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Znowu płacimy
za jego wojaże

Euro-Car

Całkowita satysfakcja

PROSTO
ZE SZTOKHOLMU
WICEPREZYDENT
RYSZARD KWIATKOWSKI
- Panie prezydencie, jaki
model Scanii jeździ na etano
lu?

do Szwecji finansuje budżet
miasta i MZK. Pobyt na miej
scu — koncern. Zdaniem rad
nych to postępowanie nie
etyczne. - Zawsze może się
coś za tym kryć. Jeżeli kon
cern finansuje pobyt urzędni
ków publicznych, to ci mogą
czuć się wobec niego zobo
wiązani. W Słupsku Scania
wygrywa przetargi. Mogą być
podejrzenia, że jest w szcze
gólny sposób traktowana.
W Polsce takie przypadki koń
czyły się wielką burzą — zwra
ca uwagę Igor Strąk, radny
Ligi Polskich Rodzin. Ile
będzie kosztować po
datników podróż wi
ceprezydenta? j
Nie
wiadomo.

- Jak wróci, to się dowiemy
— ucina Mariusz Smoliński,
rzecznik prasowy prezydenta
Słupska.
Najdziwniejszy jest fakt, że
Kwiatkowski nie jest wicepre
zydentem odpowiedzialnym
za MZK (spółkę nadzoruje wi
ceprezydent Andrzej Obecny).
Przypomnijmy, w listopa
dzie 2005 roku Kwiatkowski
za pieniądze podatników pojec h a ł

Norweskiego i EOG.
dnia 2

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

lutego 2006

w godz. 10 -17, w sali 209,
Słupsk, ul. Łukasiewicza 1/2,
Zgłoszenia: asslupsk@op.pl,

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

■ Ryszard Kwiatkowski, wiceprezydent Słupska znany z umiłowania do
zagranicznych i służbowych wojaży (ostatnio na koszt podatników wybrał się
do Pakistanu), tym razem pojechał do Szwecji. Oficjalnie - oglądać autobusy,
choć komunikacja to nie jego działka w ratuszu.
Do Szwecji Kwiatkowski
wybrał się z Januarym Senką,
prezesem Miejskiego Zakładu
Komunikacji i innymi pracow
nikami MZK. Oficjalnie celem
wizyty jest oglądanie autobu
sów jeżdżących na etanol,
produkowanych przez znaną
firmę Scania (posiada też fa
brykę w Słupsku). Podróż

Organizuje szkolenie
z Mechanizmów Finansowych:

tei. 0604 600 443,
po 16 - tej 059/840 26 45

874305SLBHJ

28506SLBHLA

MAMY DOSC BIUROKRACJI

Te książeczki zatruwają
życie pacjentom

do Pakistanu razem z Teatrem
Lalki „Tęcza”. Oficjalnie pro
mować miasto i nawiązywać
kontakty gospodarcze. Radni
opozycyjni oficjalnie zapytali
o wyniki tej egzotycznej po
dróży. - Do dziś nie otrzymali
śmy odpowiedzi. Nikt nie jest
w stanie nam powiedzieć, ja
kie efekty miastu dają te
wszystkie wycieczki - mówi
Strąk.

Pacjenci z regionu słupskiego mają dość biurokracji i stania w kolejkach
po książeczki ubezpieczenia medycznego. Urzędnicy w naszym woje
wództwie nie chcą jednak z nich zrezygnować, mimo że wycofała się
z nich większość miast w Polsce.
WIĘCEJ NA STR. 3

MARSZAŁEK ODWOŁAŁ SZEFA SŁUPSKIEJ GALERII

Koniec rządów Kaźmierczaka

MICHAŁ KOWALSKI
michal.kowalski@glos-pomorza.pl

Władysław Kaźmierczak nie jest już dyrektorem Bałtyckiej Galerii Sztuki
Współczesnej w Słupsku. Po naszych publikacjach odwołał go marsza
łek województwa pomorskiego Jan Kozłowski. Jego następca zostanie
wyłoniony w konkursie.

tel. 059 848 81 25

WIĘCEJ NA STR. 3

DOBRA WIADOMOŚĆ DLA KONSUMENTÓW

- W Słupsku żaden.

Ryby coraz tańsze

- Pytam tak w ogóle.

- Jaki? Zaraz. Panie prezesie!
Jaki model Scanii jeździ
na etanolu? Zaraz Panu po
wiem. 0! Już wiem - Omni
City i Omni Link.

Tego dawno nie było. Ceny bałtyckich ryb lecą w dół. Rybacy
twierdzą, że będą jeszcze niższe, bo dorszy, śledzi oraz szprot jest
pod dostatkiem. Jednak jeszcze nie wszyscy sprzedawcy wprowa
dzili obniżki.

- Nie jest pan wiceprezyden
tem odpowiedzialnym
za sprawy komunikacji. Dla
czego pan będzie oglądał te
autobusy?

WIĘCEJ NA STR. 6

19 STYCZNIA

- To nie pańska sprawa.

094 347 35 65

- A który z autobusów na eta
nol jeździ też na gaz ziemny?

- Nie jestem od tego specjali
stą.

Jak oddać podatek na szczytny cel

- To po co pan tam pojechał?

- Żeby ewentualnie takie auto
busy jeździły też w Słupsku
albo były produkowane tu
i sprzedawane w Polsce.

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 dyżurował w naszej
koszalińskiej redakcji w czwartek (19 stycznia) między godziną 10
a 12. Należy dzwonić pod numer telefonu: 094 347 35 65.
(nag)

- W Polsce? Przecież tu nic
nie jeździ na etanol.

- Nie jest to żaden problem.
W gorzelniach mamy nadmiar
etanolu, ale to dłuższa rozmo
wa.

TAXll ÄAtob

96-29

977013795263303

Dz?ń

Bezpłatnie 0 800 429 800 UWAGA !
,

9770137 952633

KONKURS TRWA

'J'izcregoły u kiorowców

22506KOBH B

głos Pomorza

Uwaga

czytelnicy!

...

jr

glos Pomorza

Krzyżówki panoramiczne
__

z Głosem Pomorza dla wszystkich

>7

f

~ f'*

Już w poniedziałek 23 stycznia pierwszy zeszyt z krzyżówkami, kolejne wkrótce: 30 stycznia i 6 lutego
29206SLSB__B

LUDZIE, FAKTY, OPINIE

głos Pomorza

...

•••.•'■•"wmv••wv-wvwxvv&ysx• "w;"1

V,fvx'ww1y y.

www.glos-pomorza.pl

::

Środa, 18 stycznia 2006 r.

-v

redakcja@glos-pomorza.pl

LICZBA DNIA

CYTAT DMA

„Heinz Kuttin jest po prostu młodym
człowiekiem, który pewne rzeczy bierze
za bardzo do siebie. Myślę, że jak
się trochę poprawi forma
zawodników to i jemu się humor
poprawi

83 tysiące
dłużników jest w Krajowym Rejestrze Długów. Trzy czwarte z nich to przedsiębiorcy, pozostali
są konsumentami. Korzystające z rejestru firmy odzyskały dotąd 379 min zł długów od kontrahen
tów. Najbardziej zadłużona firma, która w zeszłym roku trafiła do rejestru, miała ponad 8,2 min
długów, a najwyższy pojedynczy dług w przypadku konsumenta wynosił prawie 2,5 min zł.

(PAP)

Apoloniusz Tajner, kurator Polskiego Związku Narciarskiego o konflikcie trenera
polskiej reprezentacji skoczków narciarskich z dziennikarzami. (PAP)

PULS DNIA

Sukces to praca

Parcie na wybory
Rozmowy o nowym rządzie przyjdzie jej rządzić na spółkę
jeszcze na dobre się nie zaczęły, z Samoobroną, PSL, a być może
a politycy już coraz śmielej
i LPR.
mówią o rozwiązaniu parla
Mkt
Nie dziwię się KaczyńHL skiemu. Podejmuje wielkie
mentu i przedterminowych
X ryzyko, ale kto nie ryzykuwyborach. W Platformie
I je ten nie zyskuje. Stawka
Obywatelskiej podobno po
wstał już sztab wyborczy.
jest wysoka. Przedtermis nowe wybory - oczywiście
PiS ponoć układa listy wy
jeśli faktycznie do nich
borcze. W Sejmie coraz
dojdzie - można wygrać,
częściej goszczą spece
przegrać lub zremisować.
od politycznego marketin
Wygrana oznacza pełnię
Wojciech
gu. Lewica chce zwierać
władzy dla PiS (oczywiście
Sibilski
szyki. LPR jest gotowa za
wygrana znacznie wyż
równo do rządzenia, jak
i wcześniejszych wyborów, ale szym stosunkiem głosów niż
chciałaby ich na jesieni razem we wrześniu 2005.) Remis oznacza
z samorządowymi, bo taniej bę zachowanie istniejącego status
dzie. Lider Samoobrony śle z Chin quo, czyli impas. Przegrana jest ra
oświadczenie, w którym pisze czej mało prawdopodobna. Pytanie
na jakich warunkach jego partia tylko czy Polak-wyborca zaakcep
jest gotowa wejść do rządu. Tylko tuje kolejne głosowanie, choć o ta
PSL nic nie mówi. Parlamentarny kim wariancie mówiło się już po fia
kryzys miał być zażegnany, ale nic sku planowanej koalicji POPiS. Je
z tego nie wyszło. Chroniony śli do wyborów dojdzie, ale do urn
przez BOR na polecenie Lecha pójdzie nas mało, to będzie ozna
Kaczyńskiego prezes PiS Jaro czać, że nasze polityczne elity po
sław Kaczyński zdaje się przeć winny odejść na emeryturę - inna
do przedterminowych wyborów, sprawa czy faktycznie to zrobią.
Osobiście jestem przeciwny łą
bo koalicja z chwiejnymi partnera
mi, którzy eskalują albo najpew czeniu wyborów parlamentarnych
niej będą eskalować swoje żąda z samorządowymi, bo wtedy partie
nia, wcale mu się nie uśmiecha. staną się wszechobecne, a prze
Pewnie kalkuluje, że rosnące w tej cież do tych partii należy tylko
chwili poparcie PiS straci, gdy garstka Polaków.

W Brazylii większą popularno
ścią cieszą się samochody napę
dzane alkoholem niż benzyną. Auta
na etanol produkuje się w tym kraju
od lat 80. Alkohol wytwarza się
z trzciny cukrowej. Od 2003 r., dzięki
rozwojowi technologii i obniżeniu
podatków, do produkcji weszła no
wa generacja samochodów na alko
hol. Według najnowszych danych,
stanowią już ponad połowę sprze
dawanych w Brazylii aut.
Miesiąc
z pająkiem w uchu
Pewna Szwedka przez miesiąc
chodziła z żywym pająkiem w uchu.
Pomógł jej dopiero laryngolog. Mały
czarny pajączek wszedł do ucha ko
biety prawdopodobnie wtedy, kiedy
spała i uwił sobie gniazdko. Po pew
nym czasie zaczęła gorzej słyszeć.
Po kilku tygodniach usłyszała niepo
kojące skrobanie, zdecydowała się
pójść do lekarza. Ten wyciągnął jej
z ucha żywego pająka i skrawki pa
jęczyny.
Zasnęli
na gorącym uczynku
Dwóch malezyjskich złodziei zo
stało przyłapanych na gorącym
uczynku, gdy smacznie spali w do
mu, który chcieli obrabować. Męż
czyźni włamali się do mieszkania,
spakowali do worków łupy i nagle

dla 80 procent z nas jest nim pewna
i stała praca. Tymczasem dla więk
szości pozostałych Europejczyków
są rzeczy znacznie ważniejsze.

poczuli się... głodni. Kiedy opróżnili
lodówkę, ogarnęła ich senność.
Właścicielka mieszkania znalazła
ich śpiących na podłodze i zaalar
mowała policję.
Trzy zielone świnki
Tajwańscy naukowcy wyhodo
wali świnie, które w ciemności świe
cą na zielono. To nie pierwsze flu
orescencyjne zwierzęta na świecie,
lecz jedyne, których wnętrza też
świecą. - Nawet ich serca i organy
wewnętrzne są zielone - chwalą się
badacze. Nietypową barwę uzyska
no dzięki wprowadzeniu DNA medu
zy do komórek zarodków świń. Na
stępnie zarodki wszczepiono sami
com. Przed trzema miesiącami
urodziły się trzy zielone świnki wszystkie płci męskiej. Zielona bar
wa ułatwia naukowcom prowadze
nie obserwacji i badań, w tym
nad chorobami ludzkimi.
Podniebny mandat
Straż miejska we Florencji uka
rała mandatem... pilota sterowca.
Statek powietrzny latał nad miastem
w czasie tradycyjnych targów mody
męskiej. Reklama, którą ciągnął
za sobą, była - zdaniem strażników
- nielegalna. Według władz, pilot
powinien zapłacić od niej podatek kilka tysięcy euro. Mandat wynosi
357 euro. Strażnicy nie ścigali ste
rowca w powietrzu - poczekali, aż
wyląduje.

Niedawno w całej Europie zba
dano, czym dla mieszkańców na
szego kontynentu jest sukces.
W większości krajów ankietowani
uznali, że mogą mówić o sukcesie
wtedy, gdy praca nie pochłania ich
całego życia. Mogą wówczas wol
ny czas poświęcić na to, co dla
nich jest najważniejsze - spotka
nia z przyjaciółmi, poznawanie
świata i oddawania się najrozmait
szym rozrywkom.
Tymczasem w Polsce wyniki
badań pokazują co innego. Nasze
społeczeństwo najbardziej ceni
się sobie fakt zatrudnienia. Ranga
pewnej i stałej pracy rośnie z roku
na rok: w 1999 roku 64 procent
badanych Polaków uważało pracę
za rzecz najważniejszą, a w 1999
roku liczba ta wzrosła już do 78
procent. Najnowsze badania po
kazują, że podobnego zdania jest
już ponad 80 procent Polaków.
Dla porównania - aż 66 procent
Holendrów jest zdania, że są waż
niejsze sprawy niż praca.
Badania pokazują także, że
wcale nie jesteśmy tak rozrywko
wym narodem jak powszechnie

SONDA

Czym jest sukces?
Łukasz Mech
Sukces?
Kiedyś nie wie
działbym, jak na
to pytanie odpoI wiedzieć,
ale
I dziś wiem: sukI ces to spełniona
miłość, spokój wewnętrzny i har
monia ze światem. To, co jest dla
mnie najważniejsze mam blisko
siebie i to jest moje największe
osiągnięcie.
Ligia

nie wiem

wicepremierem?

Janusz
Kowalczyk
- Mój naj
większy sukces
to moja praca
oraz fakt, że się
w niej spełniłem.
Przez wiele lat
pracowałem jako konstruktor
przy desce kreślarskiej i teraz, gdy
już jestem na emeryturze, lubię
sobie pomyśleć, że udało mi się
zrobić kilka fajnych rzeczy. Satys
fakcja z tego, co się robi lub robiło,
to wspaniała sprawa.
Notował:

PIOTR POLECHOŃSKI,
Fot. RADOSŁAW KOLEŚNIK

Głosuj na www.glos-pomorza.pl
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■ Marian Bąk z Białogardu:
- Panowie Rokita, Tusk i Ko
morowski z Platformy
Obywatelskiej i politycy SLD
zrobili nagonkę i ujadają
na braci Kaczyńskich. Krytyku
ją ich rządy zamiast dać im
czas na okrzepnięcie w polity
ce. I szkodzą Polsce, bo bracia
Kaczyńscy powoli, ale we wła
ściwym kierunku prowadzą kraj
do rozwoju i dobrobytu. Wygrali
wybory i wolno im zawierać ko
alicje z kim chcą. Nawet
z Samoobroną, jeśli tylko ma to
dźwignąć Polskę z niedostatku.

Dania

(dr)

Szwajcaria

M Czytelnik z Koszalina:
— Oglądałem w poniedziałek
program „Warto rozmawiać”
emitowany w programie drugim
TVP. Koszalin i jego okolice by
ły przedstawione tam jako
synonim biedy i ubóstwa. To
oczywiście przykre, że jeste
śmy tak postrzegani, ale wcale
nie dziwię się wygłaszającym
takie opinie. Wystarczy wyje
chać tuż za Koszalin, ż:eby
zetknąć się z autentyczną ludz
ką biedą. Nawet w mieście
obserwuję coraz więcej ludzi,
którzy szukają jedzenia
w śmietnikach.

Szwecja
Austria
W. Brytania
Norwegia
Finlandia
Hiszpania
Niemcy (Wsch.)
Niemcy (Zach.)
Portugalia

(nag)

Polska

■ Bogusław ze Słupska:

*Wybrane kraje

— Prezydent Kaczyński naj

Uwaga: W ankiecie uczestniczyło
po 1 OOO osób z 65 krajów

pierw umówił się

z przedstawicielami Platformy
Obywatelskiej a później kazał
im czekać. Uważam, że celowo
chciał upokorzyć swoich prze
ciwników politycznych. Tym
samym przypomniał mi pewne
analogiczne zdarzenie z prze
szłości. Komtur krzyżacki
na zamku w Szczytnie również
kazał czekać Jurandowi ze
Spychowa w nieskończoność.
Upokorzył go każąc przebrać
się w ubranie z worka.

© 2003.10.±3 KRT/Bulls
źródło: New Scientist Magazine, World
Values Survey

sądzimy. W Europie mniej towarzyscy od nas są tylko Węgrzy
i Grecy. Pozostali Europejczycy
spotykają się znacznie częściej

niż my. Za to Polacy wolą wolny
czas spędzić przed telewizorem
lub komputerowym monitorem,
(poi)

ROZMOWA DNIA

Jesteśmy
na dorobku
Profesor
JANUSZ CZAPIŃSKI
psycholog

- Sukces to
dobre zdrowie
i stała praca. Je
żeli mamy pro
blemy
choćby
z jedną z tych rzeczy, to często
całe nasze życie zamienia się
w koszmar. Bez pracy i z prześla
dującymi nas przewlekłymi choro
bami wszystkiego się odechciewa.

powinien zostać

Redaktorzy prowadzący

Szczęśliwi Europejczycy

Nowakowska

PYTANIE TYGODNIA
Czy Andrzej Lepper

tel. 094 347 35 35

Życiowy sukces według Polaków? Aż

A TO CIEKAWE
Bez alkoholu ani rusz...

PROSTO Z MOSTU

- Dla zdecydowanej większości
Polaków życiowym sukcesem jest
praca. Tymczasem zachodni Euro
pejczycy cieszą się, gdy mają wię
cej wolnego czasu. Kto tu jest bar
dziej normalny? My czy oni?
- Pamiętajmy, że znajdujemy
się na różnych poziomach roz
woju. Kraje starej Europy okres
„dorobku” mają już za sobą. Na
tomiast my, aby coś osiągnąć i to zarówno jako naród jak i po
jedynczy obywatele - musimy
nieźle gnać do przodu. Polacy
rozumieją, że muszą teraz cięż
ko pracować i pracują. Często
praca wypełnia im całe życie
i stąd takie wyniki badań a nie in
ne. Czy to normalne? Biorąc
pod uwagę gospodarczą sytu
ację - to tak. Jesteśmy pokole
niem, które musi odkuć się'
po komunistycznym zastoju i dla
tego tyle pracujemy. Natomiast
czym innym jest pytanie o to, czy
nasze życie aż do tego stopnia
powinno być zdominowane pra
cą. Na to jednak każdy z nas mu
si odpowiedzieć sobie sam.

- jednak dla
części Polaków
praca jest waż
na niekoniecz
ne dlatego, że
dzięki niej mo
gą się dorobić,
ale
głównie
po to, by mieli
z czego żyć.
- Ma pan
rację. Praca ważna jest także
i z tego powodu, że w każdej
chwili można ją stracić. Ale to
wszystko wpisuje się w to,
0 czym mówiłem wcześniej. Je
steśmy na takim etapie rozwoju,
kiedy całe nasze życie toczy się
wokół pracy: tego, czy ją mamy,
jak ją zdobyć, jak pracować
1 czym się zajmować, aby się do
robić. I tak pewnie będzie przez
najbliższe kilkanaście lat.
- Dla takich Holendrów czy Fran
cuzów sukcesem jest to, gdy pra
cują jak najmniej, a wolny czas po
święcają na przyjemności. Powin
niśmy im zazdrościć?
- Oni tym swoim dobrobytem
jeszcze się zachłysną. Widać, że
opadli trochę na gospodarczych
laurach
i
zapomnieli,
że
na wszystko trzeba zapracować.
W życiu nie ma nic za darmo i ła
twe życie kiedyś się kończy.
A wtedy znowu trzeba będzie za
kasać rękawy i wziąć się do ro
boty.
Rozmawiał:

tel. 059 848 81 03

75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24

76-200 Słupsk, al, Sienkiewicza 20

Bioro Ogłoszeń - w godz. 8-16.
telTfax 059 842 66 08.
Bioro Reklamy
76-200 Słupsk, ul. Henryka Pobożnego 19
telefax 059 848 81 07

347 35 03/04/05/14, telJlax 094 347 35 06/07,

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

(krab)

OGŁOSZENIA
EKSPRESOWE
0-500-812-970

Monika, Słupsk.
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BIURA REKLAMY I OGŁOSZEŃ
W KOSZALINIE:
e-mail: bo@glos-pomorza.pl
Biuro Ogłoszeń - w godz. 8-17.
telVfax 094 347 35 15/13/12,347 35 11.
Biuro Reklamy-tel. 094 347 35 10,

■ Słupszczanin: - Sytuacja
w Sejmie coraz bardziej przy
pomina mi czasy
międzywojenne kiedy bałagan,
kłótnie i wzajemne oskarżenia
nie pozwoliły politykom skupić
się na sprawach państwowych.
Marszałek Piłsudski musiał
w końcu to przerwać i dopro
wadził do przewrotu majowego.
Jeśli nasi posłowie dalej będą
tak się zachowywali, to być
może ktoś nie wytrzyma i pój
dzie w ślady marszałka.

GAZETA W INTERNECIE:
www.glos-pomorza.pl
e-mail: redakcja® glos-pomorza.pl
Za treść ogłoszeń odpowiada

IZBA
WYDAWCÓW
PRASY

zleceniodawca, za termin ich
zamieszczania Biuro Ogłoszeń.

Prenumeratę przyjmują oddziały
Ruchu SA, urzędy pocztowe

DRUK:
KEMA Sp. z o.o, w Szczecinie

ul. Pomorska 86

i listonosze. Prenumeratę przyjmuje
redakcja w Stupsku i Koszalinie.

Infolinia 0 800 20 35 35.

NAKtAD KONTROLOWANY
ZWIĄZEK KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY

NASZ REGION

Środa, 18 stycznia 2006 r.
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Pamiętajmy o nich wypełniając PIT-a

Oddaj podatek
na szczytny cel

Te książeczki
zatruwają życie

Przyłączamy się do kampanii spo
łecznej „1% podatku na rzecz or
ganizacji pożytku publicznego”.
Chcemy zachęcić czytelników, że
by nie oddawali całego podatku
do wspólnego worka, tylko pomo
gli potrzebującym z naszego regio
nu.

Pacjenci z regionu słupskiego mają dość biurokracji i stania w kolejkach po książeczki ubezpie
czenia medycznego. Urzędnicy w naszym województwie nie chcą jednak z nich zrezygnować,
mimo że wycofała się z nich większość miast w Polsce.

Obowiązek posiadania książeczek RUM utrudnia życie pacjentom. Inna sprawa, że ich druk jest bardzo kosztowny.
marnować czasu na wypisywanie
numeru ubezpieczenia, czy PESEL-u pacjenta - podkreśla Kazi
mierz Czyż, dyrektor Powiatowego
Obwodu Lecznictwa Ogólnego
w Słupsku. - Nie chcielibyśmy
z nich rezygnować, bo ułatwiają
nam pracę. Możemy wypisać
na nich receptę, czy skierowanie
na badania lub do specjalisty.
Tymczasem z dokuczliwego dla
chorych sposobu zbierania infor
macji o pacjencie zrezygnowała
większość miast w Polsce. Ksią
żeczki RUM obowiązują jeszcze je
dynie w województwach: pomor
skim, lubuskim i opolskim. - My już

dawno się z nich wycofaliśmy
- mówi Wanda Pawłowicz z biura
prasowego mazowieckiego oddzia
łu NFZ. - One się nie sprawdziły.
Wszystkie dane o pacjentach mu
szą być gromadzone, ale tak na
prawdę nikt nie stworzył systemu,
w którym mogłyby być one prze
chowywane. Uznaliśmy więc, że
drukowanie ich to niepotrzebne
wydatki. Tylko kilka miast w Polsce
prowadzi jeszcze te książeczki.
Dobra wiadomość jest taka, że
być może już niebawem znienawi
dzone przez pacjentów książeczki
zostaną zastąpione kartami chipo
wymi. W pierwszej kolejności trafią

jednak do województwa wielkopol
skiego. - Mamy nadzieję, że uda
nam się je wprowadzić jeszcze
w tym roku - mówi Renata Fur
man, rzecznik prasowy NFZ.

ELŻBIETA LANGE
elzbieta.lange@glos-pomorza.pl
teł. (059) 848 81 28

dyrektorem Bałtyckiej Galerii Sztu
ki Współczesnej w Słupsku. Po na
szych publikacjach odwołał go mar
szałek województwa pomorskiego
Jan Kozłowski. Jego następca zo
stanie wyłoniony w konkursie.
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Wład> sław Kaźmierczak jest znanym performerem. Jego dziwaczne £

(krab)

POMÓŻMY IM
ü Fundacja Pro Pomerania,
ul. Dominikańska 5-9, Słupsk, nr
konta
64124018351111000014760888
m Towarzystwo Opieki Paliatyw
nej im. Janiny Różyckiej,
ul. Jana Druyffa 2, Słupsk, Orga
nizacja Pożytku Publicznego nr
konta BOŚ/O/SUJPSK nr konta
60154010982001555060230001
W rubryce „tytułem” na blankie
cie przelewu wpisujemy „1%
podatku dochodowego na rzecz
organizacji pożytku publicznego
(nazwa).”

Zwyrodnialcy skazani

Katowali staruszków,
skończyli w więzieniu
Na kary trzech i sześciu lat więzienia

Wydrukowanie jednej książeczki
to koszt około 1 złotego. W ca
łym województwie pomorskim
jest około 2 milionów 170 tysię
cy pacjentów.

Koniec rządów Kaźmierczaka
Władysław Kaźmierczak nie jest już

Organizacje pożytku pu
blicznego pomagają bezrobot
nym, biednym, niepełnospraw
nym, przewlekle chorym, mło
dym sportowcom, uczniom,
studentom i wielu innym. Sa
me starają się o dotacje
na działalność. Dzięki jednemu
procentowi z naszych podat
ków organizacje mogą sku
teczniej nieść pomoc - remon
tując budynki, kupując sprzęt,
organizując imprezy.
Dziś prezentujemy dwie
słupskie organizacje: Fundację
Pro Pomerania oraz Towarzy
stwo Opieki Paliatywnej im Ja
niny Różyckiej.
- Nasze stowarzyszenie
zajmuje się poszukiwaniem
pracy dla studentów i miesz
kańców regionu - informuje
Mieczysław Koziński, prezes
Pro Pomeranii. — Pomagamy
również osobom niepełno
sprawnym. Przeznaczaliśmy
pieniądze na pracownię dla
osób z porażeniem mózgo
wym, czy na podnośnik dla
niepełnosprawnych, który znaj
duje się w Słupskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji.
Za pieniądze z jednego pro
centa fundacja chce m.in. zor

ganizować trzy edycje integra
cyjnych zawodów pływackich
dla dzieci dla słupskim base
nie. W ubiegłym roku fundacja
zebrała 3,2 tysiąca złotych,
za co kupiła kajak.
Jeden procent przeznaczo
ny na Towarzystwo Opieki Pa
liatywnej im. Janiny Różyckiej
zasili konto słupskiego hospi
cjum. Pieniądze są przezna
czone na bieżącą działalność
placówki, głównie na lekar
stwa. - Gwarantujemy, że każ
da wpłata w całości idzie
na pomoc hospicjum - mówi
Teresa
Jerzyk,
dyrektor
placówki. - Cieszę się, że jest
taka możliwość, gdyż coraz
więcej osób decyduje się
pomóc chorym. To bardzo
ważny cel. Pamiętajmy, że nikt
nie żyje wiecznie.

ZBĘDNY WYDATEK

Marszałek odwołał szefa słupskiej galerii

Główną przyczyną odwoła
nia Kaźmierczaka byłe liczne
nieprawidłowości w zarządza
niu placówką, które potwierdziła
zarządzona przez marszałka
kontrola. Przypomnijmy, szef
BGWS z publicznych pieniędzy
finansował swoją artystyczną
działalność i notorycznie łamał
kodeks pracy. - Zarzuty były

Nasz ekspert radzi, jak wspólnota
mieszkaniowa może przejąć na własność
podwórko, które do tej pory należało
do gminy.

Przedstawiamy nagrodzone przez nas
domy i balkony, które zostały zgłoszone
przez czytelników do świątecznego
konkursu.

Podpowiadamy, jak prawidłowo wypełnić
wniosek o zwrot podatku VAT za
materiały budowlane kupione po 1 maja
2004 roku.

Mamy dość tej biurokracji

- Kiedyś szedłem do lekarza
i nie musiałem się martwić o jakąś
książeczkę, bo zawsze byłem przy
jęty - mówi Wiesław Felczak z gmi
ny Główczyce. - Teraz to dla nas
dodatkowe utrudnienie. Nie mam
pojęcia, czemu mają one służyć.
To biurokracja i wydawanie na
szych pieniędzy. Musimy cały czas
pilnować, czy mamy wolne kupony,
a jak są zapełnione, to nawet nie
wiadomo, co z nimi robić.
Urzędnicy twierdzą jednak, że
książeczki Rejestru Usług Medycz
nych są niezbędne do gromadze
nia informacji o przebiegu leczenia
każdego pacjenta. - To najlepszy
sposób gromadzenia niezbędnych
danych o liczbie przyjmowanych
pacjentów, rodzaju świadczeń
udzielanych przez lekarza oraz
przepisywanych lekach - wylicza
Jadwiga Olechnowicz, kierownik
słupskiej delegatury Narodowego
Funduszu Zdrowia. - Dzięki nim
możemy śledzić całą drogę lecze
nia pacjenta. Zarządzamy pie
niędzmi publicznymi przeznaczo
nymi na opiekę medyczną i musi
my się z nich rozliczać. Siedzimy
losy każdej wydanej złotówki. Ksią
żeczki to najszybszy sposób zdo
bycia informacji, a my w oparciu
o nie musimy czasem szybko po
dejmować decyzje. Nie ma również
obawy, że pacjent nie zostanie
przyjęty, gdyż lekarz ma wolne ku
pony i na nich może wypisać re
ceptę lub skierowanie. Pacjenci też
nie muszą stać po nie w kolejkach,
ponieważ mogą je zamówić
w przychodni, w której się leczą.
Książeczki RUM podobają się
również lekarzom. - Nie musimy

a Kupujemy podwórko

P2 Nagrody za ozdoby

B2 Jak odebrać VAT

na tyle poważne, że postanowi
łem odwołać pana Kaźmiercza
ka - mówi Jan Kozłowski, mar
szałek województwa pomor
skiego. - O swojej decyzji
powiadomiłem już ministra kul
tury. Jednak jego opinia nie jest
dla mnie wiążąca.
Z uwagi na to, że słupski ratusz współfinansuje działalność
galerii, marszałek zwrócił się
do prezydenta Macieja Kobylińskiego o wskazanie osoby, która tymczasowo pokieruje placówką. - Nowy dyrektor zosta
nie wyłoniony w konkursie
- dodaje Kozłowski.

pokazy często były finansowane z pieniędzy publicznych.

(jac)

skazał Sąd Okręgowy w Słupsku
dwóch mężczyzn. Janusz G. oraz jego
kolega Artur S. odpowiadali za na
paść na małżeństwo staruszków.

Obaj mężczyźni w listopa
dzie 2004 roku dwa razy wtar
gnęli do mieszkania schorowa
nych 80-latków w Podwilczynie
koło Dębnicy Kaszubskiej.
Ukradli im trzy i pół tysiąca zło
tych. Podczas drugiego napadu
pobili małżonków. Mieli także
grozić im nożem.

Sąd zdecydował, że Janusz
G., który jest recydywistą, spę
dzi w więzieniu sześć lat, a je
go kolega trzy lata. Będą mu
sieli zapłacić także swoim ofia
rom
10
tysięcy
złotych
zadośćuczynienia. Przewodni
cząca składu sędziowskiego
Dorota Wróblewska uzasadnia
jąc wyrok stwierdziła, że obaj,
okradając staruszków, znaleźli
sobie łatwy sposób zarabiania
pieniędzy.
Wyrok nie jest prawomocny.

(toc)
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PKS Koszalin Sp. z o.o.
uprzejmie informuje,
że ze względów ekonomicznych
od dnia 16 stycznia 2006 roku

ulega likwidacji kurs
do Bielska-Białej
(przez Pilę. Poznań. Katowice).
odjazd z Koszalina o godzinie 21.10.

...nasze
wydanie
‘nternetowe

Pasażerów, którzy zakupili bilety
w przdsprzedaży - na odjazdy
po 16.01 - prosimy o zgłaszanie się
do kas biletowych na dworcu
lub do Działu Przewozów Pasażerskich.
Za utrudnienia bardzo przepraszamy.
Dyrekcja PKS Koszalin Spółka z o.o.
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Ze względu na konieczność wykonania prac na urządzeniach
energetycznych wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej
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w dniach:
19.01.06 r. godz. 8-17 Dudzicze, Dębnica Kaszubska maszt ERA
24.01.06 r. godz. 9.30-14 Redzłkowo Szkoła, wieś, osiedle,
gospodarstwo; Wielogłowy całe
(wieś, gospodarstwo, hydrofor,

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

ferma).
Za utrudnienia związane z przerwami w dostawie prądu Rejon
Dystrybucji Słupsk przeprasza.
737005SLSB C
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I Wirtualny Człowiek Roku

CHWALIMY

Donald Tusk zdobył tytuł Człowieka Roku 2005
przyznawany przez internautów w portalu Wirtualna
Polska. - Nie mogłem zostać Człowiekiem Roku
za zwycięstwo polityczne, więc bardzo mi miło, że zna
leźli się internauci, którzy tak głosowali. Jeśli miałoby
to oznaczać, że wśród polityków Polacy odnajdują co
kolwiek na kształt honoru i potrafią go docenić - to bar
dzo się cieszę - powiedział w rozmowie z Wirtualną
Polską przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Od
nosząc się do obecnej sytuacji politycznej powiedział,
że nie jest w stanie już analizować „zwodów” Jarosła
wa Kaczyńskiego.

Środa, 18 stycznia 2006 r.

rerJakcja@gios-pomorza.pl

Koordynator polityczny

GANIMY fca -

Czy wyborców czeka kolejna kampania?

Koordynatorem służb specjalnych Zbigniewem
Wassermannem zajmie się sejmowa komisja. Chodzi
o zarzuty, że prowadzi on działalność na polityczne
zamówienie. Prasa i opozycja zarzuca mu zdradzanie
tajemnic państwowych Jarosławowi Kaczyńskiemu
oraz szukanie „haków” na polityków PO, rzekomo za
mieszanych w sprawę inwigilacji prawicy na początku
lat 90. - Ani ja, ani podległe mi służby nie prowadzimy
żadnej akcji skierowanej przeciw jakimkolwiek polity
kom - broni się Wassermann. Sejmowa komisja ds.
służb specjalnych ma jednak zamiar sprawdzić, czy
koordynator mówi całą prawdę.

O TYM SIĘ MÓ aciaiiiiiiiis

Szykują nam wybory

Kto dołączy do Lwa
Prokuratorzy depczą po piętach grupie
trzymającej władzę. Teraz chcą zająć
się wykazami rozmów z telefonów ko
mórkowych, które zebrała komisja
śledcza badająca aferę Rywina.

Politycy z lewa i prawa szykują się do wcześniejszych wyborów. Chociaż formalnie nic nie

Prokuratura apelacyjna w Bia
łymstoku, prowadząca sprawę nie
prawidłowości w procesie legisla
cyjnym ustawy o rtv, w tym zajmu
jąca się wątkiem tzw. grupy
trzymającej władzę, zażądała
z trzech źródeł billingów telefonicz
nych, które mogą być przydatne
w tym postępowaniu.
Rzecznik tej prokuratury Janusz
Kordulski wyjaśnił, że chodzi o billingi, które są w materiałach w Pro
kuraturze Apelacyjnej w Warsza
wie i w Kancelarii Sejmu (chodzi
o akta sejmowej komisji śledczej
badającej tzw. aferę Rywina) oraz
w prokuraturze krajowej. - Chcemy
je przeanalizować, by stwierdzić
ich przydatność dowodową dla te
go postępowania - powiedział Kor
dulski.
Podkreślił, że zainteresowanie
billingami związane jest z rozsze
rzaniem prowadzonego w Białym
stoku śledztwa o wątek tzw. grupy
trzymającej władzę.
Według informacji radia RMF,
o udostępnienie billingów poprosił

jest jeszcze przesądzone, partie rezerwują miejsca reklamowe, organizują sztaby i układają
listy wyborcze.
Wczorajsze „Życie Warszawy”
doniosło, że Prawo i Sprawiedli
wość rezerwuje już miejsca na bill
boardach. Potwierdzają to niektó
rzy politycy. - Wiemy, że PiS ukła
da już listy wyborcze i rezerwuje
miejsca. Zresztą wszystkie partie
już zabukowały miejsca na ma
rzec. My także - powiedział Ro
man Giertych.
Pogłoski o rezerwacji billboar
dów nie potwierdzają politycy rzą
dzącej partii. - Nic o tym nie sły
szałem - powiedział Przemysław
Gosiewski, szef klubu parlamen
tarnego PiS. Dodał jednak, że jego
partia nie wyklucza wcześniej
szych wyborów. - Jeżeli nie uda
się zbudować trwałego porozumie
nia w Sejmie, to wówczas jedyną
droga są wybory - podkreślił.

Platforma się szykuje
- W Platformie Obywatelskiej
trwają rozmowy o listach, sztabie
wyborczym, kampanii - potwier
dza lider PO Jan
Rokita.
- Do takiej sytuacji doprowadził
nas prezes PiS, że zamiast napra
wiać Polskę, to my musimy rozma
wiać, jaką strategię przyjąć w kam
panii wyborczej - mówi Rokita.
Nie chcemy przyspieszonych
wyborów, ale szykujemy się na ta
ką ewentualność - przyznają tak
że posłowie innych partii. Wojciech
Wierzejski z LPR uważa, że przed
terminowe wybory parlamentarne
powinny odbyć się jesienią. Wtedy
kończy się kadencja samorządów
i będą wybory samorządowe.
- Wówczas oszczędzamy pie
niądze i stabilizujemy pewien
układ na czas pracy nad budżetem
- argumentował Wierzejski.
Jego zdaniem, w takiej sytuacji
„przyjazd Ojca Świętego Benedyk
ta XVI na wiosnę do Polski byłby
niezachwiany”. - Jak wiemy, Waty
kan nie organizuje pielgrzymek pa
pieskich, do kraju w którym jest

wczoraj marszałka Sejmu prokura
tor krajowy Janusz Kaczmarek.

- Analiza pozwoli na zestawienie
połączeń i odwzorowanie ich z cza
sem, w którym były tworzone nie
które ustawy - powiedział Janusz
Kaczmarek.
Przyznaje on, że taka analiza
nie jest dowodem bezpośrednim,
jednak mimo to może wiele udo
wodnić. Pozwala przy braku innych
środków dowodowych na obalenie
bądź potwierdzenie wersji przyjętej
przez prokuratora. A to już wystar
czy, by postawić zarzuty.

(PAP, INTERIA.PL)

GRUPA TRZYMAJĄCA
WŁADZĘ
Śledztwo białostockiej prokuratury
ma wyjaśnić, kto wysłał Lwa Rywina
do Agory z propozycją korupcyjną.
Określenie „grupa trzymająca wła
dzę” pojawia się w raporcie
sejmowej komisji śledczej badającej
tzw. aferę Rywina, który odsiaduje
wyrok więzienia za pomocnictwo
przy płatnej protekcji wobec Agory.
Autorem tego raportu, przyjętego
przez Sejm, jest Zbigniew Ziobro.
Według niego Rywina mieli wysłać
do Agory: Leszek Miller, Aleksandra
Jakubowska, Lech Nikolski, Włodzi
mierz Czarzasty, Robert
Kwiatkowski. Oni sami zaprzeczają
tym oskarżeniom.

Wybuch w naftobazie, jedna osoba zginęła

W kuluarach nie mówi się już o niczym innym, tylko o przyspieszonych wyborach. Rozwiązanie Sejmu mo
głoby nastąpić już 30 stycznia. Jednak wiele zależy od tego, jaki plan ma Jarosław Kaczyński.
kampania wyborcza i w którym są
„zadymy polityczne” - powiedział
Wierzejski.

Lewica się jednoczy
Przewodniczący SLD Wojciech
Olejniczak zapowiedział, że będzie
rozmawiał z liderami SdPI o wspól
nych listach w ewentualnych przy
spieszonych wyborach parlamen
tarnych.
Chce też rozmawiać z Unią
Pracy, związkami zawodowymi,
stowarzyszeniami i organizacjami
pozarządowymi. Pytany, jak

prawdopodobna jest taka wspól
na lista lewicy odparł: - Jest pew
na, a szczegóły trzeba dopraco
wać.
Jeśli dojdzie do przyspieszo
nych wyborów, wspólną listę lewi
cy poprze Aleksander Kwaśniew
ski - takie zapewnienie Olejni
czak
dostał
od
byłego
prezydenta. - Usłyszałem słowa
wsparcia i potwierdzenie, że bę
dzie on robił wszystko, aby nas
wesprzeć, żeby wspólna, zjedno
czona lista lewicy osiągnęła jak
najlepszy wynik - relacjonował
szef Sojuszu.

Sprawdzianem jedności może
być poparcie jednego kandydata
w wyborach na prezydenta War
szawy. Zresztą już się zgłosił
chętny. Lider Socjaldemokracji
Polskiej Marek Borowski zapowie
dział, że stawia do dyspozycji
swoją kandydaturę na prezydenta
Warszawy jeśli „uzyska ona sze
rokie poparcie bloku centrolewi
cowego”. Pytany, czy widziałby
w tym bloku SLD, SdPI, Partię
Demokratyczną i Zielonych odpo
wiedział, że takie jest „marzenie
i oczekiwanie”.

Olsztyn. Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne na skutek wybuchu
w przeładunkowni paliw płynnych w Kurowie Braniewskim koło Elbląga.
Do wybuchu doszło w pomieszczeniu rozdzielni zaworów, gdzie czterej
pracownicy prowadzili prace konserwacyjne. - Mężczyźni prowadzili tam
remont i chcieli wymienić zawór. Zeszli do rozdzielni przepływu paliwa,
która znajduje się 6 metrów pod ziemią. Tam podczas wymiany zaworu
doszło do zaiskrzenia i w rezultacie do wybuchu oparów produktów nafto
wych - powiedział Ryszard Baran z elnląskiej straży pożarnej.
Pracownicy zostali poparzeni, wśród nich jeden śmiertelnie.

Bohaterka pośmiertnie odznaczona
Warszawa. Urszulę Joannę Poliwczak, 18-latkę, która zginęła w nie
dzielę w pożarze kamienicy w Lesznie, ratując swe rodzeństwo, prezy
dent Lech Kaczyński odznaczył medalem Za Ofiarność i Odwagę.
18-letnia dziewczyna mimo zagrożenia życia wyprowadziła z płonącego
mieszkania dwoje rodzeństwa: 12-letnią siostrę i 13-letniego brata. Zginę
ła podczas próby ratowania najmłodszego 10-letniego brata. Dziewczyna
w bohaterskim czynie wyprowadziła dzieci z płonącego pokoju przez
okno na zadaszenie balkonu, niestety podczas wyprawy po najmłodsze
go brata upadła i zatruła się czadem. Chłopiec również zmarł.

(PAP, INTERIA.PL)

(PAP)

NEKROLOGI

Prezydent przyjął liderów PO

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 stycznia 2006 r.
zmarł Mąż. Tatuś, Teść i Dziadek

Bez politycznego przełomu
Lech Kaczyński przyjął wieczorem
w pałacu prezydenckim liderów Plat
formy Obywatelskiej Donalda Tuska
i Jana Rokitę.

Spotkanie trwało 75 minut. Pod
czas rozmowy prezydent zwrócił
uwagę na trwający od dłuższego
czasu styl debaty publicznej w Pol
sce. Liderzy PO poprosili też Lecha
Kaczyńskiego o pośrednictwo
w sprawie budowania trwałego po
parcia dla rządu. - Prezydent przy
chylił się do tej prośby - poinformo
wała Kancelaria Prezydenta.
W najbliższych dniach prezy
dent zamierza przeprowadzić sze
rokie konsultacje polityczne z lide
rami wszystkich partii parlamen
tarnych.
Podczas spotkania rozmawia
no też o budżecie na rok 2006.
Jak poinformowali pracownicy
Kancelarii Prezydenta, Lech Ka
czyński skłania się do opinii praw
nej, która mówi, że budżet powi
nien być uchwalony na przełomie
stycznia i lutego. Jeśli do tego nie
dojdzie, wtedy mógłby rozwiązać
parlament.

Mimo, że Kancelaria Prezy
denta miała cały dzień na przy
gotowanie spotkania, dopiero
po godzinie 18. poinformowała,
jak ma ono wyglądać od strony
organizacyjnej. Komunikat mówił
o konferencji prezydenckich mi
nistrów i liderów Platformy już pół
godziny po rozpoczęciu spotka
nia, co pośrednio może świad
czyć o tym, jak niewielką uwagę
przywiązywał do tej rozmowy
prezydent.
Chwilę później, liderzy PO ro
zesłali do dziennikarzy sms-y in
formujące, że z takiej gościny nie
skorzystają i swoją ocenę rozmo
wy przedstawią u siebie w Sejmie,
po powrocie z pałacu prezydenc
kiego.
Pierwotnie spotkanie prezy
denta z Tuskiem i Rokitą miało się
odbyć w poniedziałek, ale w ostat
niej chwili odwołał je Lech Kaczyń
ski. Powodem miały być ostatnie
„nieodpowiednie” wypowiedzi lide
rów PO, po których prezydent
zdecydował się dać Platformie 24
godziny na „wyciszenie emocji”.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Sędziego Sądu Okręgowego
Pana

JANUSZA WOLSKIEGO
Odszedł od nas prawy i szlachetny człowiek.
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się mszą świętą żałobną
w Kościele parafialnym św. Maksymiliana Kolbe w Lęborku
w dniu 19 stycznia br. o godz. 11:00.
Po mszy nastąpi wyprowadzenie
na cmentarz parafialny w Lęborku.

L

Rodzina
49306KOAG_A

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 16 stycznia 2006 roku odszedł

nasz kochany Tatuś, Dziadek i Teść

JAN ZIENTARA
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 19 stycznia
2006 roku na Starym Cmentarzu w Słupsku.
Wystawienie w kaplicy cmentarnej o godz. 14.10.
Wyprowadzenie do miejsca spoczynku o godz. 14.40.
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu pogrzebu
o godz. 7.30 w Kościele Mariackim.

Pogrążona h> smutku Rodzina

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
składają

Prezes, Sędziowie i Pracownicy
Sądu Rejonowego w Słupsku
34906SLBH . A

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15 stycznia 2006 roku
zmarł ukochany Mąż, Tato i Dziadek

HENRYK
LIVOR-PIOTROWSKI
Pogrzeb odbędzie się 20 stycznia 2006 r.
o godzinie 13.30 na Cmentarzu Komunalnym
w Koszalinie

Rodzina

(PAP, INTERIA.PL)
31606LJSJ_A.
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Anna ze Słupska
Uważam, że ten płot przy ulicy Drewnianej jest
koszmarny. Tłumaczenie, że będzie pełnił funkcję antypowodziową, to kolejna bzdura. To wyrzucanie pu
blicznych pieniędzy w błoto. Za tę sumę można wyre
montować kilka ulic albo chodników i wszyscy byliby
zadowoleni.
-

Odpowiedzi ekspertów na pytania
naszych czytelników.

Państwa sygnały i opinie
przyjmuje dziś

Michał Kowalski

(wysł. klin)

Dział miejski Słupsk ul. Henryka Pobożnego 19

słupsk.

I tel. 059 848 81 29

|

e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl

tel. 059 848 8120
I

kierownik działu - Magdalena Gryko

W SKRÓCIE
ZE SŁUPSKA

Radni chcą, by prezydent przestał budować nowe bloki

Mieszkań dużo,
chętnych niewielu
Mimo że nie ma chętnych na nowe mieszkania komunalne, władze
miasta zamierzają budować kolejne bloki. Radni wzywają prezydenta
do rezygnacji z inwestycji, bo ich zdaniem lepiej kupować tańsze
mieszkania od developerow.
- Budownictwo komunalne zabmęło w ślepy zaułek. Potrzebujemy
zmiany polityki mieszkaniowej i to
bardzo szybko — twierdzi Zbigniew
Wiczkowski, radny Słupskiego Forum
Prawa i Sprawiedliwości. - Już po
przednie władze miasta obiecywały,
że przestaną budować bloki komunal
ne. To nie ma sensu.
Podczas ostatniego naboru
na mieszkania komunalne w blokach
przy ulicy Sołdka wpłynęło 160 wnio
sków. Ustalone przez urzędników kry
teria spełniło tylko 60 rodzin. Dzisiaj

36 mieszkań na Sołdka stoi pustych.
Słupszczan do przeprowadzki znie
chęca wysoki czynsz. Na Sołdka jest
to minimum cztery złote za metr kwa
dratowy. To jeden z najwyższych
w mieście. W innym bloku komunal
nym przy ulicy Wiatracznej dochodzi
nawet do 7 złotych za metr kwadrato
wy. W ten sposób mieszkające tam
osoby za 50 metrów kwadratowych
płacą 353 złote czynszu, a łącznie
z opłatami 629 złotych. W starym bu
downictwie płacił tylko 180 złotych
z opłatami.

BUDUJEMY NAJTANIEJ
ANDRZEJ OBECNY
wiceprezydent Słupska
- Dlaczego miasto nie zmienia swojej strategii mieszkanio
wej?

- Jeżeli radni mają taką wolę, to niech złożą wniosek, na pewno
będziemy wówczas o tym dyskutować.
- Miasto buduje drogie mieszkania komunalne.

- Nieprawda, budujemy najtaniej w mieście, 1300 złotych
za metr kwadratowy. Jeżeli kogoś nie stać na czynsz w takim bloku, to jeszcze są
dodatki mieszkaniowe, które mogą mu pomóc w utrzymaniu mieszkania.
- Czy nie lepiej jest kupować mieszkania od developerow na przetargu?

- Nie ma takiego rynku w Polsce. Developerzy nie budują mieszkań na wynajem.

Prokuratura przesłucha
radnych
Prokuratura Rejonowa z urzędu
wszczęła postępowanie, które ma
wyjaśnić, czy radny Krzysztof Kido
z SLD groził Mirosławowi Pająkowi,
samorządowcowi Ligi Polskich Ro
dzin.
Do zdarzenia miało dojść 22
grudnia 2005 roku podczas posie
dzenia Komisji Gospodarki Komu
nalnej i Ochrony Środowiska. Zda
niem Pająka, Kido podczas obrad
bawił się składanym nożem
i w pewnej chwili patrząc się
na niego wykonał gest, jakby obci
nał koniuszek swojego palca. Lewi
cowy radny tłumaczył, że otwierał
nożem koperty. - Pan Pająk został
już przesłuchany w charakterze po
krzywdzonego - mówi Beata Sza
frańska, rzecznik prasowy Prokura
tury Okręgowej w Słupsku.

(kow)
- Wybieramy najdroższą formę
budowy mieszkań. Nie dziwię się, że
chętnych nie ma. Mieszkania komu
nalne powinny być tanie w utrzyma
niu, a nie z takim czynszem, na który
stać tylko bogaczy - dodaje Bogu
sław Dobkowski, radny Słupskiego
Porozumienia Samorządowego.
Władze miasta nie widzą proble
mu. W budżecie na 2006 rok zapla
nowano dokończenie kolejnego bloku
za prawie 4,5 miliona złotych.
- Zainteresowanie mieszkaniami
jest olbrzymie. Problem w tym, że nie
wszyscy spełniają surowe kryteria
- mówi Mariusz Smoliński, rzecznik
prasowy prezydenta. - Na mieszka
nie w Słupsku czeka minimum 1500
osób. Nie można ich zostawić bez po
mocy.
Smoliński zapewnia, że wszystkie
mieszkania w bloku przy ulicy Sołdka
zostaną zasiedlone już wkrótce.
- Być może cztery lokale dostaną
osoby przeniesione z boków przezna
czonych do rozbiórki, a reszta pocho
dzić będzie ze Społecznej Listy
Mieszkaniowej - zapowiada rzecznik
prezydenta.
MICHAŁ KOWALSKI
michal.kowalski@glos-pomorza.pl
tel. (059) 848 81 20

Chcą pozwolić
łączyć bilety

Monika Frankowska właśnie wprowadziła się do nowego mieszkania.
- Boję się tego wysokiego czynszu, ale tu mamy przynajmniej lepsze wa
runki - mówi mama Patrycji i Pauliny.

Uciążliwy dla pasażerów za
kaz łączenia biletów ulgowych
ma coraz mniej zwolenników.
Wczoraj radni z Komisji Budżetu,
Rozwoju Gospodarczego i Pro
mocji Miasta zgłosili wniosek, by
zrezygnować z wprowadzenia ta
kiego wymogu.
Pomysł pojawił się przy okazji
uchwały, która ma znieść obowią
zek posiadania legitymacji Miej
skiego Zakładu Komunikacji.
Obecnie jest to jedyny dokument
na podstawie, którego można ko
rzystać z ulg. Wprowadzono go,
by władze miasta wiedziały, ile
osób korzysta z tańszych przejaz
dów i ile mają za to dopłacić prze
woźnikowi. Jednak zdaniem rad
nych można to ustalić przy pomo
cy badań marketingowych. Nie
wiadomo jeszcze, czy stanowisko
komisji poprze Rada Miejska.
Z pewnością jednak jeszcze
w styczniu radni zlikwidują uciążli
wy obowiązek posiadania legity
macji. Dyskusja o tym trwa już
drugi miesiąc.

(kow)
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Często jeżdżę trasą ze Słupska przez Bruskowo
Wielkie i uważam, że te drzewa powinny zostać wy
cięte. To nie do pomyślenia, że przy takiej drodze
drzewa rosną tak gęsto i tak, blisko drogi. Jestem zde
cydowanie za wycinką.
-

Pokaż nam swoje
- możesz wygrać
serwis kawowy.

tmm

Państwa sygnały i opinie
przyjmuje dziś

Tomasz Częścik

(wysl. klin)

tel. 059 848 8127
Dział miejski Słupsk ul. Henryka Pobożnego 19 I teł. 059 848 81 29

|

e-mail7redakcja@glos-pomorza.pl
I

powiat słupski.

kierownik działu - Magdalena Gryko

Dobra wiadomość dla konsumentów

W SKRÓCIE Z POWIATU
Mieszkańcy chcą się promować

Ryby coraz tańsze
Tego dawno nie było. Ceny bałtyckich ryb lecą w dół. Rybacy twierdzą, że będą jeszcze niższe,
bo dorszy, śledzi oraz szprot jest pod dostatkiem. Jednak jeszcze nie wszyscy sprzedawcy

GMINA KĘPICE. Rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Społecz| j10 Kulturalne Warcino-Łużyczki. Organizację powołali do życia miesz
kańcy obu wsi. Chcą promować walory swoich miejscowości. Planują
; takze starać si? 0 dotacje unijne na rozwój turystyki. Jedną z pierwszych
akcji przygotowanych przez mieszkańców były świąteczne paczki oraz
życzenia, które trafiły do samotnych. — W planach mamy także przygoto
wanie strony internetowej oraz folderu z informacjami o Warcinie i Łuzyczkach — mówi Stanisław Grześkowiak, prezes stowarzyszenia,
i - W najbliższym czasie rozpoczniemy budowę terenowego pola sza
chowego i przygotujemy konkurs na najładniejszą zagrodę.
(toc)

wprowadzili obniżki.
Moc atrakcji dla seniorów
Ostatnio pogoda wyjątkowo
sprzyja
pomorskim
rybakom.
Wszystkie kutry pracują na pełnych
obrotach. - Pogoda jest piękna, nie
wieje wiatr i morze jest spokojne,
więc wszyscy pracujemy - mówi
Grzegorz Hałubek, szef Związku
Rybaków Polskich. - Tak to jest
w naszym zawodzie. Pracujemy
i zarabiamy, gdy pozwala nam na to
natura. Zaczną się sztormy, to bę
dziemy musieli stać w portach.
Rybacy twierdzą, że wbrew opi
nii unijnych specjalistów w Bałtyku
jest mnóstwo ryb. Świadczyć o tym
mają ostatnie połowy. - Bałtyk to ży
zne morze - dodaje Hałubek.
- Dzięki obfitym połowom mogliśmy
obniżyć cenę sprzedawanych przez
nas ryb. Kilogram najpopularniej
szego u nas dorsza, który stanowi
zdecydowaną większość naszych
połowów,
sprzedajemy
nawet
za pięć złotych i trzydzieści groszy.

Wcześniej kosztował złotówkę wię
cej.
Ceny zaczęli obniżać już sprze
dawcy hurtowi i detaliczni. Henryk
Padewski, właściciel firmy Ust-Ryb,
od razu zareagował na ruchy ceno
we. - Obniżka zależy od wielu czyn
ników - mówi przedsiębiorca.
- Przede wszystkim na rynku jest
dużo ryb. Oprócz naszych ryba
ków sprzedają u nas także
Skandynawowie. Dzięki temu
my także możemy stosować
niższe ceny. O złotówkę obni
żyliśmy cenę filetów dorsza.
Teraz w hurcie kosztuje 14,5
złotego.
Mniejsi sprzedawcy nie
obniżyli jeszcze swoich cen.
Czekają aż sytuacja się
ustabilizuje. - Na razie nie
rgA obniżyłam cen, bo nie obniżył ich hurtownik, u którego
1 się zaopatruję - mówi Ja
dwiga Słowińska, właści
cielka sklepu rybnego
w hali Manhatan. - W sto
sunku do konkurencji mam
niskie ceny. Jednak na pewno je
obniżę, gdy tylko kupię tańszą rybę.

CENY RYB W NASZYCH!
SKLEPACH
Dorsz cały - 8-11 zł/kg
Dorsz filety-14,5-18 zł/kg
Siedź - 3,50-3,70 zł/kg
Szprot 1,50-1,80 zł/kg

i za kazrtvm rl °Ze 9miny' im.Preza organizowana jest już po raz piąty
torzv DrzPwiH^r1 C'e!?Z V Się Z dużym zainteresowaniem. Organiza
torzy przewidzieli wiele atrakcji. Uczestnicy skosztują smacznych
przekąsek, wezmą udział w konkursach a także 00^3 si?
przy akompaniamencie orkiestry. Gmina zapewni także trańsoort
do ośrodka kultury w Damnicy, gdzie odbędzie się spotkanie. Wszy
scy, którzy chcą się bawić, do 21 stycznia muszą wpłacić 10 złotych.
(ak)

ŚLADEM PUBLIKACJI
W liście laureatów naszego plebiscytu „Sołtys Pomorza Środkowego”
napisaliśmy, że sołtysem Lulemina jest Kazimierz Tates. W rzeczywistości
sołtysem tej wsi jest Kazimiera Tates. Za pomyłkę przepraszamy.

KO N KUKS

W AL E NTY N EO W Y

na najpiękniejszy wiersz

o miłości

TOMASZ CZĘŚCIK
Jadwiga Słowińska ze sklepu rybnego na słupskim Manhatanie nie wy
klucza, że w najbliższym czasie także obniży ceny świeżych ryb.

tomasz.czescik@glos-pomorza.pl
tel. (O 59) 848-81-27

POWIAT SŁUPSKI. Samorząd chce wykorzystać ścinane drzewa

Będzie na opał i ławki
Ani jedno drzewo wycięte przy trasie ze
Słupska do Bruskowa nie zmarnuje się

DRZEWA TRZEBA WYCINAĆ

- zapewniają drogowcy i samorządowcy.
Większość drewna trafi do ekologicznych

- Przy okazji dys
kusji na temat wy
cinki
drzew
przy trasie Słupsk-Bruskowo, zapro
ponował pan usunięcie wszystkich
przydrożnych drzew. Czy to nie jest
zbyt radykalne rozwiązanie?
- Wszystkie drzewa rosną
ce przy drogach powinny zo
stać wycięte, ponieważ zbyt
wiele osób na nich zginęło.
Moim zdaniem w ich miejsce
za przydrożnym rowem moż
na posadzić krzewy. Drzewa
mogą rosnąć w lasach, par

kach i z dala od jezdni. W wy
jątkowych przypadkach moż
na wyznaczać i oznakować
drogi - aleje przyrodnicze
z bardzo cennym drzewosta
nem. Sprawą mogą się zająć
służby leśne posiadające pro
cedury szacowania, organizo
wania przetargów na roboty
i sprzedaż surowca oraz szkół
ki leśne z sadzonkami.
- Ale przydrożne drzewa mają prze
cież niekiedy po sto lat. Trudno bę
dzie szybko odtworzyć ich stan...
- Proszę zwrócić uwagę, że
drzewa mające ponad 50 lat,
a często koło 100 lat i tak trze
ba usuwać z powodu starości
i chorób, a wtedy mają wartość
wyłącznie drewna opałowego.
Proponuję więc wycinanie ca
łych odcinków przydrożnych

drzew i zagospodarowanie tej
masy drzewnej w przemyśle.
Działanie to pozwoli zmniej
szyć planowe wycinanie lasów.
- Przydrożne drzewa jako drewno
przemysłowe?
- Oczywiście. Należy wyciąć
drzewa przydrożne póki stano
wią większą wartość materiało
wą. Drzewa rosnące w lasach
są takim samym dobrem naro
du polskiego, jak te, sadzone
przy drogach administrowanych
przez gminy, powiaty i woje
wództwa. W przemyśle moż
na zagospodarować przydroż
ne drzewa. Sto lat temu techni
ka komunikacyjna była znacz
nie inna niż teraz. Obecnie wy
cinki są konieczne, żeby
drzewa nie stanowiły niebezpie
czeństwa dla kierowców.

wiada Mariusz Chmiel. - Nasze
szkoły są ogrzewane tego typu
opałem i z pewnością dodatkowe

drewno nam się przyda. Poza tym
z tego drewna będziemy mogli zro
bić ławki do mniejszych miejsco

wości. Mieszkańcy na pewno się
z tego ucieszą.
MARCIN KLINKOSZ

STANISŁAW
JANK

kotłowni, a z reszty powstaną ławki,
na których będą mogli odpoczywać
mieszkańcy.

radny powiatu
słupskiego

Wycinka ponad 400 przydroż
nych jesionów i lip wzbudziła wiele
kontrowersji. Przeciwko niej prote
stowali m.in. członkowie Stowarzy
szenia Aktywne Pomorze, którzy
obawiają się, że drewno zostanie
zmarnowane. - To duże drzewa,
które mają ogromną wartość - pod
kreśla Witold Sikorski z Aktywnego
Pomorza.
Drogowcy zapewniają, że nic się
nie zmarnuje. - W takich sytuacjach
zawsze sprzedajemy ścięte drzewa
- zapewnia Stanisław Kozieł z Za
rządu Dróg Powiatowych.
Chrapkę na taką ilość drewna
ma jednak wójt gminy Słupsk.
- Wystąpię z wnioskiem do drogo
wców o przekazanie tych drzew
na potrzeby naszej gminy - zapoP
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Na prace czekamy do 7 lutego, najciekawsze prace nagrodzimy
i opublikujemy 14 lutego w dniu zakochanych.

Prace należy przesyłać pod adresem redakcji: 76- 200 Słupsk,
ul. Henryka Pobożnego 19 lub 75-004 Koszalin ul. Mickiewicza 24

Na autorów najpiękniejszych wierszy czekają podwójne
zaproszenia na uroczystą kolacje w restauracji.
28306SLSB_ B

INFORMATOR OSIEDLOWY
! IMPLANTY:

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

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

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

06664/A

KANCELARIA podatkowa-księgi

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

00293/A

A

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.

ero.

s
3»

s

10947/A

KLUB zdrowia.

Zgrabna sylwetka. Dobra
kondycja. Zdrowy kręgosłup. Słupsk,

KSIĘGOWOŚĆ.

Hubalczyków 14,16.00-21.00

dytowe. Doradztwo. Licencja. Niskie ce

tel. 0-59/8-404-147, 0-886-225-663

Pełna obsługa. Wszystkie

podatki. Kadry. Płace. ZUS. Wnioski kre
ny. 0-663-361-265.

10779/A

00281/A

LABORATORIUM

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

08730/4

MATURA j.

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

PLAYSTATION

LECZENIE chorób przyzębia

2, montaż chipów. ServisGSM, naprawa, usuwanie simlock.

Katarzyna Roman Specjalista II stopnia

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

Parodontolog. Sienkiewicza 5a/2a.

www.avgsm.prv.pl

059/842-51-00.

Autorów najciekawszych przepisów nagrodzimy,
a przepisy opublikujemy w specjalnym dodatku ŚLEDZIK

00277/A

08734/A
Ogłoszenia w informatorze
są płatne. Informacje: tel. 0-59 848 81 03

1 Receptury prosimy przesyłać pod adresem redakcji 76-200 Słupsk, ul. Henryka Pobożnego 19 lub 75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24.
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ZDANIEM CZYTELNIKA

»

głos Pomorza

Katarzyna z Bytowa
Moim zdaniem kary dla tych, którzy sprzedają alkohol
nieletnim, są za łagodne. Co z tego, że odbierana jest kon
cesja, skoro potem na przykład współmałżonek właścicie
la lokalu i tak ją otrzymuje. Tylko jeśli pozwolenia będą
odbierane raz na zawsze i nie wolno będzie kombinować,
kara będzie skuteczna.'

-

Zadzwoń!
Pomożemy
Państwa sygnały i opinie
przyjmuje dziś

Sylwia Lis
tel. 059 822 82 82

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

bytów.

I

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

kierownik działu - Anna Czerny-Marecka

W SKRÓCIE

Mieszkańcy będą płacić za plakatowanie

Przymiarki do budżetu

Zarobią na słupach
Obskurne słupy reklamowe zostaną wyremontowane - obiecuje kierownictwo Miejskiego Domu Kultury, który przejął je
w zarząd. Będzie na nich zarabiał, bo wieszanie ogłoszeń już nie jest bezpłatne.
W mieście jest siedem betono
wych słupów. Wyglądają okrop
nie, odpada z nich tynk. Mają
po 30 - 40 lat, nigdy nie były re
montowane. Urząd Miasta za dar
mo wydzierżawił je MDK-owi.
- To była inicjatywa szefa Do
mu Kultury - mówi Jerzy Barzowski, wiceburmistrz Bytowa. - Ma
pomysł na zaopiekowanie się nimi,
a my już też mamy dość sytuacji,
gdy każdy naklejał na nie co chciał
i zaklejał innych, a po jakimś cza
sie wszystko odklejało się, odpa
dało i nie było komu tego posprzą
tać. Mamy nadzieję, że teraz to się
zmieni, a dyrektor sobie z tym po
radzi. Nie widzę nic złego w tym,
że za ogłoszenie trzeba będzie za
płacić. Przecież gazety też nie dru
kują ich za darmo. Firmy komercyj
ne, organizujące pokazy cyrkowe
czy inne imprezy, na takie opłaty
przecież stać.
Marian Gospodarek, dyrektor
MDK-u mówi, że na płatnych pla
katach nie chce zbić kokosów.

- Mamy tylko nadzieję, że zwrócą
się koszty utrzymania słupów
- twierdzi. - Teraz szpecą miasto,
a my chcemy, aby były stylizowa
ne na zamek, z wieżyczkami
z ostrym daszkiem. Mamy przy
gotowany plan, musi go tylko za
akceptować miejski architekt.
Na słupach będzie widniał nu
mer telefonu dyżurnego MDK-u,
który będzie do dyspozycji klien
tów całą dobę. Plakaty wieszać
będą na określony umową czas,
a potem zdejmować pracownicy
placówki.
SYLWIA LIS
bytow@glos-pomorza.pl
tel. 059 822 82 82

CENNIK
■ Plakaty formatu B - 2,5 zł za trzy
dni i 50 groszy za każdy kolejny,
i Plakaty innej wielkości -1,5 zł
za trzy dni i po 50 groszy za następ
ne. Ceny można negocjować.
Największego zarobku Marian Gospodarek spodziewa się podczas kampanii wyborczej do samorządów.

MIASTKO. Ponad 13 procent
budżetu burmistrz planuje wydać
na inwestycje. Radni mają uchwa
lić miejskie dochody i wydatki
na sesji 27 stycznia.
Samorząd chce wydać 35 mi
lionów złotych, z czego na inwe
stycje zaplanowano 4,6 milio
na złotych. Większość z tych pie
niędzy,
bo
prawie
3,1
miliona złotych, przeznaczona jest
na budowę kanalizacji na miastec
kich osiedlach Trójkąt i Zatorze
oraz na opracowanie dokumenta
cji sieci w Świerznie, Słosinku
i Tursku.
Budowa wodociągów w Za
drach, Dolsku, Wałdowie, Bobięcinie, Kamnicy i Pasiece pochłonie
400 tysięcy złotych, a 285 tysięcy
ma być wydane na drogi i chodni
ki. Planowana jest też budowa
chodnika przy ulicy Kujawskiej
w stronę nadleśnictwa. 200 tysię
cy złotych ma być przeznaczone
na budowę kaplicy cmentarnej
oraz
wykonanie
oświetlenia
przy drogach. Budowy ośrodka
kultury wiejskiej w Chlebowie
i centrum sportowego w Piaszczynie będą kosztować 130 tysięcy
złotych, a po 150 tysięcy zaplano
wano na budownictwo socjalne
i remonty szkół.
Na utrzymanie ratusza w bu
dżecie przeznaczono 3,2 milio
na złotych, a 250 tysięcy złotych
będzie kosztowało utrzymanie
Rady.
(kor)

ZDARZENIA I WYPADKI
Szef pubu oskarżony
o sutenerstwo
BYTÓW. Andrzej M., właści
ciel klubu nocnego przy ulicy
Racławickiej, został aresztowa
ny na trzy miesiące. Mężczyźnie
przedstawiono zarzut czerpania
korzyści majątkowych z prosty
tucji. O działalności tego lokalu
pisaliśmy wielokrotnie. Prowa
dzący pub byli już wcześniej ka
rani za sprzedaż alkoholu bez
pozwolenia i tak zwane ułatwia
nie prostytucji. To, że Andrzej M.
znowu popełnił przestępstwo,
wyszło na jaw przypadkowo.
Mężczyzna,
przesłuchiwany
przez prokuratora w innej spra
wie stwierdził, że w tym lokalu
spotkał się dziewczyną i zapłacił

za jej usługi seksualne. Andrze
jowi M. grozi kara pozbawienia
wolności do trzech lat.

Zatrzymany z młotkiem
MIASTKO. Na gorącym uczyn
ku miasteccy policjanci złapali 26letniego Ryszarda O., który w nocy
usiłował włamać się do biurowca
PSS Spójnia Społem. Wybił młot
kiem szybę w oknie, ale nie zdążył
wejść do środka, bo nakryli go poli
cjanci.

(kor)

Zaliczka przepadła
BYTÓW. Dużą naiwnością
wykazała się bytowianka, która
zainteresowana
atrakcyjnym

ogłoszeniem telewizyjnym, wpła
ciła zaliczkę 2,5 tysiąca złotych
na konto mężczyzny sprowadza
jącego samochody z Francji. Po
średnik z powiatu tarnowskiego
miał jej kupić volkswagena. Auto
nie nadeszło, telefon Piotra C.
milczy. Wygląda na to, że kobie
ta straciła swoje pieniądze.

Nie przegap tej okazji!

Znów oszust na aukcji
BYTÓW. Oszukany został też
Dariusz P, który na aukcji inter
netowej Allegro wygrał dwie licy
tacje i zamówił latarkę oraz kilka
odtwarzaczy MP3. Na wskazane
przez sprzedającego konto
wpłacił ponad 350 złotych. Za
mówionego sprzętu nie otrzy
mał.
(zida)

IA -1 LUTE

MIASTKO. Chcą rozpisania konkursu

Związek atakuje szefa
Za bałagan i błędy w budżecie chcą odwo
łać dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury
członkowie
Związku
Nauczycielstwa Polskiego. Janusz Gaw
roński twierdzi, że na jego miejsce ma
ochotę jeden z działaczy albo jego żona.

Ognisko Związku Nauczycielstwa
Polskiego dopiero co powstało
w MGOK-u i od razu jego działacze
zaatakowali
Gawrońskiego.
- Czekamy na opinię prawną, czy
w ogóle ZNP może u nas działać
- mówi dyrektor. - To organizacja na
uczycieli, a pracownicy kultury mają
przecież swoje związki branżowe.
Zbigniew Biliński, prezes ogniska
zarzucił dyrektorowi błędy w budżecie
placówki na 2006 rok. - Rzeczywi
ście, zawiniłem - przyznaje Gawroń
ski. - Pomyliłem się w obliczeniach,
ale główne liczby się zgadzają, a po
za tym nie jest to jeszcze budżet, lecz
tylko prowizorium.
Związkowcy mają też pretensje,
że szef nie podwyższał im pensji,
chociaż podnosili swoje kwalifikacje
zawodowe. - A skąd mam brać pie
niądze, jeżeli na działalność kultural

ną jest ich coraz mniej? - pyta dyrek
tor.
Działacze ZNP wątpią też w celo
wość zakupu maszyny drukarskiej
na potrzeby MGOK-u. - Kosztowała
30 tysięcy złotych, a tymczasem nie
mamy pieniędzy na stroje i sprzęt po
trzebny do normalnego funkcjonowa
nia - twierdzą.
- Maszyna ta jest nam bardzo po
trzebna. Wydajemy przecież „Mia
stecki Informator Kulturalny” i dodatek
samorządowy - argumentuje dyrek
tor. - Drukujemy też inne wy
dawnictwa. Maszyna po
woli zaczyna na siebie
zarabiać,
Poza tym jest
to uspraw5 aMM
nienie naszej pracy
marketingowo-pro-»
mocyjnej. t
Zwiąż- •«
kowcy chcą %
rozpisania wj
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konkursu na stanowisko dyrek
- Wiem, że chodzi tu tylko o moja
wę, a jeden ze związkowców, &
tualnie jego żona, chce zająć i
stanowisko,
cały s
wokół
| . jej o:
' \ - kw
ł sPr<
*•
•••*.
J dyrekl

Moje stanowisko kusi jednego ze związkowców
nusz Gawroński.

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

Pospiesz się - carnawat nie trwa wiecznie.

Euro-Car

Całkowita satysfakcja

76-200 Słupsk, ul. Kniaziewicza 9
tel. 059 848 19 40, fax 059 848 19 50

e-mail: salon@slupsk.eurocar.pl

www.eurocar. pi

uważa dyrektor Ja874305SLBH J
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JUTRO W GAZECIE
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Marta z Człuchowa

dachem

Zastanawiam się, czy na poczcie w Człuchowie nie
można by otworzyć więcej okienek dla klientów.
Zwyczajowo czynne są tylko trzy na pięć. Codziennie
przed otwartymi okienkami tworzy się długa kolejka.
Ludzie się denerwują, tracą czas.
-

Sprawdź, ile jest wart
twój dom i mieszkanie

Środa, 18 stycznia 2006 r.

redakcia@glos-pomorza.pl

(wysł. gros)

Zadzwoń!
Pomożemy
Państwa sygnały i opinie
przyjmuje dziś

Teresa Grosman
tel. 059 834 50 24

V

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

lębork.

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

Wojskowe magazyny posłużą cywilom

LĘBORK.

I kierownik działu - Anna Czemy-Marecka

Obejrzał gabinet i wrócił do swojej pracy

Jednodniowy burmistrz
nie porządził

Tutaj ludzie
będą się bawić

Fot. PAWEŁ PIWKA

Nadleśnictwo Lębork przejęło wojskowe obiekty tuż za rogatkami miasta. Ściśle dotąd
strzeżony teren będzie udostępniony ludziom. Będzie to miejsce wypoczynku
Oddany przez wojsko malowni
czy teren obejmuje 32 hektary.
Mieszczą się na nim dwa duże
i dwa małe obiekty, od II wojny
światowej służące jako magazyny
broni i amunicji oraz wartownia.
Teren wrócił do leśników, bo woj
sko przestało go użytkować.
- Zaletą tego miejsca jest to,
że jest ono zaledwie 200 metrów
od granicy miasta, ale już w lesie
- mówi nadleśniczy Zbigniew
Kaczmarczyk. - Będzie tu moż
na organizować pikniki i bezpiecz
nie palić ogniska. Myślę, że sko
rzystają z tego stowarzyszenia,
które już teraz proszą nas często
o udostępnienie miejsc rekreacyj
nych, a także biegacze, szukający
dobrych tras do treningów. Teren
jest ogrodzony płotem i nadzoro
wany, co daje gwarancję, że nikt
niczego tam nie zniszczy.
Dotychczasowe doświadcze
nia leśników z udostępnianiem te
renów rekreacyjnych nie były
najlepsze. Dwa takie miejsca, zor
ganizowane w ramach akcji „Le
śnicy turystom” nad jeziorem Lu
bowidz i w lesie w okolicach Farm
Frites, zostały szybko zdewasto
wane przez chuliganów.
Od marca w byłych magazy
nach wojskowych będzie też funk
cjonować punkt alarmowo-dyspozycyjny, wyposażony w kamerę
o bardzo wysokiej rozdzielczości,
która obejmie zasięgiem teren le
śny od jeziora Lubowidz po Molczyce. Podobnej używa już od ro
ku Nadleśnictwo Cewice. Koszt
obu kamer (ponad 80 tysięcy zło
tych) pokrył Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska.
- Docelowo powstanie system
kamer, przekazujący obraz radiolinią i przez internet - mówi Kacz
marczyk. - Ta pierwsza umiesz
czona będzie na ponad 30-metrowym maszcie. Pozwoli bardzo
szybko wykryć pożar w lesie. Nie
tylko pokaże dym, ale i dokładnie

Wczoraj burmistrz Namyślak przekazał symbolicznie władzę w urzę
dzie Adamowi Hrycykowi (z lewej).
Tysiąc złotych zapłaciła firma Hryn-Bud, aby Adam Hrycyk mógł mówić
o sobie w przyszłości: byłem burmi
strzem Lęborka. Oczywiście tylko
w żartach.

Pieniądze wpłynęły na konto
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po
mocy, bo licytacja burmistrzow
skiego fotela była częścią jej fina
łu. Podczas wczorajszego urzędo
wania Hrycyka w ratuszu nie
zaszły nawet najmniejsze zmiany.
- Sympatyczna zabawa - mówi
„nowy” burmistrz. - Najważniejsze,
że pomogliśmy potrzebującym
dzieciom. Nie zamierzałem oczy
wiście robić rewolucji w mieście.

Wpadli dilerzy narkotyków
LĘBORK. Policjanci z sekcji kryminalnej schwytali dwóch dilerów
narkotykowych. 17-letni Piotr K. miał przy sobie 92 gramy haszyszu,
natomiast przy 23-letnim Piotrze D. oprócz dziewięciu gramów tego
narkotyku znaleziono gram amfetaminy.

Włamanie do mieszkania
NOWA WIEŚ LĘBORSKA. Biżuteria i pieniądze zginęły po wła
maniu do jednego z domów przy ulicy Kisewskiej. Właściciele osza
cowali swoje straty na 4,5 tysiąca złotych.

Niższy budynek obudujemy drewnem, a na górze stanie maszt z kamerą - mówi nadleśniczy Zbigniew 1
marczyk. Adaptacja terenu i obiektów przejętych od wojska kosztować będzie Nadleśnictwo około 400
cy złotych.
określi lokalizację źródła ognia,
a co za tym idzie, umożliwi szyb
kie dotarcie strażaków i zmniej
szenie ewentualnych strat. Jeżeli
w grę będzie wchodziło podpale
nie, będziemy mieć szansę
na schwytanie podpalacza.

go codziennie na zajęcia terapeu
tyczne uczęszcza 30 niepełnospraw
nych dorosłych.

Wstawiono osiem nowych
okien, wymalowano wszystkie
pomieszczenia,
wymieniono
część oświetlenia i wykładzin
w pracowniach. Kolory zostały
tak dobrane, żeby sprzyjały pra
cy terapeutycznej i dobremu sa
mopoczuciu podopiecznych.
- Cały remont z doposaże
niem kosztował 19 tysięcy zło
tych - mówi Elżbieta Michalska,
kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. - Pieniądze
na ten cel otrzymaliśmy z Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku.
- Pomogli nam również spon
sorzy - dodaje Wojciech Bo-

nemberg, terapeuta. - Firma
Krasoń wykonała bezpłatnie re
nowację foteli, a Bat ufundował
wentylator do naszej stolarni.
Oprócz tego placówka zosta
ła wyposażona w nowe stanowi
sko komputerowe z internetem
oraz zakupiono sprzęt muzyczny
i odtwarzacz DVD.
To nie koniec. Wymienio
na zostanie część ogrodzenia
i drzwi wejściowe.
- Chcielibyśmy także, żeby
przed przypadającą w przyszłym
roku dziesiątą rocznicą powsta
nia palcówki spełniło się choć
jedno z naszych marzeń - doda
je Wojciech Bonemberg. - Naj
lepszym prezentem na dziesię
ciolecie byłaby nowa elewacja
albo duża aula do prowadzenia
terapii.

(piw)

(piw)

JUTRO
Kamerę mają obsługiwać dy
żurujący pracownicy straży leśnej.
Będzie sterowana komputerowo,
a obraz z niej trafi do nadleśnictwa
i do strażaków.
W ubiegłym roku Nadleśnictwo
Lębork odnotowało 28 pożarów la

sów, najwięcej od pięciu lat. Po
wodem wszystkich były podpale
nia albo nieostrożne obchodzenie
się z ogniem.
ANDRZEJ RADAJEWSKI

endre@glos-pomorza.pl
tel. 059 863 41 00

Wyremontowali świetlicę
wym Domu Samopomocy, do które

(piw)

ZDARZENIA I WYPADKI

LĘBORK. Za pieniądze z województwa i od sponsorów

Zakończył się remont w Środowisko

Burmistrzowie spotkali się rano.
Ustalili plan pracy, a później pan
Adam musiał wrócić do swoich za
wodowych obowiązków. Firma Hryn-Bud prowadzi tartak w Wilkowie
i zajmuje się usługami budowlanymi,
między innymi piaskowaniem i kon
strukcjami z płyt warstwowych. Pra
cuje w niej 27 osób. W tym roku wła
ściciele chcą zatrudnić jeszcze 20.
- Ustaliliśmy, że mój następca
nie będzie podejmował żadnych
decyzji kadrowych - mówi bur
mistrz Witold Namyślak. - Jednak
może, jako przedsiębiorca, przed
stawić drobne sugestie związane
z budżetem.

Książka o dziejach konspiracji
LĘBORK. Na promocję książki „Polska podziemna na Pomorzu
w latach 1939-1945” dra hab. Bogdana Chrzanowskiego, dra hab. Anrzeja Gąsiorowskiego i mgra Krzysztofa Steyera zaprasza w czwartek
Miejska Biblioteka Publiczna. Autorzy pracy są uznawani za najlep
szych znawców problematyki konspiracji pomorskiej w latach II wojny
światowej. Mają w dorobku publikacje książkowe i liczne artykuły doty
czące dziejów Pomorza podczas okupacji niemieckiej, a zwłaszcza
funkcjonowania na tych terenach struktur Polskiego Państwa Podziem
nego oraz regionalnych i lokalnych organizacji konspiracyjnych. „Polska
Podziemna na Pomorzu” to jedyne dotąd opracowanie dziejów pomor
skiej konspiracji, oparte na wynikach najnowszych badań archiwalnych,
wykorzystujące zbiory prywatne, relacje świadków i uczestników wyda
rzeń. Książka polecana jest historykom, nauczycielom i szerszemu gro
nu czytelników. Publikacja jest efektem badań prowadzonych od 1973
roku przez Pracownię Historii Pomorza Muzeum Stutthof. Początek
spotkania o o godzinie 18.
(anra)

Stolarnia, w której nasi podopieczni wykonują piękne prace z drewna,
ma nowy wentylator - mówi Wojciech Bonemberg, terapeuta w Środo
wiskowym Domu Samopomocy.
45006KOBH_A
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Przez 24 lata pracowałem na stacjach benzynowych CPN. Teraz jestem
ajentem Orlenu. Czy w związku z tym przysługuje mi prawo do ubiega

Dzisiaj nasza rubryka „Co nowego” jest wy
jątkowo obszerna. Jednak ranga tematu tego wy
magała. Dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy abonen
tów telefonii komórkowej w Polsce, było do tej
pory ubezwłasnowolnionych przez operatorów.
Nie mogli zmienić sieci, na inną, bo wiązało się
to z koniecznością zmiany numeru. Dla wielu by
ło to bardzo trudne, bo oznaczało konieczność
zmiany wizytówek i powiadomienie wszystkich
swoich klientów, przyjaciół i znajomych o tym
PAWEŁ
fakcie. Operatorzy wykorzystywali ten fakt utrud
WINIARSKI
niając im dostęp do promocji i obniżania kosztów
eksploatacji telefonów. Teraz ma się to zmienić. I
to radykalnie. Polecam więc państwa uwadze nasz mały poradnik abo
nenta telefonii komórkowej!

Masz kłopot? Napisz do nas:

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

nia się o dodatek z tytułu pracy?

Odpowiada
MARTA TURSKA
radca prawny
Obecnie jako ajent
CPN nie jest pan pra
cownikiem
Orlenu,
lecz wiąże pana umo
wa cywilnoprawna, a nie umowa o
pracę.

Co mówi prawo

CO

NOWEGO

Zmień operatora,
zachowaj numer!
Od 16 stycznia 2006

roku użytkownicy

telefonów komórkowych mogą przenosić się ze
swoim numerem do nowego operatora.

Taka usługa kosztuje 122 zł brutto
Przeniesienie numeru powinno się odbyć tak, aby

^rZer ‘"a W świadczeniu usługi nie była dłuższa niż

24 godziny. Wdrożenie przenoszalności numerów
stacjonarnych ma się zakończyć do końca I kwartału.
Przenoszenie numerów nadal nie będzie możliwe
w telefonii stacjonarnej. Takiej możliwości nie mają
też użytkownicy telefonów na kartę.

Nie wszystkim się opłaci!
Klientom operatorów komórkowych nie będzie opłacało się
przenosić numeru w trakcie trwania tzw. umów promocyjnych.
Klient, który jest objęty umową promocyjną, a zechce przenieść
numer do innego operatora, poniesie przewidziane regulaminem
konsekwencje wypowiedzenia umowy przed terminem. Będzie
musiał zapłacić karę za przedterminowe odstąpienie od umowy.
W takiej sytuacji przeniesienie numeru na pewno mu się nie
opłaci.

JAK

TO

ZROBIĆ?

-L Składamy do nowego operatora pisemny
wniosek o potwierdzenie możliwości zawarcia
umowy (czyli potwierdzenie, że przyjmie nas
z dotychczasowym numerem).

0 tym, czy w okresie zatrudnienia
w CPN był pan uprawniony do
ubiegania się o dodatek z tytułu
pracy w warunkach szkodliwych,
decydują następujące przepisy:
a) Art. 226 Kodeksu pracy (Dz.U.
z 1998r. Nr 21 poz. 94 z później
szymi zmianami). Zgodnie z nim
w opiece zdrowotnej nad pracow
nikami niemałą rolę odgrywają
pracodawcy, którzy poza obo
wiązkami określonymi innymi
przepisami bhp są zobowiązani
informować pracowników o ryzy
ku zawodowym. Mają obowiązek
zapewnienia środków ochronnych
1 pouczenia pracowników, jak
z tych środków korzystać.
Trzeba bowiem mieć świadomość
tego, że zagrożenia dla życia
i zdrowia związane są nie tylko
z warunkami pracy, ale często
mają źródło w niewłaściwych za
chowaniach pracowników, którzy
na skutek nieświadomości lub lek
komyślności naruszają przepisy
i zasady bhp. Obowiązek informo
wania o ryzyku zawodowym ma
charakter zindywidualizowany.
Obciąża on pracodawcę niezależ
nie od obowiązku prowadzeni
szkoleń w zakresie bhp. Spo
informowania określa regu
pracy (art. 104 § 1 pkt 8 ko
pracy).
b) Art.
4 pkt 4
us
z 27.06.1997 r. o służbie me
ny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 5
z późn. zm.). Zgodnie z nim
ryzyko zawodowe należy rozu
mieć możliwość wystąpienia nie
pożądanych, związanych z wyko
nywaną pracą zdarzeń powodują
cych straty, w szczególności
niekorzystnych skutków zdrowot
nych będących wynikiem zagro
żeń zawodowych występujących
w środowisku pracy lub związa

ILE TO
KOSZTUJE

nych ze sposobem wykonywania
pracy.
Poinformowanie pracownika o ry
zyku i zasadach ochrony przed
zagrożeniami powinno nastąpić
przed dopuszczeniem pracownika
do pracy. Obowiązek informowa
nia ma charakter ciągły i obciąża
pracodawcę nie tylko w chwili
przyjmowania pracownika do pra
cy, ale również w przypadkach
zmian w ryzyku zawodowym,
c) W związku z wejściem Polski
do Unii Europejskiej zastosowa
nie znajdują także przepisy unij
ne. Zgodnie z dyrektywą ramową
89/391/EEC z 12.06.1989 r. w art.
9 ust. 1 lit. a wymagane jest, aby
pracodawca dokonał oceny ryzy
ka. Nie może on ograniczać się
do ogólnej oceny, lecz powinien
przeprowadzić analizę szczegól
nych zagrożeń. Dyrektywa nie za
wiera wskazówek, co do sposobu
przeprowadzenia takiej oceny.
Stoi na stanowisku, że środki
ochrony dostarczone pracowni
kom powinny być efektywne.
Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z 29 listopada
2002 r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdro
wia w środowisku pracy, określa
wartości najwyższych dopusz
czalnych stężeń chemicznych

nas na piśmie, czy przeniesienie będzie możliwe,
czy nie.

Europejskiej
o pojemności silnika

powyżej 2 tys.ccm.

roczne i dwuletnie

3. Do dotychczasowego operatora składamy
pisemny wniosek o rozwiązanie umowy

-13,6 proc.
trzyletnie

z przeniesieniem dotychczasowego numeru.
Do wniosku dołączamy kopię zawiadomienia,

■ 25,6 proc.

które przesłał nam nowy operator.

czteroletnie

4. W ciągu 14 dni dotychczasowy operator musi

- 37,6 proc.
pięcioletnie

nas powiadomić na piśmie o terminie rozwiązania
umowy.

- 49,6 proc.
sześcioletnie

5. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od
dotychczasowego operatora o terminie rozwiązania

- 61,6 proc.
siedmioletnie i starsze

umowy możemy zawrzeć umowę z nowym
operatorem.

- 65 proc.

Ekwiwalent
i podatki
Pracownikom nie przysługuje
ekwiwalent pieniężny za posiłki
i napoje. Mogą natomiast żądać
od zakładu pracy zwrotu poniesio
nych na nie wydatków w sytuacji,
gdy pracodawca wbrew obowiąz
kowi im nie dostarczył.
Wartość posiłków i napojów,
o których mowa w komentowa
nym przepisie, jako wartość
świadczeń rzeczowych wynikają
cych z przepisów o bezpieczeń
stwie i higienie pracy, wolna jest
od podatku dochodowego.
Od podatku tego wolna jest także
wartość otrzymanych przez pra
cowników bonów, talonów, kupo
nów lub innych dowodów upraw
niających do otrzymania na ich
podstawie napojów bezalkoholo
wych, posiłków oraz artykułów
spożywczych.
Podobnie pracownikom nie przy
sługuje ekwiwalent pieniężny za
niezapewnienie urządzeń hi
gieniczno-sanitarnych oraz
niedostarczenie niezbęd
nych środków higieny oso
bistej, mogą natomiast żą
dać od zakładu pracy
zwrotu poniesionych na
nie wydatków, w sytu" gdy pracodaw
ca wbrew obowiązkowi
ich
nie
zapew
nił albo
nie do
starczył.

cą za obywatela państwa należącego do Unii Europej
skiej, nie mamy wspólnych dzieci. Od trzech lat

Opłaty celne za samo

wartości auta)

W pana przypadku należałoby
wpierw rozstrzygnąć, czy miej
sce pracy - stacja paliw - podle
ga zasadom określonym w ww.
rozporządzeniu.
Należy jednakże nadmienić, iż
o tym, czy praca na stacji paliw
jest pracą w warunkach szkodli
wych, rozstrzyga to, czy w tym
wypadku pracownik narażony
jest na oddziaływanie szkodli
wych substancji, których wykaz
zawiera załącznik do ww. rozpo
rządzenia.
Tym niemniej analiza wykazu
substancji wskazanych w za
łączniku, pozwala wstępnie
wskazać, iż brak jest w nim ja
kichkolwiek substancji, które po
tencjalnie mogą być emitowane
w pana środowisku pracy.
Faktem jest, iż w załączniku
wskazuje się na benzynę, tym
niemniej, wykaz ogranicza się
jedynie do benzyny ekstrakcyj
nej i lakierniczej, a zatem innej
niż znajdująca się na stacji pa
liw.

Zgodnie z art. 232 k.p. oraz roz
porządzeniem Rady Ministrów
z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych posiłków i napo
jów (Dz. U. Nr 60, poz. 279) pra
codawca zapewnia pracownikom
zatrudnionym
w
warunkach
szczególnie uciążliwych nieod
płatnie jedno danie gorące. Przy
czym, jeżeli pracodawca nie ma
możliwości wydawania posiłków
ze względu na rodzaj wykonywa
nej przez pracownika pracy lub ze
względów organizacyjnych, może
zapewnić w czasie pracy korzy
stanie z takich posiłków w punk
tach gastronomicznych lub przy
rządzanie posiłków przez pracow
nika we własnym zakresie
z otrzymanych produktów.

Jestem obywatelką polską, wyszłam za mąż za grani-

chody sprowadzane

(wys. opłaty liczona od

Uwaga!

To też ważne!

£

z krajów Unii

2. W ciągu 7 dni nowy operator musi powiadomić

i pyłowych czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy
(Dz.U. z 2002r., Nr 217, poz.
1833 z późniejszymi zmianami).

Odpowiada
KACPER MATLAK,
aplikant adwokacki
Istnieje możliwość pro
wadzenia
sprawy
w Polsce.
Podstawa
prawna:
Rozporządzenie Rady
(WE) nr 1347/2000
z dnia 29 maja 2000 r.
w sprawie jurysdykcji,
uznawania i wykonania
orzeczeń w sprawach
małżeńskich i w spra
wach dotyczących od
powiedzialności rodzi
cielskiej za dzieci obojga
małżonków.

Ogólną zasadą jest, że
właściwy będzie sąd
ostatniego wspólnego
miejsca zwykłego poby
tu małżonków w przy
padku, gdy jeden z nich
jeszcze stale tam prze
bywa.
Jednakże nie wyklucza to wyboru
przez panią sądu według pani miej
sca zamieszkania po powrocie do
Polski. Sąd w Polsce, w pani przy
padku, może być właściwy dla roz
patrzenia sprawy rozwodowej, gdy

mieszkam w ojczyźnie męża. Z uwagi na ciągłe kłót
nie zdecydowałam się wnieść powództwo o rozwód
i wrócić do Polski. Chciałabym wrócić jak najszybciej
i wnieść powództwo o rozwód w kraju pochodzenia.
Czy mogę wnieść pozew o rozwód w Polsce, czy mu
szę to uczynić w miejscu zamieszkania męża, które to
jest również ostatnim naszym wspólnym miejscem
zamieszkania?
spełnione zostaną następujące wa
runki:
1. Jeżeli przekona pani
byłego męża do złożenia wspólnego
wniosku o rozwód, wtedy będą mogli
państwo wybrać kraj i sąd, w którym
będziecie chcieli przeprowadzić po
stępowanie rozwodowe (t.j. miejsce
zamieszkania pani lub męża)
2. Jeżeli mąż odmówi zło
żenia wspólnego wniosku, będzie
mogła pani wnieść pozew o rozwód
w Polsce dopiero w momencie prze
bywania w Polsce przez co najmniej
pół roku przed pozwaniem.
To nie takie proste
Jednakże musi pani być świadoma
faktu, że mąż, który ma zamiar pozo
stać w obecnym miejscu zamieszka
nia obu małżonków, znajduje się
w znacznie korzystniejszej pozycji,
ponieważ może natychmiast złożyć
powództwo o rozwód do sądu swoje
go kraju, podczas gdy pani będzie
musiała poczekać sześć miesięcy.
Jeżeli pani mąż zdecyduje się
wnieść powództwo, jego działania

uniemożliwią wytoczenie powództwa
w Polsce.
Należy również wiedzieć, że jeżeli
postępowanie dotyczące tej samej
sprawy i pomiędzy tymi samymi
stronami jest wniesione do sądów
różnych Państw Członkowskich,
właściwym będzie sąd, przed któ
rym najpierw wytoczono powódz
two (tak zwana zawisłość sporu).
Sąd, przed którym wytoczono po
wództwo później, zawiesza swoje
postępowanie.
Koszty
Przed wyborem sądu należy również
pamiętać o różnicy w wysokości
kosztów procesu w poszczególnych
krajach. Różnice bywają duże. Po
nadto powinna pani przeanalizować
sprawę pod kątem żądania alimen
tów, które na pani rzecz mogą być
orzeczone. Z reguły w krajach Euro
py Zachodnich sądy zasądzają wyż
sze kwoty.
Po przeanalizowaniu wszystkich za
i przeciw, może pani podjąć decyzję,
do którego sądu skierować sprawę.
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KOSZYKÓWKA. Nowy trener w Kołobrzegu

II Halowe Mistrzostwa Polski Juniorek w Warszawie

Chcę pomóc dl
Kotwicy
*

Sianowianki
na podium

MARIUSZ KAROL
trener Kotwicy Kołobrzeg

UKS Victoria Dega SP 2 Sianów zajęła trzecie miejsce w rozegranych w Warszawie II Halowych
Mistrzostwach Polski Juniorek w Piłce Nożnej.

do Polski, po karencji. Będę praco
wał z tymi zawodnikami, którzy są:
przecież Hamilton prezentuje się
nieźle, Djurić ma dużo plusów, Ri
chardson - gdy oglądałem go
w Bydgoszczy także pokazał kilka
udanych zagrań.

- Zaczynał pan samodzielne pro
wadzenie drużyn w ekstraklasie
od Unii Tarnów. Potem była silniej
- Jak pan chce zbudować swój au
sza Wisła Kraków i najmocniejszy
torytet w zespole? Gdy prowadził
litrów Zgorzelec. Teraz wraca pan
go Wojciech Krajewski bywało
do pracy, zostając szkoleniowcem
z tym różnie.
zespołu porównywalnego z tarno
- Nie mam tajnej broni. Nigdy nie
wianami.
miałem jednak
-Ale liga jest in Nie jestem głupi - potra problemów, aby
na. W Tarnowie
miałem 30 dni
na skompletowa
nie składu. W Ko
twicy są już zu
pełnie inne wa
runki, znam takich
graczy, jak Tomasz
Mrożek i Krzysz
tof Sidor. Jednak
tu będzie lepiej.

fię się dogadać z zawod nawiązać kontakt

z koszykarzami.
Mam w rękach
swoje atuty: mą
stem Alfą i Omegą
drość, inteligen
cję, doświadcze
- nie wiem wszystkiego.
nie, znajomość ko
Jedno jest najważniejsze. szykówki. To jest
najważniejsze.

nikami, Jednak nie je

Te 11 spotkań, jakie po - Umie pan nawią
zostały Kotwicy do koń zać z nimi kon
- Mija kilka tygo
takt? W zespole
dni od pańskiej
ca rundy, chcę wygrać rozbitym, jak Ko
dymisji w Zgorzel
twica, to będzie
cu, gdzie prowadził pan tamtejszy
na początek najważniejsze.
Throw. Czy doświadczenia wynie
- Nigdy żaden zawodnik nie rzu
sione z pracy z tamtą drużyną po
cał we mnie ręcznikiem, żaden nie
mogą w prowadzeniu kołobrzeżan?
próbował się ze mną bić. Chcę
- Dzisiaj nie chcę wracać myślami
do tego klubu, ma teraz najlepsze
go trenera w Polsce, jak się mówi
0 obecnym szkoleniowcu (Wojciech
Kamiński - dop. redakcji) i niech
tak zostanie. W Kołobrzegu mogę
bazować na swoich umiejętnościach
1 poświęcić się pracy. A moja nie
obecność w Turowie niech będzie
oceniona za jakiś czas, trener Ka
miński ma na razie bilans 2:2.

- Co trzeba zmienić w Kotwicy, aby
ten zespół miał wreszcie swój styl?
Brązowe medalistki mistrzostw Polski - Victoria Dega SP 2 Sianów.
tuł mistrzowski wywalczyła Praga
po finałowym zwycięstwie
nad UKS Dargfil Ceramika Para
dyż 5:2.
Drużyna sianowska grała w skła
dzie: Małgorzata Chwastek, Ka
rolina Struszczyk, Żaneta Kłos,
Gabriela Meler, Dominika Pa
sek, Sylwia Gajewska, Emilia
Zdunek, Jolanta Siwińska, Kata
rzyna Pilarska, Liliana Pawłow
ska, Paulina Kinie i Katarzy
na Goźlińska.
- Trzecie miejsce w Polsce,
po zmianie roczników, jest też
bardzo dużym sukcesem i po
twierdzeniem, że sianowianki są
nadal w grupie najlepszych ze
społów w Polsce - powiedział tre
ner Jędrzej Bielecki.

Do tytułu najlepszej piłkarki mi
strzostw kandydowała Karoli
na Struszczyk, ale czerwona kart
ka wyeliminowała ją z tej rywali
zacji. Najlepszą bramkarką
została natomiast Małgorzata
Chwastek, a najmłodszą zawod
niczką była Katarzyna Goźlińska.

MAREK SUWAŁOWSKI
marek.suwalowski@glos-pomorza.pl
tel. 094 3473521

RAFAŁ SZYMAŃSKI

Po mistrzostwach trener repre
zentacji Polski powołał dodatko
wo na zgrupowanie kadry do lat
16 Jolantę Siwińską, Sylwię Ga
jewską i Małgorzatę Chwastek.

PIŁKA RĘCZNA. I liga kobiet - Słupia Słupsk

Nowy prezes

Start do drugiej rundy

Andrzej Kraśnicki został nowym
prezesem Związku Piłki Ręcznej
w Polsce. Zastąpił na tym stano
wisku Marka Budziaka. Nastąpi
ło to w trakcie Zjazdu Sprawoz
dawczo-Wyborczego ZPR.

Na półmetku rozgrywek sezonu
2005/2006 pierwszoligowe pił
karki ręczne Słupi Słupsk zaj
mują ósme miejsce. W jedena
stu meczach słupszczanki zgro
madziły 10 punktów.
Oczekiwania były większe.
Przed nimi druga runda.
- Mogło być trochę lepiej stwierdził Adam Fedorowicz,
trener słupskiej Słupi. - Druży
na miała ogromne wahania for
my.
Przygotowania do serii rewan
żowej Słupia rozpoczęła 3 stycz
nia. Po jednym z treningów
do szatni nastąpiło włamanie.
Poginęły między innymi telefo
Andrzej Kraśnicki obiecał więcej
ny komórkowe i pieniądze. Nie
informacji w mediach o piłce i załamało to zawodniczek.
ręcznej.
W drużynie nastąpiły zmiany.
- Z powodów dyscyplinarnych
zrezygnowaliśmy z bramkarki
NOWY ZARZĄD ZPR
Darii Bilskiej, która powróciła
Wojciech Dębski (Kielce), An
do Giżycka - mówi trener.
drzej Dowgiałło (Olsztyn), Je
W zespole pozostała najlepsza
rzy Eliasz (Warszawa), Jerzy
zawodniczka, kapitan Izabela
Gackowski (Gdańsk), Andrzej
Nasierowska.
Jung (Kielce), Ryszard Mach
Słupia szuka sponsora. Warto
(Zawiercie), Robert Majdziński
młodym dziewczętom pomóc
(Kwidzyn), Bogdan Sojkin (Po
w podnoszeniu kwalifikacji.
znań), Henryk Szczepański
Sporo z nich nie tylko biega
(Gdańsk), Andrzej Szulc (Ruda
po boisku, ale także studiuje.
Śląska), Andrzej Walaszek
Starają się godzić sport z na
(Gdańsk), Marek Werle (Po
uką.
znań), Andrzej Wilczek (Lu
Początek drugiej rundy będzie
blin).
niezwykle trudny. Słupia wzno
wi rundę meczem z KSS Kielce.

- Ansley ma kontrakt do końca se
zonu w Ostrowie, a Hughes, z tego
co słyszałem ma ochotę wrócić

POWOŁANE

PIŁKA RĘCZNA. Wybory w Związku Piłki Ręcznej

Do 15-osobowego zarządu weszły
wszystkie osoby rekomendowane
przez nowego prezesa.
W swym expose Kraśnicki obiecy
wał przede wszystkim jawność in
formacji o pracy zarządu ZPR,
a także pojawienie się piłki ręcz
nej w mediach w większym stop
niu niż było to dotychczas. Kra
śnicki postawił sobie również
za cel znalezienie strategicznego
sponsora dla ekstraklasy kobiet
i mężczyzn, które w przyszłości
mają funkcjonować na wzór ko
szykówki.
W latach 2003-2005 Kraśnicki był
prezesem Polskiej Konfederacji
Sportu w randze podsekretarza
stanu. Pełniąc tę funkcję był go
ściem prezydenta Koszalina Miro
sława Mikietyńskiego i byłego
rektora Politechniki Koszalińskiej
Krzysztofa Wawryna. Przybył
do Koszalina, aby zapoznać się
z inicjatywą Autonomicznej Sekcji
Piłki Ręcznej KU AZS PK
w sprawie budowy hali sportowej.
Warto przypomnieć, że będący
wówczas w randze ministra Kra
śnicki sfinansował operację kola
na piłkarki ręcznej, studentki PK
Ady Omelańczuk.
(mars)

- Czy gdyby była taka możliwość,
sprowadziłby pan do Kołobrzegu
Hughesa i Ansleya, zawodników
których odkrył pan ponownie dla
ligi?

- No właśnie nie. Padały w nim
rekordy Turowa, wynik szybko zo
stał ustalony i mogłem grać dru
gim składem.To już nie ma zna
czenia. Teraz czas, abym z Kotwi
cą pokonał Turów w Kołobrzegu.
Mam chęci, nie ma we mnie
kunktatorstwa. Chcę pomóc Ko
twicy.
Rozmawiał

Fot. ARCHIWUM

(Zdunek, Gabriela Meler, Ga
jewska i Siwińska). W opinii ob
serwatorów turnieju był to naj
ładniejszy mecz mistrzostw. Nie
stety, w ostatniej sekundzie
spotkania bezmyślny faul popeł
niła najlepsza zawodniczka Victorii Degi i kapitan zespołu
Struszczyk, za co otrzymała czer
wona kartkę i nie mogła zagrać
w następnym meczu. Absencja
Struszczyk zaważyła, że UKS
Victoria Dega SP 2 przegrał
mecz o wejście do finału z UKS
Dargfil Ceramika Paradyż Toma
szów Mazowiecki 1:3 (Siwińska).
W spotkaniu o trzecie miejsce
sianowski zespół pokonał TKKF
Checz Gdynia 8:2 (Zdunek 5,
Paulina Kinie 2 i Struszczyk). Ty

- Grał pan z Throwem, przeciwko
Kotwicy. Pamięta pan ten mecz?

Mariusz Karol od wczoraj jest nowym trenerem Kotwicy Kołobrzeg.

PIŁKA NOŻNA
Lewandowski trenerem Stali

Frekwencja na treningach Słupi
jest bardzo wysoka.
- Do czwartego miejsca mamy
stratę czterech oczek. Mierzy
my w górną półkę, czyli chcemy
być w pierwszej szóstce — zapo
wiada szkoleniowiec.

(fen)

WYBORY
Niedawno odbyły się wybory
w Słupi. Funkcję prezesa na ko
lejne cztery lata powierzono
Sławomirowi Myślińskiemu.

Zdzisław Lewandowski dotych
czasowy trener bramkarzy Gry
fa 95 Słupsk, został nowym
szkoleniowcem Stali Jezierzyce.
Zastąpił Piotra Billa, który od
szedł do MUKS Żaków 98 Ust
ka.
- Rozmowa była krótka i kon
kretna - wyznał Dariusz Perlański, prezes jezierzyckiego klu
bu. - Lewandowskiego znam
od lat. To solidna firma. Mam
nadzieję, że nowy trener szybko
znajdzie wspólny „język” z pił
karzami. Teraz możemy spokoj
nie przygotowywać się do wio
sennych rozgrywek.
W sezonie 2005/2006 Stal Jezie
rzyce występuje w słupskiej kla
sie A (grupa I). Po rundzie je
siennej ma 15 punktów i zajmu
je szóste miejsce.

(fen)
__
Lewandowski był już także szkoleniowcem Tomgrafu Słupsk.

Fot. ARCHIWUM

Losowanie finałowego turnieju
nie napawało optymizmem.
Sianów trafił do grupy z czołowy
mi drużynami w kraju.
W pierwszym meczu grupy
A UKS Victoria Dega SP 2 wy
grał z faworyzowanym Olimpij
czykiem Częstochowa 8:2, a gole
dla drużyny z Pomorza Środko
wego zdobyły: Sylwia Gajewska
3, Jolanta Śiwińska 2 oraz Karoli
na Struszczyk, Emilia Zdunek
i Żaneta Kłos; W kolejnym spo
tkaniu sianowianki pokonały
TKKF Stilon Gorzów Wlkp. 3:1
(Siwińska, Kłos i Struszczyk) i już
zapewniły sobie awans do półfi
nału. W ostatnim meczu grupo
wym sianowska drużyna pechowo
przegrała z Pragą Warszawa 4:5

- Najpierw wygrać z Polonią War
szawa. Wcześniej ciężko pracować
na treningach. A potem, pokonać
Turów, Stal Ostrów, Noteć. Zbudo
wać zespół mocniejszy.

z zawodników wyciągnąć wszyst
ko, co pomoże nam wygrać mecz.
Mam swój rozsądek, mam plan,
wiem jak to zrobić. Np. jestem je
dynym trenerem w Polsce, który
tak często potrafił wygrać z Pro
komem Treflem Sopot. I w Wiśle
j w Turowie udawało mi się to.
Muszę też zobaczyć mecz na vi
deo Kotwicy z Energą Czarnymi
Słupsk. Chcę dojść, jak to możli
we, że potrafiła wygrać w Słupsku,
a przegrała z Astorią.

SPORT

Środa, 18 stycznia 2006 r.

www.glos-pomorza.pi
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TENIS STOŁOWY

Puchar Polski, AZS Gaz Ziemny - Energa Czarni

II liga kobiet

Liga amatorska

Z szacunku
do kibiców
To będzie przetarcie obu zespołów przed kolejnymi meczami ligowymi.
Dzisiaj w pierwszym starciu Pucharu Polski AZS Gaz Ziemny Koszalin
Niebiescy pokonali IV LO i odnieśli pierwsze zwycięstwo w sezonie.

podejmuje w hali Gwardii Energę Czarnyc

Największą niespodzianką Słup
skiej Amatorskiej Ligi Koszykówki
było zwycięstwo w I lidze Lekarza
Domowego, który pokonał niezwy
ciężoną dotąd ekipę Fast
Way'a 51:44 (Bonk - 18; Marchew
ka -15).

Mecz rozpocznie się o godz. 18.
- Podchodzimy do tego spotkania
z marszu. Traktujemy je raczej ja
ko możliwość przygotowania się
do meczu z Erą Śląskiem Wro
cław w lidze - nie ukrywa Miro
sław Lisztwan, drugi trener Energi Czarnych Słupsk.
- Z szacunku do kibiców zagramy
oczywiście na poważnie. Jednak
nie ukrywam, że będę chciał wy
próbować zawodników, którzy
często siedzą na ławce rezerwo
wych - mówi Piotr Baran, szkole
niowiec AZS Gaz Ziemny.
Dla obu zespołów mecz będzie
odkrywaniem swoich tajemnic.
W ciągu 10 dni spotkają się trzy
krotnie. Dzisiaj i 25 stycznia w ra
mach Pucharu Polski, 28 stycznia
w Dominet Basket Lidze.
- To stwarza sytuację komforto
wą, bo przed najważniejszym me
czem ligowym i ja, i Igor Griszczuk - trener Energi Czarnych
będziemy mieli dużo czasu
na rozszyfrowanie swoich zespo
łów. W lidze będziemy mogli po
kazać, jak się to nam udało od
czytać taktyczne niuanse - zapo
wiada Baran.
- My w poniedziałek przestaliśmy
już żyć zwycięskim meczem z Anwilem Włocławek. Zagramy
w Koszalinie szerokim składem,
uważając, by zawodnicy należący
do podstawowej piątki nie odnie
śli kontuzji - dodaje Lisztwan.

W pozostałych meczach obyło się
bez niespodzianek. Radio Gdańsk
mimo szumnych zapowiedzi nie
sprostało Toyocie PUH AMS ule
gając 42:72 (Walinowicz - 20; Pie
chota i Kukliński po 16), a I LO
nie dało szans studentom z WSZ
grającym pod nazwą Erkabud wy
grywając 78:53 (Kowalewski - 22;
Bolda - 17). WII lidze w grupie
A Ósemka po raz siódmy była gó
rą, tym razem pokonując II LO

66:44 (Kosicki - 24; Korzeniewski
- 20) w innych meczach: Ekono
mik - Rem-Pol 80:47 (Malinowski
- 23; Jaros - 17), Mat-Bet - Seritext 52:47 (Burzyński i Sadowski
po 14; Smoliński - 15), Czarni’ 91
- Rem-Pol 77:31 (Przyborowski 17; Jaros - 10). W grupie B sensa
cyjnie zakończył się mecz pierwszej
z ostatnią drużyną II ligi, faworyt
Luksusowi uległ WMC-NET
40:65. W zwycięskiej ekipie świet
ne zawody rozegrała para Wcisła
(27 pkt.) i Tymiński (25, w tym
7x3), dla lidera najcelniej rzucał
Jacek Brzeziński - 11. Niebiescy
pokonali IV LO 67:41 (Sucholas 33; Pawłowski - 13).
(res)

Liga akademicka
Koszykarze AZS Politechnika Ko
szalińska rozegrali pierwszy w tym
roku mecz w ramach rywalizacji
w Lidze Akademickiej. Pokonali
we własnej hali AZS Politechnikę Po
znańską 91:76 (18:15,25:18,23JO,
25:13).
Koszalinianie zanotowali drugie zwy
cięstwo w rozgrywkach.
Mecz rozpoczął się od bardziej sku
tecznej gry gości, którzy prowadzili
7:2. Koszalińscy akademicy szybko
jednak się pozbierali, dogonili rywali.
Do boju prowadził ich Maciej Stefanowski. Na przerwę AZS schodził
mając dziesięć punktów w zapasie.
Goście nie zrezygnowali jednak
z dalszej walki. W trzeciej kwarcie
zdołali odrobić siedem punktów. To
zwiastowało emocje w końcówce.
Jednak koszalinianie ponownie
dominowali na parkiecie i odnieśli

zdecydowaną wygraną. Warto pod
kreślić, że najlepszy występ w tym se
zonie zanotował Michał Schreiber,
który popisywał się efektownymi
wsadami i rzutami za trzy punkty.
Debiut zanotował Dariusz Jasiński.
Punkty dla AZS: Schreiber 24, Miel
czarek 18, Lipigórski 17, Stefanowski
16, Grębski 4, Polek 4, Szałankiewicz
4, Jasiński 2, Kosterski 2.
(suw)

TABELA
AZS AŚF Piotrków
- AR Lublin 93:67.
1 .AZS Politechnika Cz.
2.AZS Uniwersytet W.
3.AZS AR Lublin
4.AZS AŚF Piotrków

Trybunalski

5.AZS Politechnika K.
6.AZS Politechnika P.
7.AWFiS Gdańsk

6
6
4

5

10 454-342

6 10 545-454
6 9 507-514
5 8 369-364
8 453-492
8 415-470
4 289-396

WYSOKIE SKAKANIE W GRYFU
12 lutego odbędzie się III Ogólnopolski Mityng Skoku
Wzwyż w Bursztynowym Sercu Europy. Do Słupska po
raz kolejny przyjadą najlepsi skoczkowie wzwyż
w kraju.
Podczas tegorocznego konkursu udział potwierdzili
już Grzegorz Sposób, Aleksander Waleriańczyk,
Robert Wolski i Wojciech Theiner.

(klin)

III OGÓLNOPOLSKI MITYNG SKOKU WZWYŻ
W BURSZTYNOWYM
__
Ä
SERCU EUROPY
)
-SŁUPSK 2006
Z
Pytania Konkursowe:
1. W którym roku odbył się po raz pierwszy w Słupsku ogólnopolski
mityng w skoku wzwyż?

2. Kto I z jakim wynikiem zwyciężył 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.

głos Pomorza
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1.UKS Sucha Kosz.
2.Pomorzanin
3.Salos
4.UKS Borne Sulinowo

5
4
5
4

10
6
2
0

36-14
31-9
13-37
10-30

(suw)

III liga mężczyzn
Wyniki: Flota II Świnoujście - UKS
Czarni Pieszcz 6:4, UKS Chrobry
Międzyzdroje - UKS Sucha Koszaliń
ska 7:3, SzSMTS Jonex Szczecinek ATS Stargard Szczeciński 6:4, ZTTS
Złocieniec - Salos II Szczecin 3:7,
Flota II - UKS Sucha Koszalińska
10:0, SzSMTS Jonex - Salos II 6:4,
ZTTS Złocieniec - ATS Stargard 2:8.
LUKS Chrobry
11 18
69-41
2.SzSMTS Jonex
3.UKS 7 Kołobrzeg
4.Salos II
5.ATS Stargard
6.Flota II
7.UKS Czarni
8.ZTTS Złocieniec
9.UKS Sucha Kosz.

12
11
13

13
12
12
12
13

18
17
17
16

16
9
4
2

77-43
76-34
77-53
74-56
72-48
55-65
43-77
26-104
(suw)

IV liga mężczyzn
Wyniki: Salos III Szczecin - Piast
Gryfino 10:0, Salos IV Szczecin ZTTS II Złocieniec 2:8, MOKiS Ka
mień Pomorski - UKS 13 Szczecin
7:3, Flota III Świnoujście - Pomorza
nin Sławoborze 0:10, UKS Chrobry
II Międzyzdroje - UKS 2005 Biało
gard 1:9, UKS Champion Police ZTTS II Złocieniec 10:0, MOKiS Ka
mień Pomorski - ATS II Stargard
Szczeciński 4:6, Flota III - UKS 2005
Białogard 0:10, UKS Chrobry II - Po
morzanin 0:10.
1.UKS 2005 Białogard 16 30 136-24

RAFAŁ SZYMAŃSKI
rafal.szymanski@glos-pomorza.pl
tel. 059 8488130

PUCHAR POLSKI
Finał Pucharu Polski rozegrany
zostanie w Grudziądzu i Staro
gardzie między 15 a 19 lutego.
W turnieju finałowym Pucharu
Polski weźmie udział osiem ze
społów - trzy występujące w eu
ropejskich pucharach (Prokom
Trefl Sopot, Anwil Włocławek,
Era Śląsk Wrocław), jeden
na specjalne zaproszenie Pol
skiej Ligi Koszykówki oraz
cztery drużyny, wyłonione z eli
minacji. Zwycięzca dwumeczu
AZS Gaz Ziemny - Energa
Czarni zagra w finale.

Nadal bez porażki jest drużyna lidera
rozgrywek grupy północnej. Tym ra
zem pingpongistki UKS Sucha Ko
szalińska podejmowały w Sianowie
drużynę UKS Borne Sulinowo i wy
grały 7:3.
Najciekawszy pojedynek rozegrały
Sylwia Purlis z Magdaleną Cieślą,
w którym zwyciężyła pierwsza z wy
mienionych 3:2, ale po bardzo zacię
tej walce i w piątym secie na przewagi
15:13! Po tym zwycięstwie zespół
z Suchej Koszalińskiej umocnił się
na czele ligowej tabeli. Punkty dla
zwyciężczyń zdobyły: Sylwia Purlis
i Barbara Radziun po 2,5 oraz Danie
la Gazicka 2. Dla pokonanych punkty
wywalczyły: Michalina Cieśla i Barba
ra Hankiewicz po 1 oraz Majka Cie
śla i Magdalena Cieśla po 0,5. W dru
gim spotkaniu tej grupy Pomorzanin
Nowogard pokonał Salos Szczecin
9:1!

2.Pomorzanin
3.Champion
4.ZTTS II
5.MOKiS
6.Salos III
7.ATSII
8.UKS 13 Szczecin
9.Salos IV
10.UKS Chrobry II
11.Piast
12.Flota III
13.TKKF Fala

16
15
16
15
14
15
15
15
16
14
16
13

28
27
22
20
16
14
11
7
7
6
5
3

131-29
126-24
97-63
88-62
89-51
69-81
64-86
48-102
38-122
37-103
25-135
33-97

(suw)
W lidze w tym sezonie koszalinianie przegrali ze słtipszczanami 55

II liga mężczyzn

Williams jest, Vukas czeka
Do Kołobrzegu dotarł wczoraj nowy center Kotwicy Jermaine Wil
liams. Wziął już udział w wieczornym treningu.
W weekend natomiast wyjaśni się czy Sasa Vukas, grający w poprzed
nim sezonie w AZS Gaz Ziemny i teraz także chętnie widziany w tym
klubie, będzie wolnym zawodnikiem. Obecnie występuje on w Alimos,
zespole II ligi w Grecji. Drużyna ta ma poważne problemy organizacyj
ne. W sobotę grać będzie mecz w którym zwycięstwo ma zapewnić jej
spokojną przyszłość, do klubu ma wejść bowiem nowy sponsor. O ile
tak sję stanie, Vukas pozostanie w Grecji, gdzie ma doskonałe statysty
ki. Jeśli Alimos przegra, może zostać wycofany z rozgrywek, wtedy Vu
kas będzie wolnym graczem.
- Na razie gra tego zawodnika w naszym klubie to bardzo odległa spra
wa - mówi Piotr Baran, szkoleniowiec AZS Gaz Ziemny, (res)

Nowy center
brzeg — Jermaine Williams.

Nastąpił podział na dwie grupy.
Pierwsza szóstka gra o awans, a druga
o utrzymanie. Pingpongiści Pogoni
II Lębork znaleźli się w dolnej strefie.
Przegrali w Bydgoszczy z Gwiazdą
3:8. Dla Pogoni II po jednym punkcie
wywalczyli: Marcin Janczewski, Karol
Awćhimieni i Sebastian Matusiak. In
ne wyniki: MRKSII Gdańsk - Agro-Sieć Chełmno 8:2, LZS Dragacz Konradia Gdańsk 7:7. Dzisiaj o godz.
18 w Gdańsku MRKS II podejmować
będzie drużynę z Lęborka.
7. MRKS II
12
80-62
8. Gwiazda
12
52-78
9. LZS
12
52-86
10. Konradia
12
51-88
12
35-91
11. Pogoń II
12. Agro-Sieć
12
35-90

(fen)

Kolejna zakładk
Aril W regionrąjk
1 Dawid WitosAZS Koszalin.

tycznia

’06
W Kołobrzegu
leiHroRichOTsniM koszykarz

iJSKK Kotwicaffołobrzen.
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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

POMOC DROGOWA

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 82227-28
CZŁUCHÓW - 059 834-14-12
LĘBORK-059 862-17-87

INFORMACJA

M

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

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

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

Kantor MIAMI „Galeria Podkowa"
ul. Starzyńskiego, Słupsk, tel. 059
841-70-31:
Skup
3,05
3,74
5,45
2,38

Alkoholowy tel. zaufania Krokus
- 059 841-46-05 w godz. 17-22

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

SIS REKREACJA

KI KURSY WALUT MM

USD
EURO
GBP
CHF

Sprzedaż
3,22
3,90
5,62
2,52

PORADNICTWO
SŁUPSK: Dla ofiar przemocy
„TAMA” - tel. 059 841-40-46, al.
Sienkiewicza 7 (II p.), poniedziałek-piątek w godz. 16-20, soboty 1014
Dla kobiet z problemami tel. za
ufania - 059 842-03-00, we wtorki
godz. 9.30-12.30 i środy w godz.
15.30-17.30
Pomagamy sobie - policyjna in
folinia - 0 800-310-091
Alkoholowy tel. zaufania - 059
842-42-78 we wtorki godz. 16-20
Anonimowy Przyjaciel - 059
841-19-99, czynny w poniedział
ki, wtorki i czwartki w godz. 1619

II

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

USŁUGI MEDYCZNE
SŁUPSK: Prywatne Pogotowie
Stomatologiczne - lekarz Kali
na Kwiatkowska - czynne w godz.
22 - 02, ul. Sołdka 2, tel. 059 84356-75
NZOZ Lekarz Domowy, ul. Kołłą
taja 31, tel. 059 840-35-50 (budy
nek Poczty Głównej) - całodobo
wa; Przychodnia Lekarska, ul.
Chełmońskiego 3, tel. 059 845-6160 - czynna w godz. 8-19
NZOZ Klinika SALUS, ul. Zielo
na 8, tel. 059 840-19-40; 059 84019-41 czynna w godz. 7-19; Przy
chodnie POZ: ul. Młyńska 1a, tel.
059 841-37-63 w godz. 8-19;
ul. Mochnackiego 19, tel. 059 84826-66; 059 845-69-99
LĘBORK: Franciszkańska Stacja
Opieki Caritas Hospicjum Domo
we, ul. Basztowa 8, tel. 059 86331-58 czynne od poniedziałku
do piątku w godz. 8-14

CO? GDZIE? KIEDY?

informator
ormanor

KULtllRAL
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Musical na scenie

PAPART
w Rondzie

Gdzie: Słupsk
Kiedy: środa i czwartek,
18 i 19 stycznia
W Nowym Teatrze dwukrot
nie musical „Skrzypek na da
chu” według libretta Josepha
Steina z muzyką Jerrego Boc
ka. Wyjątkowe przedstawienie
trzeba zobaczyć koniecznie.
To pełna pięknej muzyki, śpie
wu i tańca opowieść o losach
ubogiego mleczarza Tewiego,
który żyje w małej wsi Anatewka na Ukrainie na początku XX
wieku. Bilety po 30, 20 i 15 zł
w kasie Nowego Teatru, czyn
nej w godz. 11-17 i na dwie go
dziny przed spektaklami, które
rozpoczynają się o godz.
19.13.

Gdzie: Słupsk
Kiedy: czwartek i piątek,
19 i 20 stycznia

(lir)

Już jutro rozpo
czyna się jedena
sta edycja impre
zy PAPART, któ
rej celem jest
prezentacja doko
nań artystycznych
wykładowców i studentów Po
morskiej Akademii Pedagogicz
nej. Tym razem tematem prze
wodnim imprezy są przedwojen
ne przeboje - stąd hasło „Miłość
Ci wszystko wybaczy”. Na sce
nie Teatru Rondo zobaczymy
muzykujących wykładowców,
studentów i artystów z uczelnią
związanych. Zaprezentuje się
uczelniany Big Band i Warsztat
Ekspresji Ruchowej, nie zabrak
nie również humoru w najlep
szym wydaniu, czyli kabaretu
studenckiego migłowce. PA
PART w Teatrze Rondo w czwar
tek i piątek o godz. 19. Bilety
w cenie 10 zł normalny, 5 zł
ulgowy.

(krab)

PORADA DNIA

m nadkom. Piotr Sochacki

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

slupsk@glos-pomorza.pl

INFORMATOR KULTURALNY

SERWIS PRENUMERATORA

SI

::

blem pojawia się w momencie,
gdy bohaterowie odkrywają, że
w jednej z wiosek mieszkają
prawdziwe zjawy. Bilety w ce
nie 10 zł do kupienia przed
seansem, który rozpoczyna się
o godz. 18. Film również w so
botę o godz. 16.

Poznać Islandię

Gdzie: Łeba
Kiedy: środa, 18 stycznia
Biblioteka Miejska zaprasza
na kolędowanie „Szukając sta
jenki” z zespołem wokalnym Vi
vo z miejscowego gimnazjum.
Początek o godzinie 17. Wstęp
wolny.

(anra)

Bracia Grimm
na ekranie
Gdzie: Słupsk
Kiedy: środa, 18 stycznia
Kino Rejs w Młodzieżowym
Centrum Kultury zaprasza na
film „Nieustraszeni Bracia
Grimm”. Jakub i Wilhelm
Grimm podróżują od wioski do
wioski, przekonując ich miesz
kańców, że muszą poddać się
egzorcyzmom, gdyż w ich do
mach żyje mnóstwo potworów
rodem nie z tego świata. Pro

Do kolizji nie trzeba wzywać policji.
Wystarczy, gdy strony dogadają się co
do winy i napiszą oświadczenie, które przedstawią
ubezpieczycielowi. Jeśli porozumienie nie jest
możliwe, należy wezwać policję.
(toc)

USŁUGI RÓŻNE

Gdzie: Słupsk
Kiedy: czwartek, 19 stycznia
Klub „Obieżyświat” zaprasza
na prelekcję prof, dr hab. Wa
cława Florka „Wokół Islandii”.
Spotkanie rozpocznie się o go
dzinie 17 w auli Instytutu Neofilologii Pomorskiej Akademii Pe
dagogicznej przy ulicy Słowiań
skiej. Wstęp wolny.

(ak)

Na lodowisko!
Gdzie: Ustka
Kiedy: od dzisiaj
Ośrodek Sportu i Rekreacji
zaprasza na lodowisko przy
ul. Grunwaldzkiej. Będzie moż
na pojeździć przy muzyce
i
sztucznym
oświetleniu
w godz. 9-21, wstęp wolny.
Uwaga! Łyżwy trzeba mieć
swoje, bowiem OSiR nie pro
wadzi wypożyczalni sprzętu.

(lir)

PRQGNOZA POGODY NA DZIŚ I JUTRO

SŁUPSK: Biuro Ubezpieczeń - OC j
tanio! Agencja SKOK - pożyczki, An
dersa 10, 059 845-41-62. Przyjmuje
my ogłoszenia do „Głosu Pomorza”
i „Głosu Szczecińskiego”
Hotel dla psów (całodobowy)
Słupsk, ul. Paderewskiego, tel. 059
842-84-14; 059 840-02-21, 0-603070-170

Lębork
■5 0
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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
(bezpłatny dowóz leków do domu);
„Vitae”, w Kauflandzie - czynna co
dziennie w godz. 8-22, tel. 059 84021-31
BYTÓW: „Ducha Świętego”, ul. Si
korskiego 14, tel. 059 822-80-80
CZŁUCHÓW: „Oberland”, ul. Dłu
gosza 29, tel. 059 834-17-52
LĘBORK: „Pod Wagą”, ul. Tczew
ska, tel. 059 862-28-04
ŁEBA: „Słowińska”, ul. Kościuszki,
tel. 059 866-13-65
MIASTKO: „Pod Lipami”, ul. Dwor
cowa 24, tel. 059 857-22:56
USTKA: „Ustecka”, ul. Żeromskiego
5, tel. 059 814-98-17
WICKO: „Pod Agawą”, tel. 059 86111-14
TEATR
SŁUPSK: Nowy Teatr, ul. Jana Paw
ła II 3, tel. 059 842-84-34; Baśń w po
szukiwaniu teatru, godz. 9 (duża sce
na); Skrzypek na dachu, godz. 19.13
(duża scena). Teatr Lalki Tęcza, ul.
Waryńskigo 2, tel. 059 842-87-94:
O dwóch takich co ukradli księżyc,
godz. 10 i 12
SŁUPSK: Muzeum Pomorza Środ
kowego - Zamek Książąt Pomor
skich, ul. Dominikańska 5-9, czynne
w godz. 10-16; Skarby Książąt Po
morskich; Sztuka dawna Pomorza
od XIV do XVIII wieku; Stanisław
Ignacy Witkiewicz-Witkacy (18851939); twórczość plastyczna; Polska
Szkoła Grafiki. Ekspozycja od Janiny
Kraupe do Andrzeja Kasprzaka;; Her
baciarnia w Spichlerzu, czyn
na godz. 10.30-21: Muzealne spotka
nia z fotografią; Galeria Kameralna,
ul. Partyzantów 31 a: czynna w godz.
8-16, sob-niedz w godz. 10-18: Nie
ma rzeczy zupełnych Aleksandra
Went & Alicja Karska; Baszta Cza
rownic, ul. F. Nullo 8, czynna w godz.
10-17: Niewygodnie, kurator: Jacek
Kołodziejski
BYTÓW: Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, tel. 059 822-26-23 w godz.
10-16: Kultura materialna Kaszubów
Bytowskich; Sztuka sakralna; Portrety
Gryfitów Książąt Pomorskich; Daw
na broń i uzbrojenie i historia zamku.
Wieża po kościele św. Katarzyny:
Pradzieje Ziemi Bytowskiej - arche
ologiczna opowieść o przeszłości. Hi
storia nowożytna miasta. Wystawy
czasowe: Zobaczyć Łącko - miniatu
ry graficzne i exlibrisy
CZŁUCHÓW: Muzeum Regionalne,
tel. 059 834-25-86, czynne w godz.
10-16: Kultura materialna Ziemi Cze
chowskiej; Pradzieje; Rzemiosło arty
styczne XV-XIX wieku
LĘBORK:
Muzeum
czynne
w godz. 10-6: Lębork w zabytkach
i dokumentach (Lębork na starej
fotografii); Alfred Lubocki - prace
ludowe; Odkrywanie przeszłości;
Checz kaszubska; Gabinet Paula
Nipkowa (twórca telewizji); Białogarda i Lębork - wczesne średnio-

-temp. w dzień

03 - temp. w nocy

Świdwin
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Prognozę
przygotowało Biuro
Prognozy Pogody
„Calvus”.

Człuchów
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DYŻURY APTEK
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Koszalin

Kołobrzeg

Kebab Hous, ul. Wolności, Stary Ry
nek, Filmowa, tel. 059 840-30-32,
czynne w godz. 9-22, niedziela
w godz. 12-22 (dowóz na telefon)
PIZZA NA TEL
Pizzeria VEGAS, ul. Grottgera 22,
tel. 059 844-14-43 (dowóz Słupsk,
w godz. 10-21.30)
Pizza-Kebab „Merano”, ul. Kr. Ja
dwigi 7, tel. 059 845-53-53 (dowóz
w godz. 10-23)
POCZTA
SŁUPSK: ul. Kołłątaja 31 (całą dobę)
tel. 059 841-30-45; 059 842-52-47

WYSTAWY

(lir)

Szukając
stajenki

szef słupskiej drogówki

Wschód słońca o 8.00,

Ńa Pomorzu przewaga chmur, głównie na pojezierzach pojawią się

zachód o 16.01.

opady śniegu, na wybrzeżu tylko miejscami poprószy, slaby śnieg.

Dzień będzie trwał 8 godz.

Kolo południa mróz do -5°C. Wiatr południowo-wschodni,

i 01 minut.

umiarkowany i słaby. Ciśnienie będzie spadać. Biomet
niekorzystny. W nocy pochmurno z przejaśnieniami i coraz mniej

PRZYSŁOWIE

opadów śniegu. Rano mróz do -9‘C. Jutro pochmurno, ale bez

Gdy na Małgorzaty mróz,

opadów, cały dzień mróz do -4‘C. W piątek rano pojawi się odwilż i

jeszcze długo nie pojedzie

marznące opady deszczu, powodujące na drogach gołoledź.

wóz.

REGION, 18/19 STYCZNIA 2006
ZJAWISKO

POPOŁUDNIE

WIECZÓR

JUTRO

TEMPERATURA [°C]

-4

-9

-3

OPADY

opady śniegu

lokalnie mglisto

brak

CIŚNIENIE [hPa]

1005

1017

1022

WIATR

płd-wsch. 5 m/s.

płd. 3 m/s.

pid. 4 m/s..

ZACHMURZENIE

duże

umiarkowane

duże

KARTKA Z KALENDARZA
URODZEN118 STYCZNIA

18.01"

Mają rozwinięty i jasny umysł. Ich natura jest prawdziwa,
dobroduszna i uprzejma, a umysł bogato wyposażony.
Bywają zwolennikami starożytności i niezwykłych studiów.
MAŁGORZATA

2006 r.
Imieniny obchodzą.

Ma bardzo kobiecą naturę. Należy do ludzi zrównoważonych,
spokojnych, umiejących się przystosować do otoczenia i żyją
cych w zgodzie i harmonii z naturą. Żyje w swoich „intymnych
małych światach”. Lubi krąg rodziny i najbliższych przyjaciół.

Małgorzata

Piotr

Jest dobrą żoną, matką i panią domu.

wiecze; Odkrywanie przeszłości;
Galeria Strome Schody: zmia
na wystawy
KLUKI: Muzeum Wsi Słowińskiej, tel.
846-30-20 w godz. 9-15: Prezentacja
architektury i kultury materialnej Słowińców
SMOŁDZINO: Muzeum Przyrodnicze
Słowińskiego Parku Narodowego, tel.
811-73-68 czynne poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30 w sobotę i nie
dzielę czynne po uprzednim uzgod
nieniu telefonicznym
USTKA: Bałtycka Galeria Sztuki,
ul. Zaruskiego 1a, czynna w godz.
10-17: zmiana wystawy

KINA
SŁUPSK: MILENIUM tel. 842-51-91:
Opowieści z Narnii - 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
CZŁUCHÓW: UCIECHA - Harry
Potter - czara ognia, godz. 17

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, 0-601-663-796.
Przewóz i przechowanie bezpłatne
„ZIELEŃ”, tel. 841-13-15, (całodobo
we) tel. 0-502-525-005
„HERMES”, ul. Obrońców Wybrzeża
1, (całodobowo) tel. 842-84-95; 0604-434-441.

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

(teb)

TELEWIZJA
SŁUPSK
18.1. 2006r. - środa:
Obserwator - lokalny serwis in
formacyjny i prognoza pogody
Z policyjnych r@portów - ser
wis policyjny

VECTRAMEDIA - ogólnopolski
blok programowy
Muzyczny Relaks - wideoklipy
polskie

Środa
Wiadomo
ści o każdej
pełnej godzinie
od godz. 5
do
północy.
Skrót wiado
mości
6.SOIS.SO. 6-9 Stu
dio Bałtyk. 913
Zawsze
blisko Was. 12-13 Gra muzyka.
13-16 Przebojowe Radio Kosza
lin. 16-18 Radio reporterów.
18.10-20 Koszykarska Ekstra
klasa na Antenie. 21-22 Na li
ryczną nutę.

głos Pomorza
Środa, 18 stycznia
2006 roku

dziś polecamy:

Atleta z Chevroleta
_____ I____________

Samochody
koncepcyjne klasy
SUV coraz
częściej emanują
mocą już
na pierwszy rzut
oka. Do tej mody
na atletyczne
sylwetki dołącza
prototyp
Chevroleta - T2X,
pokazany
na targach
w Brukseli, które
trwają od 10
do 22 stycznia.

i

Mój samochód

Stanisław Bajerski udowadnia, że 19-letnie
auto może jeszcze sprawiać radość swojemu
właścicielowi. Jego Opel Ascona właśnie
osiągnął ten sędziwy wiek, gdzieniegdzie
blachy zaatakowała rdza, ale kierowcy służy
dobrze, a do silnika mechanik nie miał
jeszcze potrzeby zaglądać.
Nowa Toyota Yaris wyglada jak cukierek, jej

wydaje

się nawet nieco przesłodzona.

sylwetka

Pierwszy taki złom

Gdy debiutowała

w 1999 roku, od razu zdobyła rozgłos i najbardziej

Słupsk ma wreszcie stację demontażu
starych pojazdów z prawdziwego zdarzenia.
Kierowcy z miasta i całego powiatu nie będą
już musieli jeździć daleko tylko po to, żeby
zezłomować swoje wysłużone auto.
Po wejściu w życie nowych przepisów jest to
konieczne, dlatego właściciel liczy, że jego
pomysł na biznes wypali.

prestiżowy w świecie motoryzacji tytuł Car of the Year.
Tym razem nie było już tak słodko.

Druga generacja tego

samochodu dostała się do finałowej

siódemki konkursu,

ale zajęła w nim ostatnie miejsce.

AJ STR. 14
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promocja

Już we wtorek
w prezencie dla naszych Czytelników:
podręczny

Zbierz całą serię!!!
/ słowniczek angielski

słowniczek
niemieckiego

słowniczek niemiecki
✓ słowniczek rosyjski
S oraz rozmówki angielskie

Tylko
z „Głosem Pomorza”
płacisz 3,50 zł
+ cena gazety

S

'737D55LSB A '

Czytelniku!
W każdy wtorek w dodatku
„Praca” bezpłatne lekcje
języka angielskiego.
32706SLSB_A

i
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...... ... ..
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• Nowa Toyota Yaris

Europejska premiera Chevroleta T2X

Cukierek z mocą

Terminator Chevroleta
Samochody koncepcyjne klasy SUV coraz częściej ema
nują mocą już na pierwszy rzut oka. Do tej mody na atle
tyczne sylwetki dołącza prototyp Chevroleta - T2X.
ojazd koncepcyjny Chevrolet T2X debiutuje w Europie podczas
brukselskiego salonu samochodowego, który właśnie trwa. T2X
powstał na bazie pokazowego Chevroleta S3X, bazowego samocho
du z klasy SUV, który zadebiutuje jako Chevrolet Captiva w trak
cie salonu samochodowego w Genewie wio
sną 2006 roku.
IM
Nadwozie T2X ma mocny przód z pryzma
długość: 4320 mm
towymi reflektorami. Jego śmiałe po
szerokość: 1856 mm
wierzchnie podkreślane są dynamiczną li
wysokość: 1666 mm
nią boczną, która wznosi się ku tyłowi.
rozstaw osi: 2707 mm
Dzięki szerokiemu rozstawowi osi, sporto—wym przednim nadkolom i 20-calowym fel
gom, wychodzącym poza obrys nadwozia,
T2X prezentuje się bardzo atletycznie.
Ten czterodrzwiowy samochód nie ma konwencjonalnych słupków
środkowych, a jego tylne drzwi zawieszone są na zawiasach umo
cowanych z tyłu. Znacznie ułatwia to zarówno dostęp pasażerom, jak
i załadunek bagażu. Wygląd zewnętrzny uzupełnia zdejmowany,
szklany panel dachowy.
Górna część nadwozia w stylu coupe i mocny, funkcjonalny dół obec
ne są również wewnątrz pojazdu T2X. Praktyczne powierzchnie
dolne kontrastują z pokrytymi materiałem powierzchniami górny
mi o sportowym wyglądzie. Połączenie niebieskiego materiału z po
marańczowymi akcentami tworzy żywą i orzeźwiającą atmosferę,
armonizującą ze stylowym wykończeniem części zewnętrznej.

Toyota Yaris ma w sobie coś słodkiego, ale nie brakuje jej zadziorności.
Poprzednia wersja tego modelu była fajna, chociaż dość nieśmiała.
Teraz samochód stał się większy i odważniejszy.

Yaris trafił na rynek w 1999 roku.
Od razu zyskał sympatię i uznanie
kierowców. Po siedmiu łatach chyba
już nieco znudzeni spokojem i sta
tecznością samochodu styliści Toyo
ty zdecydowali się nadać Yarisowi
bardziej agresywny wygląd. No i wła
ściwie zaprojektowali zupełnie nowe
auto.

Większy od poprzednika
Yaris Anno Domini 2006 jest dłuższy
od swojego poprzednika o 11 centy
metrów, wyższy o 3 centymetry i szer
szy o 3,5 centymetra. Choć liczby te
nie są specjalnie imponujące, to we
wnętrzna przestrzeń samochodu zo
stała bardzo powiększona. Głównie
wpłynęło na to przesunięcie przed
niej szyby i deski rozdzielczej do przo
du oraz większy o 9 centymetrów roz
staw osi. Zyskali na tym pasażerowie.
Yaris może zabrać na pokład pięć do
rosłych osób, które nie powinny na
rzekać na komfort podróży, bo odle
głość między przednimi a tylnymi
fotelami wynosi aż 88 centymetrów.
Wydłużenie auta powiększyło
również bagażnik - teraz ma on w za
leżności od pozycji tylnych foteli
272/363 litry (siedzenia rozłożone)
i 737/1086 litrów (siedzenia złożone).
Siedzenia składają się łatwo - dzię
ki systemowi Easy Flat można to zro
bić jedną ręką - i tworzą zupełnie
płaską podłogę. Ciekawym rozwią
zaniem jest 50-litrowy schowek
w podłodze bagażnika, co jednak od
bywa się kosztem koła zapasowego
-jeśli chcemy korzystać zrSchowka,
dostaniemy koło dojazdowe.

Nowy Yaris wzbudzał duże zainteresowanie odwiedzających podczas dni otwartych
w salonach Tbyoty.
litra oraz diesel 1.4 D-4D, zapewnia
jące Yarisowi przyzwoite osiągi i nie
duże zużycie paliwa.
Nowy model jest sprzedawany
w wersji trzy- i pięciodrzwiowej oraz
czterech standardach wyposażenia
wyposażenia: terra, luna, sol i presti

ge. Im lepiej wyposażona wersja, tym
więcej płacimy. Najuboższy Yaris
kosztuje 37 tysięcy 900 zł, najbogat
szy (dostaniemy m.in. elektroniczny
kluczyk) aż 66 tysięcy 400 zł.
Na auto trzeba poczekać prawie
dwa miesiące. Kierowcy, którzy zapi

sań się na samochód w czasie „Otwar
tych dni Toyoty” (6-8 stycznia) wsią
dą do swojego Yarisa w marcu.
WOJCIECH SI BILSKI
woiciech.sibilski@glos-pomorza.pl
TEL. 094 347 35 45

Rozrywka

Bezpieczeństwo
Yaris jest samochodem bezpiecznym
- dostał aż pięć gwiazdek w teście
EuroNCAP, co przekłada się na 35
punktów. Jest to najlepszy dotych
czas wynik Toyoty.
Dostępne są poduszki powietrz
ne kierowcy i pasażera (przednie
i boczne), kurtyny powietrzne oraz
poduszka powietrzna chroniąca kola
na kierowcy (pierwsza w segmencie).
Nowy Yaris wyposażony jest rów
nież w system przypominania o za
pięciu pasów bezpieczeństwa zarów
no dla kierowcy, jak i pasażera.
Konstrukcja nadwozia Yarisa zosta
ła wykonana w oparciu o technologię
Toyoty o nazwie Minimal Intrusion
Cabin System (MICS), która efek
tywnie rozprasza energię uderzenia
czołowego oraz uderzeń bocznych tak,
by jak najmniejsza siła zagrażała pa
sażerom auta. Dodatkowo nowy Yaris
jest pierwszym autem skonstruowa
nym według nowych, wewnętrznych
standardów bezpieczeństwa. Symu
lują one zderzenie dwutonowego au
ta przy prędkości 55 km/h.

_.i prf

a.ä i

długość: 3750 mm
szerokość: 1695 mm
•wysokość: 1530 mm
•moc: 68 KM (51 kW)
przy 6000 obr./min.
» moment obrotowy: 93 Nm
przy 3800 obr./min.
prędkość 0-100 km/h: 15,4 s
średnie zużycie paliwa: 5,4
1/100 km
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LABIRYNT SŁÓW
Słowa o podanych niżej znaczeniach wykreśl z diagramu, odczytując
je wzdłuż linii łamanych, biegnących odcinkami poziomo lub pionowo
(nie na ukos). Początkiem labiryntu jest litera D z lewej strony, końcem litera R z prawej strony diagramu.
O utrudnia pracę drogówce

O pojazd poczty lub pogotowia

O przetwórnia ropy naftowej

O garaż dla autobusów

O auto dostawcze jak miasto

O produkowanie spalin

O podjazd do przeładunku

O ikarus lub solaris

O mierzy natężenie prądu

O stolica kraju słynnego z rajdu

O pośrednik w sprzedaży

O za kabiną kierowcy

O pedał „gazu“

O branie udziału w wyścigach

Wśród czytelników, którzy do 24 stycznia przyślą prawidłowe
rozwiązanie zagadki, rozlosujemy nagrodę - upominek.
Rozwiązanie należy przesłać na adres: „Głos Pomorza",
ul. Henryka Pobożnego 19, 76-200 Słupsk (z dopiskiem
„AUTO”). Rozwiązanie krzyżówki z 4 stycznia 2006 brzmi:
SZYNA. Nagrodę wylosował Tadeusz Przyborowski ze Słupska.
Nagrodę prześlemy pocztą.

Trzy silniki
Samochód napędzają trzy silniki:
dwa benzynowe o pojemności 1.0 i 1.3

Atletyczna sylwetka to już standard w prototy
pach klasy SUV.

Renault Opaliński
Konkurs na Drogową Bzdurę Roku

ul. Słupska 5, 76-251 Bolesławice
tel./fax (059) 841 53 47, 841 53 32

Utrudnienia i absurdalne rozwiązania można zgłaszać do naszych redak
cji w Słupsku (ul. Henryka Pobożnego 19) oraz Koszalinie (ul. Mickiewicza
24). Poszukiwacze najciekawszych drogowych pomyłek mają szansę
na atrakcyjną nagrodę. Dla osób, które wskażą najciekawszy błąd, przygo
towaliśmy dwa bony na bezpłatne tankowanie paliwa o wartości 300 zło
tych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DODATEK

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00 w soboty od 8.00 do 15.00

jl

auto

33406SLBH_A

Redaktor prowadzący: Adam Skorupiński
adam.skorupinski@glos-pomorza.pl
tel. 059 848 81 31

Środa, 18 stycznia 2006 r.
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Mój samochód. Opel Ascona 1.8 (82 KM), rocznik 1987

___________________________

Staruszek, ale się trzyma
Stanisław Bajerski ze Słupska zaprezentował nam swojego Opla Asconę z 1987 roku. Choć jest już nadszarpnięte
zębem czasu i dosięgła je rdza, auto trzyma się dobrze, mało pali i ma tylko 49 tysięcy kilometrów przebiegu.

Jak Kadet
Ascona z zewnątrz wygląda
na bardzo zadbaną. Od razu
w oczy rzucają się ogromne szy
by, zarówno z przodu, jak i z ty
łu auta. - Przy takich taflach
szkła nie ma żadnego problemu
z widocznością - mówi Stani
sław Bajerski. - Samochód jest
cały czas garażowany. W zimie
wcale nie jeżdżę, ale jak trzeba,
to samochód zapali zawsze
za pierwszym razem. Mam
Asconę od kilkunastu lat,
a do silnika mechanik nie za
glądał jeszcze ani razu.
Jeżeli do silnika nie możemy
mieć żadnych zarzutów, to bla
charz na pewno miał trochę pra
cy przy tylnym nadkolu. Rdza
nie oszczędziła Opla i właściciel
musiał wymienić znaczą część
blachy. - Odkąd mam ten samo
chód, niewiele w nim robiłem
- mówi Bajerski. - Oprócz tego
nadkola wymieniłem chłodnicę,
klocki hamulcowe, olej i filtry.
Przejeździłem nim całą Polskę
i jeszcze ani razu nie stałem
Moja Ascona sprawuje się bardzo dobrze, mimo swojego wieku - mówi Stanisław Ba
na drodze z powodu jakiejkol
jerski ze Słupska. - Do siłnika mechanik nie zaglądał od nowości.
wiek awarii.
Na uwagę
zasługuje rów
ne
szyby
wyobrażam sobie na razie, że
nież wnętrze
i wspomaganie
by zmieniać auto - mówi Stani
pojazdu. Ascochłodnica
kierownicy.
sław Bajerski. - Dbam o swój
ną wygodnie
nawiewy powietrza
Oprócz
samochód i przejechałem nim
Opel Ascona 1.6
• rdza w nadkolach
pojedzie nie
przestronnego
tylko 49 tysięcy kilometrów.
(82 KM), 1987 rok
elektryka w lusterkach
miejsca w kabi
tylko kierow
Myślę, że jeszcze długo nim po
1500 zł
nie do dyspozy jeżdżę. Do tego bardzo mało pa
ca, ale również
nowa chłodnica:
cji mamy rów
li - na trasie zużywa tylko 6 li
pasażerowie
300 zł
nież ogromny
trów paliwa. W mieście pali
z tyłu. Tyl
wymiana tylnego nadkola:
bagażnik o pojemności 550 li
na
kanapa jest
wygod
od 7 do 8 litrów.
450 zł
na i przede wszystkim mamy
trów.
wymiana oleju i filtrów:
tam dużo miejsca. Kierowca
Ascona była produkowa
MARCIN KLINKOSZ
ok. 70 zł
z kolei ma również kilka udo
na do roku 1988, a później za
marcin.klinkosz@glos-pomorza.pl
godnień: elektrycznie opuszczastąpił ją model Vectra. - Nie
tel. 059 848 81 22

Waldemar
Hajko
ze słupskiego
salonu Opla

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

KUPON ZGŁOSZĘ

głos Pomorza

Zgłaszam swój samochód do prezentacji
w dodatku Auto "Głosu Pomorza"
Marka....................................................... Rocznik............................
Imię i nazwisko............................................... ..................................
Adres...........................................................................................
Telefon................................................. Podpis...................................
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z
ustawą dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. nr 133 poz. 833)

Sprawdzamy ceny paliw

Stacje demontażu starych samochodów w regionie

Zezłomują auto za darmo

Znowu ciut taniej
Miniony tydzień nie przyniósł poważnych zmian cen
na stacjach. Wciąż jednak utrzymuje się trend na obniżki.
naszej tabelce cenowej najczęściej wpisywaliśmy ko
munikat „bez zmian”. Według ekspertów z łódzkiej fir
my BM Reflex oznacza to, że mamy do czynienia ze stabi
lizacją nie tylko w Koszalinie i Słupsku, ale w całym kraju.
- Przynajmniej na razie możemy zapomnieć o niemal co
dziennych wahaniach, które jeszcze kilka miesięcy temu de
nerwowały kierowców - zapewniają analitycy.
A kierowcy faktycznie zadowoleni są z tego, że nie mu
szą martwić się, jak bardzo każdego dnia zmienią się ce
ny. Na dalsze obniżki nie można jednak liczyć, bo nasi pro
ducenci biorą pod uwagę to, co dzieje się na rynkach
światowych, a na giełdach w Londynie i Nowym Jorku jest
w tej chwili drożej niż jeszcze kilka tygodni temu.

Stację demontażu pojaz
dów otwarto właśnie
w powiecie słupskim.
W regionie koszalińskim
pierwsze autoryzowane
złomowisko powstaje
w Kołobrzegu.

Dzięki zmianie przepisów pań
stwo chce mieć większą kontrolę
nad obrotem części używanych ze
złomowanych
samochodów.
Na zmianach przepisów skorzy
stają również kierowcy. O ile sa
mochód jest kompletny, czyli wa
ży nie mniej niż 90 procent wagi
nominalnej, będzie to operacja
całkowicie bezpłatna. W przeciw
To fakt, nie zapłacimy wiele
nym wypadku za każdy kilogram
w chwili złomowania, jednak trze
niedowagi zapłacimy 10 złotych.
ba pamiętać, że nowe przepisy
- Wszystko byłoby dobrze, gdy
0 recyklingu nakładają na nas
by nie ta drakońska opłata złomo
obowiązek opłacenia 500 złotych
wa - mówi Krzysztof Pioterek,
od każdego uży
kierowca
ze
Słupska. - Prze
wanego samo
cież od początku
chodu sprowa
roku za każde
• Słupsk, ul. Grottgera 14
dzonego do kraju.
auto sprowadzo
• Lębork, ul. Pionierów 13
Od
połowy
ne z zagranicy
• Człuchów, ul. Wojska
ubiegłego roku
musimy dopłacić
słupszczanie nie
Polskiego 5
500
złotych.
• Kołobrzeg - Zieleniewo,
mieli na swoim
Koszty złomowa
ul. Kwiatów Polskich 8,
terenie legalnie
nia i tak pokryje
działającego zło
stacja w trakcie budowy
my w innych
mowiska. Pozwo
lenia, ktore'do tej
opłatach. Pań
stwo zarobi do
pory obowiązy
datkowo na obrocie części używa
wały, przestały być ważne. Ma to
związek z nową ustawą o recy
nych.
klingu pojazdów. Najbliższe sta
- Przed otrzymaniem pozwo
cje demontażu w regionie słup
lenia na prowadzenie stacji de
skim znajdowały się w Lęborku
montażu musiałem dużo zain
1 Człuchowie. Od stycznia taka
westować w przygotowanie
stacja zaczęła działać również
takiego punktu - mówi Zbigniew
w Słupsku.
Adkonis, właściciel słupskiej sta-

- Asconę można porównać
do Kadeta. Pod tym względem
oba wozy były praktycznie bez
awaryjne. Konstrukcja prosta,
więc nie ma się co psuć. Jeże
li już się zepsuje, to koszty na
ss prawy są praktycznie minimal
ne. Najsłabszym punktem tego
samochodu jest blacharka
i z wiekiem może atakować go
korozja. Ze względu na niską
wartość rynkową tego auta
praktycznie żaden użytkownik
nie odwiedza autoryzowanych
serwisów.

(NAG)

Aktualne ceny paliw
(w nawiasach różnice w porównaniu z ubiegłym tygodniem)
SŁUPSK
Entrans, ul. Rybacka

Pb 95 - 3,79 zł, Pb 98 - 4,05 zł

- 2,22 zł (bez zmian)

(bez zmian), ON - 3,82 zł (-0,01),

Pb 95 - 3,66 zł, ON - 3,62 zł, LPG

Orlen, ul. Gdańska

zmian)
MZK, ul. Gnieźnieńska
Pb 95 - 3,74 zł (bez zmian), Pb 98

0,06), LPG - 2,25 zł (bez zmian)

- 3,90 zł (-0,04), ON - 3,70 zł

Oktan, ul. Portowa

(-0,08), LPG - 2,13 zł (bez zmian)

Pb 95 - 3,62 zł (-0,04), Pb 98

MARCIN KLINKOSZ

Orlen, ul. Piłsudskiego
Pb 95 - 3,75 zł, ON - 3,79 zł (bez

- 3,85 zł (-0,04), ON - 3,59 zł (-

muje za darmo? Odpowiedź jest
prosta: na sprzedaży części uży
wanych pochodzących z tych po
jazdów.

LPG - 2,17 zł (bez zmian)

- 2,23 zł (bez zmian)

Pb 95 - 3,65 zł (-0,04), Pb 98

cji demontażu. - Musiałem rów
nież podpisać umowy ze specja
listycznymi firmami, zajmujący
mi się utylizacją odpadów.
Na czym będzie zarabiać wła
ściciel, skoro samochody przyj

Statoil, ul Krakusa i Wandy

Pb 95 - 3,66 zł, ON - 3,64 zł, LPG

Hurtex, ul. Przemysłowa

Złomowanie samochodów rządzi się teraz nowymi
prawami.

KOSZALIN

Ki, ul. Bohaterów Warszawy

- 3,82 zł (-0,04), ON - 3,56 zł, LPG

Pb 95 - 3,79 zł, Pb 98 - 3,98 zł,

- 2,22 zł (bez zmian)

ON - 3,83 zł, LPG - 2,17 zł

Rolmasz, ul. Kaszubska

(bez zmian)

Pb 95 - 3,65 zł (-0,02), Pb 98

Tomsol, Trawica

- 3,95 zł (bez zmian), ON - 3,59 zł

Pb 95 - 3,79 zł (-0,06), Pb 98 -

(-0,04), LPG - 2,23 zł (bez zmian)

3,99 zł (-0,10), ON - 3,77 zł (-0,08)

I 0 głos Pomorza

AUTO
www.glos-pomorza.pl

>>
FRONTON
NAJDŁUŻEJ NA RYNKU

0

ATV
SKUTERY
MOTOCYKLE

[NAJWIĘKSZY WYBÓR i NAJLEPSZA OFERTaI

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

::

Środa, 18 stycznia 2006 r.

redakcja@glos-pomor2a.pi

AUTO HANDEL KOMIS
Ryszard Lisowski
Samochody dostawcze
i ciężarowe na zamówienie
Koszalinul.Gnieźnieńska 43 łel. 34 11 540

845905kobh_a

MAX-CAR
SALON - SERWIS

KOMIS

NAJSZYBSZA
aim S/vi'canska

Stare

44106KOBH_A

FRONTON TEL. (094) 346 29 54
!!!N0W0ŚĆ!!! DOSKONAŁE AUTA
TERENOWE W NIEWIARYGODNIE NISKIEJ
CENIE-SILNIKI MITSUBISHI, ISUZU
KREDYT, LEASING. NAJWIĘKSZY WYBÓR,
NAJLEPSZA OFERTA, PROFESJONALNY
SERWIS TYLKO FRONTON www.fronlon.com.pl

44206KOBHLA

MIX CAR 346-23-55

MAX CAR (094) 346-59-16

CITROEN C-3 (02) /1,4HDi/ 68/

SALON KAWASAKI-SERWIS
Odśnieżarki-3.500 ZŁ.
Samochody elektryczne dla dzieci od 499 zł
Elektryczne skutery od 299 zł
Quady 70 cm 2.500 zl
Cros 200 cm 2005r. - 4.900 zł
Skutery od 2.900 zł

wspomaganie, ABS, 6 x pouszka pow.,
el, szyby, c. zamek + pilot, radio,
cena 29500 zł

845905kobh„a
44106KOBH_A

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

możliwość zamontowania osprzętu,
m.i.n PŁUGU

KREDYT, LEASING. NAJWIĘKSZY WYBÓR,
PROFESJONALNY
SERWIS. TYLKO FRONTON www.fronton.com.pl
NAJLEPSZA OFERTA.

MAX CAR (094) 346-5916

(99)/1,8TD/
KOMBI/wspomaganie, el. szyby, pod. pow.,
radio,c. zamek + pilot, auto- alarm, 1
właściciel, od Dealera cena 21500 zł

1.AUDI A6/1,8KAT/ '98 40 000 zł

FORD FOCUS

2.AUDI A4 /1,8 KAT/ (96) - 21.800 zł
3. AUDI A61,9TDI (04)-108.900 ZŁ
4.AUDI A4 /1,9 TDI/ (97) -29.900 zł
5. AUDI A6 (99) 1,9 TDI 46 000 ZŁ
6.BMW 520 /2.0D/ (00) -48.000 zł

845905kobh_a

FRONTON KOSZALIN
TEL. (094) 346 29 54,346 29 55
ÜÜWSPANIALA ZABAWA ZIMĄ!!!!

44206KOBHLA

MIX CAR 346-23-55

44106KOBH„A

MIX CAR 346-23-55

MAX CAR (094) 349-5916

MB C32 AMG (01) /3,2/ 354/

7.BMW 316 (95)-18.900 ZŁ
8.CHRYSLER CROSSFIRE 3,2 V6 KAT (04)
-88.000 ZŁ
9.CITROENC3 (03) 1,6 KAT 45.100 ZŁ
10.BMW 520 2,0 KAT (91)-8.000 ZŁ
11.FIAT MAREA /1,6 KAT/ (98) -15.000+ VAT
1ZFIAT PALIO WEEKEND/1.6KAT/ *98 9 000+VAT

KOMPRESOR/KOMBI/wspomaganie,
klimałronic, el. szyby, el. lusterka, skóra,
ABS, 8 x poduszka pow., radio, c. zamek
+ pilot, 35 tys.km., ful opcja
cena 132 900 zł
44106KOBH A

44206KOBH__A

MIX CAR 346-23-55
OPEL ASTRA

MAX CAR (094) 34999-16

(95) /1.7D/

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

KOMBI/wspomaganie, c. zamek,
2 x pod. pow., radio, szyberdach,
cena 11400 zł

44306KOBH_A

KOMIS POPŁAWSKI 340-87-71
1999 rok, przebieg 60
tys., pierwszy właściciel cena 6.900 zł
Daewoo Matiz,

44106KOBH_A

44206KOBH_A

MIX CAR 346-23-55

MAX CAR (094) 346-5916

1,6/ wspomaganie,
el. szyby, el. lusterka, 2 x pod. pow.,
c. zamek, auto- alarm, halogeny, alufelgi,

19.FORD FIESTA/1,3KAT/ '00 14 700 zł
20.VW GOLF IV /1,9 TDI/ (99) - 28.800 ZŁ
21 .OPEL VECTRA (01) 2,2 KAT - 38.400 ZŁ
22.FORD MONDEO/2,OTDCI/ ’01 47 800 zl
23.FORD FIESTA (96) 1.3 KAT 8.700 ZŁ
24.MB VITO/2,3 TD/ (98) 28.000 ZŁ +VAT

OPEL TIGRA (96)

cena 12900 zł

44206KOBHLA

KOMIS POPŁAWSKI 340-87-71
FIAT SIENA (1998)

1,61. benz.

MIX CAR 346-23-55

MAX CAR (094) 3495916

PEUGEOT 405 (91/94)/1,8D /

25.JAGUAR S-TYPE/3.0KAT/ '00 75 500 zl
26.MB E220 (98) 28.800 ZŁ
27.MB VITO 2,2 CDI (99)- 29.900 ZŁ +VAT
28.MB VIT0113 (98) 2,3TD • 28.000 + VAT
29.MITSUBISHI PAJER0 (00) 79.600 ZŁ
30.MB 124/2,50/ '86 12 900 zł

wspomaganie, radio, el. szyby,
el. lusterka, el. fotele, autoalarm,
c. zamek + pilot, alufelgi,

Cena: 9.800 zł

cena 5800 zł
44306KOBH A

)

Opaliński Sp. z o.o.
76-251 Bolesławice, ul. Słupska 5
tel./fax (059) 841 53 47, 841 53 32

44106KOBH_A

44206KOBH_A

MIX CAR 346-23-55

MAX CAR (094) 346-5916

RENAULT MEGANE (96)

31 .VW T42,5 TDI (01) - 44.000 ZŁ +VAT
32.0PEL OMEGA /2,5 TDS/ (95)
-14.600 ZŁ
33.RENAULT CLIO (92) 1,2 KAT 3.500 ZŁ
34.0PEL VECTRA/1.6KAT/ '98 16 500 zł
35.VW GOLF II (91)1,3 KAT-6000 ZŁ

/1,6/INST.GAZOWA/ wspomaganie,
c. zamek + pilot, el. szyby, el. lusterka,
pod. pow., autoalarm
cena 12300 zł

30806SLBKA

Opaliński Sp. z o.o. (059) 841 53 47
Daewoo Leganza CDX2.0 KAT 1999 niebie
ski met. wyposażenie: centr. zamek, skóra,
alarm, automat, radio, klim., wspo-maganie, elektr. szyby i lusterka, Alu felgi, abs,
ESP, air bag, jeden właściciel, bezwy-padkowy, po wymianie filtrów i płynów eksplo
atacyjnych

44206KOBH A

MIX CAR 346-23-55

MAX CAR (094) 3499916

FORD GALAXY (01)

/2,0/115/
wspomaganie, klimatyzacja, el.szyby,
el. lusterka, c. zamek, 4 x pod. pow,,
5 miejsc, ABS, cena 38900 zł

36.VW VENTO (93)1,8 KAT-10.000 ZŁ
37.SKODA FELICIA (96) 1,3 KAT 8.200 ZŁ
38.ISUZU RODEO (97)3,2 KAT 15.800
39.0PEL VECTRA (92) 1.8 KAT - 5.500 ZŁ
40.OPEL CORSA /1,0 KAT/ (99) -12.000 ZŁ
41.VW GOLF IV/1.6KAT/ '98 25 000 zl

MIX CAR 346-23-55

MAX CAR (094) 349-5916

cena brutto 17.000,- PLN
30806SLBI-LA

Opaliński Sp. z o.o. (059) 841 53 47
JEEP Cherokee LIMrTED 4,0 PB 1991
cwyposażenie: pełna opcja min;

44206KOBH_A

=£

SKODA FELICIA PICK-UP (98)
/1,3/ biały cena 9900 zł

42.VW GOLF IV 1,6 KAT (98) - 22.800 ZŁ
43.VW BORA 1,9 TDI (98) - 32.900 ZŁ
44.VW BORA (99) 1,6 KAT - 29.900 ZŁ

skórzana tapicerka, 4WD,

45. VOLVO FH12 /SKRZ. Z HDS/ (97) -120.000 ZŁ + VAT
46.PEUGEOT 206 CC (OZ) 44.000 ZŁ

cena brutto 12.000,- PLN

47.0PEL ASTRA II (99) 1,6 KAT 21.000 ZŁ
30806SLBH A

Opaliński Sp. z o.o. (059) 841 53 47
Renault Laguna II GrancfTour 1,9 dCi
120 KM 2005 Wersja LUXE PRIVILAGE
Wyp: min. reflek. ksenonowe, tąpie. mat.
ze wstawkami ze skóry, klim. 2-strefowa
automat, czujnik parkowania, karta?
wolne ręce?, czujnik deszczu i światła,

cena brutto 94.800,-PLN

44206KOBH_A

MIX CAR 346-23-55

MAX CAR (094) 3499916

MB VIT0110 (98) /2,3TD/ przeszklony,

48.FORD GALAXY/2,0KAT/ '00 39 900 zl
49.TOYOTA AVENSIS (99) 2,0 TDI 35.900 ZŁ
50. VW GOLF 1111,4 (92) 9.200 ZŁ
51 .SKODA FABIA (99) 1.4 KAT- 18.500 ZŁ
52.QPEL TIGRA 1,6 KAT (96) 16 400 ZŁ
53.MB SPRINTER 3132.2CDŁ '03 65 000 + VAT

6 miejsc, c. zamek + pilot, autoalarm,
pod. pow., szyberdach, radio, wspomaganie,
el. i podgrz. lusterka, reg. świateł, hak,
alufelgi, podgrz. siedzenia, orurowany,
lad. 960 kg., cena 32800 + VAT

30806SLBH A

Opaliński Sp. z o.o. (059) 841 53 47
Renault Laguna GrandTour l,9dCi 120
KM 2004 wersja: FASCINATION
wyposażenie: reflektory ksenonowe,
tapicerka materiałowa ze wstawkami
ze skóry, klimatyzacja dwustrefowa
automatyczna, czujnik parkowania,
kartawolne ręce, ESP

44106KOBH_A

MAX CAR (094) 346-59-16

MB SPRINTER 308 (96)/2,3TD/

cena 36500 + VAT

54.SCANIA 124 L - RAMA POD ZABUDOWĘ (98) 85.000 ZŁ + VAT
55. VW T5 /1,9 TDI/ (04) - 74.500 ZŁ + VAT
56.MB C 32 AMG /3,2 V6 TURBO/ (01) -132.000 ZŁ
57.VW LT 35/2.5TDI/ '03 65 000 + VAT
58.VW LT 35/2,5TDI/ '97 29 900 + VAT
59.VW T4/2,5KAT/ '95 20 000 + VAT

MIX CAR 346-23-55

MAX CAR (094) 349-5916

MITSUBISHI L200 (92) /2,5D/ SKRZYNIA/
wspomaganie, radio, el. podgrzewane
siedzenie, wyciągarka, zabudowa do skrzyni,
4 x 4,4 drzwi, lad. 995 kg, 5 miejsc,

60.VW T4/2,5TDI/ '99 38 000 + VAT
61 .MITSUBISHI PAJERO / 3,2 D/ (00) ■ 74.600 ZŁ
62. VW MULTIVAN/2,5TDI/ '02 93 000 + VAT
63.VW T5/1,9TDI/ 03 58 000 + VAT
64.MB ATEGO 815 (4,3D)- 47.500 +VAT
65.MB ATEG0818/4,3D/ ’03114 000 + VAT

KONTENER/AUTOMAT/ wspomaganie,
radio, 112 tys. km., ład. 1175 kg

cena brutto 79.000,- zł
30806SLBH A

Opaliński Sp. z o.o. (059) 84153 47
Renault Thalia 1,4 KAT 2005
wersja ALIZE wyposażenie: 2 X Air Bag,
wspomaganie, centralny zamek,
elektryczne szyby i lusterka, klimatyzacja

44206KOBH A

cena 19900 zl

cena brutto od 34.500,- PLN
30806SLBH A

Opaliński Sp. z o.o. (059) 84153 47

44206KOBH_A

MIX CAR 346-23-55

44106KOBH.A

44206KOBH A

Renault Kangoo 1,5 dCi 65KM 2005r

MIX CAR 346-23-55

MAX CAR (094) 346-5916

wersja HELIOS wyposażenie: centralny

SUZUKI GRAND VITARA (02)

/2.0/ srebrny
met., wspomaganie, c. zamek + pilot. ABS,
el. szyby. el. lusterka, klimatyzacja, 4x4,
relingi, przyciemniane szyby, 40 tys. km.

66.VW TOUAREG /2,5 TDI i (04) -170.000 ZŁ
67.SCANIA AUTOBUS ’87 69 000 + VAT
68.MB 412 (98) 2,9 TD - 44.000 +VAT
69.MITSUBISHI L200 /2,5 TDI/ (98) • 48.000 ZŁ
70.TOYOTA RAV 4/2.0 W Tl/(03)
- 62.000 ZŁ + VAT

zamek, wspomaganie,Radio CD, elektr.
szyby,klimatyzacja, drzwi boczne
odsuwane z szybą uchylną,halogeny

cena brutto 51.800,- PLN
30806SLBH _A

cena 47500 zł
44106KOBH A

44206KOBH A

AUTO
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PHU „ANKRIS
W

**

PEUGEOT

Słupsk, ul. Lutosławskiego 22
0663-733-323, 0663-733-342
(°59) 8412-481

głos Pomorza "j 7

redakcja@glos-pomorza.pl

„ANKRIS“ Słupsk, 663-733-323,
663-733-342, (059) 8412-481
NISSAN PRIMERA 1,8 benzyna 2001r.

„ANKRIS“ Słupsk, 663-733-323,
663-733-342, (059) 8412-481
OPEL WARO 9 OSOBOWY 2004r.

PRZEB: 127000 km -wspomaganie, centralny
zamek, 4xPP, pełna elektryka, Mima
automatyczna, podgrzewane siedzenia,
spryskiwacze reflektorów... STAN DB,
lWtAŚCICIEL, BEZWYPADKOWY, BOGATE

TURBODIESEL, PRZEB: 80000km -

WYPOSAŻENIE!!!

wspomaganie,centralny zamek na pilota,
poduszka powietrzna kierowcy, ABS,
klimatyzacja, el.szyby i lusterka
STAN BDB

cena:26900zł

32006SLBH/A

cena: 55 900 zł

32006SLBH/A

„ANKRIS“ Stupsk, 663-733-323,
663-733-342, (059) 8412-481
OPEL VECTRA 2.0

„ANKRIS“ Słupsk, 663-733-323,
663-733-342, (059) 8412-481
ALFA ROMEO 156 2,0 benzyna

„ANKRIS“ Słupsk, 663-733-323,
663-733-342, (059) 8412-481
MERCEDES S280 AUTOMAT 1993r.

-wspomag.,centr.zamek na pilota,
ABS, elekt.lusterka, szyberdach
STAN BARDZO DOBRY

114KM 2000r.(grudzień) PRZEB:
125000km -wspomag., 2xPP, ABS, 4 x
el.. szyby, klimatyzacja,cen. zamek, el.
lusterka. STAN BDB, BEZWYPADKOWA,
1 WŁAŚCICIEL, SALONOWA

PRZEB: 153000km -wspomaganie,
2xPP,centralny zamek,pełna elektryka,
klimatyzacja automatyczna,ABS,skórzana

cena: 4 250 zł

cena: 22 500 zł

cena: 29 900 zł

BENZYNA 115KM
AUTOMAT 1989r.

32006SLBH/A

tapicerka,podgrzewane siedzenia
STAN BDB,1 WŁAŚCICIEL

32006SLBH/A

„ANKRIS“ Słupsk, 663-733-323,
663-733-342, (059) 8412-481
SKODA FEUCIA 1999r. 1,3 benzyna

„ANKRIS“ Słupsk, 063-733-323,
663-733-342, (059) 8412-481
OPEL COMBO 1997r.,

PRZEB: 32300km U! wyposażenie:
immobilizer, radio, halogeny
przeciwmgielne, dywaniki, alufelgi.

„ANKRIS“ Słupsk, 663-733-323,
663-733-342, (059) 8412-481
PEUGEOT 307 SW2004r., 2,0 BENz.
138KM PRZEB:4300 km! wsp, 6xPP ste
ABS, hal. przeciwmg., klim., radio, kom.
pokł, centrzam. na pilota,alufelgi, STAN
IDEALNY, NA GWARANCJI, AUTO
DEMONSTRACYJNE,

l,4benz.,60KM,PRZEB:128000km
- wspomag.,2xpoduszka pow.,
relingi, przyciemniane szyby.

Cena: 10 300 zł

STAN DOBRY,

STAN BARDZO DOBRY, BEZWYPADKOWA,
SALONOWA, 1 WŁAŚCICIEL

cena: 7 700 zł

cena: 54 900 zł

32006SLBH/A

32006SLBH/A

„ANKRIS“ Słupsk, 663-733-323,
663-733-342, (059) 8412-481
DAEWOO LANOS SEDAN 1,5

„ANKRIS“ Słupsk, 663-733-323,
663-733-342, (059) 8412-481
PEUGEOT2061,1 benzyna 60KM

BENZYNA 73KM 1998r.

„ANKRIS“ Słupsk, 663-733-323,
663-733-342, (059) 8412-481
PEUGEOT 1007 2005r. SPORTY
AUTOMAT, 1,4 BENZ. 75KM, PRZEB:
3500km! Wyp: ws., el. szyby i lusterka,
ABS, hal. przeciwm., klima. aut., radio
CD, centr. STAN IDEALNY, NA GWARANCJI,
AUTO DEMONSTRACYJNE.

listopad 2004r. PRZEB: 3500km

-wspomaganie, centralny zamek i alarm
na pilota, alufelgi, pokrowce
STAN BDB, 1 WŁAŚCICIEL, SERWISOWANY

ABS, immobilizer

CAŁY CZAS, Z SALONU

STAN IDEALNY,WERSJA X-DESING

cena: 9 900 zł

cena: 24 900 zł

- wspomaganie, 6 poduszek powietrznych,

cena: 52 900 zł
32006SLBH/A

32006SLBH/A

„ANKRIS“ Słupsk, 663-733-323,
663-733-342, (059) 8412-481
BMW 7281 AUTOMAT 12.1997r. PRZEB:

Auto
części

„ANKRIS“ Słupsk, 663-733-323,
663-733-342J059) 8412-481
JEEP CHERONEE 19Ś5R. 4X4 4,0
BENZYNA/GAZ PRZEB:61000KM
WYP: WSP, 1XPP, CENTR. ZAMEK, EL
SZYBY I LUS., ABS, WEL. TAR, RADIO,
STAN BOB, KS.SERWISOWA, 1
WŁAŚCICIEL.

88000km -pełne wyposażenie, m.in.:

Słupsk, ul. Przemysłowa 10
Tel. 059/8400 699, 059/8400 698

8xPP, czarna skóra, klimatyzacja
dwustrefowa, szyberdach, pełna

CER

1.9DI

elektryka, xenony STAN BDB

Jesteśmy przedstawicielami regionalnymi firmy Cer Motor

cena: 33 900 zł

Części silnikowe: panewki, pierścienie, zawory, uszczelki, głowice

CENA: 27 900 ZŁ
32006SLBH/A

Komeletng_zaWieszęnia i eksploatacją, Do Aut zachodnich

$ H ®
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Wciąż więcej z

AMORTYZATORY - WYMIANA GRATIS

JjjMpi^^ryginalne części Motocraft
Oraz części do aut dostawczych do 3.5 T [Transit. Ducato. Iveco]

samochodyużywane uwśsSlepsze niż oczekujesz

j

głosem
Pomorza
atrakcyjne promocje
lepsza jakość

„rolHasz”

Słupsk, ul. Leszczyńskiego 11
(koło Prokuratury)
ogłasza

Stacja Paliw
ul. Poprzeczna 7

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

do wszystkich

OTWARCIE

modeli BMW

95

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

nowe dodatki
2001 Audi A41,8 T QUATRO 147 tys. km,
srebrny, ws, cz, es 2, el, ka, ABS, ESP, pp6, r-cd, aa, af, kom
2001 Citroen Xsara Break 1.9 D 229 tys. km,
bordo metalik, ws, cz, es, el, ABS, pp4, r, aa
2004 Ford Mondeo 2,0 TDCI Ghia 45 tys. km,
czarny, ws, cz, es 4, el, ka, ABS, ESP, pp6, r-cd, af, pf, kom
2003 Ford Mondeo 2,0 TDCI Trend 89 tys. km,
grafitowy, ws, cz, es 4, el, k, ABS, pp4, hal, s, af
1998 Ford Escort 1,3 CL 197 tys km,
biały, ABS, pp1
2004 Ford Focus 1,8 TDCI 75 tys. km,
granatowy, ws, cz, es 2, el, k, abs, pp4, r-cd
2002 Ford Focus 1,8 Comfort X142 tys. km,
biały, ws, cz, es 2, el, k, ABS, pp4, r, aa
2002 Ford Transit 2,4 TD 330L 80 tys. km,
biały, ws, cz, k, ABS, pp1, r, aa
2002 Mitsubishi Carisma 1,9 DID 211 tys km,
srebrny, ws, cz, es 4, el, ka, ABS, pp4, skt, hal, r-cd, aa, af, kom
2002 Nissan Almera 1,5 16V15 tys. km,
bordo metalik, ws, cz, es 2, el, k, ABS, pp4, r, aa 2002 Renault Megane 1,816V EXP. 122 tys km,
granatowy, ws, es 2, el, k, ABS, pp4, r, aa, kom
2003 Peugeot 307 2,OHDISX113 tys. km,
granatowy, ws, cz, es 4, el, ka, ABS, pp6, hal, r-cd, aa, kom
2002 Opel Astra I11,616V Cool 184 tys. km,
zielony, ws, cz, es 2, el, k, ABS, pp2, hal, r-cd, aa

SZKOŁA NAUKI JAZDY
O.S.K. MORZE

PL>
ON

Zgłoszenia przyjmujemy
pod numerem telefonu (059) 841 79 05
czynny od godz. 7 do godz. 22

49.900 PLN

oraz zapisy osobiste

w godzinach od 7 do 22.

ZAPRASZAMY

poniedziałek

3,56
3,49

Najtańsze paliwa!

15.900 PLN

29406SLBH A

25206SLBHLA

praca

69.900 PLN

wtorek

46.900 PLN

DOBRZE Cl SIĘ WYDAJE

7.900 PLN

środa

46.900 PLN

dachem
czwartek

26.900 PLN
49.900 PLN
27.900 PLN

Magazyn

płatek

38.900 PLN

zdrowo

22.900 PLN

sobota

34.900 PLN
22.900 PLN

głos Pomorza
Biura reklamy

aa autoafarm
i immobilizer
cz centralny zamek
©ł elektrycznie sterowane lusterka
©s elektrycznie sterowane szyby
pf podgrzewane fotele
k klimatyzacja
ka klimatyzacja automatyczna

r radio
cd radio z cd
pp poduszka powietrzna
ABS system antypoślizgowy
ESP system stabilizacji jazdy
xen reflektory ksenonowe
hal światła przeciwmgielne
af felgi aluminiowe

wet tapicerka welurowa
skt tapicerka skórzana
kom komputer pokładowy
tern tempomat
ws wspomaganie kierownicy
sp spojłery
s szyberdach
ig instalacja gazowa

e-mail:
e-mail: komis@slupsk.eurocar.pl
komis@slupsk.eurocar ni
www.eurocar.pl

76-200 Słupsk, ul. Henryka Pobożnego 19
tel. (0-59) 848 8105 do 09,848 8111 do 12
tel./fax (0-59) 848 8107

Koszalin, ul. Mickiewicza 24 tel./fax (0-94) 347 3512,347 3515
Słupsk, ul. Sienkiewicza, 20 tel./fax (0-59) 842 66 08

76-200 Stupsk, ul. Kniaziewłcza 9
tel. 059 848 19 45, fax 059 848 19 50

75-004 Koszalin, ul.Mickiewicza 24
tel. (0-94) 347 35 05 do 07, tel./fax (0-59) 347 35 09

t-LJI
tUl U“V/dł
U l/Cłl
Całkowita satysfakcja

f
‘f rWi /''
x
' ■

PEUGEOT 206 Z 2005 ROKU

OSZCZĘDZASZ NAWET | 2 500 ZŁ
www.peugeot.pl

Kołobrzeg ul. Ratuszowa 3 tel./fax (0-94) 352 78 55
Szczecinek, pl. Wolności 10 tel./fax (0-94) 374 23 89
Bytów, ul. Kochanowskiego 8-10 tel./fax (0-59) 822 82 80
Lębork, ul. Armii Krajowej 16 tel./fax (0-59) 862 55 88

30906SLBH A

506KOKB A

WIĘCEJ

PEUGEOT
W PEUGEOT

ul. Mickiewicza 24, 75004 Koszalin - w godz. 8-17.
Biuro Ogłoszeń tel./fax (094) 34 , 35 15/13/12,347 3511
Biuro Reklamy tel. (094) 347 35 10, 347 35 /05/14/41,
tel./fax (094) 347 35 06/07

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

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

PEUGEOT 7007 OSZCZĘDZASZ NAWET J 3 000 ZŁ

Biuro Ogłoszeń tel./fax (059) 842 66 08
ul. Henryka Pobożnego 19
Biuro Reklamy tel./fax (059) 848 81 07
Biuro Ogłoszeń tel. (0-59) 848 8103

PEUGEOT307

-

OSZCZĘDZASZ NAWET | 3 600 ZŁ

PEUGEOT 007

-

OSZCZĘDZASZ NAWET 15 000 ZŁ

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

BajWiH!! pl. Wolności 10 - w godz. 9-16

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

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

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

godz. otwarcia 7.3017.30, email: bo@ekolam.koszalin.pl
..MEDIA PARTNER" J.M. Ćwiek, tel./fax 346 67 77 (całodobowo)
„MEDIA PRESS" Agencja Reklamowa, ul. Zwycięstwa 6A/p24. tel. 342 78 51 w. 294 (8-15)
„NO - KAR' tel./fax 347 04 27
„PIK' Agencja Usługowo - Reklamowa, ul. Zwycięstwa 106-108. tel./fax (094) 342 4172 (9-16)
Białogard:
Naprawa Telewizorów „TeleMax" ul.Podlaska 1, tel. 312 2019.
czynne port. -pt. 10-17, sob. 1014
Drawsko Pom.:Centrum Reklamy, ul. Sikorskiego6,tel. 363 6065. fax 363 6062
Sławno
Sklep i Biuro Ogłoszeń, ul. Rapackiego 2. tel./fax (059) 810 70 12
Świdwin:
Biuro Ubezpieczeń, ul. Krzywoustego 1, tel./fax 365 26 24
Świdwin
INTER-CAFFE Park Wodny „Relax , pl. Sybiraków 1, tel. (094) 365 43 71

-

PEUGEOT ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ.

PEUGEOT

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

Punkty przyjmowania ogłoszeń do „Głosu Pomorza”
..AGENCJA REKLAMOWA Andrzej Kikta" tel. 340 46 20 (do 9.301 po 16)
,.ARI CORINFO", ul. Władysława IV 58/32 (tuż za Emką), tel./fax 345 29 33,
34143 45: e-mail: biuro@corinfo.pl: czynne pn-pt 8-20, sob. 9-14
„BERNI" ul. Drzymały 10 (sklep PANASONIC) tel. 34105 02, fax 345 75 37,kom. 0601558 563
„EKOLAM" ul. Zwycięstwa 137 (Związkowiec), tel. 094 34 77173, fax34 77174

ZYSKAJ, PŁACĄC NISKĄ RATĘ
W KORZYSTNYM KREDYCIE!

MODELE Z 2005 ROKU:

wmmm

KOSZALIN:

ZYSK
OSZCZĘDZAJĄC
KONKRETNE SUMY!

i Punkty przyjmowania ogłoszeń do „Głosu Pomorza"

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

: SŁUPSK: „Agencja UNIPRESS' ul. Wojska Polskiego 29A (dawny biurowiec PKP)
tel ./fax 842 89 54,84127 00, tel. 843 64 36 (cała dobę)

Biuro Ubezpieczeń Pośrednictwo Ubezpiecżeniowo-Finansowe Danuta Kubik
ul. Gen. Andersa 10.76-200, Słupsk, 059/845-41-62. (916)

Bytów:

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

; Człuchów: Agencja Pośrednictwa Ubezpieczeniowego, ul. Sobieskiego 6/1. tel. 834 4918
: Lębork: Biuro Turystyczne „KIJÓW" ul. Handlowa 10A/28 (obok DH Kupiec) w godz. 9-17

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

Agencja „CENTRUM KOBO" ul. Grunwaldzka 18, tel. 814 90 90
PHUPiT „BAŁTYK' ul. Żeromskiego 9, tel. 8144 220 (8-16)
P.H.U. ELEKTROMAR ul. Marynarki Polskiej 79/1. tel. 814 60 58

Wszystkie ogłoszenia drobne z wydania gazety, trafiają bezpłatnie do internetowego
Banku Ogłoszeń Drobnych „Głosu Pomorza' www.glos-pomorza.pl oraz do wydania
internetowego ogólnopolskiego dziennika „Rzeczpospolita" - serdecznie zapraszamy!
Nadaj drobne przez internet - www.nadaj.pl |

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

ANKRISS

e-mail: ankris@peugeot.com.pl

Zapraszamy do nowo
otwartej stacji kontroli
pojazdów oraz na montaż
instalacji gazowych.

---

33206SLBH A

“\ Q głos Pomorza

OGŁOSZENIA DROBNE
www.glos-potnorra.pl

Nadaj ogłoszenia do gazet

www.nadaj.pl

Nadaj z. ;:--:

głos Pomorza

ogłoszenie

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

Wyślij SMS z treścią pod numer

drobne

7640 - rubryki za 6 zł + 22% VAT (7,32 brutto)
7940 - rubryki za 9 zł + 22% VAT (10,98 brutto)

za 9 zt. Auto-moto 01,

06437/A

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

06751/A

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

06429/A

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

08347/A

I ELPIGAZ - najlepszy i tani montaż
instalacji gazowych - solidnie - 100%

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

MB

124E 250D kombi (1994); E36
(1992) 1,6B czarna. 0-888-435-116.
—-- -------------------------------------------—--------

MB100 bus 2.4D (1992),
zadbany. 0-600-558-775.

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

TANIO 126p.

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

! UBEZPIECZENIA samochodowe

- naj
tańsze. (Budynek Cechu) 059/84-11-350
08647/A

AMC Auto Komis

Etc, Sucheccy. 150 sa
mochodów w ofercie. Kupujemy i zamie
niamy samochody. Kredyt- O % wpłaty.
Bez zaświadczeń. Koszalin,

Gnieźnieńska 18. www.amcspj.pl,

BMW 525 TDS tourinng (1997) - 25 800.
0-608-190-395.
00295/A

CITROEN

Berlingo (2002), ciężarowy,
pięcioosobowy; 0-691-027-660.
01613/6

Ka uszkodzony (1998),
ford diesel (1993). 0-507-75-37-01.
0-889-788-353.

-------------------- =------------ - ------- -—-----------------

00269/A

GOLF II

1.6 benzyna (1989).
0-501-055496.
-- ----- —-----------------------------------------------------

GOLF III

1996 zarejestrowany
19.500,00. 0508-159-929.

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

00465/A

00251/A

1.9D. 0-604-998-033.

0-608-576-873.

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

Mścice 17, 094/316-50-67.
------------------------------ ---------------------------------

00594/C

oc

10560/A

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

10560/6

KUPIĘ każdy samochód.

Sprzedaż
części używanych. 0-602-589-000
00047/A

kupię. 0-59/811-91-50,

0-606-20-60-77.
06749/A

SKUP

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

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

05956/A

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

AMORTYZATORY, tłumiki. 059/843-57-12.

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

LAND

rover (1992) 2,4TD, 12.000.
0-696-757-556.

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

0(

ŁADA niva

1.7 + gaz (1992) 4x4, stan
bdb. 0-59/84-32-262, 0-661-277-613.
00265/A

10860/A

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

06428/A

^______70-215 Szczecin

ecmie

aleja 3 maja 22

tel.(0-x-91)47153 77
fax (O-x-91) 471 54 18
e-mail: nz.szczecin@pkp.com.pt
www.pko.pl

OGŁASZA
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
> nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 65/1 obr.
13 Grzmiąca o pow. 2 248 m2 położonej przy ul. Kolejowej w Grzmiącej
postąpienie 300 zł

AUTOCZĘŚCI

cena wywoławcza nieruchomości 17 100 zł

cena wywoławcza nieruchomości 16 500 zł

08789/8

USA 094/346-55-66,

postąpienie 300 zł

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

09739/A

DZIAŁKĘ 1,08 ha

AMPLITUNERY, KABLE POŁĄCZENIOWE.

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

INFERA, SŁUPSK, W. POLSKIEGO 37,

USTKA, Kobylnica 0-59/84-270-17
www.gieldaslupska.pl
00226/A

REGENERACJA, amortyzatory,

10860/8

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

USŁUGI 'i

' <• v :

06092/A

HK

> nieruchomości oznaczonej jako działka nr 144/20 obr. 12 Drawsko Po
morskie o pow. 4 188 m2 zabudowanej rampą i częścią bocznicy kolejo
wej położonej przy ul. Kolejowej w Drawsku Pomorskim

0121278

—---------

SPRZEDAŻ-LOKALE UŻYTKOWE

postąpienie 1 000 zł

Przetarg odbędzie się w podanej kolejności
w dniu 7.02.2006 r. o godz. 11.00
w Rejonie Administrowania i Utrzymania Nieruchomości
w Szczecinku przy ul. Dworcowej 7
Nieruchomości można oglądać w dni robocze w godz. 8.00 do 13.00

GARAŻ Nowowiejska.

Biura w Szczecinku, tel. 094 342-01-61.
Regulamin

przetargu

i

pozostałe dokumenty do wglądu

w siedzibie

Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie, Al. 3 Maja 22
w pok. 115 oraz w Biurze w Szczecinku przy ul. Dworcowej 7.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium najpóźniej
do 3.02.2006 r. na konto wskazane w regulaminie przetargu. Wadium
przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje
ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej i jednego postąpienia.
Wadium przepada również, jeżeli wygrywający uchyli się od zawarcia
umowy kupna - sprzedaży.
Wadium wygrywającego zostanie zaliczone na poczet ceny a pozostałym
uczestnikom zwrócone w ciągu trzech dni po licytacji.

Telefony kontaktowe 091-471-17-92; 091-471-58-42
i PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie
zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn
44906KOBH_A

oo

00213/A
003027A

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

TRZYPOKOJOWE. 0608 593 564

m kw) + Stacja Paliw
na działce 4 800 m kw. 0-602-329-674.
—-------- ——------------------------------------------

00273/A

Kompleksowa obsłu
ga w zakresie szyb samochodowych:

SKLEP w dobrym

00251/A

0607458-325

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

! REMID - R. MĄKA. 0-59/842-33-90,
0-606-21-20-04, SIENKIEWICZA 20.
WWW. REMID. SŁUPSK. PL.

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

00167/A

Nieruchomości-Kaczyńska www.lnk.pl Sprzedaż Ustka, dwupo
08657/A

sprzedaż, montaż, naprawa,

pracownie, gabinet, inne,

EKSPERT - 5 - WYCENY NIERUCHOMO
ŚCI, MASZYN, URZĄDZEŃ. SŁUPSK
0-59/845-27-10,0-601-67-14-54.

przyciemnianie, szyberdachy. Koszalin,

Słupsk, 0-608-58-72-38

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

na solarium,

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

00002/A

PRO-BUT montaż instalacji gazu
w samochodach, legalizacja zbiorników
LPG-TDT, ogrodzenia, bramy, balustrady
- projektowanie, montaż. Raty.
094/34-69-115, Jamno 63.
-----------------------------------------------------------------

KUPNO DOMU

■

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

00256/A

Słupska. 0-512-256-155.

www.nieruchomosci.slupsk.pl

10816/

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

08788/F

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

00010/A

WYNAJEM - LOKALE

00322/A

.

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

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

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

08788,

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

------------------------------- 4--------------------------------

08035/A

USŁUGI
BUDOWA. Specjalność
domki jednorodzinne. 0-606-36-36-97
08470/A

CISIELSKO

00144/A

GLAZURA,

remonty. 059/858-26-06,
0-509-473401.

HYDRAULICZNE.

00461/A

0-59/84-34-234,

0-695-334-234.
-----------------------------------------------------------------

00193/A

HYDRO-JAN remonty- hydraulika, gładzie,
glazura, 0-59/847-38-44,0-508-326-783
00202/A

KOMINKI,

projektowanie, wykonawstwo,
rzeźba. „EW-BUD”. Koszalin, Krucza 21,
00371/A

hydrauli

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

07137/A

REMONTY mieszkań,

hydraulika, glazura,
gładzie. 0-506-153-358
---------------------------- ;— --------------------- -------- -

07678/A

00238/A

08469/A

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

00244/A

00151/A

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

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

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

1-P0K0J0WE

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

-

08467/A

Markizy, moskitiery, rolety, żaluzje.
08471/A

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

Słupsk 0-5984-20-600.

00330/6

USŁUGI

jowe. Słupsk 0-601-052-900
00186/A

2-P0K0J0WE

USTKA.

BONIEK

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

KOD RUBRYKi SMS: 06. CENA: 18 ZŁ + 22% VAT

Agencja Mienia Gminnego
i Spraw Publicznych w Postominie

Fimal, Bałtycka 3, 0-59/848-31-64

pralkonaprawy; Słupsk.
059/844-2246, 84-57444.

ciągnika rolniczego
Ursus C360 3P
rok produkcji 1989
cena wywoławcza 9 000 zł.
Ciągnik można oglądać w bazie AMGiSP Postomino 94
((dawne warsztaty ZDZ) w dniu 23.01.2006 r. w godz. 10-14.

08333/A

ARGED,

CENY

naprawa pralek, lodówkozamrażarek, zmywarek, mikrofalówek.

bram pod telefonem 0-59/8415424.

059/843-54-88, 845-61-56.

DANKOWSKI - producent bram, automa
tyki. 059/842-65-57, 0-600-213-343.

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

07861/A

AUDI0VIDE0, telewizory,

monitory,
naprawa, Słupsk Dmowskiego 10,

www.bramex.slupsk.pl
-----------------------------------------------------------------

059/845-55-63
------ --------------------------------------,-------------------

ogłasza przetarg na sprzedaż

08193/A

BRAMY

NAPRAWA AGD/RTV
AGD-

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

„Domus"

06618/C

rolety, miniroletki, żaluzje poziome,
pionowe - produkcja, usługi.

„Domus”

lutego wynajmę komfortowe mieszka
nia w nowej kamienicy. Jedno i dwupoko

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

ALKO

remonty
kompleksowe. 0-607-052-186.

OD

08202/f

! 0-59/842-48-84

ZAKŁADANIE ogrodów,

0-59/84-36-801.

OKNA/ŻALUZJE/ROLETY
!!!!!! Promocja

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

KAWALERKA do wynajęcia.

07471/A

maszynowe z malowaniem.
0-603-081-562

08468/A

TYNKI
TYNKI

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

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

DOCIEPLENIA,

WYNAJEM - MIESZKANIA

Przetarg odbędzie się dnia 24.01.2006 r. o godz. 10.00
w sali konferencyjnej U. G. Postomino.
Wadium w wysokości 500 zł
należy wpłacić do 24.01.2006 r. do godz. 9.00
w pokoju nr 23, budynek U. G. Postomino.

00214/A

gładzie. 0-59/84-15-154,

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

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

POKÓJ. 0-59/84-275-94.

059/840-20-62.

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

SOLIDNIE

00271/A

POKÓJ. 0-59/84-01-768.

059/840-20-62.

00336/A

DEKARSTWO. 0-604-738-088.

NAJTAŃSZE remonty mieszkań,

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

POKÓJ. 0-502446-006.
-----------------------------------------------------------------

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

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

00202/A

POKÓJ 0-69-64-94-958.
0030Ł

00130/A

układanie 0-697-395-820

(094) 34546-52.

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

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

CYKLINOWANIE,

00426/A

------------------------------ ;---------------------------------08148/

0-692-266-887.
-----------------------------------------------------------------

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

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

ŁADNY pokój. Słupsk. 0-59/842-58-72

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

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

00042/A

SPRZEDAŻ

DARŁOWO 094314-88-47, 0-601-8607-08.

w Kobylnicy, 350 tys. zł
0-605-268-622

Enigma -Osiedle Hubalczyków.

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

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

trzypokojowe 0-660-880-631

----------------------------------------------------------------08148/

NOWY dom

0-59/840-25-40

08386/A

WWW.ARKA.SLUPSK.PL 0 59/845 30 62.

08148/F

KUPIĘjednopokojowe, dwupokojowe,

0-59/8-402-402 okolice Słupska,
105.000, www.polawscy.pl

2-P0K0J0WE

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

BUDOWNICTWO

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

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

1-P0K0J0WE

08788/E

00152/A

CYKLINOWANIE bezpyłowe. Gładzie.

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

KUPNO MIESZKANIA

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

SPRZEDAŻ MIESZKANIA

OMEGA

- obrót, wyceny,
059/84-14420, Starzyńskiego 11,

KUPIĘ dom. 0-500-218-503

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

0-609-081-697
07432/A

KUPIĘ dom lub mieszkanie w okolicach
00277/A

08429/A

- remonty, tapety natryskowe.
0-696-310-611.

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

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

0-59/84-33-233.

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

GLAZURA,

www.krynicki.com.pl

DOM.

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

NIERUCHOMOŚCI

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

08788/8

Słupsk, Bema 9, 059/84-11-662.

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

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

kredyty, www.gieldaslupska.pl
—:------------------------------------------------------------

KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI.

DOM

10643/A

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

08746/A

GIEŁDANIERUCHOMOŚCI059/84 27017,

094-34-65-710, Słupsk, 059-84-25-180.

01181/A

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

----------------------------------------------------------------00236/1

09052/A

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

kojowe, IVp, wyposażone.

- usługowe.

SPRZEDAM sklep 45mkw.

blokady skrzyni biegów,
059/84141-45

00159/A

059/84-12-583

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

AUTOALARMY,

punkcie, Słupsk,

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

MANCHATAN 17m2 (góra),
0-501-269-215, 0-59/842-78-61

Wex 8411-029.

!!! AUTOGLASS Jaan.

dół - poszukuję do wynajęcia
na długi okres. 0605-208-976.

00236/G

HALA (900

OBIEKTY mieszkalno

MANHATAN

Wex 8411-029.

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

po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami w Szczecinie, tel. 091 471-17-92 lub z pracownikiem

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

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

cena wywoławcza nieruchomości 57 000 zł
wadium 5 700 zł

08549/8

- solidnie, tanio.
0-59/84-36-918, 0600-280-917.

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

-------------- ------ ---------------------------------------- —
Q7503 A

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

NAPRAWA/SERWIS

BOBROWNIKI. Wex 8411-029.

postąpienie 1 500 zł

Głobino; 693-215-128.

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

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

SŁUPSK. 0-695-17-00-15.

> nieruchomości oznaczonej jako działka nr 144/13 obr. 12 Drawsko Po
morskie o pow. 5 551 m2 zabudowanej budynkiem wagi o pow. użytk.
7,8 m2 i częścią bocznicy kolejowej położonej przy ul. Kolejowej w Draw
sku Pomorskim
pena wywoławcza nieruchomości 90 000 zł

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

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

0-661-658-582.

WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE

KOLUMNY GŁOŚNIKOWE, DVD,

cena wywoławcza nieruchomości 16 600 zł
postąpienie 300 zł

oo

DWUPOKOJOWE do wynajęcia.

3-P0K0J0WE

842-80-75- NOWOWIEJSKA- REJTANA- WGN

-------

0-602-557-917.

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

> nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 65/5 obr.
13 Grzmiąca o pow. 2 190 m2 położonej przy ul. Kolejowej w Grzmiącej

wadium 9 000 zł

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

07712/A

DOMOWE pralkonaprawy, lodówkozamrażalki. ELTECH 059/8436-083,
0-602-665-334
DOMOWE telewizorów

00255/A

ZATORZE,

postąpienie 300 zł

> nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 65/4 obr.
13 Grzmiąca o pow. 2 182 m2 położonej przy ul. Kolejowej w Grzmiącej

wadium 1 660 zł

0-59/84-270-17

4-P0K0J0WE

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

00.

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

www.gieldaslupska.pl

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

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

00.

----------

0-695-518-606

——--------- -------------- ------ —
08148/D

WYNAJMĘ sklep centrum 0-500-218-502

00248/A

AUTO

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

wadium 1 650 zł

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

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

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

> nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 65/2 obr.
13 Grzmiąca o pow. 2 263 m2 położonej przy ul. Kolejowej w Grzmiącej
wadium 1 710 zł

DO wynajęcia, Słupsk.

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

0-59/8-402-402 Wolnostojący,
Witosa 265.000 www.polawscy.pl

cena wywoławcza nieruchomości 17 000 zł
wadium 1 700 zł

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

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

-RATY. Wartex-Słupsk 0-59/84248-54

SPRZEDAŻ DOMU

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE »*,
ODDZIAŁ Gospodarowania Nieruchomościami

DO wynajęcia, Słupsk. 0-504-13-17-38

GIEŁDA Nieruchomości

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

KUPNO SAMOCHODU

I!

3-P0K0J0WE

„LPG- montaż, serwis, specjalizacja
FORD, NISSAN i inne. TANIO-PROMOCJA-

TŁUMIKI,

---------------------------------------------------------- t—£

ff

- Sam". 094/ 348-14-83,0-602-51-86-51.

---------------------- -------------------------- -i------------- j,

SPRZEDAŻ CZĘŚCI/AKCESORIA

KIA pregio van

części + opony. Na
prawa. Koszalin, Szczecińska 57 a, „Auto

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

VW T4 (1997) 2.5 TDI, dostawczy.

POWYPADKOWE

13 Matrymonialne 14; Poznajmy się 15; Używane 22; Hobby 23; Praca 26;
506KOKB_A

! Mercedes inne auta:

W ZIELONYCH RATACH SYGMA BANK

----------------------------------------------------------------00455/A

FORD transit (1995).

01544/A

VW sharan

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

FORD

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

608-65-30-37.

--------------------------------------------------------- !------10909/A

za 6 zł: Serdeczności

RADIOODTWARZACZE SAMOCHODOWE,
00246/A

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

094-34-60-659, 094-34-62-060.

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

00310/A

0-59/84-27-302

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

07190/A

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

00338/A

OPEL corsa (1993) 3.200, sprowadzony.
0-504-275-623

k/Sławna, 0-603-085-262.

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

00276/A

NISAN sunny disel (1991) 0-501-042-140

TRANSIT (1991)

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

00456/A

MERCEDES

zadowolonych klientów! Warszkowo 172
--------------------------- :-------------------------------------

00040/A

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

iNM.-łiż.iMi.Ma

o publikacji ogłoszenia.

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

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

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

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

Następnie otrzymasz SMS-a informującego

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

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

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

www.glos-pomorza.pl

tanio i wygodnie

Kody
poszczególnych rubryk:

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

Środa, 18 stycznia 2006 r.

redakcja@glos-pomorza.pl

Wpisz w telefonie komórkowym SMS o treści:
gp kod rubryki treść ogłoszenia
przykład: gp 20 sprzedam jamniki szczenięta, tel. 123 456 789

autoryzowany partner wydawcy

AUTO-MOTO

::

01901/8

CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI,

DRZWI

pralkonapra
wy. Wileńska 12B. 059/840-38-30,

wejściowe (mieszkania - domki

0-601-789-892

0-59/8415-424.

—---------- ,--------------------- *--------------------------

00185/A

) sprzedaż, montaż. PANTERA,

00169/A

DOMAR - BYDGOSZCZ
ZATRUDNI

KIEROWNIKA SKLEPU
w Słupsku
wymagania:
znajomość branży R TV —A GD
mile widziana grupa inwalidzka

Zainteresowane osoby zapraszamy w dniach 18 i 19 stycznia
w godzinach 12-18 do składania ofert
w salonie RTV-AGD Słupsk, pl. Zwycięstwa 11
44506KOBH A

OGŁOSZENIA DROBNE

Środa, 18 stycznia 2006 r.

www.glos-pomorza.pi

0-698-249-682 Ola. Słupsk.

!! Super ekskluzywny lokal we Wrocławiu

LICEUM zaoczne. Szkoła Policealna:

zatrudni atrakcyjne dziewczyny. Gwaran

technik informatyk, obsługi turystycznej.

PROMOCJA bramy segmentowe z automa

tuję zarobki 3-5tys. tygodniowo. Luźne dni

Słupsk, Banacha 10, 0-59/843-85-38,

tem za 50% ceny 0-59/842-96-33,

pracy, (możliwe również same weekendy).

0-602-446-979. Zapraszamy do nauki

0-94/343-25-71

Zapewniamy pełną dyskrecję, bezpieczeń
07476/A

OKNA - najtaniej! Emeryci, renciści- 20%
- Rabat! Rob - Piast, Sienkiewicza 5
059/84-00-913
06454/A

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

0-71/799-88-89,0-511-033-628

SZKOŁA POLICEALNA - RATOWNIK

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

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

06841/B

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

8 młodych mężczyzn i 5 kobiet! 1.800 zł/

0-502-099-079.

ATRAKCYJNA, seksowna czterdziestolatka

„TOMCIO” B+E, C, C+E, 0-501-334-323,

0-61/8142-554.

www.naukajazdyslupsk.pl

08244/A

Bramy garażowe Hormann, wjazdowe,

0-24-254-30-41

ogrodzenia, automatyka. 0-59/8-415-424.

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

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

AVON zostań konsultantką 508375497.

04985/A

PANTERA
ROLETKI MATERIAŁOWE, NAJTANIEJ
Z MONTAŻEM, UL. WOLNOŚCI 3

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

00228/E

ROLETKI.
Viki, Zielona 5-6, Starzyńskiego 2,

DYREKCJA Szkoły Podstawowej nr 9 w Ko

07813/A

SZLABANY, bramy- automatyka, kraty.

szalinie zatrudni nauczyciela tańca kla

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

sycznego - wymagane wykształcenie wyż

SZKOLENIE kierowców kategorii B. Ceny

I ------------------ ---------- :------------------------------ ------

059/8424-884

SZKLARSKIE

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

Z. Augusta 25 0-59/84-30-411

HURTOWNIA tytoniowa zatrudni kierowcę.

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

07053/A

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

08361/A

CZYSZCZENIE/SPRZĄTANIE
------- —----------- ------------------------------------------

00235/A

TRANSPORT
00239/A

! 0-602-28-46-93
--------------------------------------------- ------- i---------

POSZUKUJĘ instalatora telewizji cyfrowej.
0-502-683-574

06390/A

0-605403-555.

0-504-116-147.

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

00329/A

koparki, sprzęt, Francja, Anglia, Irlandia
naczepa jumbo odkryta 13,60.

018/334-08-10.
-----------------------------------------------------------------

Tel. 0-887-101-209.
00139/A

07191/6

00236/A

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

05068/A

KOMINKI, projektowanie, wykonawstwo,

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

00286/A

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

MEBLE kuchenne, garderoby

Pani

00208/A

w24godz.

—-—■■■■ u

Bez poręczy cieli

10880/A

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

ALPY - narty, 990 zł, 5-12 luty 2006.

U BEZ poręczyciela do 20.000:,'

DOMINIKANA, wylot z Warszewy

094/346-58-30.
------------------------- 7------------------------ 71----------

00435/A

i

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

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

00294/Ą

POZOSTAŁE

Z. Augusta 71C, pn-pt 9.00-18.00

odczulanie. Koszalin, Piłsudskiego 73,

Ava-Tour. Koszalin, Młyńska 10;

(0-94) 340-49-40, www.bicommed.friko.pl

(094) 342-36-72; (094) 346-33-51.

HANDLOWA „EKO" SŁUPSK,
POZNAŃSKA 37/1, WWW. EKOSC. PL,

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

ZIMOWISKO. Wyjazd z Koszalina.

00107/A

LUKAS - gotówka - Słupsk, Sienkiewicza 20,

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

00155/Ą

0-59/8400-415, USŁUGI MINIKOPARKĄ

nej, Laserowej i Estetycznej - Maria

POGOTOWIE pożyczkowe - Słupsk,

Luśnia - Kondaszewska, Koszalin,

Sławno, Ustka. 0-608-411-156.

ROBOTY ślusarskie, bramy, kraty, ogrodze

Kubusia Puchatka 36. Rejestracja:

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

nia. 0-59/842-1348, 0-59/842-87-24.

094/342-08-20 www.kondaszewska.com

SPŁATA innych - 0-510-08-70-22

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

00228/A |

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

00391/A

07743/A

WYCH 1 ADMINISTRACJI, SŁUPSK,

biegi w cenie 1, nerwice, depresje, aler

0-59/845-88-53

lin. 094-347-04-96, 0-880-380-772
---------------:---------- --------------------------------------

IMPLANTY. Krzysztof Bastek,

Słupsk, Tuwima. 059/84-278-73

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

00239/A

POZNAM BEZPRUDERYJNĄ1 DYSKRETNĄ
PRZYJACIÓŁKĘ. 889 230 732

kredyty, ubezpieczenia, okna, rolety,
----------------- —-----------------------------------------

—

08831/A

ŁUSZCZYCA, bielactwo, 0-601-214-388.
----------------------------------------------------------------

składają

Właściciele i Pracownicy „GRAWIPOLU”

MIŁEGO, DO TAŃCA 1.... TEL. 606455742.
----------------“—'

--------

o0007/AM

NEGO PANA DO LAT 30 ZE SŁUPSKA
SEKS NIE. 665495316

GINEKOLOG, 0-604-257-285

ZASPONSORUJĘ studentkę.

SPRZEDAM loszki hodowlane,

0-513-693-933.

0-59/810-82-86

00356/A

00035/A

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

00007/BP

----- -------- —- ---------------

059/81-08-286.
--------- —--------------------------------------——

NAUKA

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

zatrudnię, Kołobrzeg, 0-604408-726.
-------------------------- ------------------------------------

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

!

NAUKA

04967/Ą

ROMANTIKA-CLUB p/Ustką.

mę? Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń

KURSY przedwyjazdowe 295 zł Słupsk

i bezzwrotnej dotacji do 10 tys. EURO. Za

0-59/840-06-10, Piła 0-67/351-20-78,

dzwoń 0-59/841-30-32 do S. S. I. G. i P.

Chojnice 0-52/39-23-23

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

00317/A

KUPNO

0-665-079-487.19 latka.
00221/A

D-691-68-52-76. Marlena.
08821/8

00418/A
----------------------------------- —-------------------

BYCZKI. 0-59/847-24-66, 0-607-031-532.
00221/B 1

—

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

Synom

z głębokim żąłem żegnamy
śp.

JANUSZA WOLSKIEGO

10540,10045, 7211, 5211.
0-601-644-957.
ZBOŻE. 0-59/847-16-12

0-504-172-480.

oraz

00240/Ą

URSUSY: 1614, 912. Zetory: 12145,
00222/A

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

00407/A

URSUS 914, 0-607-157-735

!!!! EKSTRALOKAL. ekstrawarunki,

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

Zonie

SPRZEDAM loszki hodowlane.

borowinowe. Słupsk, 0-500-152-454.

!!! Skończyłeś 50 lat. Chcesz założyć fir

Łącząc się w smutku i składając wyrazy współczucia

00142/A

relaksacyjne, wyszczuplające, okłady

606KOKB A

25906LJSJ A

SPRZEDAŻ

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

MASAŻE przeciwbólowe kręgosłupa,

DAM PRACĘ

Matki i Teściowej

POZNAM WYSOKIEGO MIŁEGO NORMAL

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

Oferty pracy: http://pomorskie.jobs.pf j

00233/A

POZNAM PANA DO 60 L WESOŁEGO,

10557/A

INNE
------------------------------------- .

Państwu

z powodu śmierci

TYLKO u nas najlepsza oferta:
odszkodowania. 059/84-00-202

CZTERDZIESTOLATEK.

Wyrazy szczerego współczucia

Małgorzacie i Bohdanowi
Fabiszewskim

gie, odchudzanie. Lębork, Słupsk, Kosza

094/346-16-44.

PBS

SERENADA. Promocja. 0-510-580-466.
-----------------------------------------------------------------

kotynowego- Noworoczna: Promocja 2 za

Sprzedaż wyrobów gotowych.

PRACA

00114/8

TRICITY- KREDYTY -BEZ ZAŚWIADCZEŃ
DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻB MUNDURO

SZYCIE kołder, czyszczenie pierza.

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

26106USJ A

GABINET „OLMED"- likwidacja nałogu ni

00411/A

N-

Ustka, M. Polskiej 79, 0-59/842-61-32.

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

Nowość - mezolifty, fotoodmładzanie.

składają

Adwokaci Słupscy

0-59/842-21-43

DERMATOLOG Gabinet Dermatologii Ogól

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

Rodzinie

go! Słupsk, Sienkiewicza 20, pok. 6,

NE WYKONANIE, NIEDROGO; FIRMA

0025 7/A

08317/Ą

KREDYT gotówkowy, hipoteczny dla każde

gach, inne- laserowo. Alergiczne testy,

STOLARSKIE. 0-59/84-40-173,
0-508-116-390.

Odszedł od nas szlachetny, sumienny
i życzliwy ludziom Człowiek.
Wyrazy serdecznego współczucia

tel. 0-59/843-63-32
| --------------------------------- *----------------- -------------

BRODAWKI, kurzajki, odciski, zamykanie

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

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

00198

DOBRY Kredyt- GE Money Bank- Słupsk

OBÓZ narciarski - Tatry, 660 zł,

rozszerzonych naczynek na twarzy, no

Sędziego Sądu Okręgowego w Słupsku.

Samopomoc, pożyczki. 059-84-54-162.

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

29.01 - 05.02.2006. 0-608-829-533.

MEBLE kuchenne, łazienkowe,

Janusza Wolskiego

bez opłat wstępnych 059/842-92-38.
i ------------------- :-------------------------------------------00153/4
ANDERSA, ubezpieczenia samochodowe-

od 1999 zł. Biuro Podróży Polorbis

protetyka, zachowawcza, raty. Koszalin,

Adwokatura Słupska z żalem przyjęła wiadomość
o śmierci nieodżałowanej pamięci

0-510-08-70-22

00058/A

0-608-829-533.

08158/8

07271/A

! Expreskredyt- Unilink. 059/840-22-72,

------------------------------ ----------------------------------- 10919/A

garderoby, lustra „Krystom”. Koszalin,

00121/A

składają

Komitet Fundatorów, Zarząd Fundacji, Pracownicy

i konsolidacja; Galeria Podkowa
1 ------------------------------------------------- :---------------

BEZBOLESNE -stomatolog, NFZ,

10632/A

MĘŻA

!! 059/840-34-70 QS Kredyt- gotówka,

autokarowe. Oferta TUI, SCAN-HOLIDAY,

0-59/842-61-03, 0-59/842-61-14.

059/847-50-68, 0-602-635-470

Wąwozowa 15A, (094) 3410-354.

wyrazy szczerego współczucia
i głębokiego żalu z powodu śmierci

pok. 16- Inkubator Przedsiębiorczości,

organizatorów. HERKULES-EXPRESS,

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

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

Ojf CHROBRY

SŁUPSK, ul. Tuwima 6
( Spółdzielnia ŚWIT, II piętro ) 8.00-16 00
Tel/fax /059/ 840 21 20, kom. O 692 946 517

TRIADA oraz wszystkich najlepszych

GABINETY

Mickiewicza 47.059/840-01-65.
08464/A

Członkowi Zarządu Fundacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja”

* Do 15.000

08824/A

U! Kredyty GE Money Bank- Hipoteczne,

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

- najładniejsze realizacje. Bella, Słupsk,
Projekt, transport, montaż gratis!

Małgorzacie Wolskiej

• Kredyty gotówkowe i konsolidacyjne

KREDYTY

ALKOHOLOWE odtruwanie. Narkomania.

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

31206SL.BH_A

ABSOLUTNIE najtańsze bilety lotnicze,

0500-40-95-95 ginekolog zabiegi.
07419/A

0-602-394-688.

0-59/848-28-29

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

w Słupsku

KOPARKA gąsienicowa K408.

BIURA/KWATERY

rzeźba. „EW-BUD". Koszalin, Krucza 21,

Słupskiego Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego

0-694-491-627

gotówkowe, Słupsk, Tuwima 23,

(094) 345-46-52.
------ ;----- ------ r--------------------- ;----------------------

00194/A

BIZNES

00304/A

! Ginekolog specjalista 0-660-137-357.

składają
koleżanki i koledzy z Zarządu

Szczecińska 28 A, 0-59/84-14-282,
ORKIESTRA na karnawał. 0-506-233-467.

0-694-026-543

ZDROWIE

- różne. 0-59/848-14-90.

10896,

od 300 zł, metkownice, ADD,

790805SLBH A

00403/A

------ ----------------------- ---------- f~.---------------------

MATKI

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

KASY fiskalne, wagi elektroniczne

0-510-230-868

BALUSTRADY, poręcze nierdzewne

z powodu śmierci

058/58-83-602, 091/317-88-72,

MUZYKA

MATEMATYKA. 059/8144-145,
094/34-10-702.

BALUSTRADY ogrodzenia. 0609446-526.
----------- -—------------------------------------------------

Halinie Chmieleckiej
09921,

0-505-036-609.

0-509-054-273

ZATRUDNIĘ sprzedawcę Ustka,

INNE

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani

Transport, montaż gratis - raty!.

VIDEOFILMOWANIE+ fotografowanie.

-- --------------------- - -------- —

00300/A

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

00160,

058/7629512, 059/823-22-09,

FOTO- VIDEO

00433/A

ZATRUDNIĘ lakiernika samochodowego.

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

00165/Ą

UROCZYSTOŚCI

KOREPETYCJE

Lębork, tel. 0-59/862-09-64
----------------------- —--------------------------------------

10786,

niemiecki- Kursy. 059/847-38-14,

00333/6

00022/A

„MZ”. Koszalin, (094) 347-32-86.

KOD RUBRYKI SMS: 17, CENA: 9 ZŁ + 22% VAT

ANGIELSKI. 0-605-346460

■ --------------- ------- ---------------------- :--------------- ;

—

KUPUJEMY wierzytelności- gotówka.
Świadczymy usługi windykacyjne.

GARAŻE blaszane, bramy garażowe.

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

ZATRUDNIĘ dziweczyny. Zakwaterowanie.

ZAWIOZĘ - przywiozę; ładowarki,

06769/A

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

10933/A

EGZEKUTOR długów. 059/845-30-69.

094/3542-023, 0606235417,

PRIMUS Francuski, hiszpański, włoski,

uczciwą, z praktyką (świadectwa pracy),
oraz studentkę na cały lub pół etatu.

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

GARAŻE- blaszaki, najtaniej!!!

PO 16 - 0-59/840-26-45

00297/A

00049/A

DETEKTYWI (rozwody, biznes).

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

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

0-502-526-003, 0-604-600-443,

00245/A

-

INNE

ROŻNE

Narodowej 2. Nowość. Intensywne kursy

SŁUPSK, ŁUKASIEWICZA 1/2

schodów, drzwi, Słupsk, Niemcewicza 15.

PRZEPROWADZKI meblowozem.

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

0-695-141-520

MATURY! FCE, CAE, CPE, ZD, ZMP;

SPRZEDAWCZYNIĘ do spożywczego,

Meblowozem - przeprowadzki, winda.

nr 47036 na nazwisko Galiński

------ ;------------------------------------------------- ;------- .

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU:

00298/A

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

ZGUBIONO legitymację studencką

03783/8

ZATRUDNIĘ panie. Koszalin, 0695-591-919.

08608/8

NIEMIECKIEGO, FRANCUSKIEGO, WŁO
SKIEGO, HISZPAŃSKIEGO, ROSYJSKIEGO.

SAMODZIELNYCH stolarzy, produkcja
!! 0-602-33-22-23 Przeprowadzki, winda
-------------------------------- ;-------------------------------

00439/Ą

ZGUBY

0-505-171-321.

AFTERNOON Słupsk, ul. Jedności

AS - NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO,
00282/A

------------------------ Ł------------------------------------ —

059/821-58-23.

mebli gastronomicznych nierdzewnych.

DREWNO kominkowe i opałowe.

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

0-59/840-3746, 0-506-149-961.

------ -Ji------------------------ ------- ------ -—

KUPNO
------------------------------------

maszyn spożywczych, przemysłowych,

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

Q-59/842-98-42.

©7747/A

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

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

00314/A

SPYCHARKO - ładowarkę Ostrówek.

dzeń gastronomicznych, sklepowych,

UROCZA brunetka, wibratorki.

ANGIELSKI indywidualnie.

drzwi - praca stała. 0-59/8-415-424.

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

0-607-29-64-58.

Słupsk, 0-607-53-53-24.

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

OPIEKUNKĘ do dziecka zatrudnię.

"-------

0-607-037-196
-----------------------------------

! UWAGA konwersacje z Brytyjczykiem dla

ANGIELSKI 059/845-24-25

00267/A

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

25000. Wózek widłowy RAK.

drzwiowe, kompakty ustępowe,

maturzystów i nie tylko, www.afternoon.pl

www.afternoon.pl

MONTERA bram garażowych, okien PCV,
08563/A

ADAST, HOC. Stalowe zbiorniki poj.

BLASZAKI, garaże - konkurencyjne ceny.

TRZYDZIESTOLATKA 0-500 643-268.

------------------------------------------------ •---------- -—

08159/A

TANIO sprzedamy dystrybutory paliw typ.

SPRZEDAŻ

Zatrudnię panie. 094/35-16-364.

08144/A

0-59/840-31-95, 0-507-520-400

00331/A

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

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

STUDIO Agnes zaprasza.

językowe dla wyjeżdżających do pracy.

zatrudnię. Słupsk, 0-606-477-487.

tel. 059/810-88-19; Koszalin,
0-94/346-76-54, www.fagus.com.pl

"

Oferty składać w siedzibie firmy,

KUCHARZA, pomoc kuchenną z praktyką

salon- hurtownia kleje, lakiery

NATALKA. 0-665-499-156.
00225/A

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

0010VA

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

!! PARKIETY najtaniej. Noskowo-

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

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

Poznańska 98/99, Słupsk.

DRZWI/PODŁOGA/ŚCIANA

Raszyńska 6D 059/842-87-55

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

059/833-45-36, 0605-286-058.

na nr: 0-59/814-38-34
szyby zespolone, folie okienne, Centrum,

00315/Ą

NAUKA JĘZYKÓW

wanych prosimy o kontakt telefoniczny
lub 0-59/814-38-15

MILUTKA. 0-889-390-648

0-606-437-201

w obróbce stali nierdzewnej. Zaintereso

PROFESJONALNE usługi, ramiarstwo,

00085/A

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

08519/A

SIATKI ogrodzeniowe. Słupsk,

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

Telefon całodobowy 0-59/842-50-27,

EURO-INDUSTRY Sp. z o.o. Duninowo 39

0-59/846-11-10

00323/A

promocyjne. Agopol ul. Westerplatte 64.

01668/8

chaników. Mile widziane doświadczenie
06618/B

KWADRANSIK. 0-506-384-242.

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

Zatrudni ślusarzy-monterów i ślusarzy-me-

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

06668/G

00175/A

SIATKI leśne, ogrodzeniowe, słupki.
-------------------------------------------------------------- --

UŻYWANE

Słupsk, Kilińskiego 26. 0-59/846-66-76,
10861/Ą

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

sze z przygotowaniem pedagogicznym.

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

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

00287/Ą

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

059/842-45-66, 0-501-094-584.

00316/A

00207/A

regałów. Używane-nowe. Produkcja

07705/A

PZMOT kat A, B, C, E nowy kurs 01.02.06r

0-59/845-60-03, 0-601-655-382

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

10865/A

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

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

mostówce i wyginania wykrojników.
i ---------------------- -----------------------------------:--------

00331/A

DZWOŃ. 0-698-266492. Zatrudnię.

059/84-14-520, 0-606-210-162.

0-59/844-25-79
-----------------------------------------------------------------

ZBOZE. 0-510-109-415.

NAJWIĘKSZE na Pomorzu składy urzą

Wszystkie katogorie. Kurs 09.01.2006 r.

00070/A

00406/A

00156/A

0-698-492-598.

OSK przy Stacji Pogotowia Ratunkowego.

DO szycia cholewek, wycinania na

0-59/840-31-96, MANHATAN BOX 62
(GÓRA), 0-59/841-34-34

DZIEWCZYNY Bi. 0-694-318-022,

0-601-91-53-53 zapisy non stop

DOBRY ZAROBEK. 0-601-052-894.
05919/C

00221/D

00141/A

aneoroby. Słupsk, 3-go Maja 80/136.

rolnicze, gotówka. (0-59) 822-52-13.

samozamykacze (z demontażu).

------------------------------------------------------------------------------------- 0026J/A

AVON ZOSTAŃ KONSULTANTKĄ,

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

00284/A

-------------------------------------------- >-------- j----------

LOCTITETEROSON kleje uszczelniacze,

KALORYFERY panelowe, skrzydła

DOMINIKA, 0-504-782-057.

08643/A

OSK DRABINA kat. B, ul. Kołłątaja 31a,

00467/A

00052/A

KUPNO- ciągniki, kombajny, maszyny

10924/A

CHĘTNA. 0-511-264-638.

------------------------------------------------------------------------------------- 08899/A

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

094-34-35-373.

SPRZEDAŻ

0698054054.

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

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

00396/A

BLONDYNECZKI prywatnie. Kołobrzeg,

z zakwaterowaniem. 0-504-200-800,

ANGLIA- legalna bez kwalifikacji.

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

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

NAUKA JAZDY

KSEROKOPIARKI. Promocja!

0692-064-102.

00459/A

0-661-177-611.
00305/A

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

. 05919/S

00219/A

BAŁTYCKA 29, 0-502-253-322,

PANTERA

‘

00221/C

A. U. H. -nowy oddział firmy zatrudni

AGENCJA - Club zatrudni dziewczyny

„KADA” SYSTEM. 0-59/84-00-310

'

21-LATKA, 0-695-986-542.
00201

BYDŁO, trzoda, maciory, knury- gotówka.
---------------------------------------------------------------00237/A

MEDYCZNY - OD LUTEGO. SŁUPSK,

08648/B

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

- SPRZEDAŻ + MONTAŻ 7%

'

0-698-747-089 Miła.

mc! (094) 341-84-10, 341-83-96.

OKNA

-

00288/A

od lutego.

stwo, zakwaterowanie. 0-889-653-825,
-----------------------------------------------------------------

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

redakcja@gSoS"pomorza .pl

::

MEGA
------------------------ -------------------------------------- -

głos Pomorza 1 9

wspaniałego, nieodżałowanego Kolegę i Przyjaciela,
Sędziego Sądu Okręgowego w Słupsku,
Przewodniczącego IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego.

Sędziowie i Pracownicy Sądu Okręgowego w Słupsku

00172/A
27906USJ A

Of]

W ŚRODĘ W TELEWIZJI

głos Pomorza

www.glos-pomorza.pl

i»

ml

SHHMB

magazyn poranny
08.00 Wiadomości, Prognoza
pogody
08.15 Smocze opowieści (32):
Sztuczka ze skakanką -

serial animowany, USA
08.40 Domisie: Dobry zwyczaj nie
pożyczaj - program dla

dzieci
09.10 Łatek (83): Zabawny psiak -

serial animowany, Hiszpania
09.35 Ferie z Jedynką - program
dla dzieci
10.10 Szkoła złamanych serc (3) -

11.00 Panorama
11.05 Prognoza pogody

obyczajowy
12.00 Podróże kulinarne Roberta :
Makłowicza: Kolejowy smak

- magazyn kulinarny

komediowy
13.10 Kabaret pod Wyrwigroszem
na Kabaretowej Scenie
Dwójki - program

rozrywkowy
14.10 Ferie z Dwójką: Mój
przyjaciel słoń - film

przygodowy
16.00 Panorama
16.15 M jak miłość (380) - serial

magazyn
11.40 To trzeba wiedzieć -

magazyn

obyczajowy
17.05 Kulisy serialu M jak miłość
17.15 Allo, Allo (71/84) - serial

11.45 Agrobiznes - magazyn

rolniczy
12.00 Wiadomości
12.10 Klan (1036) - serial

obyczajowy
12.35 Plebania (640) - serial

obyczajowy
13.00 Jaka to melodia? - quiz

komediowy
17.45 SOS, czyli Sami 0 Sobie -

magazyn reporterów
17.55 Prognoza pogody
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama, Prognoza
pogody
18.50 Jeden z dziesięciu -

muzyczny (powt.)
13.25 Sąsiedzi: I tak zTe i tak
niedobrze - serial
komediowy
13.55 Raj - magazyn dla młodzieży
14.20 Rzeczy i ludzie: Bułgaria serial dokumentalny,
Francja/Niemcy, reż. Gerlinde
Boehm
15.00 Wiadomości
15.10 Serial
16.00 Moda na sukces (2699,
2700) - telenowela
16.50 Sportowy Express
17.00 Teleexpress
17.20 Reporterzy non stop magazyn reporterów
17.30 Klan (1041) - serial
obyczajowy
18.00 Jaka to melodia? - quiz
muzyczny
18.30 Plebania (645) - serial
obyczajowy
19.00 Lippy & Messy - język
angielski dla dzieci
19.05 Wieczorynka: Kucyki
w Gwiezdnego Wzgórza,
Sali Mali - seriale
animowane, Wielka Brytania
19.30 Wiadomości
19.55 Sport, Prognoza pogody
20.15 Okruchy życia: Tajemnice
Zoey - film obyczajowy, USA
2002, reż. Robert Mandel,
wyk. Andrew McCarthy, Cliff
De Young, Julia Whelan, Mia
Farrow
21.50 Debata - program
publicystyczny
22.40 Prosto w oczy - program
publicystyczny Moniki
Olejnik
22.55 Wiadomości
23.05 Łyżwiarstwo figurowe:
Mistrzostwa Europy
w Lyonie
23.55 Plus minus - magazyn
ekonomiczny
00.20 Złote runo - komedia, Polska
1996, reż. Janusz
Kondratiuk, wyk. Monika
Bolly, Stanisław Banaś,
Zbigniew Buczkowski,
Zbigniew Mazurek
01.40 Słowo pisane (3): Wielki
przełom - serial
dokumentalny, Korea Płd.,
reż. Sang-Ho Han
02.15 Zakończenie programu

06.00 Telezakupy
06.15 Złotopolscy (324):
Amerykańska wróżka - serial
obyczajowy
06.4010 minut tylko dla siebie magazyn
06.50 Dwójka dzieciom: Wakacje
z duchami (3/7): Człowiek
w plastikowej zbroi - serial
przygodowy
07.15 Od przedszkola do Opola:
Do grającej szafy grosik
wrzuć - program
rozrywkowy
07.45 Dwójka dzieciom:
Teletubisie (121/156) serial dla dzieci, Wielka
Brytania
08.10 Egzamin z życia (18/26) serial obyczajowy

09.00 Pytanie na śniadanie magazyn
09.30 Prognoza pogody
09.35 Pytanie na śniadanie magazyn
10.00 Panorama
10.05 Pytanie na śniadanie magazyn
10.30 Prognoza pogody
10.35 Pytanie na śniadanie magazyn

redakcja@glos-pomorza.pl

Mirosław Baka, Agnieszka
Wagner, Mariusz Jakus

16.20 Dzień dobry, Miami (8/18) -

Prognoza pogody
Podróż w krainę rozkoszy
BoomBox i Love TV
Zakończenie programu

Williams, Matt Letscher, Jere
Burns (powt.)

12.25 Telezakupy
12.45 Święta wojna (168):
Bercihito Sushiyama - serial

serial obyczajowy
10.55 Telezakupy
11.25 Wpisani w krajobraz -

00.15
00.20
01.20
05.30

::

teleturniej
19.25 Tygodnik Moralnego
Niepokoju - program

rozrywkowy
20.00 Kara i zbrodnia. Akta
Rocktorda - film kryminalny,

USA 1997, reż. David Chase,
wyk. James Garner, Kathryn
Harrold, Joe Santos, Bryan
Cranston
21.35 Życie po zbrodni: 997 -

program publicystyczny
22.00
22.20
22.25
22.30
22.40
23.20

Panorama
Biznes
Sport telegram
Prognoza pogody
Konfrontacja - magazyn
Alibi na środę: Weekend
strachu - thriller, USA 2004,

reż. Geoff Cox, wyk. Craig
Marriott, Dragista Delbert,
Guy Edmonds, Peter Kent
01.00 Partia szachów - film
dokumentalny, Niemcy 2003
02.00 Zakończenie programu

\
06.00 Piosenka na życzenie program muzyczny
06.50 TV Market - magazyn
reklamowy
07.05 Interwencja - magazyn
reporterów (powt.)
07.30 Bdaman (5) - serial
animowany
08.00 Zbuntowany anioł (269) telenowela
09.00 Tango z aniołem (12): Linia
życia - serial obyczajowy
09.45 Daję słowo - teleturniej
10.30 Graczykowie (12): Kuzyn
Kitaszewski - serial
komediowy
11.00 Samo życie (639) - serial
obyczajowy
11.45 TV Market - magazyn
reklamowy
12.00 Zbuntowany anioł (270) telenowela
13.00 Jak pan może, panie
doktorze? (60) - serial
komediowy
13.30 Graczykowie (13): Murarze serial komediowy
14.00 Pierwsza miłość (214) serial obyczajowy
14.45 Pensjonat Pod Różą (47):
Porwanie (2) - serial
obyczajowy
15.45 Wydarzenia
16.05 Prognoza pogody
16.10 Interwencja - magazyn
reporterów
16.30 Czysta gra
16.35 Tango z aniołem (13):
Zauroczenia - serial
obyczajowy
17.20 Daję słowo - teleturniej
18.05 Miodowe lata (47): Leśne
zacisze - serial komediowy
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Prognoza pogody
19.30 Rodzina zastępcza (129):
Kręte ścieżki emancypacji serial komediowy
20.00 To mnie kręci - komedia,
USA 1999, reż. John Schultz,
wyk. Melissa Joan Hart,
Adrian Grenier, Stephen
Collins, Susan May Pratt
21.30 Studio LOTTO
21.55 Fala zbrodni (33): Brudna
walka - serial sensacyjny,
Polska, wyk.
Dorota Kamińska,
Mirosław Baka,
Agnieszka Wagner,
Mariusz Jakus
22.55 Fala zbrodni (34): Fałszerze
- serial sensacyjny, Polska,
wyk. Dorota Kamińska,

Środa, 18 stycznia 2006 r.

06.10
06.30
07.10

serial kryminalny
08.05

O NICH SI

serial komediowy, USA, wyk.

16.50 Olivier i przyjaciele (11/14)

- serial komediowy, USA,
wyk. Grant Rosenmeyer,
Grant Shaud, Wendy
Makkena, Taylor Emerson
17.20 Savannah (30/34) - serial
obyczajowy, USA, wyk.
Robyn Lively, Jamie Luner,
Alexia Robinson, Shannon

Jamiroquai pobił
fotografa

18.15 Policjanci z Miami (28/114)

sensacyjny
09.00
10.10
11.05

dokumentalny
11.35 Na Wspólnej (!

obyczajowy
12.05
13.10
Mordercza samba - serial
fabularno-dokumentalny
13.45 Zawód glina (6/15) - serial
sensacyjny, USA, wyk.
Danny Nucci, Ernie Hudson,
Travis Schuldt, Christina
Vidal
14.45 Nash Bridges (50/122) serial kryminalny, USA, wyk.
Don Johnson, Cheech Marin,
Jeff Perry, Jodi Lyn O’Keefe
15.45 Barwy grzechu (8/160) telenowela, Brazylia, reż.
Denise Saraceni, wyk. Tais
Araujo, Reynaldo
Gianecchini, Giovanna
Antonelli, Lima Duarte
16.45 Fakty
17.00 Uwaga! - magazyn
17.15 Rozmowy w toku - talk show
18.25 W-11 - wydział śledczy:
W rozpaczy - 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 (582) - serial
obyczajowy, Polska, wyk.
Tomasz Schimscheiner,
Grażyna Wolszczak,
Wojciech Majchrzak, Renata
Dancewicz
21.30 Nawiedzony - horror, USA
1999, reż. Jan De Bont, wyk.
Catherine Zeta-Jones, Liam
Neeson, Liii Taylor, Owen
Wilson
23.45 Sześć stóp pod ziemią
(4/13) - serial obyczajowy,
USA, wyk. Peter Krause,
Michael C. Hall, Frances
Conroy, Lauren Ambrose
00.45 Tylko mnie kochaj - na
planie filmu
01.15 Uwaga! - magazyn (powt.)
01.35 Nocne igraszki - program
rozrywkowy
02.35 Telesklep
02.55 Nic straconego - programy
powtórkowe
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05.50 Nie ma sprawy (12/44) serial komediowy, USA, wyk. j
Thomas Cavanagh, Julie
Bowen, Josh Randall, Jana
Marie Hupp (powt.)
06.40 Telesklep
07.15 Hydepark - program
rozrywkowy
07.45 Najemnicy (9/20) - serial
sensacyjny, USA, wyk. Brad
Johnson, Tim Andrews, Real
Andrews, Melinda Clarke
08.40 Mała księżniczka (161/175)
- telenowela, Meksyk, reż.
Marta Luna, Juan Carlos
Munoz, wyk. Daniela Aedo,
Lisette Morelos, Ana Patricia
Rojo, Nora Salina (powt.)
09.35 Savannah (29/34) - serial
obyczajowy, USA, wyk.
Robyn Lively, Jamie Luner,
Alexia Robinson, Shannon
(powt.)
10.30 Policjanci z Miami (28/114)
- serial kryminalny, USA,
wyk. Don Johnson, Philip
Michael Thomas, Edward
James Olmos, Saundra
Santiago
11.30 Mania grania - teleturniej
12.30 Telesklep
14.05 Nie ma sprawy (13/44) serial komediowy, USA, wyk.
Thomas Cavanagh, Julie
Bowen, Josh Randall, Jana
Marie Hupp
14.55 Mała księżniczka (162/175)
- telenowela, Meksyk, reż.
Marta Luna, Juan Carlos
Munoz, wyk. Daniela Aedo,
Lisette Morelos, Ana Patricia
Rojo, Nora Salina
15.50 Hydepark - program
rozrywkowy

- serial kryminalny, USA,
wyk. Don Johnson, Philip
Michael Thomas, Edward
James Olmos, Saundra
Santiago (powt.)
19.10 Dzień dobry, Miami (9/18) -

serial komediowy, USA, wyk.
Mark Feuerstein, Ashley
Williams, Matt Letscher, Jere |
Burns
19.40 Olivier i przyjaciele (12/14)

- serial komediowy, USA,
wyk. Grant Rosenmeyer,
Grant Shaud, Wendy
Makkena, Taylor Emerson
20.10 Pamiętny dzień - dramat
obyczajowy, USA 1995, reż.
James Foley, wyk. Jerry
Barone, Mary Elizabeth
Mastrantonio, Al Pacino,
Patrick Borriello (powt.)
21.45 Akta zbrodni (12714) - serial
dokumentalny, USA
22.15 Wśród obcych-film
dokumentalny, Wielka
Brytania 2000

Jay Kay z formacji Jamiroquai oraz dwój
ka jego przyjaciół zaatakowali fotografa
przed jednym z londyńskich klubów. Pa
parazzi - Dennis Gili, został napadnięty
przez muzyka przed lokalem „Koko”
w stolicy Anglii. Kay obwiniał fotografa
za rozstanie z gwiazdą telewizji, Denise Van Outen. Gili był bowiem autorem
zdjęć zrobionych w 2001 roku, pokazujących piosenkarza w towarzystwie innej
kobiety, podczas gdy ten był wówczas w związku z Denise. - Krzyczał, że to
moja wina, iż rozstał się z ukochaną Denise. „Nienawidzę cię” - darł się - wspo
mina Gili. - Potem wraz z dwoma innymi mężczyznami chciał mnie porządnie
skopać, więc uciekłem.
Fotograf zeznał na policji, że Kay uderzył go kilka razy w głowę i nogi. Ope
rator chce wszcząć postępowanie prawne przeciwko artyście.
4^
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00.40 Zakończenie programu

05.40 Sztukateria - magazyn
kulturalny
06.05 Kinomaniak - magazyn
filmowy
06.30 VIP - wydarzenia i plotki
06.55 Muzyczne listy - magazyn
muzyczny
07.55 TV Market - magazyn
reklamowy
08.10 Pokemon (135) - serial
animowany, Japonia/USA
(powt.)
08.40 Benny Hill - program
rozrywkowy
09.15 Kachorra to ja (29) telenowela, Argentyna, reż.
Jorge Montera, wyk. Maria
Leal, Maria Rosa Galio,
Natalia Oreiro, Pablo Rago
(powt.)
10.15 MacGyver (91) - 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 (3) - (
serial dokumentalny,
Australia (powt.)
13.00 Sztukateria - magazyn
kulturalny
13.30 Awantura o kasę - teleturniej
14.30 Muzyczne listy - program
muzyczny
15.25 Pokemon (136) - serial
animowany, Japonia/USA
15.55 Kachorra to ja (30) telenowela, Argentyna, reż.
Jorge Montera, wyk. Maria
Leal, Maria Rosa Galio,
Natalia Oreiro, Pablo Rago
16.55 Szpital Księcia Alfreda (4) serial dokumentalny,
Australia
17.25 Benny Hill - program
rozrywkowy
18.00 Awantura o kasę - teleturniej
19.00 Largo (33) - serial
sensacyjny,
Belgia/Francja/Niemcy/USA,
wyk. Diego Wallraff, Paolo
Seganti, Serge Houde,
Sydney Penny
20.00 Komisarz Rex (6) - serial
kryminalny, Austria/Niemcy,
reż. Detlef Ronfeldt, Hajo
Gies, Oliver Hirschbiegel,
wyk. Fritz Muliar, Gedeon
Burkhard, Karl Markovics,
Tobias Moretti
21.00 Łabędziem być - program
rozrywkowy
22.00 Wydarzenia
22.10 Detektor - raport Czwórki magazyn reporterów
22.40 Klient - film sensacyjny, USA
1994, reż. Joel Schumacher,
wyk. Susan Sarandon,
Tommy Lee Jones, MaryLouise Parker, Brad Renfro
01.10 Muzyczne listy - magazyn
muzyczny
02.00 Strefa P - program
muzyczny
02.25 Joker - program rozrywkowy
03.15 Zakończenie
programu
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Britney Spears ponownie sprowoko
wała plotki o kryzysie jej małżeństwa
z Kevinem Fedeifine, kiedy wybrała się
na zakupy bez obrączki ślubnej na palcu.
Podczas minionego weekendu piosen
karka koiła swoje życiowe rozterki „tera
pią zakupową" w ekskluzywnych sklepach w Malibu, zaś spostrzegawczy repor
terzy zauważyli, że nie miała na palcu obrączki. - Britney kupowała kwiaty i roz
mawiała przez telefon, ale wcale nie wyglądała na szczęśliwą - mówi świadek.
W ostatnich tygodniach krewni Britney kilkakrotnie zapewniali, że plotki o ry
chłym rozpadzie jej małżeństwa z przystojnym tancerzem są nieprawdziwe.

Babcia wściekła
na Eminema
Babcia Eminema nie jest zachwyco
na jego ponownym ślubem z byłą żoną,
ponieważ uważa, że Kimberly zrobiła mu
po prostu „pranie mózgu”. Betty Kresin
nie wzięła uroczystości ślubnej, ponier im waż jest wściekła na wnuka, który po
nownie związał się z byłą wybranką. - Ten chłopak popełnił ogromny błąd. Nie
spisał umowy przedmałżeńskiej, w ogóle się nie zabezpieczył. Kim to paskud
na i wredna kobieta. Jestem pewna, że zabierze jego pieniądze i odejdzie. Na
sza rodzina zawsze była dla niej miła, a ona nastawiała Marshalla przeciwko
nam. Moim zdaniem, ona uwielbia mieć nad wszystkim kontrolę - mówi zanie
pokojona babcia.
Raper poślubił Kim w 1999 roku, jednak zaledwie 14 miesięcy później roz
wiódł się z nią i przez długi czas wyrażał swoją niechęć do niej w kolejnych pio
senkach.

Modna Scarlett
Johansson
Scarlett Johansson jest na bieżąco
z aktualnymi trendami w modzie, ponie
waż uważnie obserwuje styl brytyjskiej
modelki Kate Moss. Aktorka przyznaje,
że Moss jest według niej najbardziej sty
lową osobą i nigdy nie popełniła żadnej
*
gafy odzieżowej. - Kate Moss zawsze wygląda niesamowicie. W każdym stro
ju wygląda wspaniale. Podejrzewam, że mogłaby zacząć nosić czarny worek
i wkrótce wszyscy zaczęliby ja naśladować - mówi Scarlett.

Joaquina
Phoeniksa kłopoty
z dziewczynami
Joaquin Phoenix ma poważne pro
blemy ze znalezieniem dziewczyny, po
nieważ wszystkie potencjalne kandydat
ki najpierw starają się zebrać na jego te
mat jak najwięcej informacji z mediów. Aktor przyznał, że bardzo nie lubi uma
wiać się z kobietami, które wiedzą o nim wszystko z kolorowej prasy, telewizji
czy intemetu. - Spotkałem ostatnio dziewczynę i poszliśmy na obiad - relacjo
nuje Phoenix. - Nagle ona stwierdziła, że jest weganką. Wiedziałem, że powie
działa to tylko ze względu na mnie, ponieważ z jakiegoś magazynu dowiedzia
ła się o mojej diecie i sądziła, że powinna to powiedzieć.
I rodło: www.tenbit.pl

POLECAMY

Tajemnice Zoey
EMKSmSEI
Po rozwodzie i 16 latach
przerwy w życiu zawodowym,
Marcia próbuje znaleźć pracę.
Jej córka Zoey nie potrafi pogo
dzić się z rozstaniem rodziców.
Odkrywa, że zażywanie leków
ułatwia zaakceptowanie sytuacji,
w której się znalazła. Stopniowo
uzależnia się od narkotyków
oraz emocji związanych z kra
dzieżami w sklepach. Marcia za
czyna podejrzewać, że z dziec
kiem dzieje się coś niedobrego.
Po wielu tygodniach kłamstw
zdemaskuje
jej
tajemnicę.
Wspólnie z psychiatrą i ojcem
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dziewczynki próbuje pomóc Zo
ey w pokonaniu nałogu.
dramat obyczajowy, 2002,
USA
reżyseria: Robert Mandel
występują: Mia Farrow (Mar
cia), Julia Whelan (Zoey Carter),
Cliff De Young (Larry Carter).
! rodło: www.tvp.pl

