza
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Głos rozsądku w rządzie

Z wizytą u dyktatora

Minister finansów Zyta Gilowska oświadczyła, że
nie wyobraża sobie wejścia Samoobrony do rządu.
Dodała, że byłaby to dla niej bardzo trudna sytuacja
i musiałaby bardzo poważnie przemyśleć, czy pozo
stać w takim gabinecie. Minister finansów podkreśliła,
że nie bierze pod uwagę możliwości, aby PiS dążąc
do wcześniejszych wyborów zagłosował przeciwko bu
dżetowi. Wskazała, że partia ta zawsze podkreślała
silny zamiar dbania o Polskę. Dodała, że właśnie ta
odpowiedzialność za państwo przekonała ją do objęcia
teki ministra finansów w rządzie Kazimierza Marcinkie
wicza.

CHWALIMY

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz wybiera się
do Kazachstanu, gdzie weźmie udział w inauguracji
kolejnej kadencji prezydenta tego kraju Nursułtana
Nazarbajewa. Z tego powodu znalazł się w ogniu kry
tyki Stowarzyszenia „Wspólnota Kazachska”. Jej dzia
łacze uznają uczestnictwo marszałka w tej uroczysto
ści za „akceptację polskich władz dla reżimu Nazarba
jewa”. - Przykro, że taki człowiek-legenda został
przeciągnięty na stronę reżimu - czytamy w apelu sto
warzyszenia. Borusewicz tłumaczy swój wyjazd ko
niecznością rozmów o dostawach energii z Kazach
stanu do Polski.

Nowy termin spotkania prezydenta Kaczyńskiego z liderami PO

Platforma poczeka
Politycznego chaosu ciąg dalszy. W ostatniej chwili prezydent Lech Kaczyński odwołał
wczorajsze spotkanie z politykami PO. - Trzeba wyciszyć emocje - mówią prezydenccy
urzędnicy. - To prztyczek w nos - komentują liderzy Platformy.

na tym spotkaniu chcieliby się do
wiedzieć m.in., czy zamiarem pre
zydenta są przyspieszone wybory,
czy też stabilizacja władzy. Osta
tecznie spotkanie zostało przełożo
ne na wtorek, na godzinę 19.

FO TO R ZEPA

Andrzeja Marka przed wejściem
do aresztu otoczył tłum dzienni
karzy.
Problemy Marka zaczęły się
w 2001 roku, kiedy zamieścił w swo
jej gazecie artykuł „Promocja kombi-

musi walczyć o to w Trybunale
Praw Człowieka w Strasburgu, by
zweryfikował ten wyrok i żebym zo
stał w końcu uniewinniony - pod
kreślił.
Przed rokiem prokurator general
ny wstrzymał wykonanie kary
do czasu zakończenia procedury
ułaskawienia. Prezydent Aleksander
Kwaśniewski nie skorzystał jednak
z prawa łaski. Teraz z aktami sprawy
zamierza zapoznać się prezydent
Lech Kaczyński oraz szef resortu

Odwołał dla wyciszenia

natorstwa", w którym oskarżył miej
scowego urzędnika o nadużycie sta
nowiska. Ten oddał sprawę do sądu,
który skazał autora artykułu na trzy
miesiące więzienia w zawieszeniu,
pod warunkiem publicznych prze
prosin urzędnika. Marek odmówił
przeprosin. W obronę dziennikarza
zaangażowali się jego koledzy
po fachu, organizując protest prze
ciw łamaniu wolności słowa oraz
rzecznik praw obywatelskich.

(PAP)

sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

— Prezydent dał nam prztyczka w nos, ale my nie będziemy na to reagować — mówił na wczorajszej konferen
cji Jan Rokita. - Jesteśmy gotowi na spotkanie we wtorek - dodał Donald Tusk.
jest to prezydent działający na za
mówienie własnej partii politycznej,
własnego brata, czy potrafi działać
trochę obok interesów własnego
środowiska politycznego.”

Platforma gotowa
Liderzy PO już odpowiedzieli, że
są gotowi na spotkanie z prezyden
tem we wtorek. - Traktujemy to wy
tłumaczenie jako wykręt, ale trzeba
nad tym wykrętem przejść do po
rządku dziennego - powiedział wi
ceszef Platformy Jan Rokita. We
dług niego, 24-godzinna zwłoka
w spotkaniu z PO to czas dla prezy
denta na przygotowanie jedno
znacznych odpowiedzi na cha
otyczną sytuację w polityce.
- Nie zgadzamy się z wypowie
dziami pana Urbańskiego, z naszej

KIOSK

strony nie grozi prezydentowi żad
na agresja słowna - oświadczył
Tusk.
Deklarował, że Platforma chce
współpracować z Lechem Ka
czyńskim przy „zażegnaniu cha
osu i kryzysu, w jaki polską polity
kę wpędziły wydarzenia ostatnich
dni”. - Liderzy Prawa i Sprawie
dliwości nie są w stanie zaradzić
temu kryzysowi, w jego rozwiąza
nie powinien się zatem włączyć
prezydent Lech Kaczyński - oce
nił Tusk.

Kiedy rozwiązanie
Platforma chce też zapytać pre
zydenta, czy 30 stycznia możliwe
jest rozwiązanie parlamentu. Jak
podkreślił Rokita, jeśli odpowiedź
brzmi „tak”, to prezydent powinien

podzielić się tą wiedzą. - Ta wiedza
należy się parlamentowi, przywód
com politycznym i opinii publicznej
- dodał.
Zaznaczył, że PO jest zaniepo
kojona tłumaczeniami Kancelarii
Prezydenta co do terminu i możli
wości rozwiązania parlamentu.
Szef Kancelarii Prezydenta py
tany, czy w przypadku przekrocze
nia
konstytucyjnego
terminu
uchwalenia budżetu głowa państwa
rozpisze wcześniejsze wybory,
Urbański powiedział, że to pytanie
jest aktualnie „bez odpowiedzi”.
- Nie ma dzisiaj problemu rozwią
zania parlamentu, jest problem, aby
w parlamencie został uchwalony
dobry budżet i żeby dobry rząd
mógł nadal dobrze działać - argu
mentował.
(PAP)

W OBIEKTYWIE

RssSPUBLIKA
Wilno. Polacy odwrócili się ple
cami do Litwinów - napisał
na pierwszej stronie litewski dzien
nik „Respublika”. - Litwa z niepoko
jem obserwuje zmienione oblicze
sąsiedniej Polski. Nasz kraj już od
czuł pierwsze policzki jeszcze nie
ukształtowanej władzy w Polsce.
Została wstrzymana budowa auto
strady „Via Baltica”, tak ważnej dro
gi dla Litwy, a budowa mostu ener
getycznego, który może uwolnić
nas od zależności energetycznej
od Rosji, nie rusza z martwego
punktu - napisała „Respublika”.
Na łamach dziennika przewod
niczący sejmowej komisji spraw za
granicznych Justinas Karosas,
a także ambasador Litwy w Polsce
Egidijus Meilunas przyznają, że,
w odróżnieniu od Polski, Litwa jest
bardziej zainteresowana realizacją
tych dwóch projektów. Ambasador
przyznaje jednak, że pewien postęp
jest. - Budowę autostrady „Via Bal
tica” zamierza się zakończyć
do 2013 roku. W Unii Europejskiej
budowa mostu energetycznego jest
projektem priorytetowym - przypo
mina Meilunas.

Andrzej Marek, redaktor naczelny „Wie
ści Polickich”, stawił się w areszcie
w Szczecinie. Został skazany na trzy mie
siące więzienia za pomówienie urzędni
ka. Mógł uniknąć kary, ale odmówił prze
prosin.
Przed wejściem do budynku
aresztu powiedział dziennikarzom,
że nie czuje się winny, bo napisał
prawdę i zadeklarował, że po raz
drugi postąpiłby tak samo. Powie
dział, że do ostatniego dnia pobytu
w więzieniu będzie czekał na akt ła
ski.
Marek stwierdził, że robił to, co
do niego należało, czyli krytykował
patologie. - Czuję się dziś jak ktoś,
kto w dalszym ciągu musi walczyć,

Wczorajsze spotkanie prezy
denta Kaczyńskiego z liderami PO
zostało odwołane na pół godziny
przed jego rozpoczęciem. Z prezy
dentem mieli spotkać się Donald
Tusk i Jan Rokita. Zapowiadali, że

- Powodem (odwołania wczo
rajszego spotkania - przyp. red.) są
wypowiedzi liderów PO, które ewi
dentnie wskazują na to, że to spo
tkanie miało się odbyć w atmosfe
rze, która nie licuje ani z powagą
urzędu prezydenta, ani sytuacją
i oczekiwaniami Polaków - podkre
ślił szef Kancelarii Prezydenta An
drzej Urbański.
Pytany, jakie słowa polityków
PO uraziły prezydenta, Urbański
odparł, że „prezydent nie posługuje
się tymi kategoriami”. - Jeżeli jed
nak jeden z najważniejszych polity
ków Platformy sugeruje, że w Pała
cu Prezydenckim odbywają się gry
hazardowe, w których następują ja
kieś roszady, to ja tego polityka in
formuję, że takie rzeczy się tutaj nie
odbywają i nie będą odbywały - do
dał szef Kancelarii Prezydenta.
Urbański przyznał, że pokłada na
dzieję, iż doba okaże się wystar
czająca, aby „wyciszyć emocje”.
To reakcja na słowa wicemar
szałka Sejmu Bronisława Komorow
skiego z PO, który w jednym z wy
wiadów powiedział, że spotkanie
Tuska i Rokity z prezydentem odbę
dzie się po to, żeby powiedzieć: „Je
steśmy bardzo zainteresowani tym,
żebyśmy nie tylko my, ale cała Pol
ska, polska opinia publiczna wie
działa, czego można się spodzie
wać po premierze, po prezesie naj
większej partii i po prezydencie. Czy

Dziennikarz
trafił za kraty

iiiiiiiy
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Premier otworzył oczy
Izrael. Premier Ariel Szaron otworzył wczoraj na kilka sekund oczy,
po raz pierwszy od wylewu. Lekarze określili to jednak jako działa
nie bezwiedne, nie oznaczające, że wyszedł ze stanu śpiączki.
Szaron otworzył oczy, gdy lekarze włączyli w pokoju nagranie gło
sów jego wnuków. - Widzieliśmy łzy w jego otwartych oczach - po
wiedział pragnący zachować anonimowość jeden z lekarzy szpitala
Hadasa w Jerozolimie, gdzie premier jest hospitalizowany.
Tymczasem partia polityczna Szarona — Kadima — wyznaczyła
Ehuda Olmerta na pełniącego obowiązki przywódcy. Według
oświadczenia partii, decyzję tę podjęto ze względu na stan zdrowia
Szarona - założyciela i szefa tego ugrupowania. Sondaże wybor
cze przewidują, że Kadima bez przeszkód wygra marcowe wybory.
(PAP)

Z głębokim żalem pracownicy Radia Koszalin

przyjęli wiadomość o śmierci

HENRYKA
LIVORA-PIOTROWSKIEGO,
powszechnie łubianego i cenionego redaktora działu literackiego
naszej rozgłośni w łatach 1965-1985, wybitnego poety i satyryka,
autora niezliczonych wierszy, rymowanek, humoresek, satyr, dowcipów.
Urodzony w Wilnie w 1925 roku, debiutował wierszem „ Wiosna w Wilnie"
w lokalnej gazecie wileńskiej „ Goniec Codzienny
W czasie II wojny wałczył w rejonie Nysy Łużyckiej, pod Dreznem i Berlinem.
Opublikował kilka tomików wierszy, a ostatni tomikpl.„Zbawcy i zabawcy ”
zawierający wiersze satyryczne wydał w 2002 roku.
Był członkiem Związku Literatów Polskich.

Rodzinie Zmarłego
w imieniu pracowników i zarządu Radia Koszalin

składam wyrazy współczucia.
Audycję przypominającą twórczość Henryka Livora-Piotrowskiego
Radio Koszalin nada we wiórek o godzinie 20.10.

Prezes zarządu Radia Koszalin
46606KOKB A

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15 stycznia 2006 roku,
odeszła od nas Kochana Mama, Babcia i Prababcia
śp.

WERONIKA PAKUŁA

C

hińscy cukiernicy z pekińskiej ciastkarni wykańczają ważący 8,7 tony tort lodowy. Praca nad tym gigantem zajęła
im 20 dni. Przedstawiciele Księgi Rekordów Guinessa potwierdzili już, że jest to największe ciastko lodowe
na świecie. Chińczycy odebrali rekord w tej dziedzinie cukiernikom niemieckim.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu pogrzebu
o godz. 12.00 w kościele św. Jacka w Słupsku
Pogrzeb odbędzie się dnia 18 stycznia br.
na Starym Cmentarzu w Słupsku.
Wystawienie w kaplicy o godz. 12.50, skąd nastąpi
wyprowadzenie do miejsca spoczynku o godz. 13.20.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina

(PAP)
31306SLSB/A
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Zadzwoń!
Pomożem

» Marek Pantolski ze Słupska
- Czy nasi radni już całkiem zwariowali? Jak można

było wymyślić, że dwa bilety ulgowe nie dają jednego
całego. To bzdura roku, przecież cżęsto w kioskach
w ogóle nie ma całych biletów, a może jak skasuję
trzy bilety ulgowe, to dopiero wtedy będę mógł je
chać? Niesłychane!

Nie przepłacaj! Sprawdź,
gdzie zatankujesz tańsze
paliwo.

Państwa sygnały i opinie
przyjmuje dziś

Piotr Kawałek
tel. 059 848 8119

(wysł. krab)

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

słupsk.

I

e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl

Nowe niskopodłogowce poprawią komfort podróżnych

I

kierownik działu — Magdalena Gryko

SŁUPSK. Mieszkańcom nie udało się przekonać władz

Pasażerom
będzie łatwiej
Kolejne trzy autobusy niskopodłogowe lada dzień zaczną jeździć po słupskich ulicach.

Radni za płotem
Budowa płotu przy ulicy Drewnianej
nie zostanie wstrzymana - zdecydo
wali wczoraj radni z Komisji Rewizyj
na Rady Miejskiej. Zamiast tego rajcy
razem z urzędnikami chcą wytłuma
czyć słupszczanom, że płot jest po
trzebny, choć ludzie uważają inaczej.
Płot wzbudza ogromne emo
cje. Jest brzydki i zasłania widok
parku - uważa 80 mieszkańców
z ulicy Drewnianej, którzy żądają
wstrzymania budowy.
Urząd Miejski broni swoich de
cyzji. - Ludzie zawsze sceptycz

nie podchodzą do nowych rzeczy,
a za cztery, pięć lat przekonają
się, że płot ten spełnia wiele waż
nych funkcji - mówił na posiedze
niu komisji Andrzej Obecny, wice
prezydent Słupska. Komisja Re
wizyjna zdecydowała, że będzie
bronić płotu. Jej członkowie ra
zem z urzędnikami ratusza mają
się spotkać z mieszkańcami w tej
sprawie. Terminu spotkania nie
określono. Przypomnijmy, że
na płot z budżetu miejskiego po
szło 146 tysięcy złotych.

(kow)

Nowe pojazdy mają ułatwić życie niepełnosprawnym oraz matkom podróżującym
ZAPROSZENIE

z małymi dziećmi.
Za blisko pół miliona zło
tych Miejski Zakład Komuni
kacji kupił trzy niskopodłogo
we many. Autobusy zastąpią
wysłużone 23-letnie ikarusy.
Te autobusy były mocno wyeksploatowane i trzeba było
je wymienić - mówi Marcin
G r z y b i ń s k i,
rzecznik praso
wy słupskiego
przewoźnika.
Stopniowo
wymieniamy
cały
tabor
na nowszy, lep
, i
, ,
szy, wygodniej
szy.
Nowe auto
busy będą jeź
dziły
przede
wszystkim na li
niach 1, 7 i 11.
Pierwszy z nich
trafił już do la
kierni, gdzie jest malowany
na żółto-niebiesko.
Na słupskich ulicach jeździ
już 20 niskopodłogowców.
Na wymianę czekają pozosta
łe 54 pojazdy. - W optymi

Sprawdź, czy dogadasz się po angielsku

naszych kursów obsługują
autobusy niskopodłogowe.
Każdego dnia słupskimi
autobusami jeździ 50 tysięcy
osób. 10 procent z nich poru
sza się na wózkach inwalidz
kich.
Ze zmian cieszą się osoby
niepełnospraw
ne. Jednak na
dal wielu z nich
narzeka na kie
rowców. - Za
trzymują
się
zbyt
daleko
.
. .
od krawężnika
- mówi Stani

SŁUPSK. Jeśli szykujesz się do wyjazdu do pracy w An
glii lub w Irlandii, już w Słupsku możesz sprawdzić, czy pora
dzisz sobie na saksach ze swoją znajomością angielskiego.
Umożliwią to warsztaty językowe pod hasłem „Czy Anglia jest dla
mnie?”, które przygotowują wspólnie Szkoła Języków Obcych Afterno
on, Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku i Agencja Borkowski Public Re
lations.
W przygotowanych warsztatach udział wezmą anglojęzyczni obco
krajowcy, native-speakerzy Szkoły Języków Obcych Afternoon ze Słup
ska. Poprowadzą oni zajęcia w zasymulowanym biurze angielskiego
pośrednictwa pracy oraz biurze pracodawcy. W warsztatach będą mogli
uczestniczyć bezpłatnie.
Odbędą się w poniedziałek 23 stycznia w Powiatowym Urzędzie
Pracy przy ulicy Fabrycznej w godzinach 10-15. Szczegółowych infor
macji udzielamy pod numerem telefonu: 059 848 81 26.

tyle lat mają średnio

sław
Kołgan,
słupszczanin
od lat porusza
jący się na wóz
ku. — Ludziom
takim
jak
ja
------------------------ 1 ciężko jest po
konać
prawie
półmetrowy dystans między
chodnikiem, a podłogą auto
busu. Dobrze więc, że mamy
takie autobusy, ale kierowcy
powinni zacząć częściej my
śleć o pasażerach na wóz
kach.

autobusy słupskiej

k...STTSTWTZrrC' '“STTi.."7TT

komunikacji

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

miejskiej

stycznym wariancie ich wy
miana potrwa około 10 lat
- dodaje Grzybiński. - Jednak
już teraz prawie 60 procent

TOMASZ CZĘŚCIK
tomasz.czescik@glos-pomorza.pl

(059)848-81-27

i

Sędziego Sądu Rejonowego
Pana

JANUSZA WOLSKIEGO
Odszedł od nas prawy i szlachetny człowiek.

Wyrazy szczerego współczucia
Janina Tkaczuk codziennie podróżuje z ulicy Gdyńskiej do centrum
miasta razem ze swoimi wnukami. - Dobrze, że po naszych ulicach jeź
dzi coraz więcej autobusów niskopodłogowych, chociaż mogłyby być le
piej oznaczone na rozkładach jazdy.

Rodzinie
składają

Prezes, Sędziowie i Pracownicy Sądu Rejonowego w Słupsku
32106SLBH A

tylko we

wtorek

01.2006 r.
Proszek
do prania Bryza
różne rodzaie.
opak kg,
kg 3.39 PLN

Odplamiacz
do tkanin
Vanish
regular,
but. 21,
11 = 8,48 PLN

31206KOAG_B
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JUTRO W GAZECIE
Gpafewfcł Sp. z «.o. ]»59) 8*1 53 47
Daewoo
COX KAT
1899 wyp cen zamek.skórzana
top , alarm, automat, radio, ktrno
wgpcmafl «4. szyby i kjsteika .Ałufełjji.
As, sir tog, jeden wfełśocifel, bezwy
padkowy, po wymianę' ttrówi ftynw
eksptoat cwiabrwno 17.000 PI.N

Zadzwoń!
Pomożemy

- Ptasia grypa jest coraz bliżej Polski. Tymczasem,

mimo zakazu, niemal wszyscy sąsiedzi wypuszczają
kaczki i kury na podwórko. Na szczęście przyszły
mrozy i zwierzęta nie chcą wychodzić, ale jak się
ociepli, to znów się zacznie. Dziwię się, jak można
tak bagatelizować ostrzeżenia ? Wszyscy powinni sto
sować się do nakazów weterynarzy.

OnatoKki $p. 7 o.o. (058) 841 53 47
Rem««« Scetdc Iti KAT <*AZ 1998
wyposażerne, nstaiacp gazowa,
centralny zamek, alarm,
wspr maganie, radio, abs. air bag,
elektryczne sr/by,taterka
cena liMittr» 22500. PLN

Państwa sygnały i opinie
przyjmuje dziś

Piotr Kawałek
tel. 059 848 81 19

(wysl. krab)

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

powiat słupski.

POGOTOWIE REPORTERSKIE

» Teresa z Redzikowa

OłWflfcki Sfł. 7 0-0. (»Oi 841 53 47
Rana«* Thalia 1,4 KAT 2001
wyposażenie. 2X A»r Bag.
wspomaganie, centralny zamek,
e! szyby \ lusterka, serwisowana,
bezwypadkowa
cena N*łtlo 16.900. PLN

Fotooferty
samochodowe
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kierownik działu - Magdalena Gryko

Bezpieczeństwo ludzi ważniejsze niż ochrona przyrody

Drzewa pójdą pod topór
Ponad czterysta drzew, rosnących przy drodze ze Słupska do Bruskowa Wielkiego, zostanie wyciętych. Mimo protestów ekologów taką decyzję
podjęli drogowcy i władze samorządowe, które liczą, że dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo na drodze.

tel. (059) 848 81 22

JANINA RÓWNICKA
- Remont tej
drogi jest bar
dzo potrzebny.
Wycinka drzew
również się
przyda, ponie
waż na tym
odcinku jest
bardzo wiele
kolizji i wypad
ków. Jest
jeszcze wiele takich miejsc,
w których przydałaby się wycin
ka.

CZESŁAW HILARECK1

Największym zagrożeniem na tej drodze nie są drzewa, ale piesi i rowerzyści - przekonuje Piotr Rachwalski ze Stowarzyszenia Aktywne Pomorze.
- Budowa ścieżki rowerowej znacznie poprawiłaby bezpieczeństwo.

-Te drzewa
trzeba wyciąć.
Sam miałem
tam wypadek.
Przy prędkości
45 kilometrów
na godzinę nie
miałem szans
na ucieczkę
przed zderze
niem.
Szczególnie te drzewa rosnące
na zakrętach są bardzo niebez
pieczne.

MARCIN ROSAŁA

PRZECIW
MARIUSZ CHMIEL

WITOLD SIKORSKI

wójt gminy Słupsk

architekt, urbanista

- Zdaję sobie sprawę, że wycinka drzew nie jest najlep
szym rozwiązaniem. Pragnę jednak zwrócić uwagę, że
nie stać nas na rozwiązania, które jednocześnie zapewnią
dobrą drogę, a z drugiej strony oszczędzą przyrodę.
Gdybyśmy chcieli to zrobić, koszty inwestycji wzrosłyby
o kolejne dwa miliony złotych. To jednak dla nas dobry
sygnał, że rozmowy o przebiegu i formie prac powinni
śmy prowadzić w trakcie tworzenia dokumentacji, a nie po fakcie.

- Postawiono nas przed faktem dokonanym i nie ma
cienia szansy uratować nawet części drzew. Podjęto
złą decyzję, bo drzewa w tym regionie stanowią wielki
walor turystyczny i są naturalną bramą do „Krainy
w kratę”. Mniej barbarzyńskim podejściem byłoby wy
cięcie drzew po lewej stronie drogi i utworzenie tam
ścieżki rowerowej.

ROZMOWA „GŁOSU POMORZA”

- To nie drzewa
atakują kierow
ców, ale ich
brak w bliskiej
odległości dro
gi poprawi
bezpieczeństwo
na drogach.
Nowa droga to
konieczność,
bo ta jest
w opłakanym stanie. Drzewa
mogą rosnąć z dala od niej.

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

Pacjenci potrzebują czasu

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

08420/A

tach pacjentów z gminy Główczy
ce, do których nie chcą przyjeż
dżać lekarze, w redakcji rozdzwo
niły się telefony. Mieszkańcy tyl
ko
potwierdzali
zarzuty
skarżących się w naszym tekście
chorych. Dlaczego lekarze do nich
nie jeżdżą?

ANDRZEJ PRONIEWSKI
szef Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Główczycach

- Po ukazaniu się artykułu „Le
karz o nas zapomniał”, o kłopo

- Jeździmy na wizyty domo
we i to kilka razy dziennie. Co
dziennie przyjmujemy 60-70 pa
cjentów, dlatego też nie jeste
śmy w stanie jechać na każde
wezwanie. Jeśli pacjent może
chodzić lub rodzina może go do
wieźć, to sugerujemy takie roz
wiązanie. Jeśli nie ma transpor
tu, jedziemy my. Sami też dowo
zimy pacjentów do ośrodka.
Do pań, o których pisaliście po
jechałem i okazało się, że wcale
nie potrzebują mojej pomocy.
Nic ich nie bolało i na mogły cho
dzić, a pod ich domem stał sa
mochód, którym mogły do mnie
przyjechać. Poza tym podpisali
śmy porozumienie z podstacją
Pogotowia Ratunkowego w Po-

na przykład raz w tygodniu przy
jeżdża do nas specjalista z apara
tem USG i pacjenci są badani
na miejscu. Ponadto
zdarza się tak, że
dzieci, które często
głosPomoiza mieszkają blisko swo
Poniedziałek
ich starych rodziców,
w ogóle się nimi nie
10.01.2006 r.
zajmują. Przypomina
ją sobie o rodzicach
dopiero, gdy coś się
z nimi niedobrego
dzieje. To oni naj
częściej
dzwonią
do nas, żebyśmy
przyjechali do rodzi
ców, podczas, gdy
często sami mogą ich
przywieźć. Niektórzy
nie są z tego zadowo
Więcej w
leni i idą skarżyć się
internetowym
mediom. Mam jednak
wydaniu naszej
nadzieję, że z czasem
gazety na stronie
mieszkańcy nas zaak
ceptują.

tęgowie i po godzinie osiemna
stej, pacjenci mogą dzwonić
tam, nawet w sytuacjach, gdy
nie jest zagrożone ich
życie.

- Skoro jest tak do
brze,
to
dlaczego
mieszkańcy narzekają
na usługi ośrodka zdro
wia?
- Zarządzam ośrod
kiem dopiero od kilku
miesięcy, wcześniej
przez prawie pół
wieku nie jeżdżą
pracował tu inny le-1
karz. Mieszkańcy V
ufali mu i byli do nie- \
go bardzo przywiąza
ni.
Nagle
wszystko
w ośrodku się zmieniło,
przyszli nowi lekarze
i mieszkańcy mogą być
niezadowoleni ze zmian.
Jednak myślę, że wkrót
ce się przyzwyczają, po
nieważ wprowadziliśmy
wiele
udogodnień,

S Ł A W O M IR Ż A B I C k l

MARCIN KLINKOSZ
marcin.klinkosz@glos-pomorza.pl

WYTNIJCIE
TE DRZEWA

F o t.

Wycinka drzew stała się ko
ścią niezgody pomiędzy słup
skim samorządem powiatowym
a ekologami. - W ramach inwe
stycji drogowych, które pochło
ną w sumie ponad cztery milio
ny złotych musimy wyciąć 428
drzew na trasie ze Słupska
do Bruskowa Wielkiego - mówi
Zdzisław Kołodziejski, słupski
starosta. - Kierujemy się
przede wszystkim względami
bezpieczeństwa
kierowców.
Drzewa znajdują się zbyt blisko
jezdni. Według przepisów ta
odległość powinna wynosić co
najmniej 2,5 metra.
Argumenty starosty zbijają
członkowie
Stowarzyszenia
Aktywne Pomorze. - To nie
drzewa atakują kierowców
- mówi Piotr Ftachwalski, czło
nek stowarzyszenia. - Wypad
ki na tej trasie są spowodowa
ne przez pijanych kierowców
i nadmierną prędkość. Uwa
żam, że najlepszym rozwiąza
niem
będzie
utworzenie
wzdłuż tej drogi ciągu pieszo-rowerowego. Wówczas znik
nie największe zagrożenie,
czyli piesi na jezdni.
Do dyskusji włączyli się
również drogowcy. - Nie jeste
śmy barbarzyńcami - zapew
niał Stanisław Kozieł z Zarzą
du Dróg Powiatowych. - Odle
głości pomiędzy drzewami
na tej trasie są jednak zbyt ma
łe. Nie jest tak, że drogowcy
tylko wycinają drzewa. W ubie
głym roku zrobiliśmy również
ponad 16 tysięcy nasadzeń.
Mimo burzliwej dyskusji
ekologom nie udało się poro
zumieć z samorządowcami.
Obiecali sobie jedynie, że
przy kolejnych tego typu dzia
łaniach
będą
dyskutować
przed podjęciem decyzji.

www.glos-pomorza.pl

GABINET Stomatologiczny Robert Suchorowski, Piekiełko 25, 842-98-24,
leczenie, chirurgia, implantoprotetyka.

06664//»

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

00293/A

KLUB zdrowia. Zgrabna sylwetka. Dobra
kondycja. Zdrowy kręgosłup. Słupsk,
Hubalczyków 14,16.00-21.00
tel. 059/8-404-147,0886-225-663

KSIĘGOWOŚĆ. Pełna obsługa. Wszystkie
podatki. Kadry. Płace. ZUS. Wnioski kre
dytowe. Doradztwo. Licencja. Niskie ce
ny. 0-663-361-265.
10779/A

00281/A

LABORATORIUM Sigma (była
Przychodnia Kolejowa) Wileńska 30,
0-59/84038-00, Pn - Pt 7.00 - 18.00
08730/A

LECZENIE chorób przyzębia

Katarzyna Roman Specjalista II stopnia
Parodontolog. Sienkiewicza 5a/2a.

MATURA j. polski. Zajęcia indywidualne
i grupy, tel. 0-509-262-290.
00348/A

PLAYSTATION 2, montaż chipów. Servis-

GSM, naprawa, usuwanie simlock.
059/843-94-19,0-605-245-744
www.avgsm.prv.pl
00277/»

059/842-51-00.
08734/A

Ogłoszenia w informatorze

są płatne. Informacje: tel. 0-59 848 81 03

ŚLADEM PUBLIKACJI

Rozmawiał:

We wczorajszym wydaniu „Głosu Pomorza” omyłkowo podałem,
że słupski radny Izydor Orlik jest przedstawicielem Sojuszy Lewicy
Demokratycznej. W rzeczywistości jest on radnym Słupskiego Poro
zumienia Samorządowego. Za błąd przepraszam.

PIOTR KAWAŁEK

PIOTR KAWAŁEK

BYTÓW MIASTKO

Wtorek, 17 stycznia 2006 r.

www.gIos-pomorza.pl

::

redakcja@gios-pomorza.pi

POGOTOWIE REPORTERSKIE

ZDANIEM CZYTELNIKA

JUTRO W GAZECIE

głos Pomorza J

Zadzwoń!
Pomożemy

» Mieszkaniec Miastka

auto

- Zbliżają się ferie, na dworze mróz, a moje dzieci

mają łyżwy. Co roku mamy nadzieję na lodowisko
na placu rekreacyjnym, czyli na tak zwanym kaczym
dołku, ale nigdy nic z tego nie wychodzi. Teraz też nie
widzę żadnych przygotowań. Może wreszcie nasi spe
ce od rekreacji się obudzą ?

Nie przepłacaj! Sprawdź,
gdzie zatankujesz tańsze
paliwo.

Państwa sygnały i opinie
przyjmuje dziś

Konrad Remelski
tel. 059 857 35 72

(wysł. kor)

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

miastko.

I

e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl

kierownik działu - Anna Czerny-Marecka

Bytowska szansa na sukces

Konflikt wokół ulicy Podlaskiej

Zasypcie wreszcie
tę dziurę!
Czternastu miasteckich przedsiębiorców uważa, że ślimaczące się roboty na ulicy Podlaskiej
utrudniają im działalność. W ratuszu oprócz ich skargi leży też protest mieszkańców. Ci z kolei

F

nie chcą, aby obok ich domków jeździły firmowe tiry.
Piorun. - Auta moje i sąsiednich
przedsiębiorców, załadowane pa
letami, wyjeżdżają w trasę jedne
go dnia, a wracają dopiero za kil
ka dni. Na pewno nie ma duże
go ruchu przez cały tydzień. :
Nie chcemy konfliktów
z sąsiadami,
tylko
niech zrozumieją, że
jakoś do nas trzeba
dojechać.

Trzeba zrobić
spotkanie
Gliwa odrzu
ca
podejrzenie
przedsiębiorców, że
to on sprawił, iż firma
kładąca kanalizację
przerwała
prace.
- Nie jestem aż tak
wszechwładny - mó
wi. - Sam jestem
oburzony,
że
to
wszystko się tak prze-

F o t.

KO NRAD REM ELSKI

w

T
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Przez niezasypaną dziurę w ziemi auta nie mogą jeździć ulicą Podlaską - pokazuje Szczepan Piorun.
Wyrwa w nawierzchni ulicy
Podlaskiej straszy już ponad dwa
miesiące. Zrobili ją pracownicy fir
my, która kanalizuje ten rejon
Miastka. Gdy przyszły mrozy, ro
botnicy zniknęli, a ciężarówki
do miejscowych firm muszą jeź
dzić ulicą Kolejową.

To celowa działalność
Właściciele wytwórni opako
wań drewnianych przy Podlaskiej
napisali do burmistrza skargę
na opieszałość firmy układającej
kanalizację na Zatorzu. Twierdzą,
że ktoś celowo utrudnia prawidło
we funkcjonowanie ich firm.
- Głównym inicjatorem tego
stanu rzeczy jest jeden z miesz
kańców ulicy Podlaskiej, który
podburza w celu poparcia jego po
glądów swoich sąsiadów. Wyrwa
w jezdni ma zmusić kierowców
do przejazdu ulicą Kolejową i tym
samym udowodnić, że kierowcy
mogą ominąć ulicę Podlaską - pi
szą przedsiębiorcy do burmistrza.

Niebezpiecznie
na Kolejowej

da trwają załadunki, moje pojaz
dy nie przejadą.

Zdaniem właścicieli firm ob
jazd jest niebezpieczny. - Wyjazd
z ulicy Kolejowej na ulicę Kaszub
ską jest nie lada wyczynem
- twierdzi Czesław Wolski, właści
ciel firmy Woltrax Bis. — Ostry za
kręt sprawia, że tiry blokują ruch
drogowy i zahaczają lub uderzają
naczepą w drzewo rosnące
po drugiej stronie jezdni. Jeżdżąc
tamtędy niszczymy chodniki i kra
wężniki, a także opony w naszych
autach. Przecież taka jazda za
graża bezpieczeństwu przechod
niów i kierowców!
- Gdyby nie uprzejmość pa
na Wolskiego, ja w ogóle nie
miałbym jak wyjechać tirem ze
swej firmy - dodaje przedsiębior
ca Szczepan Piorun. - Zostałem
całkowicie pozbawiony dojazdu
do swego zakładu. Muszę więc
przejeżdżać przez teren firmy
Woltrak Bis. Nie zawsze jest to
możliwe, na przykład gdy u sąsia

Nie chcą tirów na
swojej ulicy
Argumenty przedsiębiorców nie
przekonują mieszkańców ulicy Pod
laskiej i okolic. Oni nie chcą tirów.
- Od kiedy na obrzeżach osie
dla domków jednorodzinnych po
wstała dzielnica przemysłowa,
nie da się tu normalnie żyć
- przekonuje Andrzej Gliwa,
mieszkaniec ul. Gawędy (prze
dłużenie ul. Podlaskiej), inicjator
protestu
przeciwko
tirom.
- W planach była budowa obwod
nicy. W ubiegłym roku nawet
przywieziono tu betonowe pod
kłady, ale na tym się skończyło.
Mamy już dosyć przejazdów cię
żarówek pod naszymi oknami.
Pękają mury budynków, niszczeją
chodniki. W ciągu doby przejeż
dża tędy po kilkadziesiąt tirów.
— Nieprawda — nie zgadza się
z wyliczeniami Gliwy Szczepan

Wykonawca tłuma
czy przestój na Podla
skiej
mrozami.
- Jednak kilka ulic
dalej kontynuuje ro
boty - piszą w swo
jej skardze przed
siębiorcy. - Dziwi nas, że gmi
na Miastko i jej włodarze nie
robią nic w celu zatrzymania tu
przedsiębiorców, dlatego wnio
skujemy o zorganizowanie w jak
najszybszym terminie spotkania
z nami, przedstawicielami władz
i mieszkańcami ulicy Podlaskiej,
którzy podpisali się pod wnio
skiem o wyłączenie tej ulicy z ru
chu dla samochodów osobo
wych.
Wiceburmistrz Tomasz Zielon
ka obiecuje, że do spotkania doj
dzie
na
początku
lutego.
- Sprawdzimy, dlaczego firma
kładąca kanalizację nie zakoń
czyła inwestycji na ulicy Podla
skiej - zapowiada. - W wykopie
widać szalunek, więc najprawdo
podobniej budowlańcy napotkali
na jakiś problem techniczny.
Po jego usunięciu nakażemy im
zasypanie wykopu i dopuszcze
nie jezdni do ruchu.

KONRAD REMELSKI
kor@glos-pomorza. pl

tel. (O 59) 857 35 72

W SKRÓCIE Z POWIATU BYTOWSKIEGO
Sprawdzą śmieci
TUCHOMIE. Urzędnicy chcą
się rozprawić z tymi mieszkań
cami, którzy nie podpisali umo
wy na wywóz nieczystości
i prawdopodobnie wywożą je
do lasów. Ci, którzy nie przed
stawią odpowiednich dokumen
tów, będą musieli się tłumaczyć,
co robią ze śmieciami. Radni
zdecydowali też, że przy ich po
sesji zostaną ustawione pojem
niki, a gmina później zażąda pie
niędzy za wywóz.

Kompleks
dla mieszkańców

przekazanych gminie w ramach
Programu Odnowy Wsi.

TUCHOMIE. Ruszyły prace
przy budowie kompleksu sporto
wo-rekreacyjnego przy Zespole
Szkół. Mają zakończyć się w po
łowie roku. Niedaleko szkoły,
na ponad 2,5 hektarowym tere
nie, ma powstać boisko do piłki
nożnej, przystań dla kajakarzy,
park, drewniana warownia, al
tanki i plac zabaw oraz widownia
ze sceną. Inwestycja jest możli
wa dzięki 335 tysiącom złotych

Nowy parking w centrum
BYTÓW. Miasto planuje wy
budować parking na 20 miejsc
przy ulicy Szerokiej. Nie jest
jeszcze znany koszt całej budo
wy, wiadomo, że na stworzenie
jednego miejsca potrzeba około
dwóch tysięcy złotych.
- Są to na razie plany - mówi
Danuta
Karcz-Karczewska,
rzecznik ratusza. - Mamy jednak

estiwal pod hasłem „Karnawał z piosenką” zorganizowano w Miejskim
Domu Kultury w Bytowie. Miłośników śpiewania nie zabrakło. Na scenie
swój talent zaprezentowało 35 solistów. Organizatorzy zapewniają, że impre
za na stałe zagości w mieście. W pierwszej kategorii wiekowej wygrały: Pau
lina Brzezińska, Agnieszka Jeśmontowicz i Justyna Solecka, w drugiej Mag
dalena Luńska i Ewelina Brzezińska, w najstarszej: Ania Gostkowska, Daria

nadzieję, że uda się je zrealizo
wać w drugiej połowie tego roku,
bo w Bytowie ciężko zaparko
wać w centrum.

Multimedialny salonik
TUCHOMIE. Nowa kawiaren
ka internetowa zacznie działać
jeszcze w styczniu w byłym skle
pie przy bibliotece. Mieszkańcy
wsi do dyspozycji będą mieli 10
komputerów.

(zida)

Wierzowiecka oraz Małgorzata Jeśmontowicz.

(zida)

ZDARZENIA I WYPADKI
Ukradł malucha
MIASTKO. Z niestrzeżonego parkingu złodziej ukradł samochód
Fiat 126 p. Właściciel wycenił stratę na 300 złotych.

Włamał się przez okno wystawowe
MIASTKO. Ze sklepu przemysłowego złodziej wyniósł materiały
budowlane i farby. Straty w towarze i w wyniku zniszczeń właściciel
oszacował na 3500 złotych.

(kor)

Nie zostawiaj roweru na klatce
BYTÓW. Z klatki schodowej bloku złodziej zabrał rower ciórski
warty 1,2 tysiąca złotych.

(zida)

BYTÓW, Internauci pozostają bezkarni

Podejrzany o wirtualne
przestępstwa
upuuimuwdme gruzu na KomurniKa
i wydawanie niezarejestrowanej ga
zety w Internecie zarzuca prokurator
Leszkowi Szymczakowi, właściciela
mi
portalu
internetowego
www.gby.pl.
- Wszystko zaczęło się kilka
miesięcy temu, gdy komornik
Wojciech D. złożył na mnie do
niesienie do organów ścigania
- twierdzi Szymczak. - Uznał,
że opinie zamieszczone ną fo
rum zagrażają jego bezpieczeń
stwu. Ludzie, oceniając zacho
wanie komornika napisali, że
należy mu wsadzić do d... kar
bid i wywieźć do lasu.
Jak już informowaliśmy, do
chodzenie przeciwko autorom
wpisów w internetowym forum
zostało umorzone z powodu
niewykrycia
sprawców.
Wczoraj
prokuratura
przedstawiła dwa zarzu
ty Szymczakowi.
- Pierwszy dotyczy
opublikowania mate
riału prasowego za
wierającego
zna
miona
przestęp
stwa
—
mówi
komisarz
Rafał 1

icu.uiy oz.yinuz.aK wyuajc

nik w postaci internetowej bez
rejestracji w sądzie okręgowym.
Grozi mu kara grzywny lub ogra
niczenia wolności.
Z zarzutami Szymczak się nie
zgadza. - Nie wydaję dziennika
ani czasopisma - mówi. - Je
stem właścicielem strony inter
netowej, której nazwę wykupi
łem, jak wiele milionów ludzi
w Polsce. To jest nagonka. Chcą
mi zamknąć usta. Bytowscy poli
cjanci wspierają obec
nego burmistrza, tak
jak i prokurator, bo
przecież wybory
już niedługo. Je
stem dla władz
niewygodny.

(zida)

Burnicki, oficer pra
sowy
bytowskiej ,
policji.
Drugi
również
dotyczy
prawa pras o w e g o .
Według
proku-

Leszek Szymczak uważa, że nie popełnił żadnego z zarzucanych mu czynów.

LĘBORK I CZŁUCHÓW
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Marlena z Człuchowa
- Po oddaniu do użytku ronda pasy dla pieszych na

malowano na ulicy Długosza w nowych miejscach,
a ludzie i tak przechodzą tam, gdzie im wygodniej.
Tak samo jest na ulicy Szczecińskiej przed szpitalem.
Może należy wyznaczyć przejścia dla pieszych tam,
gdzie oni naprawdę przechodzą przez jezdnię, a nie
gdzie drogowcom wygodnie.
(Wysi. gros)

Krzyżówka dla
kierowców. Wygraj
atrakcyjne nagrody

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

powiat lęborski.
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Zadzwoń!
Pomożemy
Państwa sygnały i opinie
przyjmuje dziś

Andrzej Radajewski
tel. 0598634100

e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl

f kierownik działu - Anna Czerny-Marecka

Mieszkańcy walczą o przywrócenie komunikacji autobusowej

ZDARZENIA I WYPADKI
Obława* na narkomanów

Ich nadzieja w Wejherowie

CZŁUCHÓW. Podczas akcji
Antidotum, skierowanej przeciw
ko narkomanom i dilerom narko
tyków, policja zatrzymała czte
rech mieszkańców Człuchowa.
Wojciecha K. patrol skontrolo
wał, bo mężczyzna dziwnie za
chowywał się idąc ulicą. Poli
cjanci znaleźli przy nim amfeta
minę oraz przyrząd do palenia
narkotyku. W jego mieszkaniu
znajdowała się jeszcze jed
na szklana fajka. Przyznał się
do niej brat Wojciecha K. Policja
zatrzymała także Kazimierza P.
W należących do niego budyn
kach gospodarczych przy ulicy
Szczecińskiej znaleziono amfe
taminę, marihuanę oraz przyrzą
dy do palenia. Za posiadanie
narkotyków odpowie również
Maciej J. Maksymalna kara
za posiadanie środków odurza
jących wynosi do trzech lat wię

Jest szansa, że mieszkańcy kilku wsi w gminie
Cewice odzyskają popołudniowe połączenie
autobusowe z Lęborkiem. Kursami zainteresował się
przewoźnik z Wejherowa.
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Słupsku zawiesiło
kursowanie autobusu do Unieszyna,
Unieszynka i Krępkowic, wyjeżdżają
cego z Lęborka o godzinie 18.20.
Słupsk tłumaczy, że linia stała się
nierentowna. Do każdego kursu do
płacał 16 złotych.
- Jedna z mieszkanek Unieszyńca kończy praktyki o godzinie 18 i nie
ma czym wracać do domu - mówi
Wiesława Grybisz, sołtys Unieszyna.
- Dojeżdża pociągiem do Pogorzelic
i stamtąd odbiera ją ktoś z rodziny.
Jak nie zdąży na pociąg, to jej ojciec
jedzie po nią aż do Lęborka. Nie mo
że tak być, że zostaliśmy bez ostat
niego popołudniowego połączenia.
Inni mieszkańcy wsi, które zostały
bez popołudniowego autobusu, do
jeżdżają do Maszewa i stamtąd idą
na piechotę do domów kilka kilome
trów w ciemnościach i zimnie.
- Zwróciliśmy się do innych
przewoźników - mówi Grybisz.

- Zainteresowała się wejherowska
Pomorska Komunikacja Samocho
dowa.
Pomoc nadeszła też z innej stro
ny: po godzinie18 na trasie z Lębor
ka do Pogorzelic kursuje już bus
prywatnego przewoźnika. Przejął
pasażerów autobusu, który o 18.20
wyjeżdżał z Lęborka do Unieszy
na i Krępkowic, ale dowozi ich tylko
do Pogorzelic. Dalej idą piechotą.
- Czekamy na oficjalne pismo
od mieszkańców - mówi Jacek
Lachs, dyrektor przewozów PKS
Wejherowo. - Rozpatrzymy kurs
pod względem ekonomicznym i nie
wykluczam, że tamtą trasą pojedzie
nasz autobus. W powiecie lębor
skim prowadzimy już kilka kursów,
między innymi do Łeby. Mamy na
dzieję, że dojdziemy z gminą
i mieszkańcami do porozumienia.

zienia.

(gros)

Z promilami za kółkiem
POWIAT LĘBORSKI. Trzech
pijanych kierowców zatrzymali
policjanci w miniony weekend.
Rekordzista - Adam K. złapany
w Cewicach - miał aż 2,4 promi
la w wydychanym powietrzu. Po
zostali dwaj kierowcy - Lech W.
z Lęborka i Jarosław K. z Łeby
- mieli po 1,7 promila.

PAWEŁ PIWKA
pawel.piwka@glos-pomorza.pl
tel. 0 59 86 34 101

Mieszkańcy podlęborskich wsi liczą na to, że będą dojeżdżać po pracy
i szkole do domów autobusami z Wejherowa.

(piw)

NA SPORTOWO
Halowa Liga bez policji
POWIAT LĘBORSKI. Z roz
grywek ligi halowej wycofała się
drużyna Komendy Powiatowej
Policji. Wyniki wszystkich me
czów z udziałem tej drużyny zo
staną anulowane.
Policjanci wycofali się z roz
grywek z powodu braków kadro
wych - nie mają zawodników.
W tabeli pierwszej ligi nie zaszły
większe zmiany. Liderem nadal
jest Grot Jagiellonia przed Marco
Złomowcem. Drugie zwycięstwo
w rozgrywkach odniósł Stary Bro
war Różana, który pokonał 4:3
Leśnika Cewice. W tabeli strzel
ców Łukasza Okroją z Celtiku do
gonił Arkadiusz Hebel z Marco

Złomowca. Obaj strzelili po 30
bramek. Drugi jest Marek Mosór
z Budżetówki, a trzeci Adam Cza
ja z Eko-Domu Łebunia.
W drugiej lidze z kompletem
zwycięstw prowadzi zespół Efekt
Śruby. Najlepszym strzelcem jest
Daniel Brzuska z Aniołów GarTabela 1 Ligi
1 .Grot Jagiellonia
2.Marco Ztomowiec
3.Celtic
4.Farm Frites Poland S.A.
5,Eko-Dom Łebunia
6.Barca
7. Budżetówka
8.Leśnik Cewice
9.Lemat Zatorze
10.Stary Browar Różana

11
12
11
11
11
11
11
12
11
11

29
27
22
21
19
18
13
10
8
6

71:33
77:47
53:37
58:52
67:48
34:32
51:60
56:76
42:57
29:79

czegorze, który
20 razy pokonał
bramkarzy rywali.
Mecze ligi halowej odbywają
się w każdy poniedziałek, środę
i piątek w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej nr 5. Począ
tek spotkań o godzinie 18. (piw)
Tabela II Ligi
1.Efekt Śruby
2.Anioty Garczagorze
3.Bad Boys
4.Baza Siemirowice
5.l\lokaut
6.LKS Łebunia
7.Stan-Dom
8.Abakus Europe
9.Buniks Mosty

21 60:8
18 55:27
15 47:22
15 52:35
7 36:38
7 34:30
6 25:52
6 20:57
0 22:72

NOWA PANORAMA FIRM
WŁAŚNIE TRAFIŁA DO FIRM
I OSÓB PRYWATNYCH
Pod koniec grudnia 2005 r. Eniro Polska
wydawca książek telefonicznych
Panorama Firm, rozpoczął bezpłatną
dystrybucję kolejnego wydania
Panoramy Firm.
Panorama Firm wydawana jest w Polsce od
1992 r. Rocznie Eniro Polska wydaje ok.
4 miliona książek telefonicznych w 36
edycjach, które obejmują swoim zasięgiem
całą Polskę.
Książki telefoniczne ułatwiają użytko
wnikom dostęp do ważnych informacji,
ofert firm i instytucji oraz ich danych
teleadresowych. Panorama Firm zawiera
najwięcej ogłoszeń z ofertami oraz baza
danych Panoramy Firm oferuje ponad
1.100.00 sprawdzonych rekordów.
„Znajdziesz łatwo” - to nie tylko slogan
reklamowy Panoramy Firm, to przede
wszystkim praktyczne działania. Panorama
Firm została ulepszona by użytkownicy
szybciej i łatwiej znajdywali potrzebne
im dane.

nicznych w Polsce

stawiamy na

in

nowacje. Tego oczekują od nas użytko
wnicy oraz klienci, którzy w 2005 roku
przyznali Panoramie Firm „Złoty Laur
Klienta” w konkursie na najpopularniejsze
produkty i usługi w kategorii książki
telefoniczne - mówi Katarzyna Kurdyś
kie- równik produktu w Eniro Polska.
Na przełomie grudnia i stycznia bezpłatna
Panorama Firm zostanie dostarczona
użytkownikom i firmom regionu północ
nego również z kilkunastoma miastami
m.in. Gdańsk, Sopot, Gdynia.
Aktualna baza ogólnopolskiej Panoramy
Firm jest także dostępna w wyszukiwarce
www.pf.pl oraz na nowej płycie CD.

panorama
FiRm
Twoje Miasto 2006

Ulepszenia obejmują:

olonezem na prawie 150 par zainaugurowali sezon studniówek w Lęborku maturzyści z Liceum Ogólnokształcące
go nr 2. - Skończymy o pianiu kura, później już tylko matura - otworzył bal dyrektor Marek Biały. Poloneza przy
gotowali z uczniami nauczyciele wuefu Patrycja Pajzler i Ryszard Świeczkowski. Do tańca przygrywał zespół muzycz

P

ny Impuls z Łupawy.

(anra)

• nowy układ katalogu, wyraźny podział na
sekcje: ważne telefony
czerwony,
instytucje publiczne - niebieski, oferty
firm - żółty, wizytówki firm od A-Z
różowe strony
• łatwą nawigację proste hasła branżowe
słowa klucze kierujące do właściwych
tematów
• skorowidz alfabetyczny szybko poz
walający odszukać właściwą informację
na żółtych i różowych stronach
• przejrzyste ogłoszenia przyjazne dla
„oka”, w których szybko znajduje się
potrzebne produkty i usługi
„Jako lider na rynku książek telefo
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www.gios-pomorza.pl
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redakcja@gios-pomorza.pi

Na Państwa listy czekamy w redakcjach:

JUTRO W GAZECIE

■ w Koszalinie (ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin)
■ w Słupsku (ul. Henryka Pobożnego 19, 76-200 Słupsk)
oraz w oddziałach redakcji.
Można skorzystać również z poczty elektronicznej:
redakcja@glos-pomorza.pl

NAPISZ!
POMOŻEMY

Mecenas

radzi

Prawnicy radzą
naszym Czytelnikom

lilllli!

Ukarana
za dociekliwość

Przyznajcie
mi mieszkanie!

Po artykule Michała Kowalskiego pt.
„Ukarana za dociekliwość” otrzymali
śmy pismo od dyrektora Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskie
go w Słupsku.

Jestem chory. Nie mam dochodów. Muszę wynajmować stancję, a mieszkania dla mnie nie ma
- skarży się Janusz Hetmańczuk ze Słupska. Zdaniem urzędników inni są w jeszcze gorszym
położeniu.
Do 1998 roku pan Janusz
mieszkał z matką. Potem jednak
poznał swoją obecną partnerkę
i wyprowadził się z domu. Przez
kilka lat tułał się po stancjach
W końcu wyprowadził się do iei
rodziny w Olsztynie. Tam podjął
pracę, ale po śmierci matki kon
kubiny doszło do konfliktu ro
dzinnego i pan Janusz w 2004
roku wrócił do Słupska. Od tego
czasu wraz z partnerką i dziec
kiem mieszkają po stancjach.
Najpierw wynajęli tanią, ale mu
sieli się z niej wyprowadzić, bo
była wilgotna, a dziecko ma ast
mę i zbyt często chorowało.
W tym czasie pan Janusz został
także uznany za inwalidę.
— Mam zasiłek stały, który nie
wystarcza na opłacenie nowej
stancji, bo właściciel żąda mie
sięcznie 470 zł czynszu. Gdyby
nie to, że konkubina dorabia
na saksach, to chyba nie mieli
byśmy za co żyć - opowiada
pan Janusz.
Dlatego zaczął zabiegać

skim ratuszu, odpisała mu, że to
jednak nie przekreśla jego szans
na ubieganie się o mieszkanie
komunalne w przyszłości.

Leszek Mazurkiewicz prze
prowadził się z żoną do nowego
mieszkania w sierpniu 2003 ro
ku. Wtedy też rozpoczął starania
o przeniesienie numeru, którym
do tej pory się posługiwali.
- Zależało mi na tym, aby był
to ten sam numer, ponieważ zna
go wiele osób - wyjaśnia.

Jak grochem o ścianę
Wcześniej pan Leszek także
mieszkał w Drawsku, więc wyda
wało mu się, że przeniesienie
numeru w obrębie jednego nie

taki otrzymać, należy spełnić wymo
gi dotyczące poziomu dochodów
i metrażu lokalu oraz regularnie
opłacać „bieżące należności za zaj
mowany lokal mieszkalny”.
Zgodnie z art. 7 ust. 11 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 roku o do
datkach mieszkaniowych w przy
padku zaległości w opłatach, wy
płatę dodatku wstrzymuje się
w drodze decyzji administracyjnej.
Jak widać z zacytowanego frag
mentu, ustawa nie pozostawia
urzędnikowi możliwości interpreta
cyjnych. W konkretnym przypadku,

który opisuje pan Michał Kowalski,
zaległości przekraczają łącznie
kwotę siedmiu tysięcy złotych. Nie
prawdą jest, czego niestety Pan
Redaktor nie sprawdził, że podatni
cy, godząc się na częściową pomoc
w utrzymaniu lokalu mieszkalnego
dla najbiedniejszych, mają prawo
domagać się od urzędników miej
skich, aby tę pomoc kierowali wła
ściwie. Działanie referatu dodatków
mieszkaniowych
spowodowały
zmniejszenie wypłat z kwoty
5.240.000 zł za rok 2004 do kwoty
4.425.000 zł w roku 2005.
Działania, które doprowadziły
do takiej sytuacji, wymagają stałej
kontroli i konsekwencji. Niedopusz
czalne jest wypłacanie dodatku
mieszkaniowego z kieszeni podatni
ka w przypadku, gdyż lokator sam
nie ponosi kosztów utrzymania
swojego lokalu.

Andrzej Cyranowicz
Dyrektor Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Mieszkaniowej
Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Słupsku.

le, ile zużyła. Domyślam się, że łatwiej
odebrać dodatek słupszczance niż
sprawdzić,
czemu
kotłownia
przy Sportowej według rachunków zu
żywa przez sezon tyle oleju, że w pry
watnym domu starczyłoby tego pew
nie na trzy sezony. I dlaczego zdarza
ło się, że nikt tych dostaw oleju nie
kontrolował? Czy na tym polega lo
giczne działanie urzędu?

MICHAŁ KOWALSKI

CZYTELNICY POMAGAJĄ CZYTELNIKOM
Jeśli macie w domu
niepotrzebne,
ale

Moje starania o mieszkanie komunalne ciągle nie przynoszą rezultatu - ubolewa Janusz Hetmańczuk.
- Dla mnie to jest szokująca
odpowiedź. Przecież teraz nie
mam nigdzie meldunku. Z tego
powodu nie mogę się starać
o pożyczkę z PFRON na rozpo
częcie działalności gospodar
czej, a nawet nie mogę się zapi
sać do biblioteki - denerwuje się
pan Janusz.

Wojciech Gajewski, szef SKM
twierdzi, że nikomu nie obiecywał
przyznania mieszkania.
- To nie jest decyzja jednooso
bowa - wyjaśnia Gajewski.
- Pan Janusz musiał mnie źle
zrozumieć. Poza tym musimy do
konywać trudnych wyborów, bo
odwołań było blisko 240, a na li

ście dodatkowo mogliśmy umie
ścić tylko 50 rodzin. To prowadziło
do dramatycznych wyborów. Ro
zumiem pana Janusza, ale człon
kowie komisji uznali, że inni byli
w gorszym położeniu.

wielkiego miasta nie stanowi dla
Telekomunikacji żadnego pro
blemu. Bardzo się mylił. Firma
wcale nie kwapiła się z załatwie
niem sprawy, nie reagowała
na kolejne prośby, ponaglenia
i skargi. Mazurkiewicz od ponad
dwóch lat dzwoni, pisze, prosi
pracowników Telekomunikacji
osobiście.NWszystko na nic.
- Do domu, w którym obec
nie mieszkam, jest doprowa
dzona linia telefoniczna, znaj
duje się na niej również skrzyn
ka, zatem włączenie sygnału
nie powinno być jakimkolwiek
problemem - mówi. - Ale jak
widać, jest...
Przepisy mówią, że klient nie
powinien czekać na przeniesie
nie numeru telefonu dłużej niż
18 miesięcy. Ten termin dawno
już upłynął. - Rozwiązano to
bardzo sprytnie, podsuwając mi

pismo, w którym godzę się
na dalsze oczekiwanie z suge
stią, że jeśli nie podpiszę, to nie
mam co liczyć na załatwienie
sprawy - oburza się Mazurkie
wicz.

Usługa będzie, numer
przepadł
Niedawno okazało się, że je
go poprzedni numer telefonu...
został przyznany innemu kliento
wi. - Dzwoniłem na Błękitną Li
nię, gdzie powiedziano mi, że
bym oddał sprawę do sądu, bo
wygram bez problemu - mówi
Mazurkiewicz. - Jaka normalna
firma mówi klientom, aby ją skar
żyć do sądu?
Po naszej interwencji Teleko
munikacja przyznała się do błę
du, przeprosiła i obiecała jak naj
szybciej załatwić sprawę i wypła

my przysyłać pod ad
resem: „Głos Pomo
sprawne sprzęty i urzą
rza”, ul. Henryka Po
dzenia, odzież lub obu- nriitTi ( 11 * \f
bożnego 19, 76-200
wie - wypełnijcie kupon }
' , * ' ^}
Słupsk, lub przynosić
i przyślijcie go do nas.
czytelników
do oddziałów redakcji
Z drugiej strony
naszej gazety.
czekamy na zgłoszenia tych z Pań
Pomoc można również zaofero
stwa, którzy potrzebują różnych
wać i o nią poprosić, pocztą elek
rzeczy - wystarczy wypełnić kupon,
troniczną:
a Państwa apel wydrukujemy bez
redakcja@glos-pomorza.pl lub
płatnie.
dzwoniąc do reporterów dyżurnych.
Wypełnione czytelnie kupony
Numery telefonów podajemy
- oryginalne, niekserowane - prosi
na stronach lokalnych.

bank*

Potrzebuję

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

Zapłacą za opieszałość
prywatnego abonenta z jednego
końca miasta na drugi. Dopiero
po naszej interwencji firma obiecana
załatwić sprawę.

Wydawaniem decyzji o wypłaca
niu dodatków mieszkaniowych zaj
muje się referat dodatków mieszka
niowych w Wydziale Gospodarki
Komunalnej,
Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska. Aby dodatek

Każdy urzędnik powinien spraw
dzać każdą publiczną złotówkę. To
oczywiste. Niestety, w tym przypadku
decyzja UM o odebraniu dodatku
mieszkaniowego mieszkance ulicy
Sportowej opiera się na dziwnych
przesłankach. Lokatorka płaci czynsz,
a nie płaci za ogrzewanie, którego wy
sokość kwestionuje. To, czemu jest
tak wysokie, bada policja. Kobieta ca
ły czas deklaruje, że zapłaci, ale za ty-

Pomagamy czytelnikom

Od ponad dwóch lat Telekomunika
cja Polska nie może się uporać
z przeniesieniem numeru telefonu

Hi

LĄDEM PUBLIKACJI

Tułaczka po stancjach

0 przydział mieszkania komunal
nego, bo liczył, że koszty utrzy
mania będą wtedy niższe.
- Naszą sytuację przedstawi
łem Wojciechowi Gajewskiemu,
przewodniczącemu Społecznej
Komisji Mieszkaniowej. Obiecał,
że dostaniemy chociaż mieszka
nie socjalne. Ostatecznie jednak
nie znaleźliśmy się na żadnej li
ście - ubolewa.
Nic nie pomogło także odwo
łanie. Teresa Dobak, zastępca
dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej,
Mieszkaniowej
1 Ochrony Środowiska w słup

0
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cić klientowi odszkodowanie.
Na zachowanie starego numeru
pan Mazurkiewicz nie może jed
nak liczyć.
- Umowa dotyczy stacji tele
fonicznej, a więc jesteśmy zo
bowiązani przenieść samą usłu
gę, a nie konkretny numer - wy
jaśnia Maria Piskier, rzecznik
prasowy TP S.A. - Powinniśmy
to zrobić w ciągu 18 miesięcy.
Tak się nie stało, nad czym
ubolewam i przepraszam klien
ta w imieniu naszej firmy.
Za okres powyżej 18 miesięcy
należy mu się odszkodowanie
w wysokości około 45 złotych
miesięcznie. Wystarczy tylko,
aby napisał do nas podanie.
Przeprowadziliśmy ponowny
wywiad techniczny i wkrótce te
lefon powinien już być zainsta
lowany.

(geo)

■ Pan Franciszek z Bobolic prosi o stare koce, szafę i kanapę z fotelami
- nawet mocno zniszczone. Można się z nim skontaktować dzwoniąc
pod numer 094 316 78 51.
■ Pani Lidia będzie wdzięczna za łóżko piętrowe, kołdrę, poduszki, po
ściel i kuchenkę gazową. Kontakt: tel. 880 132 068.
■ Pani Małgorzata prosi o wannę, meble kuchenne i dywan. Potrzebuje
również żywności i odzieży. Można się z nią skontaktować pod numerem:
696 872 328.
■ Pan Ryszard z Koszalina czeka na lodówkę, telewizor i pralkę (może
być Frania). Od sześciu lat jest bezrobotny,m utrzymuje się z zasiłków pomo
cy społecznej. Można się w nim skontaktować pod nr tel. 663 229 414.

KUPON

ZGŁOSZENIOWY

bank*
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pomocy

ODDAM / POTRZEBUJĘ*

czytelników
„Głosu Pomorza”

imię i nazwisko

tel. kontaktowy
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawa
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833)
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46. Halowy Turniej Trampkarzy im. Stanisława Figasa

KOSZYKÓWKA. Po meczu Energi Czarnych z Anwilem

W końcu pusta głowa

Stary Jarosław prowadzi
PIŁKA NOŻNA. Kolejne mecze ro
zegrały zespoły uczestniczące w zma
ganiach Sławieńskiej Szkolnej Ligi
Piłki Nożnej. Wyniki: Wrzos Wrześnica - Sława I Sławno 2:0, Probudserwis - Sława III 2:1, FC Tygrysy - Termex I Sława 0:3, FC Ziomki - SP Sta
ry Jarosław 1:7, Osiedlaki - KS
Warszkowo 1:1, Żołnierze z VI d FC Żaki Brzeście 0:11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SP Stary Jarosław
FC Żaki
Wrzos
Osiedlaki
Sława I
Termex I Stawa
Probudserwis
KS Warszkowo
Żołnierze z VI d
Sława III
FC Ziomki
FC Tygrysy

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

18
15
11
11
9
9
7
7
7
6
3
0

36-2
36-6
34-6
11-10
24-12
20-12
10-20
7-22
5-23
13-17
6-21
0-51

Strzelił swoim

Białoruski obrońca Energi Czarnych
Słupsk był jednym z wyróżniających
się zawodników w zespole z hali Gryfia w meczu z Anwilem Włocławek
(86:57). Zdobył 14 punktów, miał 6
asyst i 4 zbiórki.

Drużyna SP Sławoborze wypożyczyła osłabionej ekipie Opty Mielno

ALEKSANDER
KUDRIAWCEW

swego zawodnika, a Rafał Horanin „odwdzięczył się” kolegom i strzelił

Energa Czarni Słupsk

im gola w bezpośrednim meczu tych zespołów.

- Nie mieliście w tym meczu
słabego punktu.
- Byliśmy bardzo skoncentro
wani, zagraliśmy zespołowo
i chyba bardzo chytrze. Uda
wało się nam wszystko w obro
nie i w ataku. To musiało za
procentować.

- Statystyki były porażające,
na waszą korzyść przemawiało
wszystko.

W klasyfikacji strzelców prowadzi Ar
tur Pruchnicki (FC Żaki Brzeście),
który zdobył 18 bramek. Drugie miej
sce zajmuje Filip Jóźwiak (SP Stary
Jarosław), zdobywca 16 goli. (mars)

- Udawało nam się w obronie
zastawić ich najlepszych gra
czy, a w ataku wychodziło
wszystko naszym wysokim:
Dunnowi i Barlletowi.

Telekomunikacja najwyżej

- Takiego meczu w Słupsku jesz
cze nie widziano. Przewidywali
ście wszystkie ruchy jakie mógł
zrobić Anwil. Byliście przygoto
wani na każdą zagrywkę.
- Długo to trwało. Już od świąt
mieliśmy głowy pełne zagrywek
zespołu z Włocławka. Teraz
w końcu odpocznę, nie będę się
musiał martwić ich schematami.
Przygotowywaliśmy się
starannie do tego spotkania,
nawet mecz z Notecią Inowro
cław był tylko jednym z elemen
tów mających nas nastroić od
powiednio przed meczami
z drużyną Andreja Urlepa.

- Po takim starciu nastroje ki
biców są euforyczne. Widać, że
stać was na więcej niż tylko
na walkę o wejście do play off.
- Na razie myślimy tylko o tym,
aby znaleźć się w ósemce dru
żyn zmagających się o tytuł mi
strza. Jeżeli już tam będziemy,
spróbujemy powalczyć o coś
więcej.
Rozmawiał

RAFAŁ SZYMAŃSKI

SIATKÓWKA. Kolejne mecze roze
grały zespoły walczące o mistrzostwo
Koszalińskiej Ligi Amatorskiej Piłki
Siatkowej. Wyniki: Poldanor Zegrze
- Centrum Szkolenia Sił Powietrz
nych 0:3 (14:25,13:25,18:25), Poli
technika II - Telekomunikacja 0:3
(12:25,20:25,18:25), Zakład Trans
portu Energetyki - Ganz Polska 1:3
(27:25,10:25,9:25,17:25), Rymań Auto-Debiutanci 3:0 (25:17,25:17,
25:14), Elhus-Markomp - Sami Swoi
3:0 (25:10,25:14,25:19), Politechnika
I - Zakład Energetyczny 1:3 (25:27,
29:27,17:25,21:25).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

12-1
10-3
9-4
10-5
8-3
8-8
4-6
4-7
3-6
3-7
0-9
0-12

Telekomunikacja
Elhus-Markomp
Poldanor
Ganz Polska
CSSP
ZTE
Sami Swoi
Politechnika I
Rymań
Zakład Energetyczny
Auto-Debiutanci
Politechnika II

(mars)

Finały
SIATKÓWKA. Od wczoraj w hali
sportowej Szkoły Podstawowej nr 17
przy ul. Jabłoniowej 23 w Koszalinie
trwa turniej finałowy mistrzostw wo
jewództwa zachodniopomorskiego
w piłce siatkowej juniorów. Gospoda
rzem zawodów jest STS Kospel Ko
szalin. Biorą w nim udział: Maraton
Świnoujście, Żak Pyrzyce, Morze
Bałtyk Szczecin i Kospel. Dzisiaj od
będą się dwa spotkania. O godz. 11
rozpoczną rywalizację Maraton i Mo
rze Bałtyk, a po nich wystąpią druży
ny Żaka i Kospelu.
(mars)

Pogrom Spawaczy

s

S£
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z

£

<
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Bałtyk Koszalin (ciemne stroje) pokonał Ósemkę Kołobrzeg 2:1.
W drugim dniu 46. Halowego Tur
nieju Trampkarzy im. Stanisława
Figasa o jedno miejsce, premiowa
ne awansem do finału rywalizowa
ły drużyny z grupy III „Starszych”.
Triumfował Bałtyk I Koszalin i jest
trzecim finalistą.
Wyniki wczorajszych spotkań
i strzelcy bramek: Bałtyk I Ko
szalin - SP Sławoborze 4:0 (Ma
teusz Asman, Cezary Czyruk,
Dawid Ejzygman i Bartek Kaliszczak), Start Łeba - UKS Ósem
ka Kołobrzeg 0:0, UKS Olimpia
Bobolice - Opty Mielno 2:0
(Mateusz Myśliński 2), Bałtyk I Start 2:0 (Czyruk i Asman), UKS
Olimpia - UKS Ósemka 2:2 (Cy
prian Siwakowski i Myśliński
oraz Sławomir Grzesiak i Adrian
Machula), Opty - SP Sławoborze

2:1 (Rafał Horanin i Mateusz
Wilczyński oraz Damian Łazuga), UKS Olimpia - Bałtyk I 0:0,
Start - SP Sławoborze 3:0 (Mate
usz Jezierski 2 i Konrad Maj
chrzak), Opty - UKS Ósemka
0:3 (Machula, Grzesiak i Piotr
Kurpiewski), Start - UKS Olim
pia 1:0 (Jezierski), Bałtyk I Opty 3:0 (Czyruk, Asman i Kaliszczak), SP Sławoborze - UKS
Ósemka 0:2 (Machula i Kurpiewski), Opty - Start 0:2 (Je
zierski i samobójcza), UKS
Olimpia - SP Sławoborze 0:1
(Radosław Karolczak), Bałtyk I UKS Ósemka 2:1 (Czyruk
i Asman oraz samobójcza).
1.
2.
3.
4.

Bałtyki
Start
UKS Ósemka
UKS Olimpia

5
5
5
5

13
10
8
5

11-1
6-2
8-4
4-4

5. Opty
6. SP Sławoborze

5
5

3
3

2-11
2-11

Kolejne turniejowe mecze zapla
nowane są na piątek (20 stycznia).
W hali Gwardii przy ul. Fałatu 34
zagrają: godz. 8-11.30 - grupa
II „Młodszych” - Bałtyk Sano
II Koszalin, UKS Olimpia Boboli
ce, Żaki 94 Kołobrzeg, ULKS U2
Galaktyczni III Bytów, Sparta Sycewice i Gwardia Koszalin; godz.
11.30-15 - grupa III „Młodszych”
- Bałtyk Sano III Koszalin, Bałtyk
II Koszalin, Szerszenie SP 11 Po
łczyn Zdrój, Byki Słupsk, ULKS
U2 Gwiazdy I Bytów i Kotwica
Kołobrzeg. Finał turnieju odbę
dzie się 27 stycznia.
MAREK SUWAŁOWSKI
marek, su walowski @głos-pomorza. pl
tel. 094 3473521

PIŁKA NOŻNA. W ramach

1. Ogrodowa
2. PPZ
3. FC Albatros
4. Szczepan Sport
5. Meble/Szufrajda
6. Celtic
7. Doradon
8. Spawacze
9. Grom

12
12
13
12
12
13
13
13
12

28
25

42-21
62-28

25

59-31

24

48-28

22

49-33

15
13
12

38-50
47-46
39-75
11-83

0

(fen)

Są już w finale

W Słupsku pokonały Gedanię
Gdańsk 2:0 (25:11, 25:14) i Gokowiankę Morzeszczyn 2:0

(25:8, 25:10). W innym spotka
niu Morzeszczyn wygrał z Gedanią 2:1. Mecze rozgrywane
były w sali Zespołu Szkół Ogól
nokształcących nr 3.W najbliż
szy weekend w Gdańsku roze
grany zostanie trzeci półfinał.

Dwie niespodzianki

Wydawało się, że pingpongiści
KTS będą na straconej pozycji
w spotkaniach wyjazdowych
z liderem rozgrywek Stellą
Gniezno i z dotychczasowym
wiceliderem Łobzonką Wy
rzysk. Zremisowali po 5:5. - Je
stem bardzo zadowolony z tych
wyników i myślę, że do końca
sezonu będzie trwała zacięta
walka o czołowe lokaty - mówi
Jan Nowicki, wiceprezes KTS.
Punkty w obu meczach dla KTS
zdobyli: Marcin Marczak
3,5, Paweł Gawienowski
2,5 oraz Mariusz Mate
jek i Maciej Różański
po 2.
SzSMTS Alfa Plus
Szczecinek tym razem
grał u siebie i zanotował
zwycięstwo nad Nasiennikiem Gryfice
6:4 oraz remis
z Salosem
Szczecin 5:5.
- Bardzo
dobre
za

TABELA
Na prośbę ekipy AZS Politech
nika Koszalińska przełożone
zostały mecze tej drużyny ze
Stellą i z Łobzonką.
W innych spotkaniach padły re
zultaty: LUKS Top Wierzbięcin/Pomorzanin Nowogard Nasiennik Gryfice 2; 8, LUKS
top/Pomorzanin - Salos 3:5.
1.Stella
2.KTS Koszalinianin
3.Łobzonka
4-SzSMTS Alfa Plus
5.LUKS Top/Fomorzanin
6.Salos
7.Nasiennik
8.AZS Politechnika

9
10
9
10
10
10
TO
8

16
12
11
8
8
7
7
7

60-30
51-49
51-39
46-54
44-56
47-53
46-54
35-45

seta oraz Sebastian Rawłuszewicz. Cieszy mnie dobra forma
- powiedział trener, kierownik
i sponsor szczecineckiej druży
ny, Zbigniew Brach.
Punkty dla SzSMTS Alfa
Plus wywalczyli: Krzysztof
j Larek 5, Sebastian Rawłuszewicz 4 oraz Antoni Biedziuk i Grzegorz
Kaczała
po 1.

(suw)

wody

Młodziczki Czarnych były mało gościnne, pokonały rywalki po 2:0
Dwa zwycięstwa odniosły mło
dziczki Czarnych Słupsk w dru
gim półfinale ligi województwa
pomorskiego.

TENIS STOŁOWY
Niespodzianki sprawili swoim
sympatykom pingpongiści KTS
Koszalinianin Koszalin. Dwa
razy zremisowali w wyjazdo
wych meczach z liderem i wiceliderem rozgrywek II ligi.
Zwyżkę formy zademonstrowali
również zawodnicy SzSMTS Al
fa Plus Szczecinek.

SIATKÓWKA. Młodziczki Czarnych wygrywają

VIII edycji Debrzneńskiej Halowej
Ligi Piątek Piłkarskich rozegrano
kolejne mecze. Oto ich wyniki: FC
Albatros Debrzno - Doradon De
brzno 4:2, PPZ Przybkowo - Grom
Stanisławka 3:0, Meble Kuchenne
Szufrajda Dębnica - Szczepan
Sport Człuchów 2:2, FC Albatros Spawacze Debrzno 12:0, Celtic De
brzno - PPZ 2:9, Ogrodowa Debrz
no - Meble Kuchenne Szufrajda
4:2, Doradon - Szczepan Sport 2:4,
Spawacze - Celtic 2:7.
W klasyfikacji najlepszych strzel
ców na czoło wysunął się Marcin
Marchewka (PPZ) -18 goli.
- Tego rodzaju rozgrywki piłkarskie
są bardzo potrzebne, a zwłaszcza
w przerwie zimowej - uważa Seba
stian Michno, prezes Miejskiego
Klubu Sportowego Debrzno, orga
nizator halowej ligi piątek. - Grają
w nim zawodnicy z różnych klas,
a także niezrzeszeni w klubach. Dla
większości uczestników halowej ry
walizacji jest to jeden z etapów
przygotowań do wiosennych me
czów mistrzowskich. Poziom nie
których meczów jest zróżnicowany.
Ton rywalizacji nadają faworyci.
Często zmieniają się liderzy. Finisz
zapowiada się niezwykle pasjonują
co i ciekawie.

Wejścia Kudriawcewa pod kosz (z piłką), najczęściej były skuteczne.

Czarne zapewniły już sobie
awans do dalszych gier.
Gorzej poszło kadetkom Czar
nych, które przegrały w Gdań
sku z rówieśniczkami z Gedanii 0:3.

(res)

j zagrało dwóch
naszych asów,
^ Krzysztof Larek, który w obu
meczach zdobył kom
plet punktów i nawet nie oddał

Paweł Gawierowski zdobył 2,5 pkt. w meczach wyjazdowych KTS.

SPORT
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Puchar Świata w Sztokholmie

Kołobrzeska halówka

Mariusz Karol w Kołobrzegu
I - Miałem jeden telefon z Kołobrzegu. Zapyta
no się mnie czy jestem w kraju i czy nigdzie nie
pracuję. Powiedziałem „tak” - mówi Mariusz
Karol. Szkoleniowiec zwolniony z Turowa Zgorzelec będzie
toczył dzisiaj pertraktacje dotyczące zatrudnienia w Kotwicy.
Od porażki z Astorią Bydgoszcz (77:88) wzmogły się spekula
cje na temat rezygnacji kołobrzeskiego klubu z usług Wojcie
cha Krajewskiego. Według koszykarskich serwisów interneto
wych nowym szkoleniowcem Kotwicy ma być Mariusz Karol.
- Los trenera jest mało przewidywalny. W poniedziałek zała
twiłem wszystkie sprawy w Gdyni, tak na „wszelki wypadek”.
MARIUSZ
W wtorek będę już w Kołobrzegu. W najbliższy weekend Ko
KAROL
twicę czeka bardzo trudny mecz z Polonią Warszawa. Musi go
wygrać - podsumował Karol.
Dzisiaj o godz. 16 zarząd Kotwicy Kołobrzeg organizuje konferencję prasową
na której przedstawi oficjalne stanowisko klubu.
(res)

Silny skład

I liga: Ins-Bud Kmita - As
Gips 0:9, LKS Barkas Obroty
- Media 4:8, JW Mrzeżyno Straż Graniczna 9:2, Euro
Gips I - M.K. Bet 10:3, Euro
Gips II - Sanitech 11:1, pauzo
wała Poczta Polska.

Z Beatą Kamińską i Pawłem Korzeniowskim w składzie rozpoczyna
dzisiaj starty w Pucharze Świata reprezentacja Polski.

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

8 22
7 18
8 17
7 15
8 12
7 12
7
9
7
7
3
7
7
1
1
7

55-13
47-17
28-27
34-16
38-37
22-34
20-32
29-29
19-33
17-40
17-42

II liga: Szkoła Biznesu - Moto
Centrum I 2:3, Rezydenci Pie
kła - Barkas II 5:2, Amator Moto Centrum II 5:2, Olimpij
czyk - AZP Bałtyk Mielnik
4:2, MEC - AZS Kołobrzeg
7:1, Lemon - FC Ogrody 9:1.

SIATKÓWKA
Mecenas ponownie na czele

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

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

8
8
8
8
8
8
8
7
8
7
8
8

33-20
37-16
35-13
35-26
28-25
29-31
23-23
33-29
17-31
22-30
16-39
16-41

21
21
18
13
13
11
11
10
6
5
3
1

(mars)

Gryf 2005 liderem
Smoki (żółte stroje) walczą z Laguną.
Po przerwie wznowione zostały rozgrywki Słupskiej Amatorskiej Ligi Piłki
Siatkowej.
n
Je ,B°W (daniel Noga) - Plast-Team (Zbigniew Młynarczyk) 0:2
£f,? cS-VnCt0na ,(Adam Juszko) - CKP (Leszek Matis) 2:0 (25:20,
k (Danusz Czarnowski) - Laguna (Dariusz Terefenko) 0:2 (21:25,
2Ur ’ ?
? ! Szewczuk) - Miko (Krzysztof Zieniuk) 0:2 (23:25,
13:25), Mecenas (Mirosław Krupiarz)
6 18
12-1
- Trafie (Władysław Madej) 2:0 (25:17, 1. Mecenas
2. KS
6 18
12-3
25:10), City Bar (Piotr Wilk) - KS Koł
3. Laguna
6 17
11-4
czygłowy (Łukasz Turowski) 0:2 (23:25, 4. Plast-Team
6 16
10-2
22:25), Relax (Adrian Wojciechowicz)
5. Relax
6 16
10-4
- Drużyna Ratusza (Andrzej Pietroń)
6. Miko
6 14
8-4
2:0 (25:23, 25:23). Rozstrzygnięcia
7. City Bar
6 14
8-5
8. Victoria
w grach zaległych: Mecenas (Tomasz
6 13
7-8
6 12
6-8
Sienkiewicz) - Drużyna Ratusza (Bog 9. Trafie
10.
Drużyna
Ratusza
6 11
5-9
dan Leszczuk) 2:0 (25:13, 25:14), CKP
11.7. B0W
6
9
3-11
(L. Matis) - Relax (Jolanta Burzyńska) 12. Smoki
6
7
1-12
0:2 (22:25,19:25).
13. Ekonomik
6
7

(fen)

14. CKP

6

1-12
1-12

7

Wysokie skakanie w Gryfii
III Ogólnopolski Mityng Skoku Wzwyż w Bursztynowym Sercu Europy
odbędzie się 12 lutego. Do Słupska po raz kolejny przyjadą najlepsi skocz
kowie w kraju. Jak co roku mamy dla naszych czytelników konkurs z na
grodami. Do 10 lutego należy dostarczyć do redakcji prawidłowo wypeł
niony, zamieszczony obok kupon. Spośród tych, którzy odpowiedzą na za
dane pytania wylosujemy 10 osób, którym nagrody wręczy podczas
mityngu mistrz olimpijski w skoku wzwyż - Jacek Wszoła. Wstęp na mi
tyng, jak co roku, będzie wolny.

(klin)

III OGOLNOPOUSKI MITYNG SKOKU WZWYŻ
W BURSZTYNOWYM
__
?
SERCU EUROPY
/
-SŁUPSK 2006
.A' XT
Pytania konkursowe:
1. W którym roku odbył się po raz pierwszy w Słupsku ogólnopolski
mityng w skoku wzwyż ?
2. Kto i z jakim wynikiem zwyciężyI w ubiegłorocznym konkursie?

3. Wymień co najmniej trzy techniki pokonywania poprzeczki
w skoku wzwyż.

Kupon z poprawnymi odpowiedziami należy wysłać pod adres redakcji
76-200 Słupsk, ul. Henryka Pobożnego 19; 75-004 Koszalin, ul. Mickie
wicza 24 do dnia 10.02.2006 r.

więcej róż OKNA
/oaertte

- Zdecydowaliśmy, że w trzech
Pucharach Świata, które odbę
dą się w Europie, wezmą udział
medaliści i finaliści ostatnich
mistrzostw Europy w Trieście
i mistrzostw świata w Montre
alu. Oczywiście zabraknie Otylii
Jędrzejczak, która przechodzi
rehabilitację po wypadku
i na razie tylko pluska się w ba

senie - powiedział trener repre
zentacji Paweł Słomiński.
Do Szwecji wylatują: Katarzyna
Dulian (Victoria Racibórz),
Katarzyna Baranowska (MKP
Szczecin), Beata Kamińska

NASZ KONKURS

głos Pomorza

Paweł Korzeniowski ma szansę powalczyć w stylu motylkowym.
(AZS AWFiS Gdańsk), Alek
sandra Urbańczyk (Trójka
Łódź), Katarzyna Staszak (Korner-Novita 10 Z.Góra) i Agata
Korć (AZS AWF Wrocław)
oraz Łukasz Drzewiński (AZS
AWF Warszawa), Paweł Korze
niowski (AZS AWF Warszawa),
Mateusz Sawrymowicz (MKP
Szczecin), Przemysław Stańczyk
(MKP Szczecin) i Sławomir
Wolniak (AZS AWF Katowice/SMS Oświęcim).
Trener Paweł Słomiński poin
formował, że Sławomir Kuczko

(AZS AWF Warszawa) zupeł
nie wycofał się ze startów w PŚ.
(PAP)

PROGRAM
Kolejne zawody PŚ zaplanowa
no na 21-22 w Berlinie i 25-26
lutego w Moskwie. W Niem
czech wystąpi 13 Polaków,
w tym Barzycka i Wiśniewski;
z kolei do Rosji nie polecą
Urbańczyk i Wolniak.

W halowej lidze piątek piłkar
skich o mistrzostwo ziemi
słupskiej edycji 2005/2006 od
były się kolejne mecze. Wyni
ki: Flair Poland Kobylnica Curver Poland Słupsk 4:2, Zasta Słupsk - Bormech Charnowo 1:13, Bormech - Radar JW
4961 Redzikowo 4:3, Curver WIND Słupsk 0:1, Gryf 2005
Słupsk - Flair Poland 4:2, Bor
mech - WIND 6:0, SC Karol
Pęplino - Radar 2:3, SC Karol
- Flair Poland 5:1, Radar Gryf 2005 3:4, SC Karol - Zasta 6:2. W klasyfikacji najlep
szych strzelców na czele stawki
jest Sebastian Szmale (Radar)
- 11 goli. O jedną bramkę
mniej ma Wojciech Janusz
1. Gryf 2005
2. Bormech
3. SC Karol
4. Flair Poland
5. Radar
6. Poczta Polska
7. WIMD
8. Curver
9. Zasta

5
6
6
6
6
3
5
5
2

Ślizg po medal
Do największych sukcesów pol
skiej pary sportowej należy wy
walczenie w 1999 roku srebrne
go medalu w mistrzostwach Eu
ropy w Pradze oraz krążka tej
samej barwy w 2000 roku
w Wiedniu. Dorota Zagórska
i Mariusz Siudek zdobyli rów
nież w 2004 roku trzeci medal
mistrzostw Europy, tym razem
brązowy.
Nasi łyżwiarze są zdania, że
prawdopodobnie mistrzami Eu
ropy zostaną Rosjanie Tatiana

Piłka ręczna.
Konsultacje Pokorowskiej

Pechowa
diagnoza

Totmianina i Maksym Marynin.
- Oni są poza zasięgiem - mówią
Polacy.
Oboje do mistrzostw przygotwywali się trenując na warszawskim
Torwarze. Ich najważniejszym te
gorocznym celem pozostają
Igrzyska Olimpijskie w Turynie.
(PAP)

Koniec kariery - taką in
formację otrzymała Mał
gorzata Pokorowska, piłkarka ręczna AZS Poli
techniki Koszalińskiej.
Przebywa ona od wczoraj
na konsultacjach medycznych
u doktora Ryszarda Wąsika
w Ustroniu Górskim.

UBIEGŁE MISTRZOSTWA
Zeszłoroczne ME w Turynie były
potwierdzeniem rosyjskiej hegemo
nii w Europie. Mistrzowskie tytuły
zdobywali w konkurencjach indy
widualnych Jewgienij Pluszczenko i Irina Słucka, w tańcach
najlepsi byli Tatiana Nawka
i Roman Kostomarow,
a w parach Tatiana Totmiani
na i Maksym Marynin.

16-5
31-13
21-11
20-16
23-21
11-13
3-17
5-18
3-19
(fen)

ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE. Mistrzostwa Europy

Dzisiaj w Lyonie rozpoczynają
się mistrzostwa Europy w łyż
wiarstwie figurowym. W gronie
faworytów tej imprezy wymienia
na jest nasza para sportowa Do
rota Zagórska i Mariusz Siudek.
Polscy łyżwiarze figurowi zapo
wiadają walkę o medal tych za
wodów.

15
12
12
12
9
3
3
0
0

wywalcze
ni istrzostw
Europy

Wyleczył on już inną koszaliniankę, Joannę Chmiel.
Niestety, operacja wiązadeł krzy
żowych Pokorowskiej przeprowa
dzona wcześniej w Gdańsku nie
przyniosła efektu. Wczorajsza
diagnoza jest zła dla Pokorow
skiej. Wszystko wskazuje na to,
że będzie musiała pożegnać się
z piłką ręczną.

(mars)
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SERWIS PRENUMERATORA

INFORMATOR KULTURALNY

Uwagi i reklamacje dotyczące

przyjmuje w godz. 8-15

Zadzwoń!

Katarzyna Krupka

Zgłoszenia przyjmuje:

pod bezpłatnym numerem

Anna Kozoń

0800 20 35 35

tel. 059 848 81 24

TELEFONY ALARMOWE

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-Kanalizacyjne:
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

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

BYTÓW-059 822-22-70

Poradnia Uzależnienia od Alkoho
lu i Współuzależnienia, al. Wojska

Punkt konsultacyjny Fundacji Fenix dla osób z problemem narko
manii w rodzinie, al. Sienkiewicza 7,

LĘBORK-059 862-19-63
MIASTKO - 059 857-29-53
USTKA-059 814-42-93

KURSY WALUT

U

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

I piętro, tel. 059 842-70-80 - poniedz.-piątek w godz. 16-19
Poradnia Odwykowa, ul. Paderew
skiego 9, tel. 059 840-20-01, poniedz.-czwartek w godz. 9-17; piątek
w godz. 9-14

Sprzedaż

Skup
USD
EURO
0GBP
CHF

19.30, czwartek 10-15, piątek godz.
10-15

Polskiego 50, tel. 059 842-42-78; 059
842-30-33 - poniedz.-wtorek godz. 815; środa i czwartek godz. 12-15.30;
piątek 8-15

POGOTOWIE
WETERYNARYJNE

MŁ

PORADA DNIA

Chcesz zaprosić naszych Czytelników
na spektakl, wystawę, koncert?

prenumeraty

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-Kanalizacyjne
-994
Numer interwencyjny Wojewody
Pomorskiego - 9287
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3,22
3,90
5,62
2,52

3,05
3,74
5,45
2,38

PORADNICTWO

1

SŁUPSK: Dla ofiar przemocy „TA
MA” -tel. 059 841-40-46, al. Sienkie
wicza 7 (II p.), poniedziałek-piątek
w godz. 16-20, soboty 10-14

REKREACJA

HM

SŁUPSK: Ośrodek Sportu i Rekre
acji, ul. Szczecińska 99, tel. 059 84340-16 lub 17 - pływalnia czyn
na codz. w godz. 6-22

LĘBORK: Centrum Sportu i Rekre
acji, ul. Olimpijczyków 31, tel. 059
862-71-77 - pływalnia czynna codz.
w godz. 6-22

^ Kamilla Kopyto
stylistka ze Słupska
- W karnawale modne są włosy kręcone i fa

lowane. Stawiamy też na romantyczny wizeru-1
nek - nakręcamy je na wałki, klipsy albo lokówkę. Modne jest
również spięcie w ogon. Włosy zdobimy spinkami, wstążkami
i innymi ozdobami. Dominującym kolorem jest złoto.
(ak)

POZ: ul. Młyńska 1 a, tel. 059 841-3763 w godz. 8-19; ul. Mochnackiego
19, tel. 059 848-26-66; 059 845-69-

rnuunIV« KUliUUY NA DZIŚ I JUTRO
:
i

99

LĘBORK: Franciszkańska Stacja j
Opieki Caritas Hospicjum Domo
we, ul. Basztowa 8, tel. 059 863-31- j

Lębork

58 czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8-14

-30

•2Q

USŁUGI RÓŻNE
SŁUPSK: Biuro Ubezpieczeń - OC
tanio! Agencja SKOK - pożyczki, An
dersa 10, 059 845-41-62. Przyjmuje
my ogłoszenia do „Głosu Pomorza” i
i „Głosu Szczecińskiego”
Hotel dla psów (całodobowy)
Słupsk, ul. Paderewskiego, tel. 059
842-84-14; 059 840-02-21, 0-603- i
070-170

•

Kołobrzeg

Koszalin

-1E3

-20

Bytów

-3 0

Białogard

-1H

LEGENDA20 f temp. w dzień
m - temp. w nocy

Świdwin

-2E3

Szczecinek

________

KEBAB ffl—Bft

-3 Q

Drawsko
Pomorskie
-2 0

Kebab House, ul. Wolności, Stary
Rynek, Filmowa, tel. 059 840-30-32,
czynne w godz. 9-22, niedziela
w godz. 12-22 (dowóz na telefon)

Wałcz

•20

ASTRONOMIA

PROGNOZA DLA REGlOf

PIZZA NA TEL
USŁUGI MEDYCZNE

Pizzeria VEGAS, ul. Grottgera 22,

Nad Pomorzem sporo niegroźnych chmur, jeszcze bez opadów,

SŁUPSK - 981 ;059 844-04-31; 059
842-79-40; 059 842-44-40;059 81191-50; 059 847-18-88
BYTÓW - 059 822-40-32; 059 822-

19-99, czynny w poniedziałki, wtorki
i czwartki w godz. 16-19

SŁUPSK: Prywatne Pogotowie
Stomatologiczne - lekarz Kali

tel. 059 844-14-43 (dowóz Słupsk,
w godz. 10-21.30)

południowy, umiarkowany, nieprzyjemny, zwiększający odczucie

Alkoholowy tel. zaufania Krokus

na Kwiatkowska - czynne w godz. 22
- 02, ul. Sołdka 2, tel. 059 843-56-75
NZOZ Lekarz Domowy, ul. Kołłątaja
31, tel. 059 840-35-50 (budynek
Poczty Głównej) - całodobowa; Przy
chodnia Lekarska, ul. Chełmońskie
go 3, tel. 059 845-61-60 - czyn
na w godz. 8-19
NZOZ Klinika SALUS, ul. Zielona 8,
tel. 059 840-19-40; 059 840-19-41
czynna w godz. 7-19; Przychodnie

LĘBORK-059 862-17-87

INFORMACJA
Biuro numerów -118913
Paszportowa - 059 846-84-85
Kolejowa - 94-36
Celna - 0-300-900-012

Narkotykowy

telefon

zaufania

- 059 840-22-58 wew. 32, poniedz.
w godz. 16-18; wtorek godz. 11-13;
środa godz. 16-20; czwartek 16-18;
piątek godz. 11-13

Towarzystwo Zapobiegania Narko
manii, al. Sienkiewicza 7, tel. 059
840-14-60 - poniedziałek w godz.1019, wtorek godz. 10-15, środa 10-

KUL

POCZTA
SŁUPSK: ul. Kołłątaja 31 (całą dobę)
tel. 059 841-30-45; 059 842-52-47

DYŻURY APTEK
SŁUPSK: „Ratuszowa”, ul. Tuwima
4, tel. 059 842-49-57; „Przy Placu
Dąbrowskiego”,
(wejście
od ul. Przemysłowej) otwarta co
dziennie 8-22, tel. 059 840-30-22

dziennie w godz. 8-22, tel. 059 840; 21-31
i BYTÓW: „Ducha Świętego”, ul. Si

RAL

korskiego 14, tel. 059 822-80-80
I CZŁUCHÓW: „Nowa”, ul. Sobie

skiego 1, tel. 059 834-55-85
LĘBORK: „Pod Lwem”, pl Pokoju,
tel.059 862-11-52
ŁEBA: „Słowińska”, ul. Kościuszki,
samym unicestwia część duszy
tel.059 866-13-65
potwora. Spektakle o godz. 9.30
MIASTKO: „Pod Lipami”, ul. Dwori 11.30. Bilety można kupić w ka j cowa 24, tel. 059 857-22-56
sie Nowego Teatru.
USTKA: „Remedium”, ul. WyszyńUwaga! Dwie pierwsze osoby, I skiego 1 b, tel. 059 814-69-69
które dzisiaj o godz. 10 dodzwo
WICKO: „Pod Agawą”, tel. 059 861nią się do biura promocji Nowe | 11-14

Miłość Ci wszystko wybaczy.,
Gdzie: Słupsk
Kiedy: czwartek i piątek,
19 i 20 stycznia

go Teatru, tel. 059 846 70 06, do
staną dwuosobową wejściówkę
na przedstawienie, które odbę
dzie się we wtorek o godz.

TEATR
SŁUPSK: Nowy Teatr, ul. Jana Paw; ła II3, tel. 059 842 84-34; Piękna i be
stia, godz. 9.30 i 11.30 (duża scena)

WYSTAWY
SŁUPSK: Muzeum Pomorza Środ

Jazz, blues
i hip-hop
Gdzie: Słupsk
Kiedy: wtorek, 17 stycznia

Już po raz jedenasty będziemy mieli okazję poznać nie tylko mu
zyczne dokonania studentów Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
Tym razem tematem przewodnim prezentacji są przedwojenne
przeboje, stąd hasło XI edycji PAPART-u „Miłość ci wszystko wyba
czy”. Na scenie Teatru Rondo zobaczymy m.in. wykładowców; An
drzej Kwiczała, Leszka Kułakowskiego, Zdzisława Pawiłojcia, Piotra
Kułakowskiego oraz solistów - Arietę Rusiecką, Emilię Kowalską,
Marzenę Ostryńską, Agnieszkę Siepietowską, Paulinę Pachelę, Da
niela Erdanowskiego.
Ponadto zaprezentuje się uczelniany Big Band i Warsztat Ekspresji
Ruchowej, nie zabraknie również humoru w najlepszym wydaniu,
czyli kabaretu studenckiego Śmigłowce. PAPART w Teatrze Ron
do w czwartek i piątek, o godz. 19. Bilety w cenie 10 zł normalny, 5 zł
ulgowy.

(oprać, krab)

Bajka o Pięknej
i Bestii
Gdzie: Słupsk
Kiedy: wtorek, 17 stycznia
Nowy Teatr ma tym razem pro
pozycję dla najmłodszych wi

dzów. Jeszcze dzisiaj zaprasza
na spektakl „Piękna i bestia”
Laurence Boswell'a. To klasycz
na baśń o pięknej dziewczynie,
która swą miłością obdarzyła za
klętego w bestię księcia. Opo
wieść rozpoczyna się, gdy
w ogrodzie bestii ojciec Róży
zrywa kwiat, nieświadom, że tym

Dziś w Piwnicy Anna de Croy
w słupskim zamku zagrają stu
denci i wykładowcy Pomorskiej
Akademii Pedagogicznej, a to
warzyszyć im będą znani słup
scy muzycy. Miła atmosfera
i dobra muzyka to główny atut
wtorkowych wieczorów mu
zycznych, dlatego warto zaj
rzeć wieczorem do Anny de
Croy. Początek godzina 20,
wstęp wolny.

(krab)

Musical na scenie
Gdzie: Słupsk
Kiedy: środa, 18 stycznia

Wschód słońca o 8.00,
zachód o 16.01.

Koło południa temperatura maksymalnie wzrośnie do -3°C. Wiatr Dzień będzie trwał 7 godz.
i 57 minut.

zimna. Ciśnienie szybko spada. Biomet niekorzystny. W nocy

(bezpłatny dowóz leków do domu);
„Vitae”, w Kauflandzie - czynna co

CO? GDZIE? KIEDY?

„Calvus”.

■4*

Anonimowy Przyjaciel - 059 841-

- 059 841 -46-05 w godz. 17-22

Prognozę
przygotowało Biuro
Prognozy Pogody

Człuchów

30

POMOC DROGOWA

27-28
CZŁUCHÓW - 059 834-14-12

m

Słupsk

Sławno

kowego - Zamek Książąt Pomor
skich, ul. Dominikańska 5-9, wtorek
nieczynne; Herbaciarnia w Spichle
rzu, czynna godz. 10.30-21: Muzeal
ne spotkania z fotografią; Galeria
Kameralna, ul. Partyzantów 31 a:
czynna w godz. 8-16, sob-niedz
w godz. 10-18: Nie ma rzeczy zupeł
nych Aleksandra Went & Alicja Kar
ska; 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 material
na Kaszubów Bytowskich; Sztuka
sakralna; Portrety Gryfitów Książąt
Pomorskich; Dawna broń i uzbroje
nie i historia zamku. Wieża po ko
ściele św. Katarzyny: Pradzieje Zie
mi Bytowskiej - archeologicz
na opowieść o przeszłości. Historia
nowożytna miasta. Wystawy czaso
we: Zobaczyć Łącko - miniatury
graficzne i exlibrisy
CZŁUCHÓW: Muzeum Regionalne,

W Nowym Teatrze ponownie
„Skrzypek na dachu” - słynny
musical według libretta Josepha
Steina z muzyką Jerrego Bocka.
tel. 059 834-25-86, czynne w godz.
Kto nie widział, musi zobaczyć j X10-16: Kultura materialna Ziemi
koniecznie. To pełna pięknej mu
Człuchowskiej; Pradzieje; Rzemio
zyki, śpiewu i tańca opowieść
sło artystyczne XV-XIX wieku
0 losach ubogiego mleczarza k LĘBORK: Muzeum czynne w godz.
Tewiego, który żyje w małej wsi
10-6: Lębork w zabytkach i doku
Anatewka na Ukrainie na po
mentach (Lębork na starej fotogra
czątku XX wieku. Bilety po 30,
fii); Alfred Lubocki - prace ludowe;
20 i 15 zł w kasie Nowego Te
Odkrywanie przeszłości; Checz ka
atru, czynnej w godz. 11-17
szubska; Gabinet Paula Nipkowa
1 na dwie godziny przed spekta
(twórca telewizji); Białogarda i Lę
klem, który rozpoczyna się
bork - wczesne średniowiecze; Od
o godz. 19.13.
krywanie
przeszłości;
Galeria
(lir)
Strome Schody: zmiana wystawy

pochmurno i od zachodu możliwe opady śniegu. Rano mróz
do -9"C. Jutro przewaga chmur i wszędzie spadnie śnieg, na po- Q,jy w styczniu deszcz
jezierzach okresami opady będą intensywne. Na termometrach
mróz do -4”C. Wiatr osłabnie. Na drogach trudne warunki jazdy.

|eje

z\e robi nadzieje.
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KARTKA Z KALENDARZA
'

1

Ą

To ludzie uprzejmi i utalentowani - kochają sztukę i wyróżniają
się swymi uzdolnieniami. Mają spokojne usposobienie, zacho
wują się łagodnie i pokojowo, są uprzejmi i utalentowani, sło

17.0Y.
2006 r.

wem mają słoneczną naturę.
Imieniny obchodzą.
Jest doskonałym znawcą duszy i charakterów ludzkich. Bywa
wszechstronnie wykształcony, a dzięki temu, że ma zmysł kry
tyczny, odnosi poważne sukcesy. Dba o swoją rodzinę. Nie lubi
rozgłosu, woli zacisze pracowni.

KLUKI: Muzeum Wsi Słowińskiej,
tel. 846-30-20 w godz. 9-15: Prezen
tacja architektury i kultury materialnej
Słowińców
SMOŁDZINO: Muzeum Przyrodni
cze Słowińskiego Parku Narodowe
go, tel. 811-73-68 czynne poniedzia
łek-piątek w godz. 7.30-15.30 w so
botę
i
niedzielę
czynne
po uprzednim uzgodnieniu telefo
nicznym
USTKA: Bałtycka Galeria Sztuki,
ul. Zaruskiego 1a, czynna w godz.
10-17: Księżycowi podróżni - Jacek
Dłużewski

KINA
SŁUPSK: MILENIUM tel. 842-51-91:
Opowieści z Namii - lew, czarownica
i stara szafa, godz. 17 i 19.30; Facet
z ogłoszenia, godz. 18 i 20; Podwój
na gra, godz. 19
MCK: REJS - Nieustraszeni bracia
Grimm, godz. 18
BYTÓW: ALBATROS - Harry Potterczara ognia, godz. 17

Jan
Antoni

„EDEN”, ul. Armii Krajowej 9 (cało
dobowo), 059/8-400-760; 0-509858-313, przewóz gratis!
0 wszelkich zmianach prosimy infor
mować: tel. 848-81-00; teresa.bobowska@glos-pomorza.pl.
(teb)

TELEWIZJA
SŁUPSK
Program lokalny w Słupsku
1 Ustce nadawany jest od poniedział
ku do soboty w „pętli programowej”,
w kanale S 04 (pakiet polski i złoty)
sieci kablowej VECTRA S.A. Co
dzienny program premierowy trwa 60
minut.

17.1.2006r. - wtorek:
Obserwator - lokalny serwis infor
macyjny i prognoza pogody
Studio Sport - magazyn sportowy
VECTRAMEDIA - ogólnopolski

blok programowy

CZŁUCHÓW: UCIECHA - Harry
Potter - czara ognia, godz. 16

USŁUGI POGRZEBOWE
SŁUPSK: „KALLA”, ul. Armii Krajo
wej 15, tel. 842-81-96; 0-601-928600, Halina i Krzysztof Banacho

wie
„HADES”, ul. Kopernika 15, całodo
bowo: tel. 842-98-91, 0-601-663796. Przewóz i przechowanie bez
płatne

„ZIELEŃ”, tel. 841-13-15, (całodo
bowe) tel. 0-502-525-005
„HERMES”, ul. Obrońców Wybrze
ża 1, (całodobowo) tel. 842-84-95; 0-

604-434-441.

Wiadomo
ści o każdej
pełnej godzinie
od
godz.
5
do
północy.
Skrót
wiado
mości
6.3015.30. 6-9 Stu
dio Bałtyk. 9-12 Studio Kontakt.
12-13 Gra muzyka. 13-16 Popo
łudnie z Nami. 16-18 Radio re
porterów. 19-21 Muzyczne Randez Vous. 21-22 Muzyka kone
serów.

głos Pomorza

za tydzień

Wtorek,
17 stycznia 2006

Raport: dokąd w tym roku opłaca się
wyjechać za pracą
Jak zwykle - mnóstwo ofert pracy

Tapicerem warto byc
Tapicer to zawód pasjonatów. We
dług Jerzego Ducha - zawód
z przyszłością. Nie jesteśmy bo
wiem na tyle zamożni, by - jak
na Zachodzie - co dwa lata
zmieniać meble. Zaczynamy
za to doceniać zestawy wypo
czynkowe produkowane
kilkadziesiąt lat te
mu, gdyż są solid
niejsze i z lepszych materiałów. Poza tym - w dal
szym ciągu taniej wymienić obicia na kanapie czy
krzesłach niż kupić nowe. - Kokosów tu nie ma, ale
spokojnie żyć się da - twierdzi nasz rozmówca.
STR. 14

Bezpłatne informacje
Aby ułatwić przedsiębiorcom handel z krajami nale
żącymi do Unii Europejskiej, Urząd Ochrony Konku
rencji i Konsumentów przygotował dwie publikacje.
Jedna zawiera zasady opatrywania produktów zna
kiem CE, druga - to miniprzewodnik na temat pol
skiego systemu kontroli wyrobów oznakowanych
znakiem CE. Obie broszury UOKIK rozprowadza
za darmo.
STR. 15

Za studia trzeba płacić

FOT. SŁAWOMIR ZABICKI

- tak twier
dzą eksper
ci z Banku
Światowe
go, którzy
przygoto
wali spe
cjalny ra
port o sys
temie
finansowa
nia szkolnictwa wyższego w Polsce. I wydaje się, że
wcześniej czy później trzeba będzie w tej sprawie podąć męską decyzję. Nasi czytelnicy są w tej sprawie
podzieleni.
_
STR.19

Jeśli jesteś studentem, masz czas i chciałbyś popracować w Stanach Zjed
noczonych - możesz bezpiecznie to zrobić już podczas najbliższych waka
cji. Bartek Kroczyński z Redzikowa już z takiej możliwości skorzystał i nie
żałuje. Dziś jako przedstawiciel organizatora wyjazdów na Koszalin i Słupsk
- zachęca do tego innych.

STR. 18
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Zanim wyjedziesz do pracy
Ucz się

angielskiego
z „Głosem Pomorza"

SZKC
JĘZYKÓW

i?

OBCYCH

O 507 520 400
059 840 31 95

www.afternoon.pl

POSZUKIWANIE PRACY
1 USTALANIE WARUNKÓW
ZATRUDNIENIA cz. 11
• Tell me something about yourself / Proszę mi opowiedzieć
/tel mi samfing ebaut jorself/

( cog Q sob je

-1 come from Słupsk, in Poland. I'm 29. / Pochodzę ze Słupska, w Polsce. Mam 29 lat.
/aj kam from Słupsk Poulend. Ajm tuenty najn/

Nowe MIESZKANIA z garażami - CENTRUM Koszalina

- I'm married, with two children. / Jestem żonaty (mężatką) z dwojgiem dzieci.
/ajm merid uyf tu czildryn/
- For the last five years I've worked for a public / Przez ostatnie pięć lat pracowałem w

Mieszkania 2 i 3 pok.
pow.45-60 m2

transport company as a driver.

/ państwowej firmie transportowej jako

/for de last fajw jerz ajw uerkt for e pablyk

/ kierowca.

transport company ez e drajwer/
- Why would you like to work for us? / Dlaczego chciałby Pan/Pani dla nas

PEŁNE WYPOSAŻENIE

/uaj lud ju lajk tu uerk for as/

pracować?

- First of all, I want to earn some money / Po pierwsze, chciałbym zarobić nieco

(glazura, terakota, biały
montaż, drzwi wew. i zew., itp.)

to start my own business in Poland.

/ pieniędzy by rozpocząć swoją własną

/ferst of oll aj uont tu ern sam many tu / działalność gospodarczą w Polsce,
start maj oun byznes yn poulend/

Nowoczesne rozwiązania
architektoniczne!!!

-1 want to learn English and gain skills
to get a better job back in Poland.
/aj uont tu lern ynglysz end gein skylz

/ Chcę się nauczyć angielskiego i zdobyć
/ umiejętności by zdobyć lepszą pracę
/ po powrocie do Polski,

tu get e heter dżob bek yn poulend/

BUDYNEK
4-piętrowy,
wyposażony w windę

-1 think Britain is a wonderful country. / Uważam, że Wielka Brytania to cudowny
/aj fynk grejt brytyn yz e uonderfu!

kraj.

kantry/
- I’ve always wanted to work here. / Zawsze chciałem tutaj pracować.
607-213-218, 603-857-500, 0-94 35-462-21, www.puh-akces.pi

/ajw olucjz uontyd tu uerk hir/
Polska transkrypcja fonetyczna tylko w przybliżeniu odpowiada wymowie angielskiej.

42806KOBH A
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MOJ BIZNES

glos Pomorza

www.glos-pomorza.pl

Wtorek, 17 stycznia 2006 r.

reciakcja@gios-pornorza.pl

Przepis na bizne

Skorzystaj, szefie!

Bezpłatne
informacje

Tapicerem
warto być

W Urzędzie Ochrony Kon
kurencji i Konsumentów
przedsiębiorcy mogą otrzy
mać bezpłatne publikacje
informacyjne. Między inny
mi na temat produktów,
które można opatrzyć
znakiem CE.

Tapicer to zawód dla pasjonatów. Ale nawet w tej branży nie musisz być
skazany na wegetację, jeśli potrafisz znaleźć sobie klientów. Masz wtedy
zajęcie od rana do wieczora.
Jerzy Duch, właściciel Zakła
du Tapicerskiego w Słupsku,
prowadzi firmę od 11 lat. Do
świadczenie zawodowe ma jed
nak dłuższe. Zaczynał od kur
sów
zawodowych,
potem
pracował u innych tapicerów, aż
w końcu poszedł na swoje, bo
uznał, że chce ponosić pełną od
powiedzialność za to, co robi. Po
za tym na swoim lepiej się zara
bia i można sobie swobodnie
regulować czas pracy.

Zawód dla cierpliwych
- Wybrałem ten zawód, bo je
stem cierpliwy i lubię dokładną
pracę, która pozwala od razu zo
baczyć efekt. Wbrew pozorom,
jest to zajęcie z przyszłością, bo
zmiany w branży meblarskiej
postępują obecnie tak szybko, że
cały czas trzeba się uczyć i przy
swajać nowe umiejętności. A naj
większym wyzwaniem w moim
zawodzie jest renowacja anty
ków, bo to jest już wyższa szko
ła jazdy. Gdybym mógł, najchęt
niej zajmowałbym się tylko
antykami - wyznaje pan Jerzy.

Meble z przeszłością
w cenie
Choć w sklepach meblowych no
wych mebli jest teraz mnóstwo,
to tapicerzy nie narzekają
na brak pracy.
- Czas fascynacji nowymi
meblami mija. Klienci przeko
nują się bowiem, że meble pro
dukowane kilkadziesiąt lat te
mu bywają trwalsze i często są
wykonane z lepszych materia
łów. Dlatego wiele osób woli od
nowić obicie, niż kupować nowe
zestawy wypoczynkowe, których
trwałość jest obliczona zaledwie
na kilka lat. Nasze społeczeń
stwo jeszcze nie jest tak zamoż
ne, aby mogło sobie pozwolić
na całkowitą zmianę mebli co
dwa lata, jak to się dzieje na Za
chodzie. Nowa tapicerka jest za
wsze tańsza, niż zakup w skle
pie nowego zestawu wypoczyn
kowego - mówi słupski tapicer.
Poza tym w niektórych środo
wiskach umacnia się moda
na otaczanie się antykami i me

Pan Jerzy usamodzielnił się jedenaście lat temu i nie żałuje, bo jest sam sobie
panem.
blami z przeszłością. Pojawiły
się także nowe formy usług. Ta
picerzy wykonują również nowe
obicia do samochodów albo
we wnętrzach jachtów.
- Bogaci klienci coraz częściej
szukają rzemieślników do reali
zacji takich zleceń - mówi pan
Jerzy.

kuje dobrych tapicerów, bo mło
dzi do tego zawodu chętnie się
nie garną - ostrzega przedsię
biorca.
Z tego względu on sam skon
centrował się na świadczeniu
usług i właściwie w swoim za
kładzie pracuje sam.

Możesz zostać

ale da się żyć

kooperantem
Ambitny tapicer z solidnym za
pleczem może także związać się
z zakładem stolarskim albo fa
bryką mebli i jako kooperant
wykonywać obicia na gotowych
szkieletach. To może być docho
dowe przedsięwzięcie, ale wtedy
trzeba zatrudniać pracowników,
prowadzić rozwiniętą księgo
wość i zabiegać ciągle o nowe
zlecenia, aby pracownicy nie
mieli przestojów.
- Rzecz jednak w tym, że gli
na konkurencja w branży nie
gwarantuje, że taką stabilność
uda się utrzymać. Poza tym bra

Pan Jerzy radzi:

Bez kokosów,
- Kokosów tu nie ma, ale spokoj
nie żyć się da. Starczyło mi na
wet na wykup na raty od miasta
lokalu, w którym od początku
działalności pracuję. Musiałem
to zrobić, bo inaczej groziło mi,
że będę musiał zmienić lokal,
a to nie byłoby korzystne, bo
klienci jednak przyzwyczają się
do miejsca, gdzie firma funkcjo
nuje. Zmiana siedziby oznacza
łaby koszty na reklamę, a pew
nie i tak straciłbym część
klientów - uważa słupszczanin.
Tani w utrzymaniu lokal
w dobrym miejscu to zaleta.
Przygotowując się do pracy w za
wodzie tapicera, trzeba także
pomyśleć o narzędziach: dobrej
maszynie do szycia, pistolecie
do zszywania obicia ze szkiele
tem mebla czy samochodzie

do przewożenia mebli, bo więk
szość usług wykonuje się w za
kładzie.

Na początek wcale nie
trzeba dużo kasy
- Wbrew pozorom pieniądze
na początek nie muszą być du
że. Sam korzystam z maszyny
do szycia, która ma już czter
dzieści lat i nadal dobrze funk
cjonuje. Dobre maszyny z dru
giej ręki bez problemu można
znaleźć na stronach interneto
wego portalu aukcyjnego Alle
gro - doradza pan Jerzy.
Natomiast samochód powi
nien być pojemny i sprawny, bo
do klienta trzeba sprawnie do
trzeć. Jeszcze bardziej jednak li
czy się jakość usług. Należy je
wykonywać naprawdę dobrze,
bo tylko wtedy zadowolony
klient poleci tapicera swoim zna
jomym.
- Wielokrotnie się przekony
wałem, że to najlepsza forma re
klamy - podsumowuje pan Je
rzy.

By pomóc zlikwidować ba
riery w handlu między-Polską
a Unią Europejską, Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsu
mentów (UOKiK) przygotował
informacje o ustanowionym
niedawno unijnym systemie
zgodności wyrobów z zasadni
czymi wymaganiami zawarty
mi w dyrektywach (o tzw. dy
rektywach nowego podejścia)
oraz o systemie ich oznakowa
nia (czyli o znaku CE). Wszyst
kie państwa członkowskie UE
mają obowiązek wprowadzenia
dyrektyw do przepisów krajo
wych. W Polsce pomogą w tym
dwie broszury UOKiK.
Pierwsza to „Polski przedsię
biorca w Unii Europejskiej - wy
roby podlegające ocenie zgodno
ści i oznakowaniu CE. W niej
przedsiębiorcy znajdą:
♦ co regulują dyrektywy
nowego podejścia,
4 definicje podstawowych
pojęć stosowanych w dyrek
tywach nowego podejścia
(wprowadzenie do obrotu,
oddanie do użytku, produ
cent, upoważniony przed
stawiciel, importer, sprze
dawca,
użytkownik/pracodawca),
4 jak się przeprowadza oce
nę zgodności wyrobu z wy
maganiami unijnymi,
4 po co jest znak CE i jak
się go umieszcza,
4 kto nadzoruje rynek
i przeprowadza kontrolę
zgodności wyrobów z tzw.
zasadniczymi wymagania
mi,

♦ Rozpoczynając działalność nie warto zamrażać gotówki w ma
teriałach obiciowych. Lepiej kupować materiały pod konkretne

♦ Od początku nie można zaniżać cen za usługi, bo to może do
prowadzić do niewypłacalności firmy.

00-950 Warszawa
Tel. 022 55 60 800
e-mail: uokik@uokik.gov.pl

tel. 059 848 8126
FOT. ZBIGNIEW MARECKI

(Źródło: „Rzeczpospolita”

ZBIGNIEW MARECKI
zbigniew.marecki@ glos-pomorza. pl

OGŁASZAMY KONKURS !!!
Narysuj laurkę z portretem
Twojej kochanej BABCI lub DZIADKA*

Możesz także napisać wierszyk.
Technika prac dowolna!

4 Lokal na działalność powinien być dość obszerny, aby można

Najpiękniejsze
nagrodzimy!

w nim pomieścić warsztat, maszyny i meble klientów, ale nie
można przesadzać z jego powierzchnią, aby koszty utrzymania

nie zjadły zarobku.

Plac Powstańców
Warszawy 1

W

zamówienie. Ich producenci sami je dostarczą i dotrą do tapice
ra, bo ostro ze sobą konkurują.

UOKiK

ubiegłym roku wyeksportowaliśmy artykuły spożywcze
za 6 i pół miliarda euro. Przychody ze sprzedaży naszej
żywności za granicę w 2005 roku zwiększyły się o bli
sko jedną piątą, i to mimo silnego złotego.
Najwięcej pieczywa, mięsa i słodyczy sprzedaliśmy do kra
jów Unii Europejskiej. Wysokie ceny na rynkach światowych
sprzyjały eksportowi produktów mleczarskich. Do sprzedawa
nia poza Polskę zachęcał także słabo rosnący popyt na rynku
krajowym.
Bardzo chętnie w Europie Zachodniej jest również kupowa
ny polski drób, bo jego cena jest kilkanaście procent niższa niż
drobiu kupowanego od miejscowych producentów. Wartość pol
skiego eksportu mięsa białego i czerwonego od stycznia
do grudnia zeszłego roku wzrosła z niecałych 625 milionów
do 930 milionów euro.
W ubiegłym roku niemal dwa razy więcej niż w 2004 roku
zarobili eksporterzy pieczywa. Świat chce także kupować nasz
tytoń i papierosy. Nasze wyroby trafiają między innymi na Wę
gry, do Czech i Grecji.

praktykę u mistrza. Trzeba dobrze po
znać techniki tapicerskie i tajniki

na samodzielną działal
ność.

(JOLA)

Polska żywność podbija Unię

♦ Do zawodu najlepiej wejść poprzez

zawodowe. Dopiero wtedy
można się decydować

4 opis systemu monitoro
wania sposobu wdrażania
nowych przepisów w Polsce.
W broszurze drugiej, zatytu
łowanej „Polski system oceny
zgodności i kontrola wyrobów
podlegających dyrektywom no
wego podejścia - przewodnik”
mówi się o:
4 koncepcjach „nowego
i globalnego podejścia”,
4 dyrektywach nowego po
dejścia,
4 definicjach podstawo
wych pojęć stosowanych
w dyrektywach nowego po
dejścia (wprowadzenie
do obrotu i oddanie do użyt
ku, producent, upoważnio
ny przedstawiciel, importer,
sprzedawca/dystrybutor,
monter i instalator, użyt
kownik/pracodawca)
4 zasadniczych wymaga
niach, normach „zharmoni
zowanych”, przeprowadza
niu oceny zgodności,
dokumentacji technicznej,
deklaracji zgodności, udzia
le jednostek niezależnych
w ocenie zgodności,
4 znakowaniu wyrobów
znakiem CE,
4 kontrolach, jakie prowa
dzą wyspecjalizowane in
stytucje, organy celne
i o klauzulach bezpieczeńy
stwa.
Ponadto przewodnik zawiera
wykaz dyrektyw opartych
na koncepcji nowego i globalne
go podejścia oraz odpowiednie
polskie przepisy.

Na prace czekamy do 18 stycznia 2006 r. pod adresem redakcji:
76-200 Słupsk, ul. Henryka Pobożnego 19; 75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24.
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i ak to się robi w UE

Zakładamy firmę
w Czechach
Ze względu na bliskość geograficzną i szybki rozwój gospodarczy Czechy mogą być dla Polaków
atrakcyjnym krajem dla rozkręcenia własnego biznesu. Nasi rodacy nie natkną się tutaj na żad
ne ograniczenia.
Gospodarka czeska rozwija
się szybciej niż przeciętny kraj
członkowski Unii Europejskiej.
Największy dochód Czechy ma
ją z przemysłu, handlu, gastro
nomii i transportu. Zdecydowa
nie mniej Czechów niż Polaków
pracuje w rolnictwie.
Wolniej niż w naszym kraju
rosną tu też ceny. Na przykład
przez cały rok 2003 towary
i usługi zdrożały średnio ledwie
o 0,1 proc.
Bezrobocie w Czechach oscy
luje wokół 10 procent. Najwięk
sze trudności ze znalezieniem
pracy są na północy, wzdłuż gra
nic z Niemcami i Polską. Tam
poziom bezrobocia jest dwa razy
większy niż średnia krajowa.
Na przykład powiecie Most sto
pa bezrobocia wynosi 24,4 proc.,
w Karvinie - 21 proc., a w Tepli
cach - 20 proc. Najlepiej
pod tym względem wypada sto
lica Praga, gdzie bez pracy pozo
staje około 4 proc. ludności.

Najpierw zdobądź wypis
Mieszkańcy państw Unii Euro
pejskiej mogą prowadzić dzia
łalność gospodarczą w Czechach

Władzę wykonawczą w Cze
chach sprawuje prezydent
wybierany przez Zgromadze

Reformy
obniżyłyby
bezrobocie
Przeprowadzenie reform,
które ułatwiłyby prowadze
nie działalności gospodar
czej w Polsce, mogłoby ob
niżyć bezrobocie w Polsce
nawet o 6,4 proc - twier
dzą eksperci z Banku
Światowego.
W najnowszym raporcie Ban
ku Światowego (BŚ) „Doing Bu
siness 2006” Polska znalazła się
na 54. miejscu pod względem ła
twości prowadzenia własnej
działalności wśród 155 państw.
Według ekspertów BŚ, którzy
przygotowali raport, ułatwienie
prowadzenia działalności mogło
by się przyczynić do wzrostu
Produktu Krajowego Brutto
(PKB) o 1,2 proc. rocznie. Za naj
bardziej reformatorskie BŚ
uznał kraje bałtyckie, w których
średnia stopa wzrostu przekra
czała 7 proc., gdy w Polsce w la
tach 2000-2004 PKB wzrósł
o 3,4 proc. Tak dobre wyniki
w krajach bałtyckich to efekt od
biurokratyzowania państwa,
usprawnienia sądów i niskich
podatków.
Tymczasem w Polsce proce
dury sądowe przy rejestrowaniu
własności trwają 197 dni (śred
nia dla krajów starej Unii to 39
dni, a w Norwegii - jeden dzień).
Egzekwowanie zobowiązań trwa
w Polsce 980 dni (rok temu 1000
dni), a np. w Estonii - 150 dni,
w Holandii - 48. W porównaniu
z innymi krajami Unii Polska
ma bardzo wysokie obciążenia
podatkowe. Firmy działające
w Polsce oddają fiskusowi 55,6
proc. zysku brutto, podczas gdy
nawet w uważanej za kraj z wy
sokimi podatkami Szwecji jest
to 52, 6 proc. Polski przedsię
biorca w ciągu roku musi zre
alizować aż 43 płatności podat
kowe, a np. w Estonii jest to 11
płatności.
W tegorocznym rankingu
Banku Światowego pierwsze
miejsca zajęły Nowa Zelandia,
Singapur i USA.
(Źródło: Polska, pl)

nie Narodowe (połączoną
Izbę Poselską z Senatem)
na pięć lat.
Najwyższą władzę ustawo
dawczą sprawuje dwuizbowy
Parlament (niższa izba Par
lamentu - Izba Poselska,
w której zasiada 200 po
słów oraz wyższa izba Parla
mentu - Senat, w którym
zasiada 81 senatorów).

Administracja:
► 14 większych terenowych
jednostek samorządowych,
odpowiednik polskich woje
wództw (tzw. kraje);
► 73 powiaty (tzw. okresy);
► 6.251 gmin (tzw. obci).

według tych samych zasad
i przepisów prawnych, które obo
wiązują czeskich przedsiębior
ców.
Trzeba tylko pamiętać kilku
podstawowych warunkach ta
kich jak: ukończenie 18 roku ży
cia,
posiadanie
zdolności

do czynności prawnych oraz za
świadczenia z urzędu skarbowe
go o tym, że nie mamy zaległo
ści podatkowych.
Na początek każdy przyszły
biznesmen musi też zdobyć za
równo czeski wypis z Krajowego
Rejestru Karnego jak i wypisy
z rejestru karnego z kraju, któ
rego jest obywatelem oraz z kra
ju, w którym przebywał w ciągu
ostatnich trzech lat przez okres
co najmniej trzech miesięcy.

Wybierz
rodzaj spółki
Następnie czeka nas wybór jed
nej z form prowadzenia działal
ności gospodarczej. Do dyspozy
cji mamy:
◄ spółkę z ograniczoną odpo
wiedzialnością
◄ spółkę akcyjną
^ przedstawicielstwo, od
dział, filię osoby zagranicznej
^ spółkę komandytową
◄ spółkę cywilną

Podstawy prawne działalności gospodarczej w Czechach
regulują następujące przepisy prawne:
► Kodeks Handlowy (Dziennik Ustaw nr 513 z 1991 r. z późniejszy
mi zmianami. Ostatnia tzw. duża nowelizacja - Dziennik Ustaw nr
370 z 2000 r., weszła w życie 1 stycznia 2001 r.)
► Ustawa o działalności gospodarczej (Dziennik Ustaw nr 455
z 1991 r. z późniejszymi zmianami)
► Ustawa dewizowa (Dziennik Ustaw nr 219 z 1995 r. z późniejszy
mi zmianami)
► Ustawa o cłach (Dziennik Ustaw nr 13 z 1993r z późniejszymi
zmianami)
► Ustawa o ubezpieczeniu zdrowotnym (Dziennik Ustaw nr 592
z 1992 r. z późniejszymi zmianami)
► Ustawa o ubezpieczeniu społecznym (Dziennik Ustaw nr 589
z 1992 r. z późniejszymi zmianami)

Zagraniczni przedsiębiorcy
najczęściej decydują się na spół
Dni ustawowo wolne od pracy:
kę z ograniczoną odpowiedzial
♦ 1 stycznia Nowy Rok
nością, którą może założyć
♦ Poniedziałek Wielkanocny
♦ 1 maja - Święto Pracy
od jednego do 50 wspólników,
♦ 8 maja - Święto Wyzwolenia (1945)
a minimalny kapitał zakładowy
♦ 5 lipca - Święto Cyryla i Metodego
wynosi 200 tysięcy koron cze
skich (ok. 26 tysięcy złotych).
♦ 6 lipca - Spalenie Jana Husa
♦ 28 września - Święto św. Wacława - patrona Czech
Dobrym rozwiązaniem dla
♦ 28 października - Odzyskanie Niepodległości (1918)
reprezentowania interesów fir
my zagranicznej na terenie Re
♦ 17 listopada
- Dzień Walki o Wolność i Demokrację
publiki Czeskiej może się okazać
♦ 24, 25 i 26 grudnia -Boże Narodzenie
przedstawicielstwo. Aby je otwo
rzyć, przedsiębiorca zagraniczny
musi ustanowić osobę odpowie
państw UE w zakresie załatwia
urzędzie (Zivnostensky Urad).
dzialną za reje
nia formalno
Tam się wypełnia formularz
strację i funkści związanych
o nazwie „Ohlaseni zivnosti”.
cj onowanie
Ważne adresy:
z zakładaniem
Następnie na podstawie swojej
przedstawiciel
♦ Wydział Ekonomiczno
firmy. Od tego
karty przedsiębiorcy otrzymu
- Handlowy Ambasady
stwa. Powinien
dnia obywatele
jemy pozwolenie na prowadze
to być obywatel
Rzeczypospolitej Polskiej
państw UE nie
nie działalności usługowej na te
czeski, a jeśli
Hradea 1931/58 101 00
mają już obo
rytorium Republiki Czeskiej
cudzoziemiec,
Praha 10,
wiązku zgła
w formie „zivostenskeho listu”.
to mający: sta
tel. +420 2 717 32
szania działal
Opłata wynosi około 120 złotych.
łe miejsce za
444342; fax +420 2 727
ności w Reje
Przedsiębiorca zagraniczny
mieszkania
35 442;
strze Handlo
chcący wykonywać usługi lub
na terytorium
www.weh.cz
wym. Wystar
działalność gospodarczą w Re
Republiki Cze
e-mail: info@weh.cz
czy
wizyta
publice Czeskiej nie musi nale
skiej, ukończo
♦ Dolnośląskie Centrum
w czeskim odżeć do żadnej organizacji bran
ne 18 lat, zdol
Euro Info
powiedniku
żowej.
ność do czy
Ul. Wysockiego 10, 58urzędu gminy.
Kiedy mamy kartę i stosow
nności praw
300 Wałbrzych
Podstawowym
ne pozwolenia, czeka na jeszcze
nych i nie może
Tel. 074 843 49 12
dokumentem
tylko wizyta w urzędzie podat
być
karany.
www.darr.pl
uprawniają
kowym i ubezpieczeniowym.
Dyrektor
e-mail: eic@darr.pl
cym do prowa
przedstawiciel
RAFAŁ NAGÓRSKI
dzenia działal
stwa musi tak
ności gospodar
rafal.nagorski@glos-pomorza.pl
że posiadać odpowiednie kwali
czej jest karta przedsiębiorcy
tel. 094 347 35 53
fikacje
do
prowadzenia
oraz - o ile to jest konieczne działalności w zakresie, którym
koncesja.
zajmuje się dana firma.
Jeśli chcemy świadczyć usłu
Na podstawie materiałów
dostępnych na stronie
gi,
zgłaszamy jedynie działal
Potem idź do gminy
Ambasady Polskiej w Czechach
ność, która ma potrwać dłużej
1 lutego 2001 roku nastąpiła po
oraz w „Rzeczpospolitej”
niż trzy miesiące. Wówczas cze
i „Gazecie Prawnej”.
ważna zmiana dla obywateli
ka nas wizyta w odpowiednim

BILANS
procent ankietowanych
w grudniu przez Cen
trum Badania Opinii
Społecznej za swój sukces
osobisty w 2005 roku uznało
znalezienie pracy.
Co trzeci Polak podczas
badania stwierdził, że nie od
niósł żadnego sukcesu. Mniej
więcej co ósmy - wskazywał
na jakąś sprawę rodzinną
(np. osiągnięcia dzieci, zado
wolenie z własnego małżeń
stwa, narodziny dziecka itp.).
Prawie co szósty chwalił się
czymś, co ma związek z pra
cą. Niektórzy tym, że ją uda
ło się utrzymać przez cały
rok.
W sferze finansowej (wła
śnie ją uznało za sukces 17
proc. respondentów) najczę
ściej wymieniano inwestycje
budowlane, remonty, zakup
lub wymianę samochodu albo
zakup mieszkania i budowę
domu.
Sondaż został przeprowa
dzony w grudniu 2005 roku.
(Źródło: wirtualne media)
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wyższe kierunkowe, znajomość
j. angielskiego w mowie i w
piśmie)
► szwaczka (doświadczenie
w szyciu odzieży ciężkiej)
► szef działu zaopatrzenia
(nadzór magazynowy,
znajomość j. angielskiego,
obsługi komputera,
doświadczenie na podobnym
stanowisku)

BIAŁOGARD

► lakiernik samochodowy
► kadrowa (znajomość
przepisów kadrowo-płacowych)

Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Świdwińska 21a,

► logistyk (doświadczenie
w zawodzie, znajomość

tel. 094 3113116
technik elektronik (znajomość

► ślusarz-spawacz

j. niemieckiego lub

► robotnik leśny (mile widziane

angielskiego)

► tapicer
► blacharz samochodowy

uprawnienia na obsługę pilarki,

zootechnik (prawo jazdy,

(doświadczenie zawodowe)

prawo jazdy na traktor)

możliwość zakwaterowania

► kucharz

w Karścinie gm. Karlino)

► kelner

kierownik działu branży

► operator koparko-ładowarki

stolarsko-meblarskiej

► fryzjer
► spawacz gazowy (przepalanie
konstrukcji stalowych)
► tleniarz-konserwator

(z uprawnieniami)

(wykształcenie średnie, chętnie

(wykształcenie średnie

: ► drwal-pilarz

techniczne, uprawnienia do

kierunkowe, znajomość

► pracownik do produkcji rowerów

j. angielskiego lub niemieckiego;

► tokarz

praca z zakwaterowaniem

obsługi urządzeń ciśnieniowych)

► spawacz

w Koziej Górze gm. Karlino)

pokój 12 (tel. 094 342 8416)

i ► mechanik sprzętu rolnego

► nauczyciel informatyki

kierownik produkcji w stolarni

(wykształcenie wyższe,
(TEB) ; ► technik mechanik samochodowy

!

(4 lata stażu)
► sprzedawca (telefony

CZŁUCHÓW
Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Jerzego z Dąbrowy 1 a,
tel. 059 834 34 43
w. 258

>

► elektryk samochodowy

► krawcowa (doświadczenie

z okolic Drawska Pomorskiego)
► szwaczka do pracy na
stebnówce (osoby z okolic

w Wierzchowie)
► inżynier budownictwa (praca

C+E, (5 lat stażu; praca w ruchu
międzynarodowym)

► instruktor jazdy konnej

średnie, praca w Gwdzie
(ARKO)

► kontroler jakości-konstruktor
► elektryk-elektromechanik

KOSZALIN

samochodowy

► sprzedawca-magazynier

► sprzedawca

(sprzedaż płytek ceramicznych

► spawacz

i materiałów wykończeniowych)

► stolarz

► kelnerka (mile widziana

Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Racławicka 13

► mechanik samochodowy

znajomość j. niemieckiego lub

Staże

► elektryk (uprawnienia do 1KW)

pokój 11 (tel. 094 342 84 50)

angielskiego

► pracownik biurowy

► recepcjonistka
(ARKO)

BYTÓW
ul. Wojska Polskiego 6,
tel. 059 822 22 27

► majster (inżynier budowlany)

produkcyjnego (wykształcenie

► handlowiec (wykształcenie

średnie energetyczne)

► księgowa (wykształcenie wyższe
ekonomiczne)

► informatyk-sprzedawca-

► referent (wykształcenie wyższe)

serwisant (wykształcenie

► informatyk (wykształcenie

średnie lub wyższe

► rzeźnik

informatyczne, obsługa

► fryzjer

i konfiguracja systemów

► kierowca autobusu

operacyjnych rodziny MS

► malarz-lakiernik

► sprzedawca

Windows oraz LINUX)

► palacz

► pomoc kuchenna

wyższe)
► magazynier (wykształcenie
średnie)

► sprzedawca
(wykształcenie średnie

Praca
dla niepełnosprawnych

techniczne: obróbka

pokój 12 (tel. 094 342 84 16)

► osoba do dozoru technicznego

skrawaniem lub spawalnictwo)
► kontroler jakości (znajomość
metrologii i pomiarów
precyzyjnych)
► stolarz (obróbka luster)

(TEB)

DRAWSKO
POMORSKIE
Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Starogrodzka 9,
tel. 094 363 25 19
► nauczyciele: matematyki,
informatyki, biologii,
j. angielskiego (wykształcenie
wyższe, doświadczenie
zawodowe; praca w Czaplinku)

► specjalista ds. marketingu

manualne)
► pracownik magazynowy (mile
widziane uprawnienia na wózki
widłowe)

CENTRUM INFORMACJI
I PLANOWANIA KARIERY
ZAWODOWEJ
Koszalin, ul. Słowiańska 15 a,
tel. 094 346 25 37

Praca w Koszalinie
► inż. mechanik-logistyk
► inżynier chłodnictwa

► sprzątaczka
► szwaczka (szycie odzieży
ochronnej i roboczej)

Pozostałe oferty
pokój 10 (tel. 094342 8413)
► nauczyciel j. angielskiego
(wykształcenie wyższe)

► diagnosta samochodowynauczyciel zawodu
(wykształcenie wyższe,

wodnokanalizacyjnych

(licencja PUNU)

uprawnienia pedagogiczne)
► stolarz meblowy
► lakiernik meblowy

i klimatyzacji
► przedstawiciel handlowy branży
spożywczej

i inwentaryzacji
► pracownik do obsługi klientów

odzieży (wykształcenie średnie
lub wyższe, doświadczenie
w zawodzie, mile widziana
znajomość j. angielskiego; praca
w Potęgowie)
► pracownik do przetwórni ryb
(obsługa wózka widłowego;
praca w Łebie)
► przedstawiciel handlowy
► frezer-tokarz
► stolarz meblowy (mile widziane
prawo jazdy kat. B)
► kucharz
► kontroler biletów (praca na
► doradca ds. rachunków

i operacji płatniczych
(wykształcenie minimum
średnie ekonomiczne,
ukończony kurs kasjera złotowowa lutowego)
► sprzedawca (obsługa kasy
fiskalnej)
► ślusarz
► kierowca (prawo jazdy kat. B,C,E,
praca w delegacji)
► przedstawiciel handlowy (prawo
jazdy kat. B, obsługa
► laminiarze (doświadczenie

LĘBORK
Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Gdańska 35,
tel. 059 862 37 44
w. 123 lub 124

związanej z laminatami, praca
w Gdańsku, pracodawca
zapewnia zakwaterowanie)
► zbrojarz betoniarz, cieśla,
spawacz, monter instalacji
wodnokanalizacyjnej
► inżynier budowy (wykształcenie
wyższe: budownictwo lub
inżynieria sanitarna)

► spawacz C02 (aktualne
uprawnienia)
► stolarz meblowy
► operator maszyn sterowanych
numerycznie
► fryzjer damsko-męski
► instruktor nauki jazdy
(uprawnienia do nauczania
kierowców kat. B, praca
w Gdańsku)
► cukiernik lub piekarz
► dyrektor produkcji
(wykształcenie wyższe
kierunkowe, biegła znajomość
j. angielskiego)
► specjalista ds. sprzedaży
1 marketingu (wykształcenie

► doradca techniczno-handlowy
(wykształcenie minimum
średnie, prawo jazdy kat. B,
dyspozycyjność, mile widziane
doświadczenie w sprzedaży)
► pracownik do obsługi stacji paliw
(wykształcenie średnie,
uregulowany stosunek do służby
wojskowej)
► kierowca (prawo jazdy kat. C, E,
uprawnienia ADR, praca
w ruchu międzynarodowym)
► kierowca (prawo jazdy kat. C,
praca w Wejherowie)

► murarz-tynkarz
► hydraulik
► elektryk

Przyjdź do nas

► ślusarz-spawacz

na staż

► technolog-konstruktor,

Jeśli jesteś ambitny, ciekawy świata, spostrzegawczy

marketu (uczeń/student)

► osoba sprzątająca (orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności)
► pracownik ochrony osób i mienia
► chemik (kierownik galwanizerni)

numerycznie

► technolog odzieży-konstruktor

► specjalista ds. kontroli

► tokarz (doświadczenie
► operator obrabiarek sterowanych

wieczorowych oraz rencistów)

posprzedażowego (znajomość

► glazurnik

na sprzęt ciężki)

praca dla studentów studiów
zaocznych, uczniów szkół

j. angielskiego)

► mechanik-spawacz-ślusarz
(możliwość uzyskania uprawnień
► tokarz frezer

widziana licencja I lub II stopnia;

► kierownik ds. serwisu

► elektryk (uprawnienia do 1 kV)

zawodowe)

► pracownik ochrony (mile

w branży jachtowej lub innej

► montażysta rowerów (zdolności

► ustawiacz maszyn-mechanik

► terapeuta zajęciowy

► technik instalacji

► doradca ubezpieczeniowy

► pielęgniarka

► pielęgniarka ogólna
► technik drogowy

i sanitarnej, prawo jazdy kat. B)
► szef utrzymania ruchu

bezpośredniej)
► tokarz-ślusarz

komputera, branża rolnicza)
(ARKO)

► handlowiec (wykształcenie
w branży elektrycznej

wyższe)

księgowy
► referent ds. marketingu
(znajomość j. niemieckiego)
► animator kultury
► kierownik produkcji (branża
stoczniowa)
► spawacz (branża stoczniowa)
► pomoc kuchenna
► laborant w magazynach
zbożowych
► specjalista ds. handlowych
► blacharz samochodowy

j. polskiego)

administracyjne, prawnicze lub

doświadczenie w sprzedaży

terenie Gdańska)

(nauczanie cudzoziemców

średnie, doświadczenie

B; oferta pracy)

Powiatowy Urząd Pracy,

► lektor języka angielskiego

(wykształcenie wyższe
ekonomiczne, prawo jazdy kat.

► główny technolog branży
odzieżowej
► specjalista ds. współpracy
z zagranicą (znajomość
j. angielskiego lub
niemieckiego)
► szef produkcji branży odzieżowe,
► recepcjonista
► pokojowa
► technik żywienia-dietetyk
► kucharz
► kelner-barman
► pielęgniarka
► rehabilitant-masażysta
► terapeuta zajęciowy
► koniuszy
► pracownik administracyjno-

świadectwo kwalifikacyjne)

zagadnień transportowych)
► agent handlowy (mile widziane

Praca
poza Koszalinem

► ogrodnik

Drawska Pomorskiego)
► kierowca (prawo jazdy kat. C+E,

Wielkiej)

► kierowca z prawem jazdy kat.

angielskiego lub niemieckiego)

przyuczenie do zawodu, osoba

► magazynier (wykształcenie

ciężarowych

► krawcowa (szycie na miarę)

zatrudnienia na staż lub

w Chojnicach)

► mechanik samochodów

ekonomiczne lub ekonomicznotechniczne, doświadczenie

zawodowe; możliwość

księgowości, praca

lutowania)

(wykształcenie średnie

praktyczna znajomość języka

► księgowa (obsługa pełnej

tokarek i frezarek, umiejętność

► chętni do odbycia służby

handlowe w branży technicznej,

programów graficznych)

warsztatowy (znajomość obsługi

► konsultant handlowy

Pomorskiego)

► informatyk (znajomość

w Karlinie)

wykształcenie średnie)

zawodowe)

damskiej; osoba z okolic Kalisza

w Koczale)

► mechanik-pracownik

► opiekun osoby starszej (stażysta,

(wykształcenie wyższe lub

► kucharz-szef kuchni (praca

numerycznej CNC typ Rover 36
► spawacz, tokarz, frezer (praca

chemiczne, doświadczenie

średnie)
Subiekt 4, prawo jazdy kat. B)

barmanki

(wykształcenie wyższe

Drawska Pomorskiego)

► krawcowa (szycie konfekcji

► handlowiec (obsługa programu

► programista frezarki

► kierownik galwanizerni

satelitarnych; osoba z okolic

kandydackiej w policji

► technik farmaceuta

► osoba do pracy na stanowisku

komputerową)

komórkowe, montaż anten

i

uprawnienia pedagogiczne,
opieka nad szkolną pracownią

► kierowca (prawo jazdy kat. C+E)
► operator spycharki gąsienicowej
► operator koparki
► operator ładowarki
► portier-dozorca (orzeczenie
0 stopniu niepełnosprawności)
► pracownik firmy pogrzebowej
► elektromechanik samochodowy
► stolarz meblowy
► mechanik maszyn-ustawiacz
(orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności)
► spawacz w osłonie argonu
► monter zbiorników
► elektryk
► konserwator
► ekspedient pocztowy

► pielęgniarka (orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności)
► lakiernik meblowy

i wrażliwy, a przy tym masz dobre pióro i nie boisz się bronić
własnego zdania - zgłoś się do nas i sprawdź,

czy

nadajesz

się do zawodu dziennikarza.
Na zgłoszenia czekamy pod telefonem (094) 34 73 555 w godz. 10-12.
Możesz również zgłosić się do nas wysyłając e-mail:

jolanta.stempowska@glos-pomorza.pl.
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o znacznym stopniu
niepełnosprawności)
► mechanik-blacharz, mechanikdiagnosta (wykształcenie
zawodowe lub do przyuczenia,
mile widziany staż w zawodzie)

głos Pomorza

redakcja@glos-pomorza.pl

► pracownik ochrony (licencja)

► specjalista do sprzedaży

► kucharze
► kasjer-sprzedawca artykułów

inwestycyjnych i ubezpieczeń)
► dekarz (uprawienia do pracy na

lub wyższe, obsługa komputera)

Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Sempołowskiej 2 a,
tel. 059 810 72 91

► zbrojarz-betoniarz
► cieśla
► glazurnik
► malarz
► spawacz
► dekarz
► diagnosta (wykształcenie
średnie, uprawnienia
diagnostyczne, doświadczenie
w zawodzie)
► mechanik samochodowy
► wykrawacz, rozbieracz mięsa
(wykształcenie zawodowe,
doświadczenie w zawodzie;
praca w Pelplinie lub w Belgii)
► serwisant sprzętu AGD
► listonosz
► pracownik obsługi pilarek-traków
► telemonter (prawo jazdy kat. B,
znajomość sieci
telekomunikacyjnej)
► kasjer-sprzedawca

Praca
dla niepełnosprawnych

► inżynier kontraktu (uprawnienia
budowlane i do projektowania
bez ograniczeń w branży
konstrukcyjnej)
► wychowawca w internacie
(wykształcenie wyższe
pedagogiczne, specjalność:
pedagogika opiekuńczowychowawcza oraz
oligofrenopedagogika lub
pedagogika specjalna)
► przedstawiciel handlowy
(wykształcenie wyższe, biegła
znajomość j. angielskiego
i hiszpańskiego)
► mechanik samochodowy
(orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności)
► kierowca autobusu (prawo jazdy
kat. B)
► szwaczka (3 lata stażu)
(ARKO)

► szwaczka, brakarz-pakowacz
(staż w zawodzie)

SŁUPSK
Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Leszczyńskiego 8,
tel. 059 845 75 09

► referent ds. księgowości
(wykształcenie zawodowe; praca
w Cewicach)
► operator wprowadzania danych
(obsługa komputera, dostęp do
internetu, orzeczenie

► frezer-wytaczarz
► spawacz (umiejętność spawania

► kierowca-konwojent (prawo jazdy

► księgowa/y samodzielna
(znajomość prawa: bilansowego,
podatkowego, wykształcenie
wyższe ekonomiczne, mile
widziana znajomość
j. niemieckiego)
► stolarz budowlany
► mistrz produkcji (branża
metalowa)
► kierownik narzędziowni
► serwisant (naprawa pralek,
lodówek, zmywarek; praca
w Trójmieście, istnieje
możliwość zakwaterowania)
► listonosz (mile widziane
prawo jazdy kat. B,
własny samochód)

kat. B,C, świadectwo

► listonosz
► pracownik do montażu okien

czubków

► pracownik biurowy

a, tel. 059 814 46 48
► kierowca (prawo jazdy kat C)
► elektryk (uprawnienia do 1 KV)

► montażysta obuwia-ćwiekier

► stolarz galanterii ogrodzeniowej
► faktu rzysta

SŁAWNO

Filia PUP, ul. Kościuszki 2

spożywczych
► księgowa (wykształcenie średnie

► grafik komputerowy
wysokościach)

(TEB)

USTKA

► kelnerzy

ubezpieczeń grupowych
► menedżer (sprzedaż funduszy

► murarz
► glazurnik,
► mechanik samochodowy

na tzw. szczelność)

kwalifikacji, aktualne badania

► ślusarz-mechanik (prawo jazdy

► przetwórców ryb

psychotechniczne)

kat. B)
► inżynier mechanik (specjalność:

► elektryk-konserwator

► przedstawiciel handlowy (prawo

► osoby do obsługi: szlifierki,

jazdy B)

frezarki, wiertarki

► kierowca (prawo jazdy kat. C,

► instalator instalacji

świadectwo kwalifikacji,
aktualne badania
psychotechniczne)

budowa maszyn)
► elektromechanik

► szyper

zawodowe elektryczne)

► pracownik obsługi pojazdu na

► hydraulik

z orzeczeniem
o niepełnosprawności w stopniu

spożywczych

rybacką lub straszy rybak

► ślusarz narzędziowy-tokarz

elektrycznych (wykształcenie
► portier-dozorca (tylko

► sprzedawczyni artykułów

► barmanka
► kierownik jednostki na łódź

stacji paliw (wykształcenie

► kelnerki

mechaniczne, osoba ucząca się)

► pomoce kuchenne

► technik fizjoterapii

► kucharze

umiarkowanym)

► pielęgniarki
► obserwator meteorologiczny

► pracownik fizyczny do produkcji
drzewnej (tylko z orzeczeniem

(wykształcenie wyższe:

i

o niepełnosprawności w stopniu
umiarkowanym)

geograficzno-przyrodnicze,
ochrona środowiska,
oceanografia)

► pracownice fizyczne (praca

' p-*

w ogrodzie)
► ślusarz ogólny

(TEB)

-

► cieśla-zbrojarz
► szlifierze samochodowi

SZCZECINEK
Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Koszalińska,

► stolarze meblowi
► kierownika ds. produkcji

tel. 094 37 288 80

laminatów
► hipoterapeuta-instruktor jazdy

► mechanik maszyn stolarskich
(osoby z gminy Kępice)
► elektromechanik (umiejętność
przezwajania silników,
transformatorów)
► wykrawacz-rozbieracz-rzeźnik
► tynkarz gipsowy-maszynowy (do
przyuczenia)
► dyrektor, menedżer, księgowy,
informatyk, hydraulik, malarz,
pracownik magazynowy
(demontaż statku morskiego,
praca w Gdańsku)
► serwisant urządzeń grzewczych
(pompy ciepła, uprawnienia do
1KV, prawo jazdy)
► zastępca głównego księgowego
(wykształcenie wyższe
ekonomiczne, znajomość
księgowości przedsiębiorstw
państwowych, obsługa
komputera)
► nauczyciele: przedmiotów
ekonomicznych, informatyki
► ślusarz-spawacz
► pilarze (obsługa
strugarki
czterostronnej)

konnej lub osoba po egzaminie
jeździeckim

► pracownik magazynowy (obsługa
wózka widłowego)

wodowe, 2 lata stażu)

► pracownik terenów zieleni

► ślusarz-mechanik (wykształcenie

► pracownik fizyczny (obróbka

(obsługa piły spalinowej, prawo

okien w trakcie montażu)
► elektryk-elektronik

jazdy kat. B)

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

► koordynator ds. sprzedaży na
obszar Trójmiasta

zawodowe, 3 lata stażu, aktual
na książeczka zdrowia, osoba

► konsultanci ds. sprzedaży

do 25 lat)

► operator wprowadzania danych

► sprzedawca (wykształcenie śred

w miejscu zamieszkania (własny

nie, obsługa komputera, mile wi

komputer, dostęp do internetu,

dziana znajomość j. angielskie

tylko z pierwszą grupą

go lub niemieckiego)

inwalidzką)

► stolarz (wykształcenie zawodo

► montażysta paneli i drzwi

we, 3 lata stażu, osoba długo

► instruktor jazdy konnej

trwale bezrobotna)

(uprawnienia i doświadczenie)
► obuwnik montażysta

► pracownik biurowy (wykształce
nie średnie)

► instruktor fitnes-choreograf

► inżynier budownictwa (wykształ

tańca nowoczesnego

► pełnomocnik ds. systemu
zarządzania jakością
(wykształcenie wyższe
kierunkowe, znajomość
j. angielskiego)
► pracownik ochrony (niekarany)
► ślusarz ogólny-preser

► sprzedawca (wykształcenie za

cenie wyższe, uprawnienia bu

► kierowca-magazynier (obsługa

dowlane, przynależność do Izby

wózka widłowego, prawo jazdy
kat. B, zaświadczenie

Inżynierów Budownictwa)
► handlowiec (wykształcenie śred

o niekaralności)
► technolog obuwia

nie, prawo jazdy kat. B, mile wi
dziana znajomość j. angielskie

► przedstawiciel handlowy do

go)
► kierowca (wymagane prawo jaz

sprzedaży artykułów bhp
(umiejętność nawiązywania
kontaktów handlowych, prawo
jazdy kat. B)

dy kat. D)
► sprzedawca (wykształcenie śred
nie, rok stażu, obsługa kompute
ra)

Staże

► fakturzystka (wykształcenie śred
► asystent projektanta

nie, umiejętność obsługi kompu

(wykształcenie wyższe:
geografia lub planowanie

FRANCJA
► tancerze w Disneyland Resort Paris (dobra znajomość
podstaw tańca oraz j. francuskiego lub angielskiego)
► kelnerki
► pomoce kuchenne
► kucharze
► pielęgniarki
► hydraulik

HISZPANIA
► spawacz (minimum 2 lata stażu w zawodzie, mile widziane
doświadczenie w spawaniu metodą TIG, wykształcenie zawodowe,
mile widziana znajomość j. hiszpańskiego)
► kotlarze (minimum 5 lat stażu w zawodzie, mile widziana
umiejętność spawania i interpretacji planów)
► kotlarze konstrukcji ciężkich

► oficer mechanik

IRLANDIA
► inżynier technik napraw utrzymania ruchu (wykształcenie
kierunkowe: elektromechanik lub mechanik)
► montera instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
► fryzjer damski
► fryzjer męski
► kierowcy koparki (doświadczenie w pracy koparką 360 i 180 stopni)
► monter kabli (doświadczenie w przeciąganiu kabli za pomocą
zmotoryzowanej mobilnej wciągarki)

ISLANDIA
► murarze biali i murarze pieców przemysłowych (doświadczenie
w budowie linii piecowej huty aluminium, szkła, stali lub
doświadczenie przy budowie szybów kopalnianych)
► operatorzy zagęszczarki wibracyjnej (doświadczenie w obsłudze
ręcznych zagęszczarek mas i zapraw, pracodawca zapewnia
wyżywienie i zakwaterowanie)

► operator wózka widłowego (wy

przestrzenne, lub ochrona

kształcenie zawodowe)

środowiska, architektura,

NIEMCY

► operator maszyn stolarskich (wy

znajomość j. angielskiego)

kształcenie zawodowe)

► inżynier budownictwa

► weterynarz (wykształcenie wyższe kierunkowe, bardzo dobra
znajomość j. niemieckiego)
► pielęgniarki
► ogrodnik
► piekarz
► rzeźnik

► ochraniarz (licencja I lub II stop
nia oraz prawo jazdy kat. B)
(TEB)

► kucharz (wykształcenie zawodo
we, 2 lata stażu, aktualna ksią
żeczka zdrowia)

ŚWIDWIN
Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Kołobrzeska 3, tel.

NORWEGIA

094365 4040

► opiekunka do dzieci
► mechanik samochodowy
► hydraulik
► blacharz

► specjalista - administrator sieci

► mistrz budowy (brygadzista) konstrukcji metalowych i stalowych
► kierownicy oddziałów i koordynatorzy budowlani

tera)

WIELKA BRYTANIA

we, minimum 5 lat stażu, prawo
jazdy kat. C)
► sprzedawca (wykształcenie śred
nie, 3 lata stażu, obsługa kom
putera, aktualna książeczka
zdrowia)
► monter mebli (wykształcenie za

► nauczyciel przedszkola

wodowe lub średnie, prawo jaz

► lektor języka angielskiego
(wykształcenie średnie)

dy kat. B)

► lektor języka niemieckiego
(wykształcenie średnie)

► administrator biura (umiejętność sporządzania wyceny na
podstawie rysunku klienta, obsługa programu AutoCAD)
► nauczyciel nauczania początkowego
► dentyści (wykształcenie kierunkowe oraz praktyka dentystyczna,
znajomość j. angielskiego)
► inżynier (obsługa maszyn w przemyśle farmaceutycznym)
► blacharz samochodowy
► opiekun do osób starszych
► opiekunki dziecięce w żłobku
► inżynier technik automatyk

► kierowca (wykształcenie zawodo

informatycznej (wykształcenie

i księgowania)

► lekarz radiolog

zawodowe)
► pilarz (wymagane uprawnienia)

wyższe, znajomość programów
kadrowo-pałacowych

SŁOWENIA

► ślusarz-mechanik (wykształcenie

► kierownik biura rady

Praca
dla niepełnosprawnych
► sprzedawca (wykształcenie za

► księgowa

wodowe)

► pracownik biurowy

► kasjer-sprzedawca (wykształce

(wykształcenie średnie)

nie zawodowe lub średnie)

(R)

► handlowiec (specjalista ds.
zakupu złomu stalowego)
► technik mechanik (obsługa pras
krawędziowych, znajomość
rysunku technicznego)
► kasjer-sprzedawca (orzeczenie
o stopniu
n iepełnosprawności)

► osoba do prowadzenia domu
► murarz
(TEB)

► operator żurawia budowlanego

► traktorzysta

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

J

PRACA ZA GRANICĄ
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Praca dla studentów w USA

Przygoda na wakacje
Jeśli jesteś studentem, masz czas i chcesz popracować w Stanach Zjednoczonych, to możesz to bezpiecznie zrobić
już w najbliższe wakacje. Bartek Kroczyński z Redzikowa już z takiej możliwości skorzystał. Teraz zachęca do tego
innych.
Bartek jest obecnie studen- d
tem V roku zarządzania tu
rystyką na Politechnice
Koszalińskiej. W maju
ubiegłego roku poleciał
na pięć miesięcy do USA.
Zrobił to przy pomocy
międzynarodowej organi
zacji CCUSA (patrz ramka), która zajmuje się
realizacją programów wy
miany studentów. Dzięki nim
studenci z całego świata mogą
w wakacje pracować i podró

pracować przez kilka
tygodni po normal
nych stawkach.
Organizatorzy
zapewniają tak
że ubezpiecze
nie.

Praca
i podróż
W

Bardziej atrakcyjna jest oferta skie
rowana
tylko
do studentów. Pro-

W fast foodzie, do którego trafił Bartek, pracowali studenci z całego świata.

ż o w a
po Stanach
Zj ednocz
nych. Obecnie
Bartek jest
przedstawi
cielem CCUSA na Kosza
lin i Słupsk
i sam zajmu
je się rekru
tacją studen
tów,
którzy
chcieliby skorzy
stać z tej szansy.

Letnie obozy
CCUSA oferuje
trzy możliwości
pracy
w
USA.
Pierwsza - to opie
ka nad uczestnika
mi obozów letnich
w USA. Jest skie
rowana do uczniów,
którzy skończyli 18
lat i chcieliby być
wychowawcami
na obozach, w któ
rych uczestniczy
młodzież z amery
kańskich
szkół
średnich.
- To najtańsza
opcja
wyjazdu
do Stanów. Zain
teresowani płacą
tylko 595 dolarów
za załatwienie wi
zy oraz otwarty
bilet w obydwie
strony - wyja
śnia Bartek. W zamian ma
ją zapewnione
wyżywienie oraz
mieszkanie
przez dziewięć jedenaście tygo
dni. Zarobione
pieniądze po
krywają koszty
wyjazdu. Dodat
kowo można jeszcze

KONTAKT:
Bartosz Kroczyński
Biuro CCUSA Koszalin
ul. Partyzantów 19/1
75-360 Koszalin
(czynne w godz. 10-17)
Tel. O 504 030 611
e-mail: koszalinl@ccusa.com.p

gram Work i Travel zakłada,
mocnicy w kuchni albo obsługa
Wręcz dziwili się, że chcemy pra
że student będzie pracował
w fast foodach. Kelnerzy mają
cować za siedem dolarów za go
w USA cztery miesiące, a pią
najlepiej, bo poza stawką godzi
dzinę. Nie chcieli wierzyć, gdy
ty może wykorzystać na po
nową dostają napiwki, które
mówiliśmy, że u nas McDonald’s
dróże po tym kraju.
w Ameryce nie są czymś nad
płaci dolara za godzinę — opo
- Z mojego doświadcze
zwyczajnym.
wiada Bartek.
nia wynika, że praktycznie
Kieszonkowe starczyło
Albo indywidualnie,
można łatwo przedłużyć pra
na
miesiąc
albo zbiorowo
cę jeszcze o miesiąc albo po czte
rech miesiącach wracać do domu
On sam zarobił tyle, że w ciągu
Wyjazd do Stanów można zała
- opowiada Bartek. - Jeden
miesiąca mógł zgromadzić
twiać sobie indywidualnie, ale
z moich kolegów w piątym mie
wszystkie pieniądze na spłatę
istnieje także możliwość wyjaz
siącu pobytu w Stanach poje
kredytu.
du grupowego. Wtedy jednak
chał na Hawaje. Ja wolałem pra
- Ze sobą do Ameryki zabra
grupa studentów - co najmniej
siedem osób - musi najpierw po
cować. W którymś momencie
łem 150 dolarów kieszonkowe
go, za które utrzymywałem się
jechać na targi pracy do War
miałem trzy prace, pracowałem
przez cały miesiąc - dodaje. Pra
po 15 godzin dziennie.
szawy i tam wziąć udział w bez
Kroczyński wyjechał do USA
codawca zapewnił mu mieszka
pośrednich rozmowach z przy
dzięki pośrednictwu CCUSA,
nie, a jego koszt potrącał mu
szłymi pracodawcami. Kto się
które załatwia wizę wyjazdową
z wynagrodzenia. Bartek płacił
sprawdzi (chodzi tu przede
na pięć miesięcy. Aby opłacić wy75 dolarów tygodniowo. - To by
wszystkim o znajomość języka)
jazd, zaciągnął kredyt - 5,5 ty
ło stosunkowo dużo, ale za to
- od razu podpisuje umowę.
miałem tylko trzy minuty
siąca złotych. Te pieniądze wy
W tym roku warszawskie targi
do pracy. Generalnie 95 procent
dał na opłatę na rzecz CCUSA
pracy planowane są na 26 lute
(865 dolarów),
go.
zakup biletu
Firma
w
obydwie
zwraca koszty
strony (700 do
przejazdu - za
larów)
oraz
chęca Bartek.
opłatę wizową
Formalno
pobieraną
ści można zała
przez ambasa
twiać poprzez
dę amerykań
Bartka albo
ską (100 dola
poprzez inter
rów).
net. Jeśli się
- Jeśli wy
ktoś decyduje
jazd nie dojdzie
na to drugie
do skutku, co
rozwiązanie,
zdarza
się
niech wejdzie
rzadko, bo tyl
na stronę in
ko jeden pro
ter netową
cent zaintere
(www. ccusa.
sowanych nie
com. pl), wy
dostaje wizy,
pełni wniosek
CCUSA zwra
zgłoszeniowy
ca wszystkie
Lody w barwach narodowych Polski to pomysł
i czeka na od
pieniądze z wy
Bartka, na który właściciel lodziarni chętnie przystał. powiedź. Każ
jątkiem opłaty
dymi dalszymi
wizowej - wyjaśnia Bartek.
pracodawców zapewnia miesz
krokami wszystkich uczestni
O tym, gdzie będzie praco
kanie i dowóz do pracy, choć naj
ków programu kierują pracow
wał, wiedział już w Polsce. Wy
częściej tak nam, studentom, za
nicy przedstawicielstwa CCU
łatwiają lokum, żeby było blisko
lądował z fast foodzie z loda
SA w Poznaniu lub Warszawie.
do firmy - dodaje.
mi, bo na takie zajęcie
- Zgłoszenie przez internet
s pozwalała jego słaba zna
Po pewnym czasie Bartkowi
jest tańsze. Student zyskuje 10
jomość angielskiego.
udało się dodatkowo zatrudnić
dolarów. Za tyle można pójść
- Praca dostosowywana jest
się w sklepie z pamiątkami i ja
na dobrą imprezę - śmieje się
do możliwości językowych stu
ko obsługa w biurze pola golfo
Bartek.
dentów - opowiada Bartek. wego. W sumie zarabiał 100 do
Praktyka w USA
Organizacja stara się tak ją do
larów dziennie.
brać, aby jak najlepiej wykorzy
- Mimo to nie byłem zmęczo
Poza opieką na obozach, pracą
stać umiejętności studenta. Naj
ny, bo w pracy mogłem spać.
i podróżą - CCUSA oferuje pol
częściej jednak studenci pracują
Amerykanie byli do nas nasta
skim studentom-absolwentom
jako kelnerzy, sprzedawcy, po
wieni bardzo sympatycznie.
możliwość odbycia praktyki za

wodowej w USA. Staż trwa 18
miesięcy, bo na tyle czasu CCU
SA załatwia wizę wyjazdową. Mi
nusem jest tylko to, że praktykę
trzeba znaleźć samodzielnie.
- A to bywa trudne, bo nie
wiele firm chce przyjąć prakty
kantów na ważniejsze stanowi
ska - wyjaśnia Bartek. - Poza
tym samodzielnie trzeba opłacać
sobie ubezpieczenie, a opłata
na rzecz CCUSA przekracza 900
dolarów. To wszystko działa znie
chęcająco. Dlatego niewiele osób
decyduje się na takie rozwiąza
nie.
ZBIGNIEW MARECKI
zbigniew.marecki@glos-pomorza.pl
tel. 059 848 81 26
FOT. SŁAWOMIR ŻABICKI,
ARCHIWUM DOMOWE

CCUSA jest organizacją między
narodową z siedzibą główną
w Sausalito (w pobliżu San
Francisco). Ma tzw. desygnatę
oficjalnego sponsora progra
mów wymiany przyznaną przez
Departament Stanu USA
w 1986 roku.
Przez 18 lat na świecie, 7 lat
w Polsce CCUSA zrekrutowała
i obsłużyła ponad 100 tysięcy
młodych osób pochodzących
z 60 krajów, w tym ponad 12
tysięcy Polaków.
Swój sukces zawdzięcza wy
kwalifikowanym pracownikom
w biurach i doświadczonym re
prezentantom. Wszyscy obecni
pracownicy CCUSA byli uczest
nikami programów tej organiza
cji. Znają je więc „od podszew
ki” i zawsze chętnie służą
pomocą i radą.
CCUSA nie jest pośrednikiem!
Prowadzi jedynie autorskie pro
gramy. Współpracuje z 1000
amerykańskich obozów let
nich, ośrodków wypoczynko
wych, parków rozrywki, parków
narodowych, rancz, kasyn, ho
teli, restauracji i innych praco
dawców.
Corocznie organizuje Targi Pra
cy w Warszawie, podczas
których jest możliwość spotka
nia przyszłych pracodawców.
Szczegóły znajdziesz na stronie
internetowej: www.ccusa.com.pl
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Raport Banku Światowego

NASZ GŁOS

Za studia trzeba
płacić
Eksperci Banku Światowego są zdania, że w Polsce studia powinny być odpłatne.
Raport Banku Światowego zo
stał przedstawiony na specjalnej
debacie poświęconej finansowaniu
szkolnictwa wyższego, którą Bank
zorganizował i przeprowadził w
ubiegłym tygodniu.
Zdaniem ekspertów z BŚ, bez
szybkich zmian w sposobie finanso
wania polskich szkół wyższych, po
gorszy się zarówno jakość studiów
i zmniejszy ich dostępność. Obecny
- jest niezdrowy, bowiem na bez
płatne studia dostają się przede
wszystkim osoby z rodzin zamoż
nych, które stać na korepetycje, do
datkowe lekcje języków obcych
i utrzymanie. Ponieważ państwo
we uczelnie często utrzymują się
z odpłatnych studiów wieczorowych
i zaocznych, mamy w praktyce ta
ką sytuację, że ogromna rzesza stu
dentów z systemu zaocznego
po prostu płaci za naukę kolegów
z systemu dziennego.
- Aby tę tendencję odwrócić, na
leży wprowadzić kredyty studenc
kie, które wystarczyłyby i na cze
sne, i na utrzymanie - uważa
Nicholas Barr z Londyńskiej Szko
ły Ekonomicznej. - Spłatę kredy-

j Q

wać stypendium socjalne, kredyt
studencki, a ci, którzy mają dobre
i bardzo dobre wyniki - dodatkowo
stypendium naukowe. Wysokość
stypendiów jest zróżnicowana; za
leży od przepisów obowiązujących
w danej uczelni. W niektórych moż
na dostać 50 zł, w innych - 500 zł
miesięcznie.
Stypendia przyznawane są
na rok akademicki. Pożyczka na okres studiów, ale wypłacana
jest w ratach po 600 zł przez 10
miesięcy w roku. Jej spłatę trzeba
zacząć najpóźniej po dwóch latach
od ukończenia nauki. Szczęściem
jest nisko oprocentowana (w gra
nicach 2,5 proc.).
(PAP)
FOT. DAWID PERZ

tów po ukończeniu studiów należy
uzależnić od wysokości zarobków
absolwenta. Rata powinna w grani
cach 5 procent pobieranego wyna
grodzenia, ale już po odliczeniu po
datków. Tylko wtedy studenci
z biednych rodzin będą mieli od
wagę studiować na kredyt.
Dzisiaj studenci spełniający kry
terium dochodowe mogą otrzymy-

Prof. Michał Seweryński
*f** -

minister edukacji i nauki
-Państwo powinno finansować studia na publicznych uczelniach,
przynajmniej w określonym zakresie W obecnej sytuacji wprowa

Krystyna Klamka
pośrednik finansowy
- Nie uciekniemy przed tym, że
studia będą w końcu płatne chociaż
częściowo. Ale państwo powinno
w różny sposób pomagać studentom
i partycypować w kosztach kształce
nia. Jak? Chociażby przez rozbudo
wany system stypendiów. To na pew
no jest bodźcem do kontynuowania nauki. Młodzi
i niezamożni powinni mieć możliwość kształcenia.

Stefan Tartanus
doradca ubezpieczeniowy
- Studia stacjonarne powinny być
bezpłatne dla ogółu, dla wszystkich,
którzy chcą i dostaną się na studia.
Oprócz samej nauki dochodzą prze
cież koszty utrzymania - zakwate
rowanie, wyżywienie, podręczniki.
Tu powinna być indywidualnie roz
patrywana pomoc państwa. Dofinansowanie kształ
cenia osób słabiej sytuowanych to zadanie dla budże
tu państwa.

Wiesław Suchowiejko
dyrektor szkoły społecznej
- Studia bezpłatne są fikcją, bo
już dawno studenta musi być stać
na naukę. Studia mogłyby więc być
płatne pod warunkiem stworzenia
sensownego systemu stypendialne
go. Powinniśmy - jako państwo wspierać zdolnych, ale niezamożnych
studentów.

Maria Kapsa
adwokat
- Jestem przeciwniczką odpłat
ności na uczelniach państwowych.
W mojej ocenie studia dzienne po
winny być bezpłatne, bo jest szereg
osób, których nie stać, aby opłacić
czesne i mieć na życie. A koszty
utrzymania są poważne. Mniej za
sobnym finansowo nie można zamykać drogi kształ
cenia, to bardzo wartościowi i zdolni ludzie, którzy
z reguły osiągają potem bardzo wiele.

dzenie odpłatnych studiów utrudniłoby dostęp do wyższego wy

Wysłuchał: (R)

kształcenia młodzieży z małych miejscowości.

FOT. RAJMUND WEŁNIĆ

NADMOASKIf CCNTAUM CDUKACJI ZAUIODOUICJ

M

KOŁOBRZEG - DARŁOWO - USTKA - SOPOT
76-100 SŁAWNO, ul. Koszalińska 36A/B

M

Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna
w Koszalinie

Uprzejmie informuję, że w następujących terminach
odbędą się szkolenia w zakresie obsługi urządzeń do:

Uczelnia niepaństwowa wpisana do rejestru
Ministra Edukacji Narodowej pod poz. 50 (od 1994 r.)

*

NAPEŁNIANIA ZBIORNIKÓW POJAZDÓW

- Szkoła z akredytacją
- Wysokie miejsce na listach rankingowych
- Udział w programie Wspólnoty Europejskiej Socrates - Erazmus
- „Gaudeamus igitur” - dwa razy w roku - luty, październik

zasilanych gazem skroplonym (LPG)

do 5 lutego 2006 r.
do 15 września 2006 r.
Zainwestuj w swoją przyszłość!i
Wybierz naszą ofertę edukacyjną!!

„DOM TECHNIKA”

GDAŃSK

80-850 Gdańsk

17 stycznia 2006 r.

godz. 10.00

24 stycznia 2006 r.

godz. 12.00

02 lutego 2006 r.

godz. 10.00

ul. Rajska 6
„DOM HARCERZA”

TORUŃ

87-100 Toruń

studia zawodowe licencjackie i uzupełniające magisterskie
na wydziałach:

Rynek Staromiejski 7
Miejski Ośrodek Kultury

KOSZALIN

USTKA

75-001 Koszalin

Humanistycznym:

ul. Zwycięstwa 105

pedagogika resocjalizacyjna

OW „JANTAR”

praca socjalna
zintegrowana edukacja

76-270 Ustka

24 marca 2006 r.

godz. 12.00

Administracji:
administracja publiczna
administracja gospodarcza
zarządzanie ochroną środowiska

wczesnoszkolna i przedszkolna
pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

ul. Wczasowa 14

pielęgniarstwo

Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem
..ZAŚWIADCZEŃ KWALIFIKACYJNYCH”
przez Transportowy Dozór Techniczny

Absolwentów studiów zawodowych licencjackich i magisterskich
zapraszamy na studia podyplomowe:
- zarządzanie ochroną środowiska
- projekty Unii Europejskiej - przygotowanie i zarządzanie
- administracja publiczna
- zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
- studium pedagogiczne

Uczelnia wypłaca stypendia socjalne i zu wyniki W nauce.
Zgłoszenia telefoniczne:
(0 59) 810 44 89, (0 94) 35 54 807, fax (0 59) 810 44 94
tel. kom. 0 602 632 816, 0 501 511 432

Dzięki pomocy materialnej dla wielu studentów studia stały się bezpłatne!!!

CEZ 78-100 KOŁOBRZEG ul. Helsińska 8B/10 CEZ 76-270 USTKA ul. Wczasowa 14

Wszelkich informacji udziela Centrum Informacyjno - Rekrutacyjne
przy ul. Zwycięstwa 113 w Koszalinie, tel. (094) 342 59 76; 342 59 52

Studiujące małżeństwa i osoby w trudnej sytuacji jinansowej
mogą ubiegać się o zmniejszenie czesnego.

30706SLBH A

30706KOBH A
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PRACA

głos Pomorza

vvww.gfos-pO!Tsorza,p:

SZUKAM PRACY

MŁODY z grupą inwalidzką podejmie
pracę jako ochroniarz i nie tylko
na terenie powiatu lęborskiego.
059/86-39-790.

20 lat mężczyzna, wykształcenie
średnie, znajomość angielskiego,
obsługa komputera i kasy fiskalnej,
prawo jazdy kat. B,
0-886-113-837.
-------------- ------------------------------- --------------------

109:

23-LATKA cukiernik, szukam
pracy jako ekspedientka,
mam staż lub opieka nad dzieckiem,
0-609-08-22-09
------:--------------------------------------------------------- -•

0366

lider branży opakowań dla przemysłu

zatrudni osobę do Działu Sprzedaży na stanowisko:

HANDLOWCA

czołowy europejski producent ryb wędzonych

poszukuje pracowników
do pracy w dziale księgowości.

MŁODY, kreatywny, florysta - ogrodnik,
studiujący zaocznie poszukuje pracy.
0-667-157-150.

Od kandydatów oczekujemy:
• doświadczenia w pracy na stanowisku handlowym • umiejętności
samodzielnego prowadzenia rozmów • wykształcenia
minimum
średniego • znajomości obsługi komputera • znajomość języków
obcych będzie dodatkowym atutem

Kandydaci do pracy powinni spełniać następujące warunki:

-----------------'■------------------------------------------------ ■

POMOC domowa - posprzątam,
upiorę, zrobię zakupy,
zaopiekuję się starszą osobą
lub dzieckiem. 0-696-157-351.

o specjalności rachunkowość lub finanse;

POMOC w usuwaniu zaległości
w nauce w zakresie szkoły
podstawowej, gimnazjum,
średniej (przedmioty ścisłe j. polski)
0-59/842-73-03

27-LATEK, wykształcenie wyższe,
nauczyciel informatyki, znajomość
angielskiego i komputera,
prawo jazdy kat. BCD, praktyka
w kredytach i ubezpieczeniach,
logistyka. 0-665-235-904

• doświadczenie kilkuletnie w pracy na podobnym stanowisku;

Zainteresowanych prosimy o przesłanie w ciągu 14 dni od daty ukazania

• biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności

się ogłoszenia listu motywacyjnego i c. v. na adres:
„1 LOGISTICS" ŻURALSKI 76-200 Słupsk, Włynkówko 20

programów Microsoft Office, Word, Excel;

lub e-mail: office@1logistics.com.pl.

• umiejętność pracy w zespole;
Praca odbywać się będzie w naszym biurze w Słupsku.

Towarzystwo Edukacji Bankowej SA

Osoby zainteresowane pracą proszone są o przesłanie oferty

03669/1

39 lat, mężczyzna, wykształcenie

POSZUKUJĘ pracy, najchętniej
opieka nad dzieckiem
lub osobą starszą. 0-512-326-756.

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

10937

------------------------------------------------------- 1---------

pocztą elektroniczną: sekretariat@morpol.pl z dopiskiem:

10937

03669/

DŁUGOLETNIA praktyka, referencje,
pełny zakres. 0-663-402-597
03669/

DOŚWIADCZONY handlowiec
- sprzedawca podejmie pracę od zaraz:
studium informatyczne
i nauka języka angielskiego
(branża obojętna). 0-503-346-112.
00247

ELEKTRYK-KONSERWATOR
prace kontrolno pomiarowe do 1 kV.
094/346-56-11.
-----------------------------------------------------------------

1093)

0024;

UBEZPIECZONA. Posiadajaca
aktualną książeczkę zdrowia
podejmie pracę jako pomoc kuchenna.
0-59/81-13-287, 0-668-35-88-91.

HYDRAULIK, palacz c. o., II gr. szuka
pracy - stróż-dozorca, prawo jazdy B,
40-łatek. Słupsk, 0-50842-99-15.
1093

INFORMATYK, sprzedawca, serwisant
sprzętu komputerowego z wieloletnią
praktyką - poszukuję pracy.
0-504429410.
0024

0366!

KIEROWCA BCE z praktyką,
dyspozycyjny + świadectwo kwalifikacji.
0-59/84338-04,0-697-946-730.
0026

KSIĘGOWA szuka pracy w administracji
lub księgowości. 0808454-233.
-----------------------------------------------------------------

002

MGR adm. technik elektroenergetyk,
mistrz elektromechanik, czeladnik
teleradiomechanik, upr. SEP,
budowlane, certyfikaty Viessmanna,
obsługa komputera, prawo jazdy AB.
Tel. 0891404087.
-----------------------------------------------------------------

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

referencji oraz klauzulę "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów
prosimy nadsyłać w ciągu

los

036

MŁODA, wykształcenie średnie,
staż w biurze, po kursie obsługa
biura, angielski śr. zaawansowany,
obsługa komputera, dyspozycyjna,
sumienna. Koszalin,
0894717437.

10 dni na adres TEB SA,

ul.

Heweliusza

11,

80-890 Gdańsk

z dopiskiem "Dyrektor szkoły policealnej" lub "Pracownik sekretariatu", albo drogą elektroniczną
na adres: gdansk@teb.pl

PARTNER

Stały kontakt w godzinach od 17 do 20 w siedzibie firmy - Udorpie 23,
77-100 Bytów, woj. pomorskie, lub tel. (059) 822-54-68, 608211945.

Microsoft

Novell,

Polska Izba
Turystyki

n

31306KOBH_A

Mackenzie Consulting (certyfikat MGiP nr 1287/lb)
jest firmą zajmującą się, między innymi, wyszukiwaV v Internetowy Serwis I
imwttowys«rwHPnę, njem odpowiednich miejsc pracy dla osób z Polski zainofenypncy: httpi/ypomonkwjobt.pi teresowanych zatrudnieńiem na terenie Wielkiej Bryta

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

00341

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

0024

000!

000!

ooo

STOLARZA meblowego samodzielnego,
warunki dobre. 059/846-2280,
0502863821.
ZARABIAJ w miły i łatwy sposób!
Zostań konsultantem MV Parfüms
Club i profesjonalnie sprzedawaj
perfumy. 0-665892-664,
e-mail: club@mvparfums.pl

Polski zainteresowanych zatrudnieniem na terenie
Wielkiej Brytanii. Od naszych kandydatów nie
pobieramy żadnych opłat (pod żadną postacią).

OPIEKUNOWIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
INTELEKTUALNIE

OPIEKUNOWIE
OSÓB STARSZYCH
- Wielka Brytania

Nr Ref. ONI/JOBS.PL

Nr Ref. OOS/JOBS. PL

Charakterystyka:

Ogis, stanowiska;
Praca w domach spokojnej starości, w których sprawuje się 24-godzinną
opiekę nad rezydentami (praca na zmiany). Do obowiązków osoby pracu
jącej na tym stanowisku należeć będzie opieka nad osobami starszymi
- zarówno ta natury fizycznej (czyli np. pomoc w utrzymywaniu higieny
osobistej) jak i psychicznej - rozmowa, wszelkiego rodzaju wsparcie
emocjonalne, poświęcenie chwili czasu na poczytanie książki itp.

Praca w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, w których
sprawuje się 24-godzinną opiekę nad rezydentami (praca na zmiany). Do
obowiązków wykonywanych na tym stanowisku należy spędzanie czasu z
podopiecznymi i troska o ich dobre samopoczucie. Zalicza się do nich
także towarzyszenie im przy codziennych czynnościach oraz zajęciach
rekreacyjnych takich jak: jazda konna, garncarstwo, żeglarstwo czy muzyka,
jak też pomoc w utrzymywaniu higieny osobistej.
Wymagania:
- Dobra znajomość języka angielskiego
- Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- Mile widziane wykształcenie na kierunkach takich jak:
Pedagogika, Psychologia oraz na kierunkach medycznych
- Empatia oraz wysoka kultura osobista

Wymagania;

MASZ doświadczenie w sprzedaży
ubezpieczeń grupowych?
Gwarantujemy stałe wynagrodzenie.
0802822878

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

- !n«ni«owySer*« Pr«,

0024.

LUBISZ wyzwania, jesteś kreatywny,
otwarty i masz min. średnie
wykształcenie, zadzwoń
0804580-759. Sam zdecydujesz
czy chcesz mieć wpływ na swoje
wynagrodzenie i czas pracy.

NIGHT Club zatrudni barmanki,
kelnerki, tancerki, hostessy.
Zakwaterowanie. 0-504172480.

V v Internetowy Serwis I

Oferty pracy: http7/pomorskie.joł>*.pł

nii. Od naszych kandydatów nie pobieramy żadnych
opłat (pod żadną postacią).

DODATKOWA praca dla osób ambitnych,
dyspozycyjnych, komunikatywnych
z min. średnim wykształceniem.
0802-225-298
-------------------------------------------om
DYSPOZYCYJNĄ pomoc domową
do lat 35. Możliwość zakwaterowania
i wyżywienia. 0-59/846-2280,
0-502-063821.
KORPORACJA Międzynarodowa nawiąże
współpracę z osobami prowadzącymi
działalność gospodarczą,
gwarancja dodatkowego bardzo
dobrego dochodu. 0503-371434.

34006KOAG_A

Mackenzie Consulting (certyfikat MGiP nr 1287/lb)
jest firmą zajmującą się, między innymi,
wyszukiwaniem odpowiednich miejsc pracy dla osób z

PBS

T@BS

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

MŁODA wykształcenie średnie,
obsługa komputera prawo jazdy kat. B
0805-748136, 059/845-32-54
-----------------------------------------------------------------

Życiorys, zdjęcie, list motywacyjny, kopie: dyplomów, dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
rekrutacyjnych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 pozycja 833)

ANGLIA! Pracowników hurtowni

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

109.

MISTRZ w zawodzie dekarz-blacharz.
W zawodzie pracuję od 1974 r.
podejmę pracę w kraju i za granicą.
059/844-2883,0892-314523.

OFERTY ZAWIERAJĄCE:

Za pośrednictwo firma nie pobiera opłat.

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

KIEROWCA- A, B, C, D, E Podejmie
pracę w Słupsku. 0-606-11-35-66

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

WYMAGANIA
• Wykształcenie średnie (wyższe będzie dodatkowym atutem)
• Wiek do 35 lat «Obsługa pakietu Ms Office
• Dobra organizacja pracy własnej* Komunikatywność

Firma w zakresie pośrednictwa pracy za granicą posiada certyfikaty
Marszałka Województwa Pomorskiego nr 2217/lb, 2217/2. (Nr
certyfikatów dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Gdańsku - www.kraz.praca.gov.ph.

ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą.
Słupsk, 0-661-559-909.

Nauczyciel mianowany lub dyplomowany
Co najmniej 5-cio letni staż pracy
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
Znajomość prawa oświatowego
Doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji szkolnej

PRACOWNIKA SEKRETARIATU

angielskiego (przynajmniej w stopniu komunikatywnym).

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem,
osobą starszą, posprzątam.
Słupsk, 0860-857-278.

(94) 343-27-21, www.imperial.org.pl
0024

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

Lekarz różnych specjalizacji
Pielęgniarki
Stomatolog
Inżynier różnych specjalności
Pracownik fizyczny różnych zawodów
Modelki - prezentacja ubiorów w salonach mody

Wymagany paszport lub nowy dowód osobisty oraz znajomość języka

Pilnie CV: biuro@imperial.org.pl

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

-

00247/D

WYKONUJĘ stylizowane ogrodzenia,
balustrady, bramy przesuwne
i skrzydłowe, schody kręte
w połączeniu z drewnem.
0-608626-016.

Rekrutacja, Koszalin-18.01.2006

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

WYMAGANIA
•
•
•
•
•

los

kwalifikuje brytyjski pracodawca

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

PRACA W ANGLII
Angielska firma „EuWork” w kooperacji z lokalną firmą „Jan” Fałat Jan

»MMids^YSni
■aMMMMUUAMhiui

FAKTURZYSTKA - sekretarka,
wykształcenie średnie, obsługa
komputera, j. angielski (średnio
zaawansowany), prawo jazdy kat. B.
0-509-345-645.

DYREKTORA SZKOŁY
POLICEALNEJ

23606SLBH_A

Spotkanie z przedstawicielami firm - 2-3 luty 2006 r., godz. 10 - 16
w Miejskim Domu Kultury w Bytowie

ENERGICZNA emerytowana
nauczycielka szuka pracy na pół etatu.
Odbiór dziecka ze szkoły, przedszkola,
pomoc w odrabianiu lekcji, inne.
0-59/84-16-81 (po 20-tej).
---------------------------------------------------------

Poszukuje do pracy w SŁUPSKU:

„Praca księgowość”

00247/N

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

DŁUGOLETNIA praktyka, referencje,
pełny zakres. 0-663402-597

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

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

STROZ portier szuka pracy
(może być umowa-dzieło)
najchętniej w Białogardzie.
Tel. 0-508-930-205.

ABSOLWENT marketingu i zarządzania,
angielski, biegła obsługa komputera,
prawo jazdy kat. B podejmie
pracę biurową lub w sprzedaży.
0-50449-32-98.

z siedzibą w Poznaniu

pocztą na adres: MORPOL Duninowo 39, 76-270 Ustka lub

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

średnie, uprawnienia do prowadzenia
stacji LPG, prawo jazdy B, C.
0-510-569-492.

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

Firma “1 LOGISTICS” ŻURALSKI

Grupa MORPOL SA

• ukończone studia wyższe ekonomiczne, w szczególności

26-LETNIA, ambitna, wykształcenie
wyższe, obsługa komputera i internetu,
prawo jazdy kat. B, podejmie pracę.
0-661-626-716.

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

SZUKAM PRACY

Wtorek, 17 stycznia 2006 r.

redakcja@glos-pomorza.pl

- Komunikatywna znajomość języka angielskiego
- Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- Mile widziane wykształcenie na kierunkach takich, jak:
Fizjoterapia, Rehabilitacja - Pedagogika, Psychologia oraz
na kierunkach medycznych - Empatia oraz wysoka kultura osobista
- Umiejętność pracy w zespole Oferujemy:
- Legalną pracę i zatrudnienie na okres dwóch lat
- Podróż opłaconą przez pracodawcę
Zapewnione miejsce zakwaterowania
- Rozwój zawodowy - możliwość awansu
- Możliwość uczestnictwa w kursach zawodowych opłacanych
przez pracodawcę
- Pracę dającą satysfakcję

- Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy.
- Wynagrodzenie za godzinę od GBP 6.15 do GBP 7.17 brutto
- Legalną pracę i zatrudnienie na okres 12/24 miesięcy
- Podróż opłaconą przez pracodawcę
- Zapewnione miejsce zakwaterowania
- Rozwój zawodowy - możliwość awansu
- Możliwość uczestnictwa w kursach zawodowych opłacanych
przez pracodawcę

Osoby zainteresowane prosimy o dokonanie rejestracji na stronie
www.pracawanglii.com (do wypełnienia formularz rejestracyjny) oraz
przesłanie cv po polsku i angielsku ze zdjęciem na adres:
admin@pracawanglii.com
Szczegóły oferty pod numerem telefonu 058 307 45 27
admin@pracawanglii.com

- Pracę dającą satysfakcję

Osoby zainteresowane prosimy o dokonanie rejestracji na stronie
www.pracawanglii.com (do wypełnienia formularz rejestracyjny)
oraz przesłanie cv po polsku i angielsku ze zdjęciem na adres:
admin@pracawanglii.com. Szczegóły oferty pod numerem telefonu

058 307 45 27.

30106KOKB_B

SZUKASZ PRACY?

30106KOKBJV

SZUKASZ PRACY?

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

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

(dotyczy tylko osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).

k99222

(dotyczy tylko osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarce

Kupon na Jednorazowe bezpłatne ogłoszeń'

Kupon na jednorazowe bezpłatne ogłoszenie drobne.

/robne.

▼ Tutaj proszę wpisać treść ogłoszenia drukowanyn

... Kierowca. .0>CS. z. ircaMyłsą,. .$}Ysep^v.ctYjp

Ogłoszenie należy dostarczyć do najbliższego oddziału Biura Ogłoszeń „Głosu Pomorza” lub wysłać pod adresem:

U.0.01.

Biura Ogłoszeń „Głosu Pomorza" lub wysłać pod adresem:
ószalin, ul. Mickiewicza 24 (z dopiskiem „Szukam pracy").

Biuro Ogłoszeń „Głosu Pomorza", 75804 Koszalin, ul. Mickiewicza 24 (z dopiskiem „Szukam pracy").
Ogłoszenie na najbliższy

\U

Dane zlecającego (do wiadomości redakcji)

Dane Zlecającego (do wiadomości redakcji)

wtorek należy dostarczać

do czwartku.

...............ąr>usz Kowajslc i............................
imię i nazwisko

podpis

imię i nazwisko

/4ou/aisi4'
podpis
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OGŁOSZENIA DROBNE____________ głos Pomorza

Wtorek, 17 stycznia 2006 r.

www.gios-pomorza.pi

::

redakcja@glos-pomorza.pl

Wpisz w telefonie komórkowym SMS o treści:

Twoje ogłoszenie znajdzie się w „Głosie Pomorza”

gp kod rubryki treść ogłoszenia

w najbliższym możliwym terminie. Dozwolona liczba
znaków w SMS-ie wraz ze spacjami (odstępy), interpunkcją
(np. przecinek), kodem gazety i numerem rubryki nie może
przekroczyć 100 znaków. Kody rubryk podane są również na

przykład:

21

gp 20 sprzedam jamniki szczenięta, tel. 123 456 789

Wyślij SMS z treścią pod numer

stronach z ogłoszeniami

7640 7940 -

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

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

www.glos-pomorza.pl

Następnie otrzymasz SMS-a informującego

Kody
poszczególnych rubryk:

FHI'EI i*]|il'k£J

o publikacji ogłoszenia.

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

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, że rozpoczęliśmy kolejny nabór do

www.nadaj.pl

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

MOTORYZACJA

autoryzowany partner wydawcy

TECHNIK DROGOWNICTWA
TECHNIK GEODETA
Studium kształci od ośmiu lat geodetów a w bieżącym roku szkolnym
ukończyli je pierwsi absolwenci drogownictwa. Posiadamy informację,
że wszyscy pracują w wyuczonym zawodzie.Stwarzamy kolejną możli
wość zdobycia dobrego zawodu.
Potrzeby przygotowania fachowców, szczególnie do drogownictwa,
są na naszym rynku pracy coraz bardziej widoczne. Absolwenci mogą
być zatrudniani w firmach drogowych, administracji państwowej i samo
rządowej, kopalniach kruszyw budowlanych i drogowych, w służbach
Obrony Cywilnej Kraju, a także mogą zakładać własne firmy budowlane.
Do Studium przyjmowani są absolwenci szkół średnich.
Nauka w systemie zaocznym trwa dwa lata. Posiadamy dobrą bazę.
Zajęcia na kolejnym pierwszym semestrze rozpoczną się w lutym
2006r.
Studium posiada uprawnienia szkoły publicznej. Szczegółowe infor
macje można uzyskać w:
Zespole Szkół Niepublicznych "CZAPLÓWKA" w Koszalinie
ul. Wojska Polskiego 83 lub pod numerem telefonicznym
0-94/346-81-85 oraz 0-94/346-00-36. ZAPRASZAMY!
________________________ _______

DYREKTOR NACZELNY
dr Zygmunt Czapla j

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

Volkswagen Golf 1,4 - Rok prod.1999

Volkswagen Passat 1,8 T - Rok prod. 1997
Toyota Camry XLE V6 - Rok prod. 1996
Audi 100 quatro 2,8 - Rok prod. 1993
Audi 100 quatro 2,6 - Rok prod. 1993
Audi A4 1,8 - Rok prod. 1996

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

„LPG- montaż, serwis,
specjalizacja FORD, NISSAN i inne.
TANIO-PROMOCJA-RATY.
Wartex-Siupsk 0-59/84248-54

Opel Vectra B 1,8 - Rok prod. 1996
Opel Vectra B 1,6 - Rok prod. 1997
Oferty pisemne należy składać na adres spółki w terminie
dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem
tel. 607910050.
Firma Kronospan Szczecinek zastrzega sobie prawo

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

40906KOBH A

Nowa apteka w Kołobrzegu zatrudni

-

i

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

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

AUDI 100 2.0K (1992), stan bdfc
0-59/84-296-79.
MAX-CAR - samochody osobowe,
ciężarowe, motocykle, skutery.
Serwis, komis, wypożyczalnia.
Kredyt 0%. Koszalin, 094/346-59-16;
www.max-car.pl
00040/A

00226/4

0-59/840-25-40
Enigma -Osiedle Hubalczyków.
-------------------- ------------------------

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

oc

2-POKOJOWE

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

DWUP0K0J0WE (Rybacka).
Słupsk, 0-59/84-20-255,
0-606-76-36-81.

07

USTKA. 0-59/84-270-17
www.gieldaslupska.pl
08

WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE

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

001701/A

SAMARA. 0-695-046-750.
00248/A

SIERRA 2300D (1984) 1.500.
0-880-71-36-64.

10860/8

06092/A

USŁUGI

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

10560/A

0-604-520-669.
ROZBITE-ZŁOMOWANIE.
----------------------------------------------------- —

10560/8

KUPIĘ każdy samochód. Sprzedaż części
używanych. 0-602-589-000
-------------------------- --------- —-- -----------------------

00047/A

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

00239/4

00002/4

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

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

00236/0

ZAMIANA

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

—------------------------

10901/

08789/8

SPRZEDAŻ DZIAŁKI
HEKTAR ziemi, Maszkowo k/Koszalina,
po 15. 094/347-19-67.
05959/4

--------------- t—:-------------

07503/4

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

00236/f I

SPRZEDAŻ - LOKALE UŻYTKOWE

! REMID - R. MĄKA. 0-59/842-33-90,
0-606-21-20-04, SIENKIEWICZA 20.
WWW. REMID. SŁUPSK. PL.
059/84-12-583
Nieruchomości-Kaczyńska
www.lnk.pl Sprzedaż Ustka,
dwupokojowe, IVp, wyposażone.
---------------------- ------- -----------------------------------

0865

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

GARAŻ Konarskiego 0-603-601-565,
--------------------------------------------------------- -------

00235/4

sprzedaż. Zbigniew Czekaj. Koszalin,

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

Szczecińska 70, (094) 346-76-64.

MANCHATAN 17 m2 tel. 0-501-269-215,
0-59/842-78-61
——---------------------------------------------------------

00251/4

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

08781

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

00168/4

SPRZEDAM sklep 45mkw. na solarium,
pracownie, gabinet, inne,
Słupsk, 0-608-58-72-38
00184/4

KUPNO DOMU

07431

MERKURY, Filmowa 6, 0-59/840-32-32,
www.merkury.slupsk.pl
---------------- ------- -——---------------- •--------- —

00141

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

'

00347

WWW. ARKA. SŁUPSK. PL
0-59/845-30-62.

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

00217/4

KUPIĘ DOM W SŁUPSKU. 603923798.
------------------------------------------------ ------------ --

00007/BC

BUDOWNICTWO

KUPIĘ dom. 0-500-218-503

0-59/8-402-402 okolice Słupska,
105.000, www.polawscy.pl
0-59/8-402-402 Wolno stojący, Witosa
265.000 www.polawscy.pl

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

! NAJTANIEJ MATERIAŁY
HYDRAULICZNE. HURTOWNIA SANTEXI,
POZNAŃSKA 42,059/84-13-260,

0-59/842-80-75PÓL BLIŹNIAKA- KOBYLNICA- WGN

KUPIĘjednopokojowe, dwupokojowe,
trzypokojowe 0-660-880-631

PLAC BRONIEWSKIEGO 14,
059/842-85-10.

KOSZALIN

Przetargowa cena wywoławcza na wkład budowlany

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

ul. Henryka Pobożnego 19
Biuro Reklamy tel./fax (059) 848 8107
Biuro Ogłoszeń tel. (0-59) 848 8103

.'iMliHłl ul. Ratuszowa 3, pok. 12 - w godz. 9-16

'VMHilTil

wynosi: 48.020,00 zł.

Przetarg nastąpi na spotkaniu oferentów

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

Biuro Ogłoszeń te!./fax (094) 347 35 15/13/12, 347 35 11
Biuro Reklamy tel. (094) 347 35 10, 347 35 /05/14/41,
tel./fax (094) 347 35 06/07

powierzchnia użytkowa 35,70 m2
- 2 pokoje, kuchnia pośrednio oświetlona,
łazienka z wc, przedpokój - osiedle "Nadrzecze".

SPRZEDAŻ

KUPNO MIESZKANIA
08148/C

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

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

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

p|. Wolności 10 - w godz. 9-16

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

nad sklepem „Rossman" (wejście od ul. Boh. Warszawy)
tel./fax (094) 37 423 89

ul. Armii Krajowej 16 - w godz. 8-15

82

(budynek Biblioteki), tel. /fax (059) 862 55 88

Punkty przyjmowania ogłoszeń do „Głosu Pomorza"

w dniu 19.01.2006 r. o godz. 9.00

KOSZALIN:

w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Br. Gierymskich 1
spośród osób obecnych na spotkaniu.

SZCZECINKA, CHOJNIC,

Obowiązkowe wadium 10% ceny wywoławczej
należy wpłacić w kasie Spółdzielni przed przetargiem.
Lokal można oglądać codziennie w godzinach uzgodnionych

CV dostarczyć do Biura Ogłoszeń

z Administratorem tego budynku, tel. 0 59 842 78 26
(dzwonić w godz. 7.00 - 9.00 lub 13.00 -15.00).

08386

WEX. 059/84-11-029 wyceny,
www.wex.com.pl
----------------------- ------------------------------ -----------

DOM lub działkę budowlaną.
0-59/843-20-87.

00200/A

położonego w Słupsku przy ul. Rybackiej 21 m 4, parter

CZŁUCHOWA, BYTOWA.
WYKSZTAŁCENIE MIN. ŚREDNIE

00364/A

WOJSKA Polskiego. Wex, 8411-029.

AGENCJE NIERUCHOMOŚCI

TŁUMIKI, katalizatory, montaż,

! OSIEDLE CHRONIONE BAŁTYK
GRZYBOWO K/KOŁOBRZEGU 300 M
OD MORZA -DOMY, SEGMENTY,
APARTAMENTY. BIURO SPRZEDAŻY
W GODZ. OD 8-16 OD PON - PT.
0-94/35-425-61.

00159/4

POSZUKUJEMY do wynajęcia lokalu
400 - 700 mkw. Admico,
0-691-352-489.
07712/A

JEZIERZYCE. Wex 8411-029.

KRZYNIA, sklep spożywczy + parking,
0-59/845-40-00, 0-888-762-454

SPRZEDAŻ DOMU

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

00236/E

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

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

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

00013/A

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

GARNCARSKA. Wex 8411-029.
------------------------- ;----------------------------------- —

---------------—------ —------------ 1----- r-

05956/A

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

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

06749/A

SKUP - sprzedaż samochodów
uszkodzonych. Bierkowo, 0-606-20-60-77.
------------------------------ ------------------------- —

08

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

NIERUCHOMOŚCI

KUPNO SAMOCHODU

MANHATAN (42m) góra. 0-600-380-365:

WYNAJMĘ sklep centrum
0-500-218-502

V0LKSWAGENY, AUDI - CZĘŚCI,
NAPRAWA. "BORNY”, 0-59/842-55-57.
-------------------------------- —---------------------------------

^

059/840-20-62. „Domus"

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

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

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

OPELcalibra (1992) 0-602-364-409.

pierwszeństwa do ustanowienia spółdzielczego,

„AGENCJA REKLAMOWA Andrzej Kikta" tel. 340 46 20 (do 9.30 i po 16)
„ARICORINFO", ul. Władysława IV 58/32 (tuż za Emką), tel./fax 345 29 33,

341 43 45; e-mail: biuro@corinfo.pl; czynne pn-pt 8-20, sob. 9-14
„BERNI" ul. Drzymały 10 (sklep PANASONIC) tel. 341 05 02, fax 345 75 37, kom. 0601558 563

Punkty przyjmowania ogłoszeń do „Głosu Pomorza”
SŁUPSK: „Agencja UNIPRESS” ul. Wojska Polskiego 29A (dawny biurowiec PKP),
tel./fax 842 89 54.841 27 00, tel. 843 64 36 (cala dobę)
Biuro Ubezpieczeń Pośrednietwo Ubezpieczeniowo-Finansowe Danuta Kubik,

ul. Gen. Andersa 10,76-200, Słupsk, 059/845-41-62. (9-16)

„EK01AM" ul. Zwycięstwa 137 (Związkowiec), tel. 094 34 77173, fax 34 77 174
godz. otwarcia 7.30-17.30. e-mail: bo@ekolam.koszalin.pl
„MEDIA PARTNER” J.M. Ćwiek, tel./fax 346 67 77 (całodobowo)

„MEDIA PRESS" Agencja Reklamowa, ul. Zwycięstwa 6A/p24, tel. 342 78 51 w. 294 (8-15)
„NO - KAR" tel./fax 347 04 27

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

Lębork: Biuro Turystyczne „KIJÓW" ul. Handlowa 10A/28 (obok DH Kupiec) w godz. 9-17

Miastko; Biuro „WARTA" ul. Dworcowa 29, tel. 857 53 08

Białogard:

Ustka:

Naprawa Telewizorów „TeleMax" ul.Podlaska 1, tel. 312 2019,
czynne pon. -pt. 10-17, sob. 10-14

Drawsko Pom.:Centrum Reklamy, ul. Sikorskiego 6, tel. 363 60 65, fax 363 60 62

Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy

Sławno:

Sklep i Biuro Ogłoszeń, ul. Rapackiego 2, tel./fax (059) 810 70 12

Biuro Ubezpieczeń, ul. Krzywoustego 1, tel./fax 365 26 24

76 - 200 Słupsk

tel. 0-59 84 33 218 wew. 316, 315.

Świdwin:
Świdwin:

INTER-CAFFE - Park Wodny „Relax", pi. Sybiraków 1, tel. (094) 365 43 71

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu

Bytów:

Człuchów; Agencja Pośrednictwa Ubezpieczeniowego, ul. Sobieskiego 6/1, tel. 834 4918

„PIK" Agencja Usługowo - Reklamowa, ul. Zwycięstwa 106-108, tel./fax (094) 342 4172 (9-16)

ul. H. Pobożnego 19

z dopiskiem „DORADCA”

(X

47 m, I piętro, Koszalin,
tel. 691176 471.

NAPRAWA/SERWIS

058/348-98-08; 0509-607-807
lub praca@aptecus.pl

„GŁOSU POMORZA",

WYNAJEM - MIESZKANIA
1-P0K0J0WE

09739/A

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na uzyskanie

KOŁOBRZEGU,

00151/4

$j$£$ 4$y(

'.Ś < s

www.polawscy.pl

RADIOODTWARZACZE SAMOCHODOWE,
KOLUMNY GŁOŚNIKOWE, DVD,
AMPLITUNERY, KABLE POŁĄCZENIOWE.
INFERA, SŁUPSK, W. POLSKIEGO 37,
W ZIELONYCH RATACH SYGMA BANK

Zgłoszenia:

NA TERENIE:
SŁUPSKA, KOSZALINA,

'iu. \

0-59/8-402-402 Ustka Żeromskiego

AUTO - SZYBY, autoholowanie.
Kobylnica, 0-59/84-15-215.

0-602-557-917.

FARMACJI po stażu.

ORAZ SPRZEDAWCÓW

y ..*• < J .•

WEX 8411-029. Kotarbińskiego.

AUTOCZĘŚCI USA 094/346-55-66,

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

KIEROWNIKA ZESPOŁU
SPRZEDAWCÓW

■'

POKÓJ. 0-59/84-275-94.

3-P0K0J0WE

00255/4

! ELPIGAZ - najlepszy i tani montaż
instalacji gazowych - solidnie
- 100% zadowolonych klientów!
Warszkowo 172 k/Sławna,
0-603-085-262.

MAGISTRÓW I TECHNIKÓW

38006KOBH_B

00244/4

! 1-P0K0J0WE

00248/A

CLIO (2002), Cinquecento, tico, seicento;
0-59/841-51-33

do unieważnienia przetargu.

05

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

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

Volkswagen Polo 1,4 - Rok prod. 1997

00258/4

POKÓJ. 0-59/84-01-768.

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

2-P0K0J0WE

00421/A

Toyota Carina E 2,0 - Rok prod. 1997

j

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

00027/A

Volkswagen Golfl 1,4 - Rok prod. 1999

. 00271/A

POKÓJ. 0-502446-006.

wysoki standard, Białogard.
0-668-141-704.

SŁUPSK. 0-695-17-00-15.

00594/C

0864 7/A

ogłasza przetarg ofertowy
na sprzedaż samochodów osobowych marki:

P0K0J 0-69-64-94-958.

08

I MIESZKANIE 107 mkw., 3 piętro,

06428/4

! 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.

104

POKOJE. 0-59/840-14-81.

s mmmmm

!!! AUTO-BAZAR komis, skup,
sprzedaż, zamiana. Słupsk,
Kopernika 11.0-59/848-51-31.

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

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

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

10860/4

! HAKI holownicze Słupsk,
059/84144-14, 841-44-13.

M! AUTA NA GAZ (BRC) RATY.
RAFGEL KOBYLNICA, WIDZIŃSKA 23,
0-602-644-337 PROMOCJA,
PEŁNA SYGNALIZACJA GAZU GRATIS.

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

Spółka z o.o. w Szczecinku przy ulicy Waryńskiego 1

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

SPRZEDAŻ SAMOCHODU

756805LJSJ_A

SZCZECINEK

!! AMORTYZATORY, tłumiki.
059/843-57-12.
! Auto-Domasz tłumiki, amortyzatory,
hamulce, zawieszenia, części eksploata
cyjne. Bolesławice, 841-53-53.
Bałtycka 8b, 059/841-48-42.

AUTO-MOTO

D0 wynajęcia hala, zaplecze 380 mkw;
094/34-10-352.

SPRZEDAŻ MIESZKANIA
SPRZEDAŻ CZĘŚCI/AKCESORIA

Policealnego Studium w zawodach:

WYNAJEM - LOKALE

|-----------------------------------------------------------------08

Agencja „CENTRUM KOBO" ul. Grunwaldzka 18, tel. 814 90 90

PHUPiT „BAŁTYK" ul. Żeromskiego 9, tel. 8144 220 (8-16)
P.H.U. ELEKTROMAR ul. Marynarki Polskiej 79/1, tel. 814 60 58
Wszystkie ogłoszenia drobne z wydania gazety, trafiają bezpłatnie do internetowego
Banku Ogłoszeń Drobnych „Głosu Pomorza" www.glos-pomorza.pl oraz do wydania
internetowego ogólnopolskiego dziennika „Rzeczpospolita" - serdecznie zapraszamy!
Nadaj drobne

bez podania przyczyn.
30806KOAG„A

przez internet - www.nadaj.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

głos Pomorza

vmw.glos-pomorza.pi

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

USŁUGI
BUDOWA. Specjalność
domki jednorodzinne. 0-606-36-36-97
-------- *----------- -— ----------:--------------------------- :------

08470/A

CISIELSKO - dekarskie, więźby dachowe.
0-606-36-36-97.
———— --------------------------------------------

DOCIEPLENIA, klinkiery, profesjonalnie.
0-606-36-36-97
------------- '------------------ -—~---------- ;--------------

TYNKI cementowo-wapienne maszynowe,
gwarantowana jakość. 094/340-55-84,
0-606-698-533.
------------------=-----------------------------------------------

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

!! 0-602-33-22-23 Przeprowadzki, winda
------------------ :---------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

06618/C

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

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

08564/A

0833

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

I

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

DANKOWSKI - producent bram,
automatyki. 059/842-65-57,
0-600-213-343. www.bramex.slupsk.pl

0786

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

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

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

pralkonaprawy. Wileńska 12B.
059/840-38-30, 0-601-789-892
----------- --------- ------------ - ■ - ------

i

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

05919/A

MEGA

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

0854

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

zabezpieczenia/alarmy

!

0842

AUTOALARMY, blokady skrzyni biegów,
0-59/8414145
-----------------------------------------------------------------

00256/8

nauka
06841/8

CYKLINOWANIE bezpyłowe.
Gładzie. 0-692-266-887.

00298/8

GABINETY
-------------- - ---------------------- --------------------------

i reklama, masaż leczniczy, menadżer, psychologia z socjologią, fizjoterapia,
stylizacja

i

wizaż

,

zarządzanie

małą

firmą,

zarządzanie

Szkoła Detektywów i Ochrony „Rutkowski & Czerwiński”

turystycznej usług fryzjerskich, bhp

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

--------- ------------------------------ 5— -------------------

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

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

05919/8

05919/c

STOLARSKIE: meble, schody, kuchenne.
Koszalin, Żwirki i Wigury 3 „B”;
(094) 340-30-76.

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

00214/8

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

------------------ :-----------------,-------------- --------------

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

06618/8

SZKLARSKIE

HYDRAULICZNE. 0-59/84-34-234,
0695-334-234.

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

07053/A

PRACA

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

hydraulika, glazura, malowanie.
0504-129-243.

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

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

-—

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

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

PBS

SPRZEDAŻ
2XKOMPUTER, kompletne zestawy 700 zł,
0663-575-111, 0506-719-387.
--------------------- :- ------------------------------------------

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

Oferty pracy: http://pomorskie.jobs.pl
606KOKB_A

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

KOD RUBRYKI SMS:

NAUKA

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

POCZTA POLSKA

OPŁATA

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

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

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

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

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

kupon promocyjny

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

(ulica, nr domu, nr mieszkania)

M NASZE RUBRYKI

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

zaznacz x

□ SPRZEDAŻ

□ LOMBARDY

□ KUPNO

□ KOMPUTERY

□ ZAMIANY

□ NAUKA JAZDY

□ MOTORYZACJA

□ BIZNES

□ NIERUCHOMOŚCI

□ BUDOWNICTWO

□ USŁUGI

□ ROLNICTWO

□ NAUKA

□ UŻYWANE SPRZEDAM

□ ZDROWIE

□ UŻYWANE KUPIĘ

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

imię i nazwisko lub nazwa firmy

□ MATRYMONIALNE

□ ZGUBY
□ TURYSTYCZNE

Wymienione rubryki posiadają podrubryki.
Ogłoszenie zostanie wydrukowane

poczta

gr.............

złotych

złotych

słownie
złotych

słownie I
złotych I

1

t
r

groszy
jak wyżej

Biuro Ogłoszeń „Głosu Pomorza”
75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 2i

miejscowość, kod - poczta

□ PRACA
□ RÓŻNE

x(opłata)............ zł

(ulica, nr domu, nr mieszkania)

poczta

(ilość słów).......x (cena 1 słowa)............zł = (opłata)............. zł
(ilość emisji)

i-c

nadania zlecenia
POCZTA POLSKA
ogłoszenia do „Głosu Pomorza”

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

□

Dowod dla poczty
*

(ilość słów).........x (cena 1 słowa)..............zł = (opłata)................ zł

Wpisz treść ogłoszenia drukowanymi literami,

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

000!

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

i

POCZTA POLSKA
do „Głosu Pomorza”

(dopłata 100 %)

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

00042/8

ogłoszenia

Zlecam zamieszczenie ogłoszenia drobnego
w najbliższym wydaniu „Głosu Pomorza”

CENA: 18 ZL + 22% VAT

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.

NAUKA

08839/8

11.

BIURA/KWATERY

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

00179/8

Dowód nadania zlecenia

na ogłoszenia drobne

] wydanie magazynowe

TURYSTYKA

00179/B

KONSULTANA Oriflame, bezpłatne wpiso
we, prezenty. 0-510-063-919,

ZLECENI

wydanie zwykłe I

00356/A

GINEKOLOG, 0-604-257-285

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

00899/Ą

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

00165/8

KIEROWCÓW na własnej działalności

I v Internetowy Serwis Pracy

08563/8

KOMPUTERY
KOD RUBRYKI SMS: 10. CENA: 18 ZŁ + 22% VAT

INNE

HURTOWNIA ORANGES zatrudni
pracowników fizycznych - magazynierów.
0-59/840-29-40.
-----------------------------------------------------------------

00239/8

00081/8

HURTOWNIA Ankris zatrudni fakturzystkę
z doświadczeniem. Słupsk Lutosławskiego 22

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

DRZWI/PODŁOGA/ŚCIANA

KOMINKI, projektowanie,
wykonawstwo, rzeźba. „EW-BUD".
Koszalin, Krucza 21, (094) 345-46-52.
-------------------------------------------oo:
NAJTAŃSZE remonty mieszkań,

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

ANGIELSKI. 0-605-346-460

ŁUSZCZYCA, bielactwo,
0-601-214-388.

HURTOWNIA ORANGES zatrudni osobę
do fakturowania. 0-59/840-29-40.

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

HYDRO-JAN remonty- hydraulika,
gładzie, glazura, 0-59/847-38-44,
0-508-326-783

00391/8

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

00208

KOREPETYCJE

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

1094105KOBH_A

07813/8

00286

PRIMUS Francuski, hiszpański,
włoski, niemiecki- Kursy.

059/847-38-14,

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

ROLETKI.

106

0500-40-95-95 ginekolog zabiegi.

personelem.

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

; --------- —4---------------------------------------------------

ROSYJSKIEGO. PRZYGOTOWANIE
DO EGZAMINU: MATURY! FCE, CAE, CPE,
ZD, ZMP; SŁUPSK, ŁUKASIEWICZA 1/2
0-502-526-003, 0-604-600-443,
PO 16 -STB 0-59/840-26-45

! Ginekolog specjalista 0-660-137-357.

dziennikarstwo, grafika komputerowa, kreowanie wizerunku, logistyka, marketing

technik: usług kosmetycznych, administracji, rachunkowości, obsługi

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

AS - NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO,
NIEMIECKIEGO, FRANCUSKIEGO,
WŁOSKIEGO, HISZPAŃSKIEGO,

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

Ozł

PANTERA

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

DROBNE prace remontowe, gładzie.
Słupsk 0-691-540-800

06

ANGIELSKI 0-59/845-24-25.

ZDROWIE

bez opłat \ wpisowe

Jednoroczne:

00228/D

i —:--------—-■------- ------------------------------------

DEKARSTWO. 0-604-738-088.

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

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

agent celny, architektura krajobrazu, architektura wnętrz, biznes elektroniczny,

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

DEKARSKIE, ogólnobudowlane,
docieplenia. 0500435-718.

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

00132/A

Dwuletnie:

(X

NAUKA JĘZYKÓW

ZATRUDNIMY w Czechach cieśli,
murarzy, tynkarzy, zbrojarzy.
012/412-98-03; 012/411-00-98.

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

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

00085/8

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

00007/BL

PANTERA

0(

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

00258/A

00101/8

06668/G

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

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT. C+E,
WIEK DO 35 LAT, Z KOSZALINA,
TEL. 603 788-888

rachunkowość i finanse, referent administracyjny UE, sekretarsko - asystencka,

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

BONUS - remonty, tapety natryskowe.
0-696-310-611.
---------------------------------- —-——---------------- -

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

06769/8

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

001!

BALUSTRADY, ogrodzenia.
0-609-574-036.

00191/8

08850/8

PZMOT kat A, B, C, E
nowy kurs 01.02.06r
059/842-45-66, 0-501-094-584.

MMMmsmMMm.

OKNA

! Bezpyłowe cyklinowanie.
0-692-944-672.
------------------------------------------------------------------------

-------- 1- -------- *--------------------------------- - ----------

06454/8

0-59/841-34-34

0905

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

UCZNIOM/ studentom z aktualną
książeczką sanepidu przy obsłudze
kasy lub przy układaniu towaru
(zapewniamy bezpłatne szkolenie)
w sklepie na terenie Słupska,
tel. 0-693-429-175
lub 0-33/816-61-84

DO roznoszenia ulotek. 0-504-99-88-52

00268/8

PUNTO II- po nowemu,
godzina jazdy 30 zł. 0-502-921-550,
059/8444-665.

ZWROT podatku z Niemiec
094/311-7000, 0668-16-77-70.

! - SPRZEDAŻ + MONTAŻ 7%

REMONTY

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

00233/A

00077/8

08643/8

OSK DRABINA kat. B, ul. Kołłątaja 31a,
0-601-91-53-53 zapisy non stop

00245/Ą

00007/B0

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

OKNA PCV PROMOCJA! „PROFESJA"
UL. WOLNOŚCI 3 TEL. 0-59/840-31-96,
MANHATAN BOX 62 (GÓRA)

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

SZEWCA przyjmę. 0-59/842-31-65.

„KADA" SYSTEM. 0-59/84-00-310

0838.

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

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

08899/8

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

00191/8

POSZUKUJĘ instalatora telewizji
cyfrowej. 0-502-683-574

07476/8

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

ALARMAUTO- Słupsk, 059/84-11-604.
---------------------------------------------- ;--------------------------

00084/8

AVON! CHCESZ ZARABIAĆ? ZOSTAŃ KON
SULTANTKĄ! WPISOWE GRATIS!!!
601440053.

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

0844

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

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

PIZZERIA La Piazza zatrudni
dostawców z własnym samochodem
oraz osoby do roznoszenia ulotek.
0-59/848-51-51, 848-51-52,
0-504-145-601.

00070/8

0-59/8400-415, USŁUGI MINIKOPARKĄ
00121/8

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

00252/8

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

’ 10632/8

----------------------------------------------------------------- 00161/8

08887/8

CENTRUM NAUKI I BIZNESU

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

00325/B

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

08244/8

EURO-INDUSTRY Sp. 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

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

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

' 00270/8

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

ODKURZACZE CENTRALNE (VACUMAID,
DISAN). MONTAŻ, SERWIS, PROFESJONAL
NE WYKONANIE, NIEDROGO;
FIRMA HANDLOWA „EKO” SŁUPSK,
POZNAŃSKA 37/1, WWW. EKOSC. PL,

; wejściowe (mieszkania - domki)
sprzedaż, montaż. PANTERA,
0-59/8415-424.

ooie

DOMOWE pralkonaprawy,
lodówkozamrażalki. ELTECH
050/8436-083,0-602-665-334

00185/8

DRZWI

CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI,

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

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

019C

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

07747/8

OD zaraz stolarza, pomocnika
stolarza, możliwość zakwaterowania.
Główczyce, 0-503-495-768

00305/8

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

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

07576/8

08648/8

DOBRY ZAROBEK. 0-601-052-894.

08282/A

i bram pod telefonem 0-59/8415424.

MONTERÓW kadłubów okrętowych,

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

AVON ZOSTAŃ KONSULTANTKĄ,

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

CENY

00200/8

POLICEALNA Studium Socjoterapii:
terapeuta zajęciowy, opiekun w DOS.
Koszalin, 094/342-29-93.

00236/8

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

Fimal, Bałtycka 3,0-59/848-31-64

08421/8

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

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

08193/A

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

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

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

00403/A

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

BRAMY

AGO- pralkonaprawy; Słupsk.
059/844-2246, 84-57-444.

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

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

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

NAPRAWA AGD/RTV

BALUSTRADY ogrodzenia. 0609-446-526.

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

BALUSTRADY, poręcze nierdzewne
- różne. 0-59/848-14-90.

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

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

00139/A

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

SŁUPSK.
----------- ----------------------- - ------- ----------- 1—:—

A. U. H. -nowy oddział firmy zatrudni
8 młodych mężczyzn i 5 kobiet!
1.800 zł/ mc! (094) 341-84-10,
341-83-96.

INNE

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

USŁUGI

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

08202/B

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

08467/A

06390/A

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

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

01465/A

00239/8

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

OKNA/ŻALUZJE/ROLETY

TYNKI cementowo-wapiennemaszynowe, profesjonalnie.
0-606-36-36-97

U Super ekskluzywny lokal we Wrocławiu
zatrudni atrakcyjne dziewczyny. Gwaran
tuję zarobki 3-5tys. tygodniowo. Luźne dni
pracy, (możliwe również same weekendy).
Zapewniamy pełną dyskrecję,
bezpieczeństwo, zakwaterowanie.
0-889-653-825,0-71/799-88-89,
0-511-033-628

00235/A

TRANSPORT

TYNKI maszynowe z malowaniem.
0-603-081-562

08468/A

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

DAM PRACĘ

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

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

08469/A

reda kcja@gtos-pomorzą.p!

CZYSZCZENIE/SPRZĄTANIE

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

Wtorek, 17 stycznia 2006 r.

groszy
j jak wyżej

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

E
ulica, nr domu, nr mieszkania

w podrubryce zgodnie z jego treścią,

podpis przyjmującego

podpis przyjmującego

nr nadania

nr nadania

wg decyzji „Wydawcy".

telefon

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

podpis

407804KOKB„A

www.głos-pomorza .pł

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

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

08859/8

Kredyty gotówkowe i konsolidacyjne

w24godz.

POZOSTAŁE

Do15.000
Bez poręczycieli
SŁUPSK, ul. Tuwima 6
( Spółdzielnia ŚWIT, li piętro ) 8.00-16.00
Te l/fa x 7059/ 840 21 20, kom. O 692 946 517

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

790805SLBH_A

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

00155/A

!!! Kredyty GE Money Bank- Hipoteczne,
gotówkowe, Słupsk, Tuwima 23,
pok. 16- Inkubator Przedsiębiorczości,
0-59/848-28-29
--------------------------- ----------------------------------- --

08733/A

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

JESTEM SAMOTNYM CHŁOPAKIEM
SZUKAM SWEJ PANI. 509345664.
—-------------------------------------------------------- -----

-------------------------------------------------------------- 07271/A

00007/BH

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

SAMOTNY 29 SZUKA PANI 25.
889013634.
------- —--------------- ----------------------------------

00007/BQ

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

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

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

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

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

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

„MZ”. Koszalin, (094) 347-32-86.
10702/A

II przetarg

oferta zastanie przyjęta nie uiści ceny nabycia w ciągu 7 dni.
Pozostałym uczestnikom przetargu zostaje zwrócone niezwłocznie
po dokonaniu wyboru oferty.
Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty,
jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę.

III przetarg
na cięcie pielęgnacyjne drzew

00114/8

Środki transportu będące przedmiotem przetargu można oglądać
w dni robocze w godz. 10.00 - 13.00
na terenie zajezdni przy ul. Powstańców Wlkp. 23,
tel. 3478804 i 3478805.

00154/A

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

Termin składania ofert do dnia 15 lutego 2006 r. do godz.io".

Zainteresowanych zapraszamy do pobrania
informacji o przetargu na stronie www.smkorab.prv.pl

\

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

—-

00233/A

25306LJSJ_A

Apteka w Koszalinie zatrudni

NA TERENIE CAŁEJ POLSKI. ZATRUDNI:
MAGISTRÓW I TECHNIKÓW FARMACJI

W NOWOPOWSTAJĄCEJ APTECE W GDYNI'

Zgłoszenia:

ROLNICTWO

00007/BM

KOD RUBRYKI SMS: 19. CENA: 9 ZŁ + 22:/ VAT

TECHNIKA FARMACJI W APTECE W WEJHEROWIE

058/348-98-08; 0509-607-807

KONTAKT POD NR TELEFONU
071 79 94 615 LUB O 510 057 033

lub praca@aptecus.pl.

SPRZEDAŻ

00007/BD

38006KOBHLA
140205KOKB A

ZASPONSORUJĘ studentkę.
0-513-693-933.
-------------------- ---------- :- ---------------------------------

00142/A

INFORMACJA

SPRZEDAM loszki hodowlane,
0-59/810-82-86
---------- —------------------------------------------------

00269/A

"-------------------------------------------------------------

00407/A

URSUS 914, 0-607-157-735
-------------------- ;---------—------------------------------------00222/A

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

Burmistrz Miasta Sławno informuje, że zostanie podany do publicz
ku

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

!!!! EKSTRALOKAL, ekstrawarunki,
zatrudnię, Kołobrzeg, 0-604-408-726.

WÓJT GMINY SŁAWNO

nej wiadomości w siedzibie Urzędu w terminie od dnia 17.01.2006 ro

SPRZEDAM loszki hodowlane.
059/81-08-286.

TOWARZYSKIE

00240/A

do

dnia

07.02.2006

roku

wykaz gruntów przeznaczonych

do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych położonych na tere
nie miasta Sławno przy ul. Polanowskiej 37, ozn. geod. dz. nr 236.

ZIEMNIAKI sadzeniaki. 0-59/81-19-149.
----------------------------

00246/A

------------------------------------------------------------------------------------- 04967/7

KUPNO

0-665-079-487.19 latka.

Pracowników fizycznych
do dozoru oraz kierowców

-------------------------------------------------------------------------------------00221/A

0-691-68-52-76. Marlena.
00221/6

---------------------------------*--------------------------------------

BYCZKI. 0-59/847-24-66,
0-607-031-532.
----------------------------------------------------------------

0-698-747-089 Miła.
-----------------------------------------------------------------

00237/A

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

00221/C

36-LATKA. 0-506-365-459.
-----------------------------------------------------------------

00180/A

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

00172/A

KUPNO- ciągniki, kombajny, maszyny rolni
cze, gotówka. (0-59) 822-52-13.
-----------------------------------------------------------------

C+E z lekkim, umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności

00406/A

PROSIAKI. 0-504-985-191
---------------------------------------------------------------------------- 00039/A

------------ t------------ ----------:----- -------------- --------

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

UŻYWANE

00288/A

KOD RUBRYKI SMS: 22. CENA: 6 ZŁ + 22% VAT

SPRZEDAŻ

------------------------------------------------1----- :----------

NAJWIĘKSZE na Pomorzu składy
10924/A
00224/A

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

00221/D

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

00331/8

10861/A

KWADRANSIK. 0-506-384-242.
--------------------------------- —---------------------------

00230/A

NATALKA. 0-665-499-156.
------------------------------------------

00225/A

STUDIO Agnes zaprasza. Zatrudnię panie.
094/35-16-364.
----------------------------------------------------- —-----------

00358/A

TRZYDZIESTOLATKA 0-500-643-268.
----------------------------------------------------------------

w dziedzinie energii wiatrowej

00302/A

RÓŻNE

z doświadczeniem zawodowym - maszty z rur stalowych
do siłowni wiatrowych

SPRZEDAŻ

3. Ofery należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrot
nym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum we Wrześnicy" w terminie do 14 lutego 2006 r. na adres: Urząd Gminy Sławno 76-100
ul. M. C. Skłodowskiej 9.

BLASZAKI, garaże - konkurencyjne ceny.
Oferty pisemne proszę kierować na adres:

059/83345-36, 0605-2864358.
00165/A

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

CB Windenergy Polska
Biernackiego 36, 76-200 Słupsk

10786/A

DREWNO kominkowe i opałowe.
0-695-141-520
00166/A

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

KOD RUBRYKI SMS: 17. CENA: 9 Zl + 227 VAT

MUZYKA
ORKIESTRA na karnawał.
0-506-233467.

• pracowitość (!!!)
• wiek 19-27

BIZNES
KREDYTY
U! Gotówki, tanio, szybko, Invest Kredyt,
Sienkiewicza 4, 0-59/848-16-39
08798/A

• język angielski będą dodatkowym

Pana

Kochany Tata, Dziadek oraz Teść

JÓZEFA
WAWRZYNIAKA

śp.

ZYGMUNT KIRYŁŁO

RODZINIE I NAJBLIŻSZYM

atutem (ostatnie 25 miejsc!).
Kontakt bezpośredni
agent farmy w Polsce:
0943527608,0511303219
_________ lub klelnt@wp.pl__________
38506KOBH A

Przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się
w dniu 20.01.2006 r. o godz. 12.30 w kaplicy
na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.

Pogrążeni w smutku

Dyrakcja i Pracownicy
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.
^

43006KOAG A

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
w dniu 15 stycznia 2006 roku odszedł od nas

wieloletniego, cenionego pracownika Szpitala Wojwwódzkiego w Koszalinie

• doświadczenie w rolnictwie

KOD RUBRYKI SMS: 18. CENA: 18 ZŁ + 227 VAT

zostaną powiadomieni indywidualnie.
21806LJSJA

Z wielkim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Praca sezonowa (ma) - październik)
w Wielkiej Brytanii (50 km od Londynu).
Dobre zarobki (7,5 euro/h).
Uczciwi pracodawcy. Zakwaterowanie.
Wymagania:

00194/A

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Sławno.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci

00160/A

OKAZJA!

UROCZYSTOŚCI

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

Nr96, poz874 i Nr 166, poz. 1611);
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 i nr 153, poz. 1271) w celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Kierownika produkcji

^_______

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

rowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mo
wa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach pu
blicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr65, poz593,

00164/A

ZATRUDNIĘ panie. Koszalin,
0695-591-919.
----------------------------------------------------------------

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

00431/A

ZATRUDNIĘ panie. Koszalin,
0695-591-919.
-----------------------------------------------------------------

Inżyniera

FAOROMA 201 (1990)- 094-374-20-02,
0604-230-157.

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

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

niemiecki, polski i angielski

WÓZKI WIDŁOWE BUŁGAR 3,5T SZT. 2,
WÓZEK WIDŁOWY SZWECKI8T,

i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać

wa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z póź. zmianami) oraz nie toczy się przeciwko
niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione
umyślnie oraz nie toczy sie przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kie

Tłumacza/ki:

03783/8

w przypadkuosoby nie będącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakre

wania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mo

Farmy Wiatrowej „Słowiński”

przemysłowych, regałów. Używane-nowe.
Produkcja mebli gastronomicznych
nierdzewnych. Słupsk, Kilińskiego 26.
0-59/846-66-76, 0-505-171-321.
----------- -----------------------------------------------------

«AMELIA. 0-513-94-53-77.
--------

realizującym projekt

sklepowych, maszyn spożywczych,

danie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego -

osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze,
w poszczególnych typach szkół i placówek;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykony

Poszukujemy do pracy w zespole

urządzeń gastronomicznych,

CHĘTNA. 0-511-264-638.
---------------------------------------------------------- —

11006SLBH_C

00396/A

BLONDYNECZKI prywatnie. Kołobrzeg,
0698054054.

porządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół
i placówek (Dz. U. Nr 89, poz 826 i Nr 189, poz. 1854)

su zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z za
kresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w & 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji

tel. 059 843 95 03

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

1. Do konkursu może przystąpić osoba, spełnia wymagania wynikające z roz

ku osoby nie będącej nauczycielem:

zatrudni ROLMASZ Sp. z o.o.

00207/A

00173/A

ANIA. 0-603-705-198.

na stanowisko

DYREKTORA GIMNAZJUM WE WRZEŚNICY

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posia

----------------------------------------------------------- —
00219/A

ALEX. 0-887-541-855.

ogłasza konkurs na kandydata

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania
i rozwoju szkoły;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
informacje o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu
pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego.
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz do
kumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypad

ZBOŻE. 0-510-109415.

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

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

40406KOBH A

FIRMA BĘDĄCA WŁAŚCICIELEM KILKUNASTU APTEK

MAGISTRÓW I TECHNIKÓW
X FARMACJI po stażu.

514056702
POZNAM WYSOKIEGO, MIŁEGO,
NORMALNEGO PANA DO LAT 30
ZE SŁUPSKA. SEKS NIE. 665 495 316.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu lub odwołania przetargu
bez podania przyczyny.

00225/A

TYLKO u nas najlepsza oferta: kredyty,
ubezpieczenia, okna, rolety, odszkodowa
nia. 059/84-00-202

00007/67

Powyższe ceny są cenami brutto, /VAT-u nie można odliczyć/.
Oferty należy składać w siedzibie spółki, 75-031 Koszalin
ul. Zwycięstwa 6 Dział Zaplecza Technicznego,
do dnia 30.01.2006 r. godz. 11.00.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego

na wymianę wewnętrznej instalacji
gazowej i wodociągowej

MUNDUROWYCH I ADMINISTRACJI,
SŁUPSK, 0-59/845-88-53

889 230 732. CZTERDZIESTOLATEK.

oraz innego urządzenia technicznego, ti.:
1. Agregat prądotw-rczy przejezdny / 1-osiowy do ciągnięcia za pojazdem/,
moc 15 KVA, 220/380 V, produkcji DDR, Generator DCB 154,
silnik IFA 2 cylindry, 1500 obr/min, cena wywoławcza 2500,00 zł,

Wadium ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

TRICITY- KREDYTY -BEZ ZAŚWIADCZEŃ
DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻB
00007/BU

‘ 1. Autobus JELCZ PR 110, nr rej. ZS 89284, rok pr. 1987,
cena wywoławcza 6000,00 zł
2. Autobus AUTOSAN H9-21, nr rej. ZS 5120C, rok pr. 1986,
cena wywoławcza 3500,00 zł
3. Autobus AUTOSAN H9-21, nr rej. ZS 89285, rok pr. 1987,
cena wywoławcza 1500,00 zł
4. Autobus JELCZ Mil, nr rej. KOB 916B, rok pr. 1988,
cena wywoławcza 6000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 10% ceny wywoławczej, które należy wpłacić do kasy
przedsiębiorstwa najpóźniej na godzinę przed terminem otwarcia ofert.

SPŁATA innych - 0-510-08-70-22

POZNAM BEZPRUDERYJNĄ
I DYSKRETNĄ PRZYJACIÓŁKĘ.

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

08519/A

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

07886/A

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

POZNAM PANIĄ DO 40 LAT
W CELU SPOTKAŃ TOWARZYSKICH,
BEZ PODTEKSTÓW FINANSOWYCH ’

00022/A

KUPUJEMY wierzytelności- gotówka.
Świadczymy usługi windykacyjne.

na roboty remontowe:
• murarskie • tynkarskie • malarskie

07096/A

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

MĘŻATKA, SEPARACJA, 52L
POZNA PANA CELEM SPOTKAŃ.
0604595856.
-----------------—---- ---------------------------------- -----

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

00175/A

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony
na sprzedaż środków transportowych:

Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 12.00.

POGOTOWIE pożyczkowe - Słupsk, Sław
no, Ustka. 0-608411-156.
00007/BE

10933/4

EGZEKUTOR długów. 059/845-30-69.

I przetarg

08317/A

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

MAGDA ODEZWIJ SIĘ OMYŁKOWO
SKASOWAŁEM TWÓJ NUMER.
CZTERDZIESTOLATEK 889 230 732.

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

przetarg nieograniczony na wybór wykonawców:

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

00007/BG

00193/A

00198/A

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

----------------- :------------------------- ,---------------------

INNE

w Ustce, ul. Grunwaldzka 10, tel. 0-59 8144 081
informuje, że na stronie internetowej Spółdzielni został ogłoszony

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

00007/BK

00413/A

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab”

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

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

LEGITYMACJA studencka Dorawa Tomasz.

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

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

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

08159/4

-------------------------------- :------------------------- ------ .

LOCTITE TEROSON kleje uszczelniacze,
aneoroby. Słupsk, 3-go Maja 80/136.
0-59/844-25-79

00153/A

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

POZNAJMY SIĘ

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

09921/A

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

msmm

PKS Sp. z o.o. w Koszalinie ul. Zwycięstwa 6

ZGUBY

LADĘ chłodniczą 2m, regały sklepowe.
0-691-540-800

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

07743/A

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

06317/A

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

SERENADA. Promocja.
0-510-580-466.

00249/A

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

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

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

■

________________________________________

redakcja@glos-pomorza.pl

GARAŻE- blaszaki, najtaniej!!!

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

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

00007/61

SAMOTNY SZUKA PANI 25: 30Z
OKOLIC SŁAWNA. 698064297.

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

00284/A

DREWNO opałowe. 0-889-232-362.

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

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

::

DREWNO opałowe, klocki. 0-698-336-137

DOMINIKANA, wylot z Warszewy
od 1999 zł. Biuro Podróży Polorbis
(Dworzec PKP) tel. 0-59/842-70-14

'

głos Pomorza O ]

OGŁOSZENIA DROBNE

Wtorek, 17 stycznia 2006 r.

»
44606KOBH A

Córka i Syn z Rodzinami
45206KOKB A
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magazyn poranny
08.00 Wiadomości, Prognoza
pogody
08.15 Uroczy zakątek (1): Straszny
smok - serial animowany,

Francja
08.35 Andy Pandy (34): Dziwny
atrament - serial

animowany, Wielka Brytania
08.45 Zygzaki - program dla dzieci
09.10 Mały rycerz El Cid (16): Buy
odzyskuje Pelę - serial

animowany, Hiszpania
09.40 Ferie z Jedynką - program

dla dzieci
10.05 Szkoła złamanych serc (2) -

serial obyczajowy, Australia,
wyk. Alex Dimitriades, Abi
Tucker, Sarah Lambert, Tony
Martin
10.55 Telezakupy
11.25 Tak jak w Unii - magazyn
11.45 Agrobiznes - magazyn

rolniczy
12.00 Wiadomości
12.10 Klan (1035) - serial

obyczajowy
12.35 Plebania (638) - serial

obyczajowy
13.00 Jaka to melodia? - quiz

muzyczny
13.25 Tak miało być - serial

obyczajowy, Polska, reż.
Maciej Wojtyszko, Agnieszka
Trzos, wyk. Magdalena
Czerwieńska, Jakub
Przebindowski, Anna
Brulińska, Adam Graczyk
13.55 Przyjaciele
14.20 Wymarzone muzeum
fuhrera (5) - serial

dokumentalny, Rosja
15.00 Wiadomości
15.10 Serial
16.00 Moda na sukces (2697,
2698) - telenowela
16.50 Sportowy Express
17.00 Teleexpress
17.15 Na celowniku - magazyn
17.30 Klan (1040)-serial

obyczajowy
18.00 Jaka to melodia? - quiz

muzyczny
18.25 Plebania (644) - serial

• obyczajowy
19.00
Wieczorynka:
Smerfy - serial animowany,

Belgia
19.30 Wiadomości
19.55 Sport, Prognoza pogody
20.15 W krainie dreszczowców:
Niebezpieczny trop - film

sensacyjny, USA 2002, reż.
Peter Svatek, wyk. Sherilyn
Fenn, Costas Mandylor,
Emma Campbell, James
McGowan
21.50 Sprawa dla reportera -

magazyn reporterów
22.25 Prosto w oczy - program

publicystyczny Moniki
Olejnik
22.40 Wiadomości
22.50 Łyżwiarstwo figurowe:
Mistrzostwa Europy
w Lyonie
23.40 Puls miasta (13/18) - serial

kryminalny, USA, reż. Jon
Avnet, wyk. Donnie
Wahlberg, Neal McDonough,
Mykelti Williamson, Gary
Basaraba
00.25 Puls miasta (14/18) - serial
kryminalny, USA, reż. Jon
Avnet, wyk. Donnie
Wahlberg, Neal McDonough,
Mykelti Williamson, Gary
Basaraba
01.05 Uczniowie Widzącego
z Lublina - reportaż
01.30 Historia naturalna Polski
(3/12): Życie wychodzi na
ląd - serial dokumentalny,

Polska, reż. Sławomir
Swerpel
02.05 Zakończenie programu

06.00 Telezakupy
06.15 Złotopolscy (323): Walc serial obyczajowy

06.40 10 minut tylko dla siebie magazyn

06.50 Dwójka dzieciom: Wakacje
z duchami (2/7): Akcja Stary
Kalosz - serial przygodowy

07.20 Od przedszkola do Opola:
Ryszard Poznakowski program rozrywkowy

07.45 Dwójka dzieciom:
Teletubisie (120/156) serial dla dzieci, Wielka
Brytania
08.15 Egzamin z życia (17/26) serial obyczajowy

09.00 Pytanie na śniadanie magazyn

09.30 Prognoza pogody
09.35 Pytanie na śniadanie magazyn

10.00 Panorama
10.05 Pytanie na śniadanie 10.30 Prognoza pogody
10.35 Pytanie na śniadanie magazyn
11.00 Panorama, Prognoza
pogody
11.10 M jak miłość (257) - serial
obyczajowy
11.55 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza - magazyn
kulinarny
12.25 Telezakupy
12.40 Święta wojna (167): Hanys
modyfikowany genetycznie serial komediowy
13.10 Łowcy śmiechu: Grzegorz
Halama - program
kabaretowy
14.05 Lokatorzy (64): Przezorny
zawsze ubezpieczony serial komediowy
14.35 Znaki czasu - program
religijny
14.55 Wydarzenia, wydarzenia...
- magazyn kulturalny
15.10 Ferie z Dwójką: Nowe
przygody Flippera (2/22) serial przygodowy, USA,
wyk. Whip Hubley, Tiffany
Lamb, Darrin Klimek, Anja
Coleby
16.00 Panorama
16.15 M jak miłość (379) - serial
obyczajowy
17.05 Kulisy serialu ŃM jak
miłośćÓ
17.10 Widzę Ciebie, Warszawo
sprzed lat... - film
dokumentalny, Polska 2000,
reż. Alina Czerniakowska
17.55 Prognoza pogody
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama
18.40 Prognoza pogody
18.50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19.15 Powtórka z życia: Nowy Rok
- reportaż
19.30 Kocham kino - magazyn
filmowy Grażyny Torbickiej
20.10 M jak miłość (380) - serial
obyczajowy
21.00 Kulisy serialu M jak
miłośćÓ
21.10 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22.00 Panorama
22.20 Biznes - magazyn
22.25 Sport telegram
22.30 Prognoza pogody
22.40 Wieczór filmowy - Kocham
kino: Mąż fryzjerki - dramat
obyczajowy, Francja 1990,
reż. Patrice Leconte, wyk.
Jean Rochefort, Anna
Galiena, Maurice Chevit,
Roland Bertin
00.10 Wieczór filmowy - Kocham
kino: Mała duża Ania komedia obyczajowa, Wielka
Brytania 2001, reż. Sara
Sugarman, wyk. Joan
Gruffudd, Jonathan Pryce,
Matthew Rhys, Rachel
Griffiths
01.55 Zakończenie programu

W
06.00 Piosenka na życzenie program muzyczny
06.50 TV Market - magazyn
reklamowy
07.10 Interwencja - magazyn
reporterów (powt.)
07.30 Przygody Jackie Chana (5) serial animowany
08.00 Zbuntowany anioł (268) telenowela
09.00 Tango z aniołem (11):
Spotkanie - serial
obyczajowy
09.45 Daję słowo - teleturniej
(powt.)
10.30 Graczykowie (11): Lucuśserial komediowy)
11.00 Dziupla Cezara (2/13):
Pierwszy klient - serial
komediowy
11.45 TV Market - magazyn
reklamowy
12.00 Zbuntowany anioł (269)telenowela
13.00 Jak pan może, panie
doktorze? (59) - serial
komediowy
13.30 Graczykowie (12): Kuzyn
Kitaszewski - serial
komediowy
14.00 Pierwsza miłość (213) -

serial obyczajowy
14.45 Pensjonat Pod Różą (46):
Porwanie (1) - serial

obyczajowy
15.45 Wydarzenia
16.05 Prognoza pogody

16.10 Interwencja - magazyn
reporterów
16.35 Tango z aniołem (12): Linia

życia - serial obyczajowy,
Polska, reż. Tomasz Konecki,
Jarosław Marszewski, wyk.

Joanna Gleń, Magdalena
Kuźniewska, Anna

12.30 Telesklep
14.05 Nie ma sprawy (12/44) -

Domalik

14.55 Mała księżniczka (161/175)
- telenowela
15.50 Hydepark - program
rozrywkowy
16.20 Dzień dobry, Miami (7/18) serial komediowy
16.50 Olivier i przyjaciele (10/14)
- serial komediowy
17.20 Savannah (29/34) - serial
obyczajowy
18.15 Policjanci z Miami (27/114)
- serial kryminalny, USA,
wyk. Don Johnson, Philip
|
Michael Thomas, Edward
James Olmos, Saundra
Santiago (powt.)
19.10 Dzień dobry, Miami (8/18) serial komediowy, USA, wyk.
Mark Feuerstein, Ashley
Williams, Matt Letscher, Jere
Burns
19.40 Olivier i przyjaciele (11/14)
- serial komediowy, USA,
wyk. Grant Rosenmeyer,
Grant Shaud, Wendy
Makkena, Taylor Emerson
20.10 Niezniszczalny Kelly komedia, Australia 1993, reż.
Yahoo Serious, wyk. Yahoo
Serious, Melora Hardin,
Alexei Sayle, Hugo Weaving
21.45 Najemnicy (9/20) - serial
sensacyjny, USA, wyk. Brad
Johnson, Tim Andrews, Real
Andrews, Melinda Clarke
22.45 Wojna umysłów - film
sensacyjny, Kanada 2001,
reż. Richard Pepin, wyk.
Antonio Sabato Jr.,
Emmanuelle Vaugier, Eric
Roberts, Michael Ironside
00.40 Zakończenie
programu

17.20 Daję słowo - teleturniej
18.05 Pierwsza miłość (214) serial obyczajowy

18.50
19.20
19.25
19.30

Wydarzenia
Sport
Prognoza pogody
Samo życie (640) - serial
obyczajowy

20.15 Raport specjalny: Kto zabił
księdza Jerzego? - reportaż
20.45 FILM TYGODNIA: Baby Boy film obyczajowy, USA 2001, )
reż. John Singleton, wyk.
Omar Gooding, Tyrese
Gibson, Ving Rhames,
Tamara LaSeon Bass

21.30 Studio LOTTO
23.25 Strażnik Teksasu (188) serial sensacyjny, USA, wyk.
Chuck Norris, Clarence
Gilyard, Sheree J. Wilson,
Judson Mills

00.20 Biznes wydarzenia
00.40 Prognoza pogody
00.45 Kuba Wojewódzki - talk
show (powt.)

01.40 Dziewczyny w bikini
02.35 Magazyn sportowy
05.30 Zakończenie programu

i
06.10 Uwaga! - magazyn (powt.)
06.30 Telesklep
07.10 Nash Bridges (48/122) serial kryminalny
08.05 Zawód glina (4/15) - serial
sensacyjny
09.00 Wykręć numer - teleturniej
10.10 Salon gier - teleturniej
11.05 Usterka - serial fabularnodokumentalny
11.35 Na Wspólnej (580) - serial
obyczajowy
12.05 Rozmowy w toku - talk show
13.10 W-11 - wydział śledczy:
Doskonały plan - serial
fabularno-dokumentalny
13.45 Zawód glina (5/15) - serial
sensacyjny
14.45 Nash Bridges (49/122) serial kryminalny
15.45 Barwy grzechu (7/160) telenowela
16.45 Fakty
17.00 Uwaga! - magazyn
17.15 Rozmowy w toku - talk show
18.25 W-11 - wydział śledczy:
Mordercza samba - serial
fabularno-dokumentalny
19.00 Fakty
19.30 Sport
19.40 Pogoda
19.45 Uwaga! - magazyn
20.10 Najsłabsze ogniwo teleturniej
21.00 Na Wspólnej (581) - serial
obyczajowy
21.30 Tajemnice Smaliville (3/22)
- serial SF, Kanada/USA, wyk.
Tom Welling, Kristin Kreuk,
Michael Rosenbaum, Eric
Johnson
22.30 Teraz my! - talk show
23.15 Szymon Majewski Show:
Maryla Rodowicz, Artur
Barciś - program
rozrywkowy
00.15 Co za tydzień - magazyn
00.45 Nocne igraszki - program
rozrywkowy
01.45 Uwaga! - magazyn (powt.)
02.05 Telesklep
02.25 Nic straconego - programy
powtórkowe

k
05.50 Nie ma sprawy (11/44) serial komediowy, USA, wyk.
Thomas Cavanagh, Julie
Bowen, Josh Randall, Jana
Marie Hupp (powt.)

06.40 Telesklep
07.15 Hydepark - program
rozrywkowy

07.45 Witchblade - Piętno mocy
(5/13) - serial przygodowy,
USA, wyk. Yancy Butler,
Anthony Cistaro, David
Chokachi, Will Yun Lee
(powt.)

08.40 Mała księżniczka (160/175)
- telenowela, Meksyk, reż.
Marta Luna, Juan Carlos
Munoz, wyk. Daniela Aedo,
Lisette Morelos, Ana Patricia
Rojo, Nora Salina (powt.)
09.35 Savannah (28/34) - serial
obyczajowy, USA, wyk.
Robyn Lively, Jamie Luner,
Alexia Robinson, Shannon
(powt.)
10.30 Policjanci z Miami (27/114)
- serial kryminalny, USA,
wyk. Don Johnson, Philip
Michael Thomas, Edward
James Olmos, Saundra
Santiago
11.30 Mania grania - teleturniej

05.25 Sztukateria - magazyn
kulturalny
05.50 Kinomaniak - magazyn
filmowy
06.15 VIP - wydarzenia i plotki
06.40 Informator prawny magazyn „Gazety Prawnej”
06.55 Muzyczne listy - magazyn
muzyczny
07.55 TV Market - magazyn
reklamowy

08.10 Pokemon (134) - serial
animowany, Japonia/USA
08.40 Benny Hill - program
rozrywkowy
09.15 Kachorra to ja (28) telenowela, Argentyna, reż.
Jorge Montero, wyk. Maria
Leal, Maria Rosa Galio,
Natalia Oreiro, Pablo Rago
(powt.)
10.15 MacGyver (90) - serial
sensacyjny, USA, wyk.
Richard Dean Anderson,
Dana Elear, Bruce McGill,
Elyssa Davalos
(powt.)
11.15 Kasa na bank - teleturniej
12.15 TV Market - magazyn
reklamowy
12.30 Szpital Księcia Alfreda (2) serial dokumentalny,
Australia (powt.)
13.00 VIP - wydarzenia i plotki
13.30 Awantura o kasę
- teleturniej
14.30 Muzyczne listy - program
muzyczny
15.25 Pokemon (135) - serial
animowany,
Japonia/USA
15.55 Kachorra to ja (29) telenowela, Argentyna, reż.
Jorge Montero,
wyk. Maria Leal, Maria Rosa
Galio, Natalia Oreiro,
Pablo Rago
16.55 Szpital Księcia Alfreda (3) serial dokumentalny,
Australia
17.25 Benny Hill - program
rozrywkowy
18.00 Awantura o kasę - teleturniej
19.00 MacGyver (91) - serial
sensacyjny, USA, wyk.
Richard Dean Anderson,
Dana Elear, Bruce McGill,
Elyssa Davalos
20.00 Koszykówka
22.00 Wydarzenia
22.10 Drogówka - magazyn
policyjny
22.40 Czerwony monarcha komedia, Wielka Brytania
1983, reż. Jack Gold,
wyk. Carroll Baker, Glynn

Edwards, Ian Hogg, David
Kelly
00.55 Muzyczne listy - magazyn
muzyczny
01.45 Strefa P - program
muzyczny
02.10 Joker-talk show
03.00 Zakończenie
programu

NICH SIĘ.r-
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Cameron
Diaz czeka
na pierścionek
Cameron Diaz wciąż ocze
kuje od Justina Timberlake'a pierścionka zaręczynowe
go, mimo iż para już kilka dni te
mu postanowiła się pobrać.
Para zdecydowała się na małżeństwo po długiej dyskusji na temat
przyszłości. - Justin nie oświadczył się przyklękając na kolano - po
wiedziała osoba z otoczenia artystów. — Po prostu o tym rozmawiali
i doszli do wniosku, że to zrobią. Nie dał jej pierścionka i ona wciąż
go nie ma. Ale ciągle marudzi, że chce.
Diaz i Timberlake zaczęli się spotykać w 2003.

• • •••••••••

David
Hasselhoff
rozwodzi się
David Hasselhoff wystąpił
o rozwód z aktorką Pamelą
Bach. Po 16 latach małżeństwa
gwiazdor serialu „Słoneczny pa
trol” postanowił się rozwieść. —
Para zgodziła się na rozstanie na dogodnych dla obu stron warun
kach - oświadczyła rzeczniczka prasowa Hasselhoffa, Judy Katz.
53-letni Hasselhoff i 42-letnia Bach pobrali się w grudniu 1989 roku.
Mają dwie nastoletnie córki.

Elizabeth
Hurley marzy
o wiejskiej
sielance
Elizabeth Hurley chce porzu
cić pracę modelki i aktorki
na rzecz rolnictwa. Brytyjska
piękność, która jest właścicielką farmy, twierdzi, że jej prawdziwym
domem jest wieś, a życiowym powołaniem rolnictwo. - Jestem rol-

niczką, ponieważ moja farma normalnie działa. To najlepsza rzecz,
jaką w życiu zrobiłam. Jedyne miejsce, w którym naprawdę chciała
bym być. Kiedy uzyskamy status hodowli organicznej, zaczniemy re
gularną uprawę i będziemy utrzymywać stado krów. Mój chłopak był
przekonany, że żartuję, kiedy po raz pierwszy zobaczył, jak zakła
dam gumowce - mówi Hurley.

Sharon Stone
znów
zakochana
Sharon Stone jest znów za
kochana. Nowym wybrankiem
hollywoodzkiej gwiazdy jest by
ły koszykarz drużyny Los Ange
les Lakers, Rick Fox. Sporto
wiec wcześniej był mężem piosenkarki, aktorki i byłej Miss Świata,
Vanessy Williams. Para rozwiodła się w 2004 roku. Swój nowy zwią
zek z seksowną gwiazdą Fox stara się zachować w sekrecie. Sporto
wiec jest młodszy o 11 lat od 48-letniej Stone. Ostatnio aktorka spo
tykała się z gwiazdą telewizji, Szkotem Craigiem Fergusonem.

Źródło: www.tenbit.pl

POLECAMY

Mała duża Ania
fMKMSm
Annie - Mary przekroczyła
już trzydziestkę, ale nadal
mieszka
z
apodyktycznym
i skąpym ojcem, Jackiem, któ
ry jest piekarzem w małym wa
lijskim miasteczku. Kobieta
dzieli czas między prowadze
nie domu, pracę w piekarni
i wizyty u ciężko chorej przyja
ciółki, 16-letniej Bethan Bevan. Gdy burmistrz miasteczka
ogłasza wśród mieszkańców
zbiórkę pieniędzy na wyjazd
chorej Bethan do Disneylandu,

Annie - Mary włącza się
do akcji. Pomaga sąsiadkom
w przygotowaniu występu wo
kalnego na konkurs karaoke
w Cardiff.
komedia muzyczna, 2001,
Wielka Brytania/Francja
reżyseria: Sara Sugarman
występują: Rachel Griffiths
(Annie Mary Pugh), Jonathan
Pryce (Jack Pugh), loan Gruf
fudd (Hob), Matthew Rhys
(Nob), Kenneth Griffith (mini
ster), Ruth Madoc (pani Ifans),
Radcliffe Grafton.

Źródło: www.tvp.pl

