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Wkrótce Walentynki!

Cudem przeżyli
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B 66 osób zginęło, a 141 zostało rannych w sobotniej katastrofie budowlanej
w Katowicach. Wśród nich są mieszkańcy Pomorza Środkowego. Trzech z nich
zginęło, a ci którzy przeżyli nie mogą jeszcze dojść do siebie.

Marcin Flie
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MIESZKAŃCY USTKI PROTESTUJĄ

Nie chcą radaru za płotem
Ustczanie protestują przeciwko planom budowy przez Straż Granicz
ną wieży radarowej przy starym molo w Ustce. Mieszkańcy boją się
o zdrowie, a hotelarze utraty turystów. Tymczasem takich radarów
przybędzie na całym Wybrzeżu.
- Chcą go postawić tuż przy moim ośrodku wypoczynkowym - dener
wuje się Piotr Wójcik z Ustki. - Nie miałbym nic przeciwko, gdyby
chcieli budować inny budynek, ale wieża radarowa odstraszy wszyst
kich turystów. Ludzie nie chcą wypoczywać w sąsiedztwie takiego
paskudztwa. Nikt nie uwierzy, że płynące z niego promieniowanie jest
obojętne dla zdrowia.
WIĘCEJ NA STRONIE 3

ROZSTRZYGNIĘCIE NASZEGO PLEBISCYTU

Ustczanie najlepsi
Barbara Madejczyk i Henryk Michalski zwyciężyli w 46. Plebiscycie
„Głosu Pomorza” na Najlepszego Sportowca i Trenera Regionu Słup
skiego. Najbardziej utytułowana krajowa oszczepniczka i jej
szkoleniowiec trenują w Jantarze Ustka.
WIĘCEJ NA STRONIE 23

Henryk i Franciszek Zielińscy dzień, kiedy omal nie strali życia, będą pamiętać do końca życia. - To cud, że przeżyliśmy - mówią. - Jeszcze mamy
przed oczami, jak dach leciał prosto na nas.
Sobota, godzina 17.15. Nagle za
wala się dach hali targowej w Katowi
cach, gdzie akurat trwa wystawa go
łębi pocztowych.
- Nic nie zapowiadało
W hali grała głośna muzyka
było słychać żadnych inn
sów. Obejrzałem się i zobac
stalowy dach leci w dół.
szczęście, bo razem z brat
srny się schować pod scei
iada Henryk Zieliński, ho
mołdzina, który na wysta
o Katowic jeździ co roku. F
odwiedza brata Franciszka,

Szok, jakiego doznali nie pozwalał im
wstać. Dopiero po czasie otrząsnęli
się i zaczęli wychodzić przez zwały
śniegu i elementów metalowej kon
strukcji. Do mieszkania w Katowicach
pojechali taksówką.

Nie wróci lekarz
z Koszalina
Inni mieli mniej szczęścia.
Na miejscu zginął Radosław Śnioch,
lekarz weterynarii i współwłaściciel
hurtowni leków weterynaryjnych
z Koszalina. Razem ze wspólnikiem
Ireneuszem Wiese pojechał do Kato
wic, aby na wystawie reklamować
szczepionki i leki dla gołębi. Pan Ire
neusz przeżył katastrofę. Wczoraj już
nabierał sił w Szpitalu Miejskim w Ka
towicach.
Walący się dach zabił także Witol
da Kucharskiego, szefa okręgu ko
szalińskiego Polskiego Związku Ho

[azem wybrali się na
Do końca życia będą
0 swoim szczęściu.
~ Przed chwilą na sceni
P'?kne dziewczyny, a po l
zobaczyliśmy trupy. Krz)
1 krew. To był okropny widol
Pan Henryk. - Wszystko trv
Pięć sekund. Pamiętam, ;
Światło. Kiedy podniosłem <
baczyłem, że nade mną jesi
cod, ale żaden element nie drasnął
ani mnie, ani mojego brata. Kilkadzie
siąt centymetrów od nas leżały już
jednak olbrzymie fragmenty stali, które przygniatały innych ludzi.
Henryk wraz ze swoim bratem le
żeli kilkanaście minut w rumowisku.

dowców Gołębi Pocztowych. Do Ka
towic pojechał z kolegą jako członek
delegacji okręgu, która zawiozła
na wystawę najładniejsze gołębie
z regionu koszalińskiego. Bogdan Le
wandowski z Białogardu, który mu to
warzyszył, wczoraj nie mógł jeszcze
dojść do siebie.
- Cały czas płacze. Powiedział mi
tylko, że żyje. Był tak roztrzęsiony, że
trudno było z niego cokolwiek wycią
gnąć - opowiadała nam Ewa Lewan
dowska, żona pana Bogdana. Ona
też nie mogła się pogodzić ze śmier
cią kolegi męża. - To jest po prostu
straszne. Ludzie chyba będą się teraz
bać wchodzić do środka dużych bu
dowli - uważa.

Zginął gołębiarz z Łeby
Tragiczne wieści dotarły również
wczoraj do Łeby, gdzie mieszkał Le
szek Pałac, kolejny hodowca gołębi
pocztowych.
Mężczyzna
zginął

U NAS JEST BEZPIECZNIE

ZBIGNIEW MARECKI
TOMASZ KAPICA

I AKCJI RATUNKOWEJ CZYTAJ
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która obawia się robienia zakupów ze względu na stan techniczny dachu
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wielkopowierzchniowych takich jak markety, pływalnie i hale sportowe.
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Tylko
Głosem Pomorza”

płacisz 3,50 zł

Zbierz cała serię!!!

+ cena gazety

/ słowniczek angielski
/ słowniczek niemiecki
/ słowniczek rosyjski
/ oraz rozmówki angielskie

Czytelniku!
W każdy wtorek w dodatku
„Praca" bezpłatne lekcje
języka angielskiego.
39006slsb
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Gabinety Stomatologiczno-Protetyczne

BASTEK KRZYSZTOF
www.bastek.pl
bastek@bastek.pl

• pełen zakres
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• ortodoncja
• mikroskop

śnieg zawsze jest usuwany.

- Możemy wszystkich uspokoić - mówi Anna Dyksińska, rzecznik prasowy
wojewody. - Śnieg nie zalegał na żadnym z nich.

podręczny
słowniczek
rosyjski

WIĘCEJ O PRZYCZYNACH KATASTROFY

Gdy zadzwoniliśmy do hipermarketu Real i przedstawiliśmy się jako osoba,
pracownicy nas uspokoili. Wyjaśnili, że inspektorzy codziennie sprawdzają
dach i mierzą, ile centymetrów śniegu spadło. Zapewniono nas także, że

JUTRO

w prezencie dla naszych Czytelników:

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

W województwie pomorskim nie ma się jednak czego obawiać. Wicewoje
woda zlecił kontrolę dachów we wszystkich budynkach

977013795261905
9 7701 37952619

na miejscu, pod zawalonym dachem.
Jego rodzina była kompletnie zszoko
wana i załamana.
- Inni hodowcy z naszego oddzia
łu, którzy pojechali na wystawę, wró
cili cali. Tak wynika z informacji, które
przekazywaliśmy sobie przez cały
dzień - mówi Grzegorz Milczarek, ho
dowca z Ustki.
Wszyscy się zastanawiają, jak
doszło do tragedii. Jej przyczyny ma
wyjaśnić specjalna komisja. Niewy
kluczone, że dach runął pod naporem zalegającej na nim półmetrowej
warstwy zlodowaciałego i luźnego
śniegu.
Po największej katastrofie budow
lanej w najnowszych dziejach Polski
prezydent Lech Kaczyński ogłosił
wczoraj trzydniową żałobę narodową.
Będzie trwała do środy włącznie.

Koszalin, ul. Piłsudskiego 31
•[Niewiadów
MIANO WICE 14
TEL. 059 842 72 04
56506KOAG_A

tel. (094) 346-16-44 czynne 9-19

Darłowo, ul. Żeromskiego 7
tel. (094) 314-62-05 czynne 9-18

OLEJ OPAŁOWY
OLEJ NAPĘDOWY
NA TELEFON
0-601-655-929, 0601-655-930
824905SLSBA
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CYTAT DNIA

LICZBA DNIA

„Sto dni pustych, sto dni przespanych,

183 miliony euro

sto dra w ogóle niewykorzysta
nych, sto dni, które

tyle pieniędzy można wygrać na wielkiej europejskiej loterii. Do kumulacji doszło, bo w piątek
nie padła główna wygrana w wysokości ok. 146 min euro. Było to już jedenaste z kolei losowanie
bez głównej nagrody. W loterii uczestniczą mieszkańcy dziewięciu europejskich krajów: Francji,
Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Luksemburga i Portugalii.

uwsteczniają nasz kraj.

(PAP)

Grzegorz Napieralski, sekretarz generalny SLD, o pierwszych stu dniach rządu
Kazimierza Marcinkiewicza.

PULS DNIA

Wystarczyła tylko chwila...
Dla ludzi, którzy w sobotę wy
dumy, gdy przez cały dzień w radiu
brali się, aby obejrzeć wystawę go
i telewizji słyszy wypowiedzi różnych
łębi pocztowych w Katowi
ludzi, którzy chcą udzielać
cach, to miał być bardzo
pomocy albo już ją niosą
przyjemny dzień. Jednak
potrzebującym. Wtedy wi
wystarczyła tylko chwila,
dać, że mimo wszystko nie
aby przyjemność zamieniła
jesteśmy jeszcze skrajnymi
egoistami, którzy nie do
się w tragedię, która nagle
strzegają niczego poza
zakończyła życie ponad
własnymi interesami.
sześćdziesięciu osób. Tak
Jednak od razu też
groźnej w skutkach kata
myśli się o przyczynach
strofy budowlanej już daw
no w Polsce nie było. Nic
katastrofy. Wszyscy chcą
Zbigniew
więc dziwnego, że poruszy
przecież wiedzieć, kto za
Marecki
ła wszystkich, nie tylko
winił: ludzie czy zbieg nie
zresztą Polaków.
szczęśliwych okoliczności? Wczo
W takiej sytuacji przede wszyst
raj jeszcze nikt jednoznacznej od
kim odczuwa się współczucie dla
powiedzi na to pytanie nie udzielił.
ofiar i ich rodzin. Trudno też nie po
Mnożono jedynie hipotezy i domy
myśleć o tym, jak kruche jest życie.
sły. Mam nadzieję - pewnie jak
Czasem przecież nawet nie zdajemy
większość Polaków - że jednak
sobie sprawy, że wystarczy tylko
w końcu wyjaśnienie otrzymamy.
przez moment być w nieodpowied
Jeśli się okaże, że do katastrofy do
nim miejscu, a nasze życie może na
szło w wyniku zaniedbania właści
gle i gwałtownie się skończyć. To
cieli hali wystawowej, to powinni
zmusza do refleksji i zastanowienia
być przykładnie ukarani, aby inni
nad naszymi wyborami, losem
wzięli to sobie do serca i w przy
i przeznaczeniem. Ale jednocześnie
szłości, o ile to możliwe, starali się
przecież odczuwa się pewien rodzaj
nie narażać życia innych.

WARTO WIEDZIEĆ

Najdłużej żyjący prezydenci USA
Wiek w chwili śmierci lub wiek obecnie żyjących prezydentów:
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Ta data już teraz wzbudza emocje. Na Zachodzie wiele młodych par
właśnie tego dnia chce wziąć ślub. Czy Polacy także ulegną

raczej rzadkość - mówi Jerzy Litiwn,
kierownik USC. - Ale jeżeli zjawi się

tel. 094 347 35 35
■ Wiesław Hałas z Lęborka:
- Jestem bardzo zbudowana za
angażowaniem rządu w niesienie
pomocy ofiarom katastrofy
na Śląsku. To zupełnie inna po
stawa niż zachowanie rządów
lewicowych. Teraz rzeczywiście
widać, że ten rząd chce służyć
ludziom.
* Marianna ze Słupska: - Z za
interesowaniem przeczytałam, że
Jolanta Lewand-Paprocka, były
główny orzecznik słupskiego od

szóstkomanii?
Trzy szóstki to liczba bestii opi
sanej w Apokalipsie przez świętego
Jana Ewangelistę. Od tamtej pory
powszechnie uważa się ją za sym
bol szatana i mającego nadejść An
tychrysta. W latach 60. rozsławił ją
znakomity horror „Omen” z Gregory
Peckiem w roli głównej (film opowia
da o małżeństwie, które adoptuje
syna szatana urodzonego o szóstej
godzinie szóstego czerwca). Co cie
kawe, w tym roku na ekrany kin wej
dzie najnowsza wersja „Omenu",
a szóstego czerwca do sklepów trafi
gra komputerowa, która pozwoli
wcielić się w zarządcę piekieł i ska
zywać na cierpienia grzeszników.
Tymczasem dla wielu mieszkań
ców Europy Zachodniej ten dzień
to nie tyle zestawianie trzech apo
kaliptycznych cyfr, ale przede
wszystkim gwarancja życiowego
szczęścia. W Holandii i Niemczech
pary,
które chciałaby stanąć
na ślubnym kobiercu, już teraz sta
rają się zarezerwować ten właśnie
dzień na zawarcie małżeństwa
(niektórzy nawet proszę, aby ślub
odbył się o szóstej rano!). Rośnie
też liczba przyszłych rodziców, któ
rzy planują, aby właśnie tego dnia
ochrzcić mające się im wkrótce
urodzić dzieci. W Polsce jak na ra
zie trzy szóstki w dacie nie wzbu
dzają żadnej sensacji ani porusze
nia. W koszalińskim Urzędzie Sta
nu Cywilnego jeszcze żadna para
nie zarezerwowała tego terminu.
- Pamiętajmy, że to będzie wto
rek, czyli prawie sam środek tygo
dnia. Ludzie z reguły pobierają się
w soboty. Śluby w dni powszednie to

PROSTO Z MOSTU

ROZMOWA DNIA

działu ZUS, wygrała sprawę
o zwolnienie z pracy. Bardzo się
z tego cieszę, bo może wreszcie
osoby, które zwalniają podwład
nych, bo stracili do nich
zaufanie, dwa razy się zastano
wią, zanim to zrobią. Poza tym
dla mnie to wspaniały przykład
dla kobiet, że nie należy się pod
dawać, gdy się wie, że jest się
ofiarą męskiej dominacji.

wróżka
MAŁGORZATA
Z WARSZAWY
- Jaką liczbą Jest szóstka?
- To bardzo dobra liczba.
Sprzyja sprawom rodzinnym, miło
snym i artystycznym. Jej patronką
jest Wenus.
- A trzy szóstki?
- W numerologii trzy szóstki ra
zem dają dziewiątkę, a więc z ma
tematyką mają niewiele wspólne
go. Łączenie tych liczb ma jednak
pozytywny wydźwięk i można
w związku z tym liczyć na to, że
w przyszłości czekają nas same
dobre zdarzenia.
- Ale niektórzy dopatrują się w tych

ktoś, komu będzie zależało na tym
właśnie terminie, to żadnych próbie-

liczbach obecności diabła...
- Kiedyś może tak było, ale nie
ma to przełożenia na rzeczywi
stość.
- Czyli 6 czerwca 2006 roku warto
wziąć ślub?
- Na tego typu sprawy trzeba
patrzeć indywidualnie i nie można
dać się zwariować. Jeśli jakaś data
ma pozytywny wydźwięk, to nie
oznacza, że będzie taka sama dla
wszystkich. Przecież to nie miało
by sensu. Dlatego warto spytać się
- na przykład wróżki - co dana
liczba czy też data będzie ozna
czać dla konkretnej osoby.

Rozmawiał:
RAFAŁ NAGÓRSKI

B Janusz z Bytowa: - Usłysza
łem w Radiu Maryja, że minister
sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
chce zmienić ustawodawstwo
dotyczące adwokatów. Zamierza
dążyć do tego, aby odpowiadali
prawnie i materialnie, jeśli nie
będą się wywiązywać ze swoich
obowiązków wobec klientów, któ
rych reprezentują. Tę zmianę
trzeba wprowadzić jak najszyb
ciej, bo wielu adwokatów tylko

bierze pieniądze i nic nie robi
w zleconych im sprawach.
II Irena Wosik z Koszalina:
- Wyczytałam niedawno w pra
sie, że w Polsce działa jedynie
500 komorników sądowych. Te
raz już wiem, dlaczego wiele
spraw czeka latami na egzeku
cję. Sądzę, że w kraju powinno
być więcej komorników. Wtedy
by ze sobą konkurowali i drobne
sprawy, ale ważne dla wierzycie
li, miałyby szansę na egzekucję.

(maz)

Fot. www.wrozka.keys.pl

OGŁOSZENIA
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mów robić nie będziemy - dodaje
kierownik USC.
(„Metro”, poi)

SPRZEDAM ISUZU MIDI 2,2 D (1991)

Sprawny zarejestrowany na części
1500zł 0607803806
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TRZY- czteropokojowe kupię na Osiedlu
Niepodległości. 0-59/84-55-738

Czy masz swoją szczęśliwą liczbę?

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

0053,

0-698-249-682 Ola. Słupsk.

Gerald R.
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MULTILOTEK - 28.01.2006

PYTANIE TYGODNIA
Po raz ostatni prezentujemy wyniki dotychczasowego sondażu:

Czy przyspieszone wybory
poprawiłyby sytuację
w Polsce?
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nie wiem

Od dzisiaj na naszej stronie
odpowiadać na pytanie:

nie

Czy Kazimierz Marcinkiewicz

51,7 %

jest dobrym premierem?

57
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DUŻY LOTEK

Mariola Pietrak
internetowej można

2
32

- Gdy myślę o szczęśliwej
liczbie, zawsze na myśl przycho
dzi mi siódemka. Nigdy mi nie
przyniosła pecha. Zawsze jej
używam skreślając kupony toto
lotka.

Marcin
Kozłowski

9

15

7

17

Piotrek
Wasilewski

- Od ośmiu lat noszę liczbę
siedem na koszulce, w której
gram na boisku. Zawsze mi
przynosi szczęście. Dlatego my
ślę, że to jest moja dobra liczba.

17

20 41

47

EXPRESS LOTEK

- Nie wierzę w takie przesądy
i nigdy nie przywiązywałem się
do żadnej liczby. To chyba nie
jest potrzebne do szczęścia
w życiu.

Głosuj na www.glos-pomorza.pl

27

34 36

Wyniki wczorajszego Multilotka ze względu na opóź
nione losowanie w telewizji
Polsat podamy jutro.

Not. ZBIGNIEW MARECKI, Fot. ZBIGNIEW MARECKI
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347 35 03/04/05/14, tel./fax 094 347 35 06/07.
W SŁUPSKU:
Biuro Ogłoszeń - w godz. 8-16.
76-200 Słupsk, ul. Henryka Pobożnego 19

tel. 059 848 81 03
Biuro Ogłoszeń - w godz. 8-16.
76-200 Słupsk, al. Sienkiewicza 20
tel./fax 059 842 66 08.
Biuro Reklamy
76-200 Stupsk, ul. Henryka Pobożnego 19
teL/fax 059 848 81 07
DRUK:
KEMA Sp. z o.o. w Szczecinie
ul. Pomorska 86

GAZETA W INTERNECIE:
www.glos-pomorza.pl
e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl
Za treść ogłoszeń odpowiada
zleceniodawca, za termin ich
zamieszczania Biuro Ogłoszeń.
Prenumeratę przyjmują oddziały
Ruchu SA, urzędy pocztowe
| i listonosze. Prenumeratę przyjmuje
redakcja w Słupsku i Koszalinie.
Infolinia 0 800 20 35 35.

IZBA
WYDAWCÓW
PRASY

NAKŁUĆ KONTROLOWANY
ZWIĄZEK KONTROLI DYSTRYBUCJI räÄSY
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::

redakeJa@glos-pomorza.pl

n Zakładamy firmę w Chorwacji

PS Zainwestuj, szybko zarobisz

Przedsiębiorcom radzimy, jak „uciec” do raju nie tylko podatkowego i za
łożyć firmę w Chorwacji. To wcale nie jest takie trudne i może się na

Chcesz zdobyć dobry zawód? Zainwestuj w siebie i zostań egzami
natorem kandydatów na kierowców. W ośrodku egzaminowania
w Koszalinie właśnie trwa nabór, a chętnych jest mało.

prawdę opłacić!

Uwaga Prenumeratorzy!

Stacja radarowa przy ośrodku wczasowym

Możecie kupić całą serię słowniczków
językowych, które w styczniu dołączaliśmy
do „Głosu Pomorza”. Szczegółowe informacje

Nie chcą radaru
pod nosem

pod numerem telefonu 059 848 81 03.
Termin realizacji zamówienia od 14 lutego

Celnicy znaleźli paliwo bez akcyzy

Budują market
na „opale
Firma budowlana z Lęborka została przy
łapana przez Izbę Celną na stosowaniu
oleju opałowego w swoich pojazdach. Nie
oficjalnie dowiedzieliśmy się, że paliwo

35-metrową wieżę radarową przy starym molo w Ustce chce postawić Straż Graniczna.
Mieszkańcy drżą o swoje zdrowie, a hotelarze obawiają się, że stracą turystów.

bez akcyzy zostało znalezione w maszy
nach firmy przygotowującej działkę
pod nowy market przy ulicy Toruńskiej.

Tymczasem radarów przybędzie na całym Wybrzeżu.

W GŁOBINIE TEZ
NIE CHCĄ RADARU

prasowy Straży Granicznej.
- To naprawdę nowoczesna
technologia i radar na pewno
nie będzie szkodził ludziom.
Wręcz przeciwnie, powstanie
po to, żeby im służyć. Mam na
dzieję, że ta inwestycja spotka
się ze zrozumieniem.
Mieszkańcy i hotelarze, dla
których turystyka jest głównym
źródłem dochodów, obawiają
się jednak, że budowla pogor
szy warunki
uzdrowiskowe
w mieście. Uroczysko leży bo

- Funkcjonariusze Wydziału Zwal
czania
Przestępczości
Celnej
we współpracy z Urzędem Celnym
w Słupsku wkroczyli na teren budowy
w ubiegłym tygodniu - mówi Jolanta
Twardowska, rzecznik prasowy Izby
Celnej w Gdyni. - Stwierdzili tam, że
pracująca na niej firma używa oleju
opałowego do napędzania maszyn
budowlanych. Takie kontrole najczę
ściej przeprowadzamy rutynowo, ale

OKIEM EKSPERTA

ANDRZEJ PROBUCKI
rzecznik prasowy Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiolo
gicznej w Gdańsku
- Wpływ mikrofal na organizm
ludzki może być bardzo poważny.
Wszystko zależy od ich natężenia.
Bóle głowy to najmniejszy pro
blem. Mikrofale mogą
spowodować zmiany w strukturze
krwi, układzie nerwowym, a nawet
narządach wzroku. Dlatego zawsze
przed ustawieniem takich urzą
dzeń trzeba przeprowadzić
badania wpływu radaru na środo
wisko, w tym również na organizm
ludzki. Trzeba też uzyskać odpo
wiednie zezwolenia.

czeniu kontroli.

(piw)

Bezludna noc Harry'ego

dar,
pójdę
z
torbami
- przepowiada Wójcik.
MARCIN KLINKOSZ

TOMASZ CZĘŚCIK

siadującej z nim plaży wypoczy
wają turyści, którzy chcą uciec
od miejskiego zgiełku. Teraz
Straż Graniczna zamierza usta
wić tam gigantyczny radar. Chcą go postawić tuż przy mo
im ośrodku wypoczynkowym —
denerwuje się Piotr Wójcik
z Ustki. — Nie miałbym nic prze
ciwko, gdyby stawiali tu inny bu
dynek, ale wieża radarowa od
straszy wszystkich turystów. Lu
dzie nie chcą wypoczywać
w sąsiedztwie takiego paskudz
twa. Nikt nie uwierzy, że płyną
ce z niego promieniowanie jest
obojętne dla zdrowia.
Właśnie dużego natężenia
fal radiowych obawiają się oko
liczni mieszkańcy. - Tyle się
słyszy o raku i innych paskud
nych chorobach w sąsiedztwie
takich budowli — mówi czter
dziestoletnia kobieta spaceru
jąca z psem po plaży. - Gdyby

one były bezpieczne, to ludzie
by tak często nie protestowali
przeciw ich budowie.
Morski Oddział Straży Gra
nicznej nowe stacje radarowe
zamierza
jednak
stawiać
wzdłuż
całego
Wybrzeża
od Piaskowa do Świnoujścia.
Dwie eksperymentalne powsta
ły już na Mierzei Wiślanej i Pół
wyspie Helskim. W niektórych
przypadkach wykorzystywane
będą istniejące już stacje,
a do nich dołożona zostanie
nowoczesna aparatura. - Sta
cje wykorzystywane również
przez urzędy morskie, celników
i marynarkę wojenną - mówi
Grzegorz Goryński, rzecznik

marcin.klinkosz@glos-pomorza.pl

Fot.

Położone przy starym molo
usteckie osiedle Uroczysko słyme z wyjątkowego spokoju
i pięknych krajobrazów. Na są

tym razem otrzymaliśmy informację,
iż na tej budowie stosuje się paliwo
bez akcyzy,
Olej opałowy znaleziono w łado
warce i dwóch koparkach. Sprzęt na
leży do osoby fizycznej z Lęborka
prowadzącej działalność gospodar
czą. Celnicy znaleźli łącznie po
nad 400 litrów oleju opałowego warto
ści około 1400 złotych. Stosując nie
legalne paliwo firma zaoszczędziła
600 złotych na akcyzie i podatku VAT.
- Ze względu na nieobecność
właściciela pozostawiono mu wezwa
nie i wszczęto kontrolę podatkową
w tej firmie - dodaje Jolanta Twar
dowska. - O ewentualnej karze bę
dzie można mówić dopiero po zakoń

wiem na terenie strefy B Uzdro

Mieszkańcy podsłupskiego Głobina również protestują
przeciwko stacji radarowej, któ
ra działa w sąsiadującej z wsią
jednostce. Przypominają, że
gdy stacja radarowa działała
pełną parą, fale wydzielane
przez urządzenia były przy
czyną poważnych
chorób nowotworo
wych mieszkańców
tej miejscowości.
Według badań prze
prowadzonych przez
wojsko, radar nie sta
nowi żadnego
niebezpieczeństwa, ale te ar
gumenty nie przemawiają
do mieszkańców Głobina.

ylko dziesięciu potteromaniaków czekało w nocy z piątku na sobotę
pod drzwiami słupskiej księgami Empik na premierę najnowszego tomu sa
gi o małym czarodzieju. - To wszystko przez to, że cała Polska startowała z pre
mierą o północy, a my w Słupsku o piątej rano - mówi Katarzyna Jaśnicka, li
cealistka. - Jednak i tak przyszłam na premierę, bo Harry Potter to moja ulu
biona postać. Dopiero w sobotę księgarnie, na których półkach pojawił się

wiska Ustka. - Jeżeli po
stawią ra-

T

„Harry Potter i Książe Półkrwi” przeżyły prawdziwe oblężenie.

Weekend pełen wypadków na drogach

Jeździli zbyt szybko
Po przewiezieniu do szpitala zmarł miesz
kaniec Słupska, którego potrącił kierowca
samochodu marki Renault. Niestety, to nie
jedyny wypadek, do jakiego doszło
w ostatnich dniach.

Stacja radarowa ma stanąć kilkanaście metrów od moich domków — skarży się Piotr Wójcik z Ustki. — Turyści nigdy do mnie nie przyjadą, gdy zo
baczą to straszydło.

po skandalu w miasteckim gimnazjum
m

Szok i oburzenie
Miastczanie wstrząśnięci są piątkowy
mi wydarzeniami w miejscowym gim
nazjum. Od soboty sprawę pobicia na
uczyciela przez uczniów komentują
niemal wszyscy mieszkańcy.
- Jak nauczyciel krzyknie
ba ucznia, to już wielka afera i wy
latuje z pracy. Niech wrócą czasy
bicia grubymi linijkami, może bę
dzie spokój napisał jeden z inter
nautów z Miastka, a drugi dodał:
~ Tak się dzieje, kiedy uczniowie
mają większe prawa niż nauczy
ciele.
Przypomnijmy, że grupka szes
nastolatków pobiła nauczyciela
muzyki, groziła pobiciem dyrekto
rowi szkoły i wyzywała interweniu
jących policjantów.
Uczniowie chcieli sprowoko
wać nauczyciela i nagrać jego re

(toc)

akcję kamerami w telefonach ko
mórkowych. Kilkakrotnie wchodzili
do klasy i wyzywali go od najgor
szych. W końcu wyciągnęli na
uczyciela na korytarz, kilkakrotnie
uderzyli go w klatkę piersiową
i szarpali się z nim. Zdarzenie
przerwali inni pedagodzy, a policja
usiłowała zatrzymać chuliganów.
Jeden z nich uciekł przez okno,
a wobec pozostałej trojki funkcjo
nariusze musieli użyć siły, by zmu
sić ich do wejścia do radiowozu.
Błyskawicznie
zareagowali
na to wydarzenie kuratorzy sądo
wi, kierownictwo szkoły, policja
i pracownicy sądu, którzy w szyb
kim czasie przygotowali całą do
kumentację sprawy. W piątek cała
czwórka stanęła przed sądem,
który dwóch chuliganów umieścił
już w schronisku dla nieletnich.

glos Pomorza.
Sobota
28.01.2006 r.

Decyzja w sprawie trzeciego
ucznia jeszcze nie zapadła,
a czwartego uczestnika zajścia
sąd jedynie upomniał.
W sobotę po ukazaniu się na
szego artykułu skontaktowali się
z nami twórcy programu „Pod na
pięciem” z telewizji TVN. - To po
kłosie sytuacji, jaką przedstawiali
śmy w ostatnim programie z Solca
Kujawskiego - mówi prowadzący
program Marcin Wrona. - Tam na
uczyciela z gimnazjum sprowoko
wano do interwencji i nagrano ka
merą z telefonu komórkowego.
Wczoraj w Miastku miał być
zrealizowany na żywo kolejny od
cinek „Pod napięciem”. Ze wzglę
du na tragedię w Chorzowie, re
porterzy TVN musieli przerwać
zbieranie materiału do programu
i wyjechać z Miastka na Śląsk.

Do tragedii doszło w sobotę około
godziny 20 na ulicy Kołłątaja. Męż
czyzna przechodził w niedozwolonym
miejscu. Policja wyjaśnia, jak doszło
do zdarzenia.
To nie był jednak jedyny wypadek
podczas minionego weekendu. W so
botę na ulicy Kołłątaja kierowca forda

potrącił przechodnia na pasach. Męż
czyzna z ogólnymi obrażeniami ciała
trafił do słupskiego szpitala.
Z kolei na trasie Barcjno - Kuieszewo kierowca opla wpadł w poślizc
i uderzył w drzewo. Pasażerka zosta
ła przewieziona do szpitala. Do po
dobnego zdarzenia doszło w Dobieszewie w gminie Dębnica Kaszubska
Kierujący fordem nie zapanował
nad pojazdem i wpadł na drzewo. Pa
sażer trafił do szpitala. Przyczyną ob>.
wypadków było niedostosowana ■
prędkości do warunków jazdy, (ela,

14 lutego „Głos Pomorza” wydrukuje dodatek walentynkowy.

Chcesz, by ukazały się w nim życzenia dla bllskiel Twojemu sercu osoby?
Wystarczy napisać życzenia na zamieszczonym poniżej kuponie,

który do 7 lutego należy dostarczyćdo dowolnego biura ogłoszeń „Głosu Pomorza"
(w Bytowle, Kołobrzegu, Koszalinie, Lęborku,
Słupsku i Szczecinku). Kuponów nie wolno przesyłać pocztą: będą drukowane codziennie.
Złożenie życzeń kosztuje jedynie złotówkę.

Cały artykuł
w archiwum

•*m Treść życzcria

www.glos-pomorza.pl §

Obiecali, że program sprzed mia
steckiego gimnazjum będzie na
grywany w przyszłą niedzielę
o godz. 22.
Szerzej o sytuacji w miastec
kim gimnazjum napiszemy w piąt
kowym „Głosie Pomorza”.
KONRAD REMELSKI

maksymalnie do 20 słów j

glos Pomorza
Imię nadawcy ...............................................................................

Możesz również przesłać
życzenia SMS-em.

nazwisko nadawev...................................................................... Wyślij SMS pod numer 724ń
Adres nadawcy ....................................................................................
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

0 treści: Ö» 77 treść ^czeń

Na SMS-y czekamy do 7 lutego.
Podpis

Koszt SMS-a 2,44 zł z VAT
34506SLSB. A

j

Ą
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Jemu ufamy najbardziej

Ona ma nadzorować sądy!

Polacy najbardziej wierzą Kamilowi Durczokowi. A „Fak
ty” to według telewidzów najbardziej wiarygodny pro
gram informacyjny - wynika z sondażu przeprowadzo
nego na zlecenie dziennika „Nowy Dzień”. Wśród pre
zenterów serwisów informacyjnych Durczok nie ma
sobie równych, uwielbiają go przede wszystkim kobiety
i emeryci. Jako najbardziej wiarygodnego wskazuje go
prawie co drugi badany z podstawowym wykształce
niem. W tyle pozostawia m.in. Tomasza Lisa, Monikę
Olejnik i Justynę Pochanke. Lis natomiast jest najpopu
larniejszy wśród ludzi młodych, do 24. roku życia.

Posłanka Samoobrony Alina Gut, która w nocy
z czwartku na piątek została wybrana na członka Krajo
wej Rady Sądowniczej, sama była na bakier z prawem
- napisał dziennik „Rzeczpospolita”. Zdaniem gazety,
przeciwko posłance prowadzono kilka lat temu postępo
wanie karne dotyczące płatnej protekcji. Postępowanie
zakończyło się stwierdzeniem winy, a następnie warun
kowym umorzeniem. Przewodniczący klubu Prawa
i Sprawiedliwości Przemysław Gosiewski zażądał od
szefa Samoobrona, aby, jeśli informacje prasowe się
potwierdzą, Gut zrezygnowała z członkostwa w Krajo
wej Radzie Sądownictwa.
(pap)

(PAP)

O TYM SIĘ MÓWI

Tusk: będziemy
nieposłuszni

Dostanie odszkodowanie
za poległego syna

Prawdziwą polityczną burzę spowodowały słowa lidera PO Donalda Tuska na temat możliwości wy
powiedzenia przez część Polaków obywatelskiego posłuszeństwa. Byłaby to reakcja na ewentualne

]

ogłoszenie wcześniejszych wyborów do parlamentu. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Ludwik
Dorn zaapelował do Platformy, by „wycofała się” z Tuska, jeśli on nie wycofa się ze swych słów.
dział, że nie rozumie reakcji polityków PiS-u na wypowiedź Donalda
Tuska. Jak tłumaczył, obywatelskie
nieposłuszeństwo polega na bojkocie. Dodał, że gdyby doszło do demonstracji, to są one w państwie
demokratycznym normalną manifestacją poglądów.
Senator Niesiołowski zwrócił
się do ministra spraw wewnętrz
nych Ludwika Dorna, aby zajął się
łapaniem złodziei, a nie decydował
o tym, kto ma być szefem Platfor
my. Wyraził pogląd, że na nerwo
wość wypowiedzi szefa resortu
bezpieczeństwa może mieć wpływ
jego życie osobiste opisywane
ostatnio przez prasę, oraz spadek
notowań PiS-u.
W
przekonaniu
Grzegorza
Schetyny, sekretarza generalnego
Platformy Obywatelskiej, „słowa
Donalda Tuska są głęboko prze
myślanym sygnałem; przekazem,
który mówi, że nie można grać
konstytucją dla własnych korzyści
politycznych”.
Wypowiedź Tuska - podkreślił
Schetyna - jest oczywistą konse
kwencją tego, co się dzieje.
Platforma Obywatelska będzie
protestować i zrobi wszystko, że
by nie pozwolić na złamanie kon
stytucji przez prezydenta oraz
na rozpisanie nowych wyborów dodał.
Sam Donald Tusk był od soboty
nieosiągalny. Dominika Tuzinek-Szynkowska z Biura Prasowego
Platformy Obywatelskiej poweidziała, że przewodniczący PO
przebywa obecnie za granicą.

W opublikowanym w sobotę wy
wiadzie dla „Gazety Wyborczej” Tusk
powiedział, że gdyby prezydent pod
jął decyzję o przyśpieszonych wybo
rach, nie można wykluczyć, że Plat
forma Obywatelska nie zaakceptuje
tej decyzji.
„Prezydent, który pozwoliłby sobie
na złamanie konstytucji po to, żeby
jego partia wygrała wybory, stawiałby
Platformę w sytuacji, w której trzeba
by wypowiedzieć posłuszeństwo ta
kim decyzjom” - powiedział w wywia
dzie Donald Tusk.

Dorn:
wycofajcie się z Tuska
- To są słowa groźne - skomento
wał Ludwik Dorn. - To jest próba ude
rzenia w zupełnie podstawowy me
chanizm demokracji, jakim są wybory.
Pozostaje mi zaapelować do Donalda
Tuska, a czynię to w imieniu Prawa
i Sprawiedliwości, by wycofał się z te
go stwierdzenia, ale jeśli by się nie
wycofał, to apeluję do Platformy, żeby
wycofała się z pana Donalda Tuska.
Premier Kazimierz Marcinkiewicz
nazwał wypowiedź Tuska „zadziwia
jącą”. - Sprawa konstytucji jest w Pol
sce, jako kraju demokratycznym, opi
sana w sposób jasny i prosty. Nie Do
nald
Tusk
interpretuje
treść
konstytucji i jej realizację, a nawet nie
tak wielka i wspaniała partia, jak Plat
forma Obywatelska - powiedział
w sobotę w Zakopanem premier.

Platforma: a my będziemy
protestować

j
i
j
j

Janina Stawisińska jako pierwsza dostanie odszkodowanie za bliską
osobę, która zginęła podczas pacyfikacji kopalni Wujek.

:

Mieszkająca w Koszalinie Janina Sta
wisińska, matka poległego w kopalni
Wujek górnika Jana Stawisińskiego
otrzyma od policji w drodze ugody 50
tys. zł.

(PAP)

Senator Platformy Obywatel
skiej Stefan Niesołowski powie

KIOSK

W OBIEKTYWIE

eljc Jściu jJork Simes
Nowy Jork. Amerykański dzien
nik „New York Times” sprostował
kontrowersyjny zwrot „polski obóz
śmierci”.
„(...) Sobibór został założony
i prowadzony przez niemieckich
okupantów Polski; nie był to „polski
obóz śmierci” - napisał w piątko
wym wydaniu „NYT” w rubryce spro
stowań.
Opublikowany 12 stycznia zwrot
spotkał się z ostrą reakcją konsulatu
generalnego RP w Nowym Jorku.
Wsparcia w osobnym liście do ame
rykańskiego
dziennika
udzielił
również Kongres Polonii Amerykań
skiej.
„Po długim okresie braku takich
bezmyślnych, obelżywych i fałszują
cych historię nonsensów, jak „pol
skie obozy śmierci” znowu znaleźli
śmy je w druku" - napisał konsul ge
neralny Krzysztof Kasprzyk w liście
do „New York Timesa”. „Proszę ni
gdy więcej nie pisać „polskie obozy
śmierci”. Nie rujnujcie mojej wiary
w pryncypia „New York Timesa” i je
go ważną rolę publiczną pośród me
diów, w które wierzyłem od lat” podkreślił konsul.
(PAP)

To pierwsze odszkodowanie, któ
re zostanie wypłacone rodzinom gór
ników poległych w kopalni Wujek. Po

licja zapowiada, że finansowe za

j

dośćuczynienia otrzymają także
pozostałe rodziny zamordowanych
w grudniu 1981 roku górników.
- Sprawiedliwość wymaga, aby
rodziny górników, którzy zginęli w ko
palni „Wujek”, mogły otrzymać od
szkodowanie. Dlatego podjąłem de
cyzję, że ma się to stać, bez rozprawy
sądowej, w drodze ugody, ze zrozu
mieniem dla krzywdy, która przed laty
została wyrządzona - tak szef policji
Marek Bieńkowski uzasadnił swoją
decyzję. - Rodziny ofiar pomordowa
nych górników nie będą już więcej
wycierać sal sądowych.
Jan Stawisiński był jednym z dzie
więciu górników, którzy zginęli w ko
pali „Wujek” w grudniu 1981 roku.
Miał 21 lat, był najmłodszym z zabi
tych wówczas mężczyzn.

W grudniu 1981 roku postrzelony
Jan Stawisiński trafił do szpitala. Był
nieprzytomny. Matka chciała być
przy nim, więc zatrudniła się w tym
szpitalu jako salowa. Po miesiącu w styczniu 1982 roku - chłopak zmarł
nie odżyskawszy przytomności.

Przed czterema laty Janina Stawi
sińska wystąpiła do sądu o wypłatę
50 tys. odszkodowania za śmierć sy
na - bezskutecznie. Niespodziewanie
z propozycją wypłacenia tych pienię
dzy wystąpiła policja.
Pacyfikacja kopalni „Wujek” była
jednym z najbardziej dramatycznych
wydarzeń stanu wojennego. Górnicy
zastrajkowali 13 grudnia 1981 roku,
domagając się uwolnienia internowa
nego szefa kopalnianej. Potem zażą
dali też m.in. zniesienia stanu wojen
nego i zwolnienia wszystkich interno
wanych. 16 grudnia milicja i wojsko
otoczyły kopalnię. Gdy górnicy odmó
wili przerwania protestu, czołgi rozbiły
zakładowy mur, a na teren kopalni
weszli ZOMO-wcy. W czasie starć pa
dły strzały. Na miejscu zginęło 6 gór
ników, siódmy zmarł kilka godzin póź
niej, dwóch kolejnych - w styczniu
1982 r. Kilkudziesięciu innych zostało

rannych.

(PAP)

TO PRZYNIÓSŁ WEEKEND
Cztery ofiary pożaru
Płock. W pożarze dwukondygnacyjnej kamienicy w centrum Płocka,
do którego doszło w niedzielę rano, zginęły 4 osoby, poszkodowanych zo
stało 6 kolejnych - jedna w stanie ciężkim przebywa w szpitalu.
Z pogorzeliska strażacy najpierw wydobyli zwęglone ciała trzech osób,
a po kilku godzinach poszukiwań szczątki kolejnej ofiary. Według miesz
kańców budynku w chwili wybuchu pożaru osoby te prawie na pewno
przebywały w swych mieszkaniach - stan wydobytych zwłok nie pozwala
jednak na ich bezpośrednią identyfikację.

Tragedia w Szwecji
Sztokholm. Dziewięć osób zginęło w katastrofie autobusowej w Szwecji.
Autokar wycieczkowy z 49 osobami wypadł z autostrady i stoczył się z na
sypu. Do wypadku doszło niedaleko miejscowości Arboga, ok. 120 km
na północny zachód od Sztokholmu. Katastrofa koło Arboga jest najwięk
szą w Szwecji katastrofą autobusową. Latem 1988 roku, w wypadku
szwedzkiego autobusu w jednym z tuneli w Norwegii, zginęło szesnaścioro Szwedów, w tym dwanaścioro dzieci.

(PAP)

"Prwadziwe serce poznaje się nie po jego biciu, a po jego miłości."
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 stycznia 2006 r.
zmarła nasza Mama i Babcia śp.

J ANICKA
Fot. FOTÖRZEPA-AFP FARJANA K. GODHULY
uzułmanie z Bangladeszu i z sąsiednich krajów islamskich zmierzają do Dhaki na nabożeństwo kończące trzydnio
wy Światowy Kongres Islamski. Kongres, który odbywał się w stolicy Bangladeszu, zgromadził przeszło trzy mi

M

liony ludzi. Tylko w pielgrzymkach do Mekki - świętym mieście islamu - uczestniczy więcej wyznawców tej religii.
(PAP)

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w środę, 1 lutego 2006 r.
o godz. 12.00 w sali ceremonialnej Domu Pogrzebowego
"Wrotniewscy" przy ul. Różanej 8 w Koszalinie.

Rodzina

Mikrobus z Domu Pogrzebowego na cmentarz podjedzie bezpośrednio pod wejście "A" (główne) v
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Katowice

17.15
5

66 osób, w tym dwoje dzieci, poniosło śmierć w sobotniej katastrofie budowlanej w Katowicach. W niedzielę po południu, 24 godziny
po tragedii, spod gruzów wydobyto ciało ostatniej ofiary.
Dach jednego z pawilonów Mię
dzynarodowych Targów Katowickich
mnął o godz. 17.15. W hali odbywała
się akurat Międzynarodowa Wystawa
Gołębi Pocztowych. Według straży
pożarnej mogło tam przebywać ok.
700 osób.
W akcji ratowniczej brało udział
70 zastępów straży pożarnej z całego
Śląska, 300 policjantów, oddziały
żandarmerii wojskowej z Krakowa
' Gliwic, ratownicy z Centralnej Stacji

Według świadków dramatu lu
dzie, którzy byli uwięzieni w hali,
nie mogli z niej uciec, bo drzwi
ewakuacyjne blokowały zwały

Ratownictwa Górniczego w Bytomiu ,
a także grupa ratowników górskich.
Karetki odwoziły poszkodowanych
do wszystkich pobliskich lecznic.
Do pomocy poszkodowanym i ich ro
dzinom oddelegowano też psycholo

śniegu.
Wszystkie okoliczności ma wy
jaśnić centralna komisja. Jej człon
kowie sporządzą ekspertyzy, które
pomogą ustalić odpowiedzialność
za katastrofę, wskazać ewentual
nych winnych i określić ich odpo

gów.
Akcję utrudniał 15-stopniowy
mróz i słabe oświetlenie miejsca kata
strofy. - Przy tak niskiej temperaturze
wychłodzenie organizmu właściwie
nie pozwala na roszczenie większych
nadziei - mówił w sobotę późnym
wieczorem zastępca komendanta
głównego straży pożarnej, Leszek
Suski.

Psy pomagały szukać
uwięzionych

Tak cieszyli się ci, który ch bliskim
udało się opuścić halę.

Komendant główny straży pożar
nej, Kazimierz Krzowski tłumaczył,
że zawalony teren został podzielony
na sześć stref penetrowanych przez
strażaków. W każdej z nich zawalo
na konstrukcja utworzyła ok. 1-1,5metrowe pustki, gdzie mogli być
uwięzieni ludzie. Strażacy wycinali
w blachach otwory i przeszukiwali
teren ręcznie w obawie, by ciężki
sprzęt nie zmiażdżył ludzi pod gru
zami. Ok. godziny 22 z gruzowiska
wydobyto ostatnią żywą osobę.
Po północy teren gruzowiska
rozpoczęły penetrować psy szkolo
ne do poszukiwania ludzi. Nie wska

Masa śniegu
Podczas projektowania budynku należy uwzględnić masę śniegu, która może zgromadzić się
°a jego dachu.

5?C

0°C

■m

stali mogłyby załamać się i zupeł
nie przygnieść ofiary.

Wśród ofiar
są cudzoziemcy
Do niedzielnego popołudnia
trwała akcja ratownicza. Bilans
ofiar rósł z godziny na godzinę.
Aby wydobyć ciało 66. ofiary, ra
townicy przez kilka godzin usuwali
potężne elementy kratownicy. Mu
sieli m.in. przecinać olbrzymie me
talowe dźwigary. Co najmniej 140
osób odniosło w katastrofie obra
żenia.
Wśród osób poszkodowanych
w katastrofie prawdopodobnie jest
łącznie 13 obcokrajowców - Niem

Cięższy

•5°C

W akcji ratowniczej uczestniczyło kilkuset strażaków, fachowcy ze stacji ratownictwa górniczego, żandarmi,
żołnierze i ratownicy górscy.
W poniedziałek rano do akcji
wkroczy sprowadzony z Nowego
Sącza ratownik z psem, szkolonym
do wykrywania w gruzach zwłok.
Choć strażacy przypuszczają, że
w rumowisku nie ma już ciał ofiar,
pies ma pomóc w weryfikacji tej hi
potezy.
Potem specjalistyczna firma
przystąpi do rozbiórki stojącej jesz
cze części zawalonej hali oraz ru

go i lekkiego śniegu - poinformował
minister transportu i budownictwa
Jerzy Polaczek. Dodał, że Zarząd
Międzynarodowych Targów Kato
wickich deklarował wcześniej coś
zupełnie przeciwnego.

wiedzialność karną. Także w po
niedziałek komisja zapozna się
z dokumentacją projektową i wyko
nawczą hali oraz zbada materiały
użyte w jej budowie. Na podstawie
tych danych i dodatkowych eksper
tyz komisja wyda orzeczenie
o przyczynach katastrofy.
Polaczek powiedział też, że
w całym kraju nadzór budowlany
skontroluje
obiekty
wielkopowierzchniowe, użyteczności pu
blicznej i sportowe. Jeśli inspekto
rzy stwierdzą, że mogą one zagra
żać
bezpieczeństwu,
będą
natychmiast wyłączane z użytku.
Po raz kolejny minister zaapelo
wał, żeby zarządcy wypełniali cią
żące na nich obowiązki dbania
o bezpieczeństwo obiektów.
(PAP)
FOTORZEPA

mowiska.

Nie uprzątnęli
śniegu?
Na razie trudno ustalić, z czyjej
winy doszło do tragedii. Nie jest wy
kluczone, że zawiniły służby, które

i
lżejszy

NAJWIĘKSZE KATASTROFY W POLSCE

Mokry śnieg
W pobliżu punktu
zamarzania ciężkie piątki
śniegu formują gęstą
warstwę

30 września 2005 - wypadek autokaru w miejscowości Jeżewo
na drodze Warszawa-Białystok. Zginęło 12 osób, w tym 9 licealistów
z Białegostoku, jadących na pielgrzymkę do Częstochowy.
15 kwietnia 1995 - wybuch gazu w wieżowcu w Gdańsku. Zginęły 22

o większym ciężarze.
Puch

osoby.

W temperaturze ok.
-10°C piątki śniegu
tworzą puszystą warstwę
o niższej gęstości i masie.

2 maja 1994 - wypadek autobusu PKS w miejscowości Zawory koło
Gdańska. Zginęły 32 osoby.

Dane: University of Potsdam,
Ministerstwo BadaÄ i Edukacji
Niemiec

14 stycznia 1993 - na Bałtyku niedaleko Rugii zatonął prom „Jan
Heweliusz”. Zginęło 55 osób.

9 maja 1987 - W warszawskim Lesie Kabackim rozbił się samolot
ważne numery

Szpital nr 2

w Siemianowicach Śląskich:
(32) 228 30 30
• Szpital w Dąbrowie Górniczej:
(32) 262-24-35
t Szpital w Sosnowcu:
(32) 363-04-52
Szpital im. L. Rydygiera
w Katowicach-Bogucicach:
(32) 357-62-14 i (32) 356-62-70
Szpital kardiologiczny
w Katowicach-Ochojcu:
(32) 202-40-25
Szpital Specjalistyczny
w Tychach:
(32) 32-54-100
Sztab kryzysowy:
(32) 255 52 91
(32) 207 79 01
(32) 207 71 01
(32) 256 56 01
Informacje o rannych i akcji
ratunkowej:
(32) 609 40 65
Pomoc psychologiczna:
(32) 251 15 99
(32) 257 14 87
■ Pomoc dla ofiar katastrofy:

zały jednak miejsc, gdzie mogliby
się oni znajdować. Ratownicy roz
poczęli ponownie przeszukiwanie
rumowiska i usuwanie większych
elementów konstrukcji, które mogą
być przeszkodą w dotarciu do ran
nych.
Wbrew pierwotnym zamierze
niom strażacy nie zdecydowali się
na użycie urządzeń do nawiewu
ciepłego powietrza, aby osobom
pod gruzami było cieplej. Spaliny
z tych urządzeń mogłyby zaszko
dzić poszkodowanym, a ciepło sto
piłoby śnieg i lód, którego części
także podtrzymują zawaloną kon
strukcję. Gdyby się stopiły, tony

Ogromny, liczący kiłka tysięcy metrów kwaratowych, dach hali złożył
się niczym domek z kart.

śmiertelnych.

19 sierpnia 1980 - największa katastrofa w historii kolei w Polsce.
cy, Czesi, Belgowie, Słowak i Ho
lender.
W śląskich szpitalach przebywa
ło wczoraj niemal 80 osób rannych
w katastrofie. Najciężej poszkodo
wani znajdują się szpitalach w Pie
karach Śląskich i Sosnowcu;

były odpowiedzialne za odśnieżanie
dachu budynku. - Na dachu kato
wickiej hali wystawowej zalegała
półmetrowa warstwa zlodowaciałe-

do szpitala w Siemianowicach trafiło
kilka osób porażonych prądem
w wypadku. Pozostali ranni przeby
wają w szpitalach w Chorzowie, By
tomiu i Katowicach.

Małgorzata
Toepłitz
przewodnicząca
Polskiego Towa
rzystwa Psycho
logicznego

Pomoc
jst bardzo
potrzebna nie tylko ocalałym w
katowickiej katastrofie i
psychologów

rodzinom ofiar, ale także

ratownikom. Osobom, które
przeżyły, psycholodzy powinni
pomóc odreagować stres.

Wszystkim tym ludziom może

Konto Caritas PKO BP SA

towarzyszyć nieuświadamiane
jeszcze poczucie winy, dlaczego

I o/Centrum Warszawa 70 1020
1013 0000 0102 0002 6526

właśnie oni przeżyli, a zginęli

7 dopiskiem „Katowice”

■ Pomoc dla ofiar katastrofy:
Konto PCK 56 1160 2202 0000
0000 7174 6816 z dopiskiem
..CHORZÓW”

LOT lecący do Nowego Jorku. Zginęły 183 osoby znajdujące się
na pokładzie samolotu.
4 czerwca 1981 - zderzenie pociągów w Osiecku - 25 ofiar

inni, którzy byli choćby obok.
Pomocy potrzebują ratownicy,

biorący udział w akcji. Tym
Ponad 140 osób odniosło obrażenia. Poszkodowanych odwożono do

ludziom może towarzyszyć
bardzo silne poczucie

wszystkich śląskich szpitali (na zdjęciu: izba przyjęć szpitala im.

bezradności.

Rydygiera w Katowicach-Bogucicach).

Pod Otłoczynem w pobliżu Torunia zderzyły się dwa pociągi. Zginęło
65 osób, 64 zostały ranne.
14 marca 1980 - w pobliżu lotniska na Okęciu rozbił się samolot LOT
lecący z Nowego Jorku. Zginęło 87 osób.
15 lutego 1979 - wybuch gazu w warszawskiej Rotundzie, 49 ofiar
śmiertelnych, ok. 100 rannych.
(pap)

Świat wstrząśnięty tragedią
Z całego świata napływały
wczoraj do Polski depesze kondo
lencyjne.
■ Prezydent Rosji Władimir Pu
tin złożył wyrazy współczucia ro
dzinom ofiar i poszkodowanym
podczas tragedii na Śląsku. W li
ście kondolencyjnym do Lecha Ka
czyńskiego napisał, że wszyscy
w Rosji są wstrząśnięci katastrofą,
która pochłonęła tyle istnień ludz
kich.
■ Prezydent Francji Jacques
Chirac napisał w liście kondolencyj
nym do Lecha Kaczyńskiego, że jest
głęboko wstrząśnięty wiadomością
o tragicznym wypadku. Jacques
Chirac w imieniu narodu francuskie
go przekazał wyrazy współczucia
bliskim poszkodowanych oraz przy
jaźni i solidarności w tych pełnych
bólu chwilach.

Papież, pozdrawiając pielgrzy
mów z Polski, złożył wyrazy współ
czucia z powodu tragedii w Katowi
cach. - Myślę o tragicznym wypad
ku jaki zdarzył się
wczoraj
w Chorzowie, w którym straciło ży
cie wiele ofiar. Zawierzam Bożemu
Miłosierdziu tych którzy zginęli. Jed
noczę się w duchu z rodzinami ofiar
i tymi, którzy w tym wypadku odnie
śli rany. Wszystkim z serca błogo
sławię - powiedział Benedykt XVI.
■ Belgijskie media informują
szeroko o tragedii w Katowicach.
Wiadomo już, że wśród rannych są
trzy osoby z Belgii. Zainteresowa
nie jest duże, bo Belgia uchodzi
za kolebkę sportu gołębiarskiego,
mieszka tu wielu hodowców,
a w Brukseli siedzibę ma Między
narodowa Federacja Miłośników
Gołębi Pocztowych.
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ZDANIEM CZYTELNIKA

JUTRO W GAZECIE

POGOTOWIE REPORTERSKIE

Zadzwoń!
Pomożemy

Roman ze Słupska
- Chcę nawiązać do wypowiedzi kominiarza na temat pa
lenia w piecach. Nie jest prawdą, że kominy sprawdzane
są cztery razy w roku. W starych kamienicach kominy są
w opłakanym stanie, popękane i dewastowane przez sa
mych lokatorów, którzy wchodzą sami na dach i bez ja
kiejkolwiek wiedzy, zawieszają po dwie kule i walą w ko
min aż cegły lecą.
(krab)

a w mm
bank
pomocy
czytelnikom.
%

Dział miejski Słupsk ul. Henryka Pobożnego 19

gmina słupsk.

|

tel. 059 848 81 29

|

e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl

Państwa sygnały i opinie
przyjmuje dziś

Piotr Kawałek
tel. 059 848 81 19
|

kierownik działu - Magdalena Gryko

Powstają nowe lokale komunalne

Sprawdź,

Zamiast kotłowni
będą mieszkania

dasz maturę
ka angielskiego
W środę 1 lutego publikujemy test z angielskiego
(podstawowy i rozszerzony)

INFORMATOR NA FERIE

Osiem rodzin znajdzie dach nad głową w wyremontowanej starej kotłowni w Wiklinie. Gminy

PONIEDZIAŁEK

powiatu słupskiego coraz częściej adaptują stare budynki na mieszkania komunalne i socjalne. Dębnica Kaszubska
Gminę Słupsk przystosowa
nie starej kotłowni na mieszka
nia kosztowało ponad 765 ty
sięcy złotych. W lutym zaczną
już wprowadzać się tam pierwsi
lokatorzy. - Mieszkania po
wstały po gruntownej przebu
dowie popegeerowskiej kotłow-

INNI TEZ BUDUJĄ
■ W gminie Główczyce po
wstaje pięć mieszkań
socjalnych. Gmina przejęła
od Agencji Nieruchomości
Rolnych budynek po dawnym
przedszkolu w Wykosowie.
■ Od ośmiu do dwunastu ro
dzin będzie miało szansę
zamieszkać w budynku socjal
nym w Objeździe w gminie
Ustka. Mieszkania zostaną
przygotowane na bazie rudery,
która obecnie straszy miesz
kańców wsi.
■ Najwięcej mieszkań o ni
skim standardzie jest
w gminie Kobylnica. W róż
nych miejscowościach jest ich
łącznie 12. Natomiast w Potęgowie są trzy takie
mieszkania. W Smołdzinie
i Damnicy po jednym.

ni - mówi Edmund Ścibisz, za

Zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury odbywają się w godzinach 9-17
Czytanie książki „Opowieści z Narnii”
zajęcia plastyczne
S zajęcia teatralne prowadzone przez aktorów teatru Władca Lalek
■ zajęcia kulinarne

stępca wójta gminy Słupsk. W pierwszym etapie na parte
rze powstała remiza dla Ochot
niczej Straży Pożarnej. Po eks
pertyzach budowlanych posta
nowiliśmy
utworzyć
tam
również mieszkania komunal
ne.
Na pierwszym piętrze zbu
dowano już cztery mieszkania,
a na drugim kolejne cztery.
- Niedawno okazało się, że
jest również możliwość wyko
rzystania półpiętra - mówi wicewójt Ścibisz. - Dzięki temu

Ustka
10.00 - drużynowy konkurs układania puzzli w Domu Kultury
9-14 - gry planszowe i projekcja filmu „Epoka lodowcowa”
w Szkole Podstawowej nr 1
10 -14 - zajęcia taneczne w SP 1
9-13 - turniej unihokeja dla klas l-IV w SP2

Słupsk
17.30 - Feryjna Szkoła Historii Teatru w Teatrze Rondo, film
o Ryszardzie Cieślaku.
Turniej piłki siatkowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
9.30 - turniej szachowy w SP2
10 - zajęcia muzyczne. Uczestnicy skorzystają z możliwości pra
cy z mikrofonem, poćwiczą emisję głosu i zmierzą się z interpreta
cja utworów muzycznych. Ponadto będą mogli zasięgnąć lekcji gry

niektóre z mieszkań będą mo
gły mieć większą powierzchnię.
Obecnie w mieszkaniach
trwają prace wykończeniowe.
Lokale będą ogrzewane ko
tłownią ekologiczną na drewno.
Jak zapewniają samorządowcy,
system grzewczy będzie prak
tycznie bezobsługowy. Czynsz
nowych mieszkań ustalono
wstępnie na poziomie 3,50 zło
tego za metr kwadratowy. - Już
teraz jednak przewidujemy róż
ne zniżki ze względu na lokali
zację budynku - dodaje zastęp
ca wójta.

na gitarze akustycznej, elektrycznej i basowej.
10 - 14 - zajęcia teatralne. Zainteresowani wezmą udział w lek
cjach emisji głosu, recytacji, ekspresji ruchowej, ćwiczeń dykcyjnych oraz gry dramatycznej z tekstem. Organizowane będą także
próby otwarte w ramach realizacji spektaklu „Aksamitka, córka dia
bła albo zakochany Pajac” Gripariego.
■ 10 - 14 - zajęcia plastyczne przeznaczone dla najmłodszych
(I - IV klasa SP). Dzieci poznawać będą świat bajek za pomocą
różnych technik malarskich i plastycznych. Zapoznają się także
z Galerią Wyobraźni oraz z malarstwem dawnych mistrzów.

Damnica

MARCIN KLINKOSZ

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

W budynku po starej kotłowni powstało już osiem mieszkań. Już w lu
tym zaczną się tam wprowadzać mieszkańcy gminy Słupsk.

■ 11.00 - zajęcia muzyczne w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu

WTOREK
SŁUPSK. Nocne patrole policji i pracowników socjalnych

Wyprzedaż w dwóch językach

Ustka
■ 10.00 — wyprawa na zachód Ustki, ognisko z kiełbaskami organi
zowane przez Dom Kultury
&l 10-13 zajęcia sportowe w SP 1
■ 9-12 - quiz geograficzne w Gimnazjum przy ul. Wróblewskiego
■ 12-13 zajęcia internetowe dla dzieci w wieku od 7-12 lat w Bi
bliotece Miejskiej
* 9-12 - wspólne oglądanie filmu „Harry Potter” w Centrum Pomo
cy Dzieciom przy ul. Wróblewskiego
i 11-13 - kulig z ogniskiem organizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji,
odpłatność trzy złote od osoby

Pomogli bezdomnym
Pięciu pijanym osobom uratowali ży
cie słupscy policjanci. Funkcjonariu
sze znaleźli ich śpiących nocą
na chodnikach i przewieźli do Izby
Wytrzeźwień.
- Jak co noc nasi funkcjona
riusze
sprawdzali
miejsca,
w których przed zimnem mogli
skryć się bezdomni - mówi
aspirant sztabowy Emilia Ada
miec, rzecznik słupskiej policji.
- W trakcie patroli znaleźli pię
ciu nietrzeźwych mężczyzn

śpiących na ulicach. Wszyscy
trafili od Izby Wytrzeźwień.
Gdyby pozostali na ulicy, praw
dopodobnie zamarzliby.
Policjanci oraz pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie systematycznie spraw
dzają ogródki działkowe, opusz
czone budynki, piwnice oraz
klatki schodowe w poszukiwaniu
koczujących bezdomnych. Co
noc trafia do nich pomoc oraz in
formacje o ciepłych miejscach
noclegowych w mieście.
(toc)

Damnica
11.00 nauka tańca w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu

Słupsk
w SPj
9.30g tu miejiszachowy
s
10 -Turniejtenisa
stołowego w Gimnazjum nr 4
-Ti i ej ten
12 - turniej
iej piłk
piłki siatkowej w Gimnazjum nr 6
17 - Młodzieżowe
dzieżo
Centrum Kultury „Harry Potter i Czara
Cz,
Ognia”
• i godz 16-Mfczieżowe Centrum Kultury - „Kurczal
akJMały”
cena biletu dla dziecka i opiekuna seanse

TT

eraz już wszyscy słupszczanie wiedzą, co oznacza słowo „sale”. Po na
szej publikacji na wystawie sklepu, informującej w języku angielskim
o wyprzedaży, pojawił się napis po polsku. Mamy nadzieję, że to początek
dobrego nawyku korzystania z bogactwa mowy ojczystej.
(ak)

T

Oda, ak)

! IMPLANTY: stomatologia estetyczna, nar
koza. Perfect-Dent, Słupsk, Starzyńskiego
6-7 (Podkowa), 059/84-10-118.
mm
GABINETY stomatologiczne -Beata, Ro
bert. Suchorowscy. Protetyka, implanty,
narkoza. Waryńskiego 4, Piekiełko 25, 059/842-98-24
00293/S

PREZENT DLA CZYTELNIKÓW

KLUB zdrowia. Zgrabna sylwetka. Dobra
kondycja. Zdrowy kręgosłup. Słupsk,
Hubalczyków 14,16.00-21.00
tel. 0-59/8-404-147, 0-886-225-663

Rozdajemy prezenty

Pracownicy socjalni MOPR przygotowali dla bezdomnych gorącą
herbatę.

SŁUPSK. Osoba, w wieku szkolnym, która jako pierwsza zjawi się
dziś o godzinie 11.00 w redakcji „Głosu Pomorza” przy ul. Henryka
Pobożnego 19 otrzyma od nas podwójną wejściówkę do kina Mile
nium na film „Harry Potter i Czara Oqnia”.

(ela)

00281/A

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

MADAR-MED NZOZ Laboratorium analiz le
karskich, Stary Rynek 5.059/842-77-96,
czynne 8.00 - 16.00, sob 8.00 - 12.00
06664/A

KANCELARIA podatkowa-księgi podatko
we, rachunkowe, ryczałt, Vat, ZUS, płace.
Słupsk, 059/845-60-38.
MATURA j. polski. Zajęcia indywidualne
i grupy, tel. 0-509-262-290.
00348/A

PLAYSTATION 2, montaż chipów. ServisGSM, naprawa, usuwanie simlock.
059/843-94-19, 0-605-245-744
www.avgsm.prv.pl
00277/A

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

LĘBORKiBYTÓW MIASTKO CZŁUCHÓW

Poniedziałek, 30 stycznia 2006 r.

www.glos-pomorza.pl
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POGOTOWIE REPORTERSKIE

ZDANIEM CZYTELNIKA

Zadzwoń!
Pomożemy J

» Zofia z Bytowa
- Jak to możliwe, że wójt Tuchmia mógł wybudować
mieszkania socjalne tanie w utrzymaniu, a Bytów
nie? Wszystko zależy od pomysłu. My teraz mamy ra
chunki za energię wyższe niż inni mieszkańcy miasta.
Ogrzewanie na prąd dużo kosztuje, lepiej by zrobili
- jak w Tuchomiu - etażowe.

Państwai sygnały i opinie
przyjmuje dziś

Andrzej Radajewski
tel.059 8634100

(wysł. zida)

»».'f'

ul. Kochanowskiego 8-10, tel. 059 822-82-82 | Miastko ul. Dworcowa 29, tel. 059 857-35-72

|

e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl

|

kierownik działu - Anna Czerny-Marecka

Dział terenowy Bytów

lębork.

CODZIENNIK FERYJNY

Wiatr i śnieg w kuchni

Groza, nie mieszkanie
Czarne od grzyba ściany, zrujnowana toaleta na klatce schodowej i brak wody. W takich
warunkach mieszka Anna Kalisz z trójką małych dzieci. Urzędnicy obiecali remont, ale nic
nie zrobili.
Pani Anna od 2002 roku zajmuje
mały lokal w budynku komunalnym
przy ul. 10 Marca 14. Przeprowadziła
się do niego od mamy. Teraz jednak
wraca do niej w trosce o zdrowie
dzieci, siedmioletniej Moniki, dwulet
niej Oliwii i 11-miesięcznej Jessiki.
- To było kiedyś suche mieszka
nie - mówi Anna. - Jednak przez
dwa lata administrator niczego tu,
oprócz przełożenia dachu, nie robił.
Nie mam ogrzewania w kuchni.
Odzież suszę po praniu w domu,
gdyż nie mam dostępu do strychu.
Od wilgoci popękał tynk wokół okien.
Dzieci śpią na zagrzybionych matera
cach.
We własnym zakresie ociepliła
ściany styropianem i obniżyła sufit
w pokoju, żeby nie było widać grzyba.
Nic to nie dało, dodatkowo pozama
rzały rury i wybiła woda w sedesie.
W ubiegłym roku Miejski Zarząd
Gospodarki Komunalnej (właściciel
lokalu) stwierdził zawilgocenie, pleśń

i korozję na elementach metalowych
oraz brak wentylacji i przemarzanie
ścian. Zobowiązał się ocieplić lokal
oraz wykonać wentylację grawitacyją.
Firma Zarządzanie Nieruchomościa
mi Nova (administrator) zajęła się
uregulowaniem
sprawy
dojścia
na strych. Nic jednak nie zrobiono.
Jarosław Jędrzejewski, inspektor
nadzoru MZGK podkreśla, że miesz
kanie zniszczało tak mocno, bo nikt
w nim teraz nie mieszka. Dlatego
między innymi - jego zdaniem - za
marzła woda w rurach i nie zamonto
wano wodomierza w miejsce nie
sprawnego.

■ Dzisiaj: w MOSiR o godz. 11
Turniej Szachowy o Mistrzostwo
Bytowa; w MDK w godz. 12-14 fe
ryjna szkoła fotografii; w bibliotece
w godz.9-15 zajęcia dla najmłod
szych; w GOK Kołczygłowy
w godz.11-13 zabawa puzzlami
w bibliotece; w GOK Ugoszcz
w godz. 16-20 zajęcia plastyczne;
w GOK Studzienice o godz. 11 za
jęcia teatralne; w GOK Tuchomie
zajęcia plastyczne; w GOK Borzytuchom konkurs plastyczny „Mój
ulubiony bohater literacki”; w GOK
Czarna Dąbrówka w godz. 1-13
zajęcia „Baśniowe ferie”.
■ Jutro: Hala MOSiR o godz.
11 Turniej „Trio - Basket”; w MDK
Bytów w godz.10-12 „Malowa
na Zima” zajęcia plastyczne; GOK
Kołczygłowy w godz.11-13 ferie
z bałwankiem; w GOK Tuchomie
zajęcia taneczne.
(zida)

stwa domowego; 9 - 10.30
- w sali gimnastycznej ZSO - sek
cja piłki siatkowej i turystyczna;
13-14.30 - OSiR - sekcja piłki ko
szykowej; w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury - 8-10 - czas dla
SP nr 1; 10-11 - zajęcia taneczne
sekcji mini-listy przebojów, 11-14
- zajęcia plastyczne.
■ Jutro: w MGOK - 8-1C
- czas dla SP nr 1; 10 - film widec
dla dzieci „Madagaskar“; 11.30
- zajęcia plastyczne i taneczne;
14 - zajęcia zespołu „Grupa anty
alkoholowa”; w MDK - 11.30 - 16
- sekcja muzyczno-ruchowa (fla
menco); 10 - 11.30 - sekcja wo
kalna; 10.30 — 14 — gry i zabawy
matematyczne; 11 - 14.30 - gry
zespołowe w SP nr 1 i OSiR; w Bi
bliotece Gminnej - 11.30 - kon
kurs plastyczny - „Śniegowe fi
gle”.

TRZEBIELINO
■ Dzisiaj: w Bibliotece Gminnej

KOCZAŁA
■ Dzisiaj: w Zespole Szkół
- w ramach programu „Szkoła ma
rzeń”- godz. 9 - gry edukacyjne;
Wesoło, ale bezpiecznie” - zaję
cia ruchowe na sali gimnastycz
nej.
■ Jutro: godz. 9 - konkurs
- Jaka to melodia? Zabawy
na świeżym powietrzu.

PRZECHLEWO

— Mieszkanie socjalne byłoby lepsze od tego, w którym mieszkam — mówi Anna Kalisz.
- Pani Kalisz musi sobie zapew
nić ogrzewanie we własnym zakresie
- mówi Jędrzejewski. - Gdy przejmo
wała lokal, mogła się zdecydować
na zamianę kuchenki gazowej
na opalaną węglem westfalkę, ale się
na to nie zgodziła. Teraz mógłby być
to chociaż piecyk gazowy. Wniosko
waliśmy do wspólnoty o ujęcie docieplenia ścian w planach na 2006 rok.
Warunkiem jest, aby wspólnota miała
na ten cel pieniądze z funduszu re
montowego. Dopóki nie będzie źródła

ciepła i nie zostaną docieplone ścia
ny, nie będzie sensu odgrzybiać
mieszkania. Póki co, wkrótce wyko
namy wentylację, która zapewni lep
szą cyrkulację powietrza i wyjście wil
goci na zewnątrz.
- Niech mnie nie winią, że ucie
kam z tego mieszkania z dziećmi
- denerwuje się pani Anna. - Zawsze
słyszę tylko: „Proszę czekać”, „Nie
mamy pieniędzy”. Ostatnio urzędnicz
ka powiedziała mi „Jak pani się nie
podoba, proszę wziąć kredyt i kupić

sobie inne mieszkanie”. Za co, skoro
mam tylko dodatek mieszkaniowy
i 150-złotową dopłatę do lokalu, którą
wydałam na leki dla dzieci? Dostaję
też z opieki 189 złotych zasiłku ro
dzinnego, 300 złotych okresówki oraz
jednorazową dopłatę do gazu i prądu
-120 złotych, i do leków - 70 złotych.
Z tego trudno wyżyć, więc jak mam
kupić inne mieszkanie?

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

■ Dzisiaj: w Zespole Szkół
- 10-12 - zajęcia sportowe; zajęcia
komputerowe, plastyczno-przyrodnicze; w Gminnej Bibliotece Pu
blicznej - „Zabawy czar” - spotka
nie organizacyjne z koordynatorem
projektu, podział prac i obowiąz
ków; w Domu Kultury - 15-17 - wy
cieczka nad jezioro Dolgen.

*

WEM

^

■ Dzisiaj: w Młodzieżowym
Domu Kultury^w godzinach 14-18
otwarte zajęcia sesji wokalnej; 1012.30 -fzajęcia sekcji gospodar

- w godzinach od 13-16 - pozna
nie historii urodzin Kubusia Pu
chatka; konkurs plastyczny - bo
haterowie „Kubusia Puchatka”
i wspólne urządzanie „Kącika Ku
busia”; w Szkole Podstawowej
- 9-12 -zajęcia w pracowni kom
puterowej.

STARKOWO
■ Dzisiaj: Gimnazjum, od 9-13
- Kraina talentów językowych
- „Język niemiecki jest w modzie”;
Kraina talentów informatycznych.
(kor)

mmm

U Dzisiaj: w godzinach 11-13
zajęcia dla dzieci i młodzieży
we wszystkich pracowniach Miej
skiego Domu Kultury. Uczestnicy
zajęć mają zaplanowane o godz.
10 wyjście do Miejskiej Biblioteki
Publicznej. W Ośrodku Sportu
i Rekreacji; o godz. 13 rozpoczyna
ją się zajęcia z piłką siatkową.
(gros)

POWIAT LĘBORSKI, Pieniądze zostały u mieszkańców i przedsiębiorców

Władza darowała podatki
Burmistrzowie i wójtowie chronią fir
my mające trudności ze spłatą po
datków. - Poprzez ich umorzenie lub
przesunięcie terminu płatności oca
lamy miejsca pracy - mówią. W uza
sadnionych przypadkach anulują też
spłatę bezrobotnym i najbiedniej
szym mieszkańcom.
Lęborska firma Spomel, którą
rok temu dopadły problemy związa
ne z wysokimi cenami złomu, który
jest dla niej surowcem produkcyj

1

nym, została zwolniona z wpłacenia
do kasy ratusza 60 tysięcy złotych.
- Przedsiębiorstwo to nie było
przedtem naszym dłużnikiem, więc
najpierw przesuwaliśmy mu terminy
płatności, aby Spomel mógł stawać
do przetargów - mówi burmistrz
Witold Namyślak. - Chodziło o ura
towanie miejsc pracy.
Burmistrz postanowił odpuścić
także osiem tysięcy złotych Lębor
skiemu Towarzystwu Budownictwa
Społecznego. - To miejska firma

■*

45 tysięcy 166 złote

71 tysięcy złotych

153 tysiące złotych

27 tysiące 387 złotych

13 tysięcy 441 złotych

Nowa Wieś Lęborska

Lębork

Łeba

Cewice

Wicko

- uzasadnia Namyślak. - Przeka
zaliśmy jej działki przy ulicy Harce
rzy, z których nikt nie korzystał.
Dzięki umorzeniu nie musiała ob
ciążyć zaległością lokatorów swo
ich bloków.
Umorzenie dotyczyło również
Cechu Rzemiosł Różnych (2,5 ty
siąca złotych) oraz około dziesięciu
organizacji i stowarzyszeń (razem
około
tysiąc
złotych)
- Są to instytucje potrzebne, ale
niedochodowe - argumentuje zwol
nienie z opłat burmistrz.
Największe kwoty umorzeń do
tyczące
przedsiębiorców
były
w gminach Cewice i Wicko. 14 ty
sięcy złotych odpuścił jednemu
przedsiębiorcy Grzegorz Pałasz,
wójt Cewic, zaś trzy tysiące złotych
umorzył czterem osobom prowa
dzącym działalność gospodarczą
Zdzisław Michalak, wójt Wicka.
Pierwszy z wójtów podpisał też
umorzenie podatku od nieruchomo
ści 23 mieszkańcom (razem nieco
ponad dwa tysiące złotych), 21 oso
bom, które nie zapłaciły podatku
rolnego (razem nieco ponad 11 ty
sięcy) i jednej zalegającej z podat
kiem leśnym. W ostatnim przypad
ku kwota była symboliczna - 6 zł
90 gr.
Wójt Michalak umorzył prawie
9,5 tysięcy złotych osobom fizycz

nym oraz trzem rolnikom, zalegają
cym z zapłaceniem podatków rol
nego, leśnego i od nieruchomości
(razem 711 zł).
Ryszard Wittke, wójt Nowej Wsi
Lęborskiej, odpuścił podatek 18 rol
nikom na kwotę prawie 27 tys. zło
tych. - Umorzyłem im podatki z po
wodu suszy i w dwóch przypadkach
z powodu strat materialnych
na skutek pożarów w Chocielewku
- mówi Wittke. - Był też jeden przy

padek umorzenia rolnikowi, który
przejął najgorsze grunty popegeerowskie w Pogorszewie.
Wittke umorzył podatek także
dwóm przedsiębiorcom (na prawie
1450 zł) i 72 bezrobotnym miesz
kańcom wsi popegeerowskich, ko
rzystającym z opieki społecznej (16
tys. 750 zł).
Burmistrz Łeby Halina Kliń
ska nie musiała umarzać ni
czego instytucjom i firmom,

UMORZYLIŚMY NASZYM SPÓŁKOM
HALINA KLIŃSKA

burmistrz Łeby
- Jedyne większe umorzenia podatków w Łebie dotyczyły spółek
miejskich: portu jachtowego oraz Przedsiębiorstwa Wodociągo
wego Łeba-Wicko. Łącznie nie zapłaciły 151 tysięcy złotych
podatku od nieruchomości. W pierwszym przypadku chodziło
o to, żeby marinie było lżej finansowo, bo to przecież wizy
tówka miasta. W drugim, żeby nasi mieszkańcy płacili
mniej za wodę. Podatek
od nieruchomości
wchodzi w kosz
ty spółki. Jeśli
doszłoby do jego
wyegzekwowa
nia, to obciążenie
ponieśliby miesz
kańcy.

bo się o to nie zwróciły. - Nasi
przedsiębiorcy mają termin płatno
ści do czerwca - mówi Klińska.
- Jeśli ktoś sobie nie radzi, przesu
wamy mu termin.
Ponadto pani burmistrz zwolniła
od zapłacenia podatku pięć osób fi
zycznych. - Tu chodziło o ludzi bę
dących w złej sytuacji ma
terialnej i korzystających
z opieki społecznej
- mówi Klińska. (anra)

3 głos Pomorza

POLITYKA W REGIONIE
______„___ ,
www.gbs-pomorza.pl

::

Powody, dla których radni tracili mandat

Rozmowa „Głosu Pomorza”

Pilot schodzi na ziemię

Nie wszyscy
dotrwali do końca

PIOTR OŁOWSKI
nowy wojewoda pomorski
- Jak to się dzieje, że 43-letni pilot zostaje wojewodą?
- Po prostu dostałem taką propozycję od posła Ta
deusza Cymańskiego, lidera PiS w województwie po
morskim. Ponieważ uważam, że wszyscy powinniśmy
się angażować w działalność społeczną, zgodziłem się
przystąpić do konkursu na to stanowisko, jako kandydat
zgłoszony przez PiS. Ten wybór jest dla mnie pewnym
zaskoczeniem. Podobno miałem aż jedenastu konku
rentów.
- Słyszałem, że wszyscy kandydaci przechodzili spe
cjalne testy?
- Tak. Musieliśmy rozwiązać dwa testy psychologicz
ne. Mam wrażenie, że chodziło o sprawdzenie cech oso
bowości, w tym o to, jak radzimy sobie w sytuacji stresu.
Niewątpliwie sprawdzano także, czy czytamy tekst ze
zrozumieniem.
- A czy sprawdzano także pańskie przygotowanie
do pełnienia funkcji administracyjnych, bo w końcu ja
ko wojewoda będzie pan pełnił nadzór nad samorząda
mi?
- Te kwestie pojawiły się podczas rozmowy z zespo
łem, który w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Admi
nistracji zajmował się wyłanianiem kandydatów na woje
wodów. Pewne przygotowanie mam, bo o samorządach
uczyłem się na studiach, a poza tym jestem radnym
w Pruszczu Gdańskim, gdzie mieszkam na stałe. Mam
więc doświadczenie.
- Czym zamierza się pan zająć w pierwszej kolejności
jako wojewoda pomorski?
- Najpierw muszę się przyjrzeć budżetowi woje
wództwa. Mam wrażenie, że można w nim poczynić

Aż 72 radnych z koszalińskiego okręgu wyborczego straciło mandat
przed końcem kadencji. Sprawdziliśmy dlaczego.

Wojciech Szamrej z Koszalina zrezygnował, bo pro
wadził działalność gospodarczą na majątku gmin
nym.
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zajmował. Ta sprawa wymaga jednak dużego zaanga
żowania, bo potrzebujemy pieniędzy na rozwój. Będę
się także starał zabiegać o pozyskanie ważnych inwe
stycji dla województwa. Jestem między innymi zaintere
sowany usytuowaniem w Trójmieście portu do przeła
dunku gazu.
- Czy będzie pan likwidował delegatury urzędu woje
wódzkiego?
- Nikt mi nie wyznaczył tego typu celów. Generalnie
nie zamierzam likwidować niczego, co dobrze funkcjo
nuje i jest potrzebne ludziom.
- Jak pan postrzega rolę regionu słupskiego w woje
wództwie pomorskim?
- Wszystkie gminy i powiaty będę traktował jednako
wo. Uważam, że razem
powinniśmy praco
wać po to, aby na
sze województwo
było coraz silniej
sze.

Rozmawiał

ZBIGNIEW
MARECKI
Fot. ARCHIWUM

pewne oszczędności, ale o szczegółach nie chciał
bym jeszcze mówić. Na pewno też skupię uwagę
na pozyskiwaniu funduszy pomocowych dla woje
wództwa. Wiem, że poprzedni wojewoda też się tym

Koszalińska radna Małgorzata Dziekan wyjechała
do Stanów Zjednoczonych.

Piotr Ołowski, 43-letni pilot z Pruszcza

Niektórzy zrzekli się mandatu już na początku kaden
cji. Ale tylko dlatego, że poszli na lepsze. Postąpił tak
między innymi Mirosław Mikietyński, który jako kandydat
koalicji POPiS w cuglach wygrał prezydenckie wybory w
Koszalinie. Został też radnym. Na pierwszej sesji odmó
wił złożenia ślubowania radnego.
W podobnej sytuacji znalazł się obecny burmistrz
Drawska Pomorskiego Zbigniew Ptak. Z powodzeniem
ubiegał się on o mandat radnego powiatu z listy SLD-UP,
ale jednocześnie startował na burmistrza. Tu poszło mu
trochę gorzej, bo urząd „wziął” dopiero w drugiej turze.
Zdecydował się jednak na bardziej zaszczytną funkcję.
Tak samo zrobił Marian Goliński (były już burmistrz
Szczecinka - został posłem) i Stefan Strzałkowski, bur
mistrz Białogardu.

Gdańskiego. Zastąpił na tym stanowisku Cezarego
Dąbrowskiego. Ołowski był dotychczas czynnym
pilotem w PLL LOT. Jest członkiem PiS od 2002 r.
Jego zastępcą został Piotr Karczewski
z Kościerzyny. Od prawie roku członek PiS.
Od pięciu lat pracuje w PZU, wcześniej
w Kościerzynie i Tczewie, a teraz w Iławie. Przez
12 lat pływał w Polskiej Żegludze Morskiej, gdzie
był pierwszym mechanikiem. Jest absolwentem
Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie.

Konflikt interesów
Kilkunastu radnych zrezygnowało z mandatu z powo
du konfliktu interesów. Tak między innymi postąpił lekarz
z Koszalina Wojciech Szamrej (POPiS), który swoją
przychodnię prowadził w lokalu wynajmowanym od gmi
ny. Ponieważ prawo zabrania radnym „pracy” na mieniu
komunalnym Szamrej zrzekł się mandatu.
Kolejna grupa to, radni, którzy złożyli mandat z powo
dów osobistych. Na przykład Małgorzata Dziekan (SLD)
pożegnała się niedawno z koszalińskim ratuszem, bo wy
jechała do Stanów Zjednoczonych. Z osobistych powodów
mandat złożył również klubowy kolega Dziekan komornik
Marek Winnicki. Zrobił to na samym początku kadencji.
Nieoficjalnie mówiło się jednak, że zrezygnował, bo nie
chciał wypełniać oświadczenia majątkowego.

Sławieński rajca Józef Kołodziej pokutuje za jazdę
po pijanemu.

świątecznej pożyczki

stwo stracił powiatowy radny Samoobrony z Kołobrzegu
Adam Gromek, który wypłacał z bankomatu pieniądze
nie swoją kartą. Znieważenie sąsiada kosztowało
w ubiegłym roku mandat Czesława Czołnowskiego, rad
nego z gminy Rymań.

Przypadki nietypowe

Niektórzy narozrabiali
Byli też i tacy, którzy musieli odejść, bo narozrabiali.
Za jazdę po pijaku w 2004 roku mandat stracił miejski rad
ny ze Szczecinka Witold Rosiak (SLD - UP). Rok wcze
śniej za to samo przestępstwo z mandatem pożegnał się
powiatowy radny Samoobrony ze Sławna Henryk Sikor
ski, a rok później jego klubowy kolega Józef Kołodziej.
Z tego samego powodu w grudniu ubiegłego roku
mandat stracił miejski radny Świdwina Robert Jankow
ski. Wyroki sądowe, ale nie za przestępstwa drogowe,
pozbawiły mandatu byłego prezydenta Kołobrzegu Zbi
gniewa Błaszczuka (SLD). W ubiegłym roku sąd skazał
go za wyborcze fałszerstwo polegające na fikcyjnym
zmienianiu adresów obywateli, co miało polepszyć wy
borczy wynik kołobrzeskiego Sojuszu Lewicy Demokra
tycznej. Przed dwoma laty mandat za finansowe oszu-

W nietypowy sposób swoje uprawnienia straciło dwo
je radnych z Drawska Pomorskiego i Dygowa. Startującą
do miejskiej rady w Drawsku z listy Komitetu Wyborczego Wyborców, Zofię Laszniewską, mandatu pozbawił
Śąd Okręgowy w Koszalinie, uznając, że jej wybór był

.i

nieważny.
Pod koniec ubiegłego roku z mandatem pożegnał się
też Andrzej Rypina z Dygowa. Okazało się, że trafił
do rady, choć w dniu wyborów nie spełniał warunków
do tego, żeby można go było wybierać. Pięciu radnych
w trakcie mijającej kadencji zmarło.

WOJCIECH SIBILSKI
wojciech.sibilski@glos-pomorza.pl
tel. 094 347 35 45 I
Fot. RADEK KOLEŚNIK,
PRZEMYSŁAW GRYŃ

TYLKO JEDNO PYTANIE

Czy będą przyspieszone wybory?
Czesław Hoc

Stanisław
Gawłowski (PO)

(PiS)
Szczerze mó
wiąc, to chyba
nikt tego nie wie.
W kuluarach sej
mowych
coraz
głośniej mówi się
jednak, że ponow
ne wybory, to całkiem realny scena
riusz. Z takiego rozwiązania wcale
nie byłbym zadowolony, bo społe
czeństwo tego nie chce. Najrozsąd
niejszym rozwiązaniem byłaby koali
cja z Platformą Obywatelską.

Pytał: RAFAŁ NAGÓRSKI,

Fot.

Jedynym czło
wiekiem, który wie
co się może wy
darzyć, jest Jaro
sław Kaczyński.
Mam
wrażenie
jednak,
że
wszystko idzie w kierunku wyborów.
Każdy, kto dokładnie śledzi scenę
polityczną, widzi, że to tylko i wy
łącznie sprawka PiS. Oni mają pro
blem z zawiązaniem koalicji z jaką
kolwiek partią.

radek koleśnik ,

Jan Łączny

(Samoobrona)
Bracia Kaczyńscy stanęli na roz
drożu i chyba sami
nie wiedzą, co się
wydarzy. Rozwią
zanie tego parla
mentu
byłoby
kompromitacją, a nowe wybory wcale
nie zmieniłyby układu politycznego.
Najlepiej, gdyby liderzy PO i PiS wy
jechali gdzieś na cztery lata, a wów
czas jestem przekonany, że posłowie
tych partii doszliby do porozumienia
i koalicja POPiS stałby się faktem.

i
BIAŁOGARD, ul. Pomorska 3, tel. 094 3II 02 20, BIAŁOGARD ul
Grunwaldzka 25, tel. 094 312 57 42, BIAŁY BÓR, ul. Nadrzeczna 2A/I! tel.
094 373 93 54. DARŁOWO, ul. Powstańców Warszawy 43, tel. 059 3 I 4 II 33,
DRAWSKO POMORSKIE, ul. Konstytucji I3, tel. 094 363 06 I0, KOSZALIN
ul. Powstańców Wielkopolski 2, tel. 094 341 02 09, POŁCZYN ZDRÓJ ul'
Grunwaldzka 9-II. tel. 094 365 06 75. SŁAWNO, ul. Wyszyńskiego I
teL 059 8I0 52 52, SŁUPSK, ul. 3 Maja 77/I2, tel. 059 844 I7 42, SŁUPSK, ul. Gen. Andersa I0, tel. 059 845 41 62,
SŁUPSK, ul. Kołłątaja 15D. tel. 059 842 79 12, SŁUPSK, ul. Dąbrowskiego 6, tel. 059 842 92 38, ŚWIDWIN,
ul. 3 Marca 35, tel. 094 365 25 46, USTKA, ul. Żeromskiego 11, tel. 059 814 95 88, USTKA, ul. Grunwaldzka 18
tel. 059 814 90 90. WAŁCZ, ul. Okulickiego 26, tel. 067 387 37 72. ZŁOCIENIEC, ul. Wolności 6, tel. 094 367 3 I 24.

ARCHIWUM
40806KOBH A

głos Pomorza 0

OGŁOSZENIA DROBNE
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redakcja@gios-pomorza.pl

www.glos-pomorza.pf

Wpisz w telefonie komórkowym SMS o treści:

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

. SIóśu Pomól

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

Wyślij SMS z treścią pod numer

stronach z ogłoszeniami

7640 7940 -

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

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

www.glos-pomorza.pl

Następnie otrzymasz SMS-a informującego

Kody
poszczególnych rubryk:

o publikacji ogłoszenia.

za 9 zł: Auto-moto 01; Motoryzacja 02; Nieruchomości 04; Budownictwo 05; Usługi 06; Zdrowie 07; Uroda 08; Nauka 09; Komputery 10; Turystyka 11; Rozrywka/relaks 12; Biznes 18
Auto z ceną 03; Uroczystości 17; Rolnictwo 19; Zwierzęta 20; Rośliny 21; Antyki 24; Różne 25; za 6 zl: Serdeczności 13 Matrymonialne 14; Poznajmy się 15; Używane 22; Hobby 23; Praca 26;
506KOKB,

Nadaj ogłoszenia do gazet

www.nadaj.pl

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

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

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

30560/8

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

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

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

SZEREGOWY Gdańskie. WEX 8411-029

KOBYLNICA. WEX 8411-029

00047/A

głos Pomona

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

autoryzowany partner wydawcy

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

KUPNO DZIAŁKI

00433/0

---------- :—.------------------- _------------------- --------

00658/A

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

06749/A

DZIAŁKĘ w Siemianicach. 0-512-256-155.
------------------------- ----------------------- --------- —

00658/8

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

00445/A

KUPIĘ gospodarstwo, grunty.
0-59/84-14-976 www.gieldslupska.pl

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

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

WWW. ARKA. SŁUPSK. PL
0-59/845-30-62.

--------------------------------------------------------—08425

BONUS - gładzie, malowanie,
tapetowanie. 0-696-310-611.
------ -------:------ —------- ----------- -——-----------

07712/C i

WYNAJEM - LOKALE

08788/0

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

------- ,---------------------------------------------------------00452/A

AUTO-MOTO

00453/8

SPRZEDAŻ SAMOCHODU

0843 7/A

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

06753/A

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

08347/A

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

07190/A

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

SPRZEDAŻ CZĘŚCI/AKCESORIA

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

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

AMC Auto Komis Etc, Sucheccy.
150 samochodów w ofercie.

30909/A

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

00538/8

GOLF 2 (1,3) + gaz 91 rok, cena 4.000
do uzgodnienia, 509-949-156.
• 00640,4

MAX-CAR - samochody osobowe,
ciężarowe, motocykle, skutery.
Serwis, komis, wypożyczalnia.
Kredyt 0%. Koszalin, 094/346-59-16;
00040/A

■ —------------------------------------------------------------- 00471/A

MICRA (2003) diesel- 29.700, clio (2002)
zamiana, primera (2004) diesel- 68.000,
almera (2002) gaz- 27.000,
0-59/841-51-33/34
00444/A

POLONEZ truck GLiDC 1.6 kat,
podwójna kabina (1996).
0-59/811-30-15, 0-603-863-935.

!!! AUTOGLASS Jaan. Kompleksowa obsłu
ga w zakresie szyb samochodowych:
sprzedaż, montaż, naprawa,
przyciemnianie, szyberdachy. Koszalin,
094-34-65-710, Słupsk, 059-84-25-180.
00002/A

00255/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 SAMOCHODU
0-602-506-359. POWYPADKOWE - SKUP.

00658/0

REJTANA. WEX 8411-029
..............

00658/C

3- P0K0J0WE

j ------------------------------------- --------- —-----------------

47 m, I pietra, Koszalin, tel. 691176 471.
063205/A

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

08788/H

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

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

i

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

07503/4

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

TRZYPOKOJOWE do wynajęcia,

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

MAGAZYNY o powierzchni: 300,100,
15 m kw, Włynkowo przy głównej drodze.
0-508-153-634.

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

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

00253/A

SKLEP wolnostojący Stupsk Banacha
603601574

00399/A

AGENCJE NIERUCHOMOŚCI
! MERKURY, Filmowa 6, 0-59/840-32-32,
www.merkury.slupsk.pl

* 00511/B

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

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

KUPIĘ dom. 0-500-218-503
-----------------

08788/E

KUPNO MIESZKANIA

00396/0

00431/C

08657/A

08788/8

08788/F

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

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

0781

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

00

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

[2SZJ3E1-

SŁUPSK

ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin - w godz. 8-17.
Biuro Ogłoszeń tel./fax (094) 347 35 15/13/12, 347 35 11

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

Biuro Reklamy tel. (094) 347 35 10, 347 35 /05/14/41,

ul. Henryka Pobożnego 19

tel./fax (094) 347 35 06/07

lwim?)
WfViliiH J

Biuro Reklamy tel./fax (059) 848 81 07

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

Biuro Ogłoszeń tel. (0-59) 848 81 03

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

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

pl. Wolności IO - w godz. 9-16

nad sklepem „Rossman” (wejście od ul. Boh. Warszawy)

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

KOSZALIN:

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

085

DOMOWE-telewizorów - solidnie, tanio.
0-59/84-36-918, 0-600-280-917.

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

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

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

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

084

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

zabezpieczenia/alarmy

tel./fax 842 89 54, 841 27 OO. tel. 843 64 36 (cała dobę)

341 43 45; e-mail: biuro@corinfo.pl; czynne pn-pt 8-20, sob. 9-14
„EKOLAM” ul. Zwycięstwa 137 (Związkowiec), tel. 094 34 77 173, fax 34 77 174
godz. otwarcia 7.30-17.30, e-mail: bo@ekolam.koszalin.pl

Biuro Ubezpieczeń Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe Danuta Kubik,
ul. Gen. Andersa 10. 76-200, Stupsk, 059/845-41-62. (9-16)

..MEDIA PARTNER” J.M. Ćwiek, tel./fax 346 67 77 (całodobowo)
„MEDIA PRESS” Agencja Reklamowa, ul. Zwycięstwa 6A/p24, tel. 342 78 51 w. 204 (8-15)

Bytów:

004

Fimal, Bałtycka 3, 0-59/848-31-64
-----------------------------------------------------------------

Człuchów: Agencja Pośrednictwa Ubezpieczeniowego, ul. Sobieskiego 6/1, tel. 834 49 18

Lębork:

„PIK” Agencja Usługowo - Reklamowa, ul. Zwycięstwa 106-108, tel./fax (094) 342 41 72 (9-16)
Białogard:
Naprawa Telewizorów „TeleMax” ul.Podlaska 1, tel. 312 20 19,

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. 81 44 220 (8-16)
P.H.U. ELEKTROMAR ul. Marynarki Polskiej 79/1. tel. 814 60 58

czynne pon. -pt. 10-17, sob. 10-14
Drawsko Pom.: Centrum Reklamy, ul. Sikorskiego 6, tel. 363 60 65, fax 363 60 62

Sławno:

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

Świdwin:
Świdwin:

Biuro Ubezpieczeń, ul. Krzywoustego 1, tel./fax 365 26 24
INTER-CAFFE - Park Wodny „Relax”, pl. Sybiraków 1, tel. (094) 365 43 71

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

bram pod telefonem
0-59/8-415424.
-----------------------------------------------------------------

! 059/843-92-31, 0-607-288-199,
gazowe, co., hydrauliczne.
---------------------------------------------------------------------------- 090

GAMA-COLOR. Najtaniej.
Żaluzje, wertikale, rolety.

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

Naprawa, pranie. Morcinka 21,
0-59/842-35-34

oe&osżrmA o»o**f

na poczci
My nadamy mu rozgłos

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

Ogłoszenie w gazecie - gratis w Internecie!!!
www.glos-pomorza.pl

08282,

CENY

083

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

„NO - KAR” tel./fax 347 04 27

00185

BRAMY

ALARMAUTO- Słupsk, 0-604-187-118

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

08193

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

Punkty przyjmowania ogłoszeń do „Gtosu Pomorza"

„BERNI” ul. Drzymały 10 (sklep PANASONIC) tel. 34105 02, fax 345 75 37, kom. 0601558 563

08564,

------------.----------------------------------------------------004

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

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

SŁUPSK: „Agencja UNIPRESS" ul. Wojska Polskiego 29A (dawny biurowiec PKP),

08202,

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

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

tel./fax (094) 37 423 89
Punkty przyjmowania ogłoszeń do „Głosu Pomorza”

07471

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

001

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

bez dodatkowych opłat!

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

0644S

OKNA/ŻALUZJE/ROLETY

Nadaj ogłoszenie

:j |Vj

00486

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

------------------------------------------------------------------------------------- 30560/A

*\yrj r cVj#

07678

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

REMONTY
07432/A

00604

REMONTY. 0-692-303-826.

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

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

KUPIĘ mieszkanie w Słupsku.
(059) 8412-686, 0-604-415-890.

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

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

0047C

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

083

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

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

KUPIĘ jednopokojowe,
dwupokojowe, trzypokojowe
0-660-880-631

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

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

-----,-------,------------------—

07137

PIECE c. o., kominki z płaszczem
wodnym, wkłady kuchenne,
kolumny łazienkowe, bramy przesuwne.
0-501-177-165.
REMONTOWE, ogólnobudowlane,
dekarskie, glazura, terakota,
gładzie itp 0-513-144-617.

GIEŁDANIERUCHOMOŚCI

-------------------------------------------------------- -------00641/A

00450/A

059/84-12-583 Nieruchomości-Kaczyńska www.lnk.pl Sprzedaż Ustka,
dwupokojowe, IVp, wyposażone.
-----------------------------------------------------------------

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

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

--------------------------------- :--------- -------------- '■-------

00672/A

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

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

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

08471/8

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

WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE

DWU-, trzypokojowe/Słupsk,
0-607-481-594.

! 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.

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

ARGED, naprawa pralek,

DO wynajęcia samodzielny domek
z ogródkiem, ul. Gdyńska
0-59/842-60-84, 842-20-96

KIOSK „Ruch-u” własny - 14 000.
0-692-466-318.

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

08467/A

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

WYNAJEM - DOMY

DZIAŁKĘ 0,80 ha + duże budynki, 12 km
od Słupska - sprzedam, wydzierżawię.
0-606-20-60-77.

00371

NAJTAŃSZE remonty mieszkań,

NAPRAWA AGD/RTV

------------------------- ——— ------- 00658/F

30643/A

SPRZEDAŻ DOMU

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

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

Słupsk., 0-604-24-99-13

WEX 8411-029. Kobylnica, inne.

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

08468/A

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

0050;

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

USŁUGI

059/840-20-62 DOMUS

KUPNO DOMU

NIERUCHOMOŚCI

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

08469/A

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

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

2-P0K0J0WE

SPRZEDAM trzy pokoje biurowe,
Koszalin, Piłsudskiego. 0-608-704-300.

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

08470/A

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

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

00201

HYDRO-MEDIA- przyłącza wodne,
kanalizacyjne, energetyczne,
instalacje wewnętrzne, 0-512-327-307

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

05959/A

00421

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

KAWALERKA. Słupsk, 0-697-697-755

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

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

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

00372/A

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

—

08800/G

JEDNOPOKOJOWE. Słupsk,
0-507-77-32-55.
KAWALERKA centrum Słupska.
0-604-06-92-50.

DZIAŁKA budowlana (1560), fundamenty,
prąd, woda - Siemianice k/Słupska.
0-693-125-136.
------------------------------------ ,---------------------------

00628/A

0-59/842-80-75- JEDNO- DWUPOKOJO
WE- TRZYPOKOJOWE- UMEBLOWANE(SŁUPSK- USTKA)- WGN
__________ ____________________ ________

08789/C

i

BUDOWA. Specjalność domki
jednorodzinne. 0-606-36-36-97

00474/A

059/840-20-62 DOMUS

0059.

I GLAZURA, remonty solidnie
0-59/8435-761, 0-509-53-63-50
HYDRO-JAN remonty- hydraulika,
gładzie, glazura, 0-59/847-38-44,
0-508-326-783

WYNAJEM - MIESZKANIA

j —-------------------------- ------------------------------------

DWUPOKOJOWE 0 59 /84-270-17
www.gieidaslupska.pl

i —------------------------------------------------- ----- —r
0803

Promocja zimowa, 0-507-652-109.

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

0048i

i GLAZURA, remonty
i 059/858-26-06, 0509473401.

02854/A

| 1-P0K0J0WE

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

00537/A

00501/A

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

I WYNAJMĘ 2-osobowy pokój,
i 0-59/842-36-96

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

BLACHODACHÓWKA od 15,85 m 2

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

SPRINTER 312CDI (2000) 30.000,
0-607-033-930,

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

30860/B

NAPRAWA/SERWIS

00453/A

SPRZEDAM lub zamienię Audi A6 (1998)
na działkę budowlaną,
0-88-05-17-284

00628/C

BOBROWNIKI. WEX 8411-029

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

POSZUKUJĘ lokalu użytkowego (handel)
o pow. od 60 mkw., 0-602-646-390,
! 0694-759-759.
I ------------------------------------------------------------ -—

SPRZEDAŻ - LOKALE UŻYTKOWE

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

(1996) - okazja!
0-59/844-20-03, 0-667-798-118.

2- P0K0J0WE

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

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

mercedes c

05955/A

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

USŁUGI

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

www.max-car.pl
-------------------------:---------- ;---------------s--------

00226/A

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

DUKATO 1.9TD, dostawczy,
10.000- do uzgodnienia. 0-694-154-596,
0-59/8423-474

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

09739/A

AMPLITUNERY, KABLE POŁĄCZENIOWE.
INFERA, SŁUPSK, W. POLSKIEGO 37,
W ZIELONYCH RATACH SYGMA BANK

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

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

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

SPRZEDAŻ DZIAŁKI

REGENERACJA, amortyzatory,

Koszalin, Gnieźnieńska 18.
www.amcspj.pl, 094-34-60-659,
094-34-62-060.

00423/A

002U

GLAZURA, gładzie, panele.
059/85-82-181,

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

POKÓJ. 0-59/842-63-71.

00625/A

0-602-557-917.
—------------------------------------- r-----------------------

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

Kupujemy i zamieniamy samochody.
Kredyt- O % wpłaty. Bez zaświadczeń.

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

00248/A

RADIOODTWARZACZE SAMOCHODOWE,
KOLUMNY GŁOŚNIKOWE, DVD,
08647/A

00368/A

00224/A

AUTOCZĘŚCI USA 094/346-55-66,

00626/A

--------:------------------- 1----------- —

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

30860/A

U Auto - Wydech - tłumiki, katalizatory,
hamulce, amortyzatory, zawieszenia,
uszczelki, linki. Szczecińska 57 (ZDZ),
059/845-20-65

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

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

POKÓJ. 0-59/842-37-91.

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

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

00524/A

00431/F

059/840-20-62 Witosa. DOMUS

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

AUTOALARMY, tachografy, taksometry,
kasy. Tachotronic, Szczecińska 38,
094/346-51-98,0-602-461-398.

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

~~--------------- --------------------------------------- :-----

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

—

0-602-644-337 PROMOCJA,
PEŁNA SYGNALIZACJA GAZU GRATIS.
-----------------------------------------------------------------

i

I--------------------------- -----------------------------——

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

POKÓJ 0-69-64-94-958.

00402

DEKARSTWO. 0-604-738-088.

00512/A

0-59/8-402-402 Słupsk, Ustka,
www.polawscy.pl
MIESZKANIE 107 mkw., 3 piętro,
wysoki standard, Białogard.
0-668-141-704.

MOTORYZACJA

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

SPRZEDAŻ

POKÓJ 0-502-446-006

PRZYCZEPA SANOK D-47A wywrotka
obustronnie. 0-59/811-30-15,
0-603-863-935.

0043:-

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

BUDOWNICTWO

i

www.rzeczpospolita.pl

Usługa realizowana przy współpracy
z „Pocztą Polską”
260 nowych punktów ogłoszeniowych!!!

07576,

"j Q

OGŁOSZENIA DROBNE

glos Pomona

www.glos-pomorza.pl

rm

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

::

SECURITAS

08831/A

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

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

MIĘDZYNARODOWY
KONCERN OCHRONY
„SECURITAS”

07476/

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

00227/A

poszukuje

j

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

06841/B

i

OKNA PCV PROMOCJA! „PROFESJA”
UL. WOLNOŚCI 3 TEL. 0-59/840-31-96,
MANHATAN BOX 62 (GÓRA)
00228/D

\

ROLETKI.
07813/A

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

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

57606KOBH. _A

DAM PRACĘ
07053/A

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

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

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

• EDUKACJA OBRONNA
I BEZPIECZEŃSTWO

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

08361/A

|

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

--------------------------------------s------------------------ -

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

00239/A

ABSOLUTNIE pilnie: do pracy fizycznej
i umysłowej -średnie wykształcenie
(do 30 lat), 1800 zł/mc.
Dział kadr: (094) 341-83-96, 341-84-10.

j

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

00350/A

00082/A j

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

USŁUGI przewozowe Bus 9 osób+
przyczepa. Wynajem lawety,
tel. 0-505-032-809
--------------------------------- -------------------------------

00403/A

;

www.etna.koszalin.pl
KOSZALIN

ul. Wojska Polskiego 36

00537/A

j

DARŁOWO
ul. Chopina 4
Na kierunki:

•TECHNIK
•TECHNIK
• TECHNIK
•TECHNIK

08441/A

04985/A

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

----------------------------------------------------------------00236/A

]

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

05068/A

j

00426/A

PRODUCENT i hurtownia upominków
zatrudni przedstawiciela handlowego
(akwizytora) na stałe.
0-59/84-21-682.
------------------------------------------------------------------

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

• Policealnego Studium
Zawodowego na różne kierunki

I

ZDAJ STARĄ MATURĘ
SZKOŁY ŚREDNIE

10632/A

GABINETY

MEBLE KUCHENNE, SZAFY
NA WYMIAR; RABAT 10% + PROJEKT,
MONTAŻ GRATIS; 059/ 841-48-69,
-----------------------------------------------------------------

:tna

0500-40-95-95 ginekolog zabiegi.
-----------------------------------------------------------------

SŁUPSK, WWW. KOSTOL. COM. PL
00416/A

ODKURZACZE CENTRALNE
(VACUMAID, DISAN). MONTAŻ,

10919/A

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

SERWIS, PROFESJONALNE WYKONANIE,
NIEDROGO; FIRMA HANDLOWA „EKO”
SŁUPSK, POZNAŃSKA 37/1,
WWW. EKOSC. PL, 0-59/8400415,
USŁUGI MINIKOPARKĄ
---------------------------------------------------- f------------

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

00121/A

OGRODZENIA, bramy, balustrady.
IZO-METAL, 0-602-104436.
-----------------------------------------------------------------

00321/A

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

00391/A

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

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

s

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

48006KOBH A

NAUKA
00435/A

BRODAWKI, kurzajki, odciski,
zamykanie rozszerzonych naczynek
na twarzy, nogach, inne- laserowo.
Alergiczne testy, odczulanie.
Koszalin, Piłsudskiego 73,
(0-94) 340-49-40, www.bicommed.friko.pl
------------------------------------------------------------- —

00107/A

CENTRUM laserowe, chirurgia ogólna,
estetyczna, USG.(094) 340-31-50;
0605-284-307. Pajączki, brodawki,
zmarszczki, trądzik, żylaki, nerwobóle.
------------------------------------------------------------------

DERMATOLOG Gabinet Dermatologii
Ogólnej, Laserowej i Estetycznej
- Maria Luśnia - Kondaszewska,
Koszalin, Kubusia Puchatka 36.
Rejestracja: 094/342-08-20
www.kondaszewska.com
Nowość - mezolifty, fotoodmładzanie.

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

00200/A

POLICEALNA Szkoła Informatyczna:
technik informatyk, nauczanie
na odległość. Koszalin,
094/342-29-93.
---------------------------------------- :------- -----------------

00045/A

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

Internetowy !>erwis Pracy

ogłaszają nabór na kurs
przygotowujący
do starej matury.

08156/8

BEZBOLESNE -stomatolog,
NFZ, protetyka, zachowawcza, raty.
Koszalin, 094/346-58-30.

zapraszamy
również na studia

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

GABINET Terapii Naturalnej
„Megavita”: irydologia, ziołolecznictwo,
masaże korekcyjne. Koszalin,
Wojska Polskiego 24-26.
Rejestracja telefoniczna
po godz. 15, 341-14-63.

606KOKBA

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717zpóźn. zm.) zawiadamiam o wyłożej niu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzeń- j
nego KUJAWSKA w Miastku, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 06 lutego 2006 r. do 28 lutego 2006 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku \
w pokoju nr 18. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozj wiązaniami odbędzie się w dniu 16 lutego 2006r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejj skiego, w sali nr 17.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza
Miastka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
i 15 marca 2006 r.
64706KOAG

DOMINIKA, 0-504-782-057.
00221/D

DZIEWCZYNY BI 0-694-318-022,
0-698-492-598.
00657/A

00509/A

Najniższe czesne
w regionie!

NATALKA. 0-665-499-156.
-----------------------------------------------------------------

00391/A

PAN wyłącznie dla pań. 0-880-881-605.
-----------------------------------------------------------------

Koszalin

00467/A

PRZYJADĘ. 0-600-177-664. Zatrudnię.
00458/A

ul. Batalionów Chłopskich 79
tel./fax 094 346-14-61
tel.094341-45-27
ul. Wojska Polskiego 36 i$pm7)
tel./fax 094 347-13-39
www.kwsnh.edu.pl
SZKOLENIE kierowców kategorii B.
Ceny promocyjne. Agopol
ul. Westerplatte 64.
Telefon całodobowy 0-59/842-50-27,
0-606-437-201

PUSZYSTA. 0-506-672-054.

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

OSK DRABINA kat. B,
ul. Kołłątaja 31a, 0-601-91-53-53
zapisy non stop

STUDIO Agnes zaprasza.
Zatrudnię panie. 094/35-16-364.
--------- ------------------- ———----------------------

00358/A

NAUKA JĘZYKÓW

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

00431/A

WYNAJMĘ dom pod Agencję towarzyską.
0-501-399-347.
----------------- —-----------------------------------------

00635/A

ZATRUDNIĘ dziweczyny. Zakwaterowanie.
Lębork, tel. 0-59/862-09-64
------------------------------------------------------ ----------

00300/A

ROSYJSKIEGO. PRZYGOTOWANIE
DO EGZAMINU: MATURY!
FCE, CAE, CPE, ZD, ZMP;
SŁUPSK, ŁUKASIEWICZA 1/2
0-502-526-003, 0-604-600443,
PO 16-STB 0-59/840-26-45

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

00268/A

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

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

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

00017/A

RÓŻNE

00593/A

059/83345-36, 0605-286-058.
00477/A

DREWNO kominkowe. 0-888-972-990.
------------------ •-------------------------—------- ----------

0O416/A

GARAŻE- blaszaki, najtaniej!!!
094/3542-023, 0606235417,
058/7629512, 059/823-22-09,
018/334-08-10.
------------—---------- -——-------------------------

09921/A

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

08798/A

00423/A

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

00154/1

06686/A

KSEROKOPIARKI. Promocja!
! 094-34-35-373.
I ——----------------------------------------- ------------ —

00141/A

LOCTITETEROSON kleje uszczelniacze,
aneoroby. Słupsk, 3-go Maja 80/136.
0-59/844-25-79

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

00175/A

00153/t

08317/;

00644/A

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

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

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

MAGNES supermocny 0889929509

! Expreskredyt- Unillnk. 059/840-22-72,
0-510-08-70-22
----- ------------------------- --------------------------- -------

10896/A

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

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

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

08519/A

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

08159/A

WÓZEK inwalidzki akumulacyjny, tanio.
0-604-395-318
--------

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

0053S/A

INNE

DOMINET Bank, gotówka- wystarczy

dowód, decyzja-15 minut;
DETEKTYWI (rozwody, biznes).
0-602-601-166, 094/343-28-72.

Słupsk; Filmowa 2, C. H. Wokulski,
0-59/848-12-91, Ustka, C. H. Feniks,
0-59/814-34-33

TURYSTYKA

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

BIURA/KWATERY
ABSOLUTNIE najtańsze bilety lotnicze,
autokarowe. Oferta TUI, SCAN-HOLIDAY,
TRIADA oraz wszystkich najlepszych
organizatorów. HERKULES-EXPRESS,
-------------------------—------------------------------------

------------------------------------ ----------—--------------00413/;

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

07096/

07886/

SPŁATA innych - 0-510-08-70-22
00154/

TRICITY- KREDYTY -BEZ ZAŚWIADCZEŃ
DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻB MUNDURO
WYCH I ADMINISTRACJI, SŁUPSK,
0-59/845-88-53

00204/A

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

POZNAJMY SIĘ

TYLKO u nas najlepsza oferta:
kredyty, ubezpieczenia, okna, rolety,
odszkodowania. 059/84-00-202

06668/G

POZNAM panie 0-887-910-953.

ROLNICTWO

OBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy w Słupsku VI Wydział Gospodarczy informuje, iż
postanowieniem z dnia 07 grudnia 2005 r., sygn. akt VI GUp 10/05:

SPRZEDAŻ

1. wyłączono z masy upadłości Andrzeja Przyborowskiego na rzecz
Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej w Warszawie II Oddzia
łu w Słupsku 42 pozycje ruchomości.
43506LJSJ_A

MECH-ROL regeneracja - wymiana
głowic do ciągników rolniczych.
Słupsk, Tuwiama 23, 0-692-790-168.

00022/A

KUPUJEMY wierzytelności- gotówka.
Świadczymy usługi windykacyjne.

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

10933/A

EGZEKUTOR długów. 059/845-30-69.
------------------------------------------- -----------------------

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

----------------------------------------------------------------OOOi

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

PZMOT kat A, B, C, E nowy kurs 01.02.06r
059/842-45-66, 0-501-094-584.

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

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

U! Kredyty GE Money Bank- Hipoteczne,
gotówkowe, Słupsk, Tuwima 23,
pok. 16- Inkubator Przedsiębiorczości,
0-59/848-28-29
-----------------------------------------------------------------

ANTYKI; 0-502-173-732.

BLASZAKI, garaże - konkurencyjne ceny.

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

SPRZEDAŻ

BLACHY czarne 1600 zł/t 887-079-249

DEKORACJE balkonowe -karnawałowebalony. 094/342-72-71.

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

EMPIK - SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
- ZAPISY NA SEMESTR ZIMOWY.
KOSZALIN, 094/34-62430,
SŁUPSK, 059/840-11-50.
www.empik.com.pl

03783/B

ANTYKI

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

BIZNES
a

00469/A

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

SPRZEDAŻ

INNE

Oj

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

KALORYFERY panelowe używane
- duży wybór. 0-607-29-64-58.

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

----------------------------------------------------------------- 08

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

SPRZEDAŻ

TRZYDZIESTOLATKA 0 500 643 268.

WIDEOFILMOWANIE, 0-602-663 756.

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

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

UŻYWANE

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

FOTO* VIDEO

00345/A

00333/4

00679/A

00460/A

UROCZYSTOŚCI

0Ó454/A

00436/A

•------------------- ----------------- ;------- ------------------

----------------------------------------------------------------00417/A

MILUTKA. 0-889-390-648

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

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

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

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

DOMOWE
OWCZARKI niemieckie, 059/810-66-19.

podyplomowe

KOREPETYCJE

LIDER Ireneusz Miszuk. 0-605-948-905.
------ ------------------------------------- -------- ------------ -

00518/A

ZWIERZĘTA

00490/A

00325/A

A, B. 0-59/84-04-369, 0-604-075-939,
www.plusosk.prawojazdy.com.pl

ROZSIEW wapna 50 ha/ dzień - 45 zł/ ha
(w tym załadunek). 0-604-52-15-16.
------ .----- --------------------------- ---------•---------------

00670/A

ŁADNA brunetka. 0-607-53-53-24.

MATEMATYKA. 0-691-191-304.
--------------------------- -------------—--------—-—

INNE

00459/A

KWADRANSIK. 0-506-384-242.

00652/A

NAUKA JAZDY

00651/A

00323/6

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

mn/h

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

ATRAKCYJNA, seksowna
czterdziestolatka 0-661-177-611

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

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

Najniższe opłaty. Nie

Wykorzystaj swoją ostatnią szansę

ZDROWIE

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

szkół publicznych.
opłat za okres wakacji i eazamin

08464/A

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

Szkoły posiadają uprawnienia

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

ANIA. 0-603-705-198.

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA

00465/A

ZATRUDNIĘ elektromechanika
i mechanika samochodowego.
0-602-339-697, 0-608-254-835,
0-59/842-93-00

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

• Liceum
Ogólnokształcącego

00406/A

ZBOŻE 698-910-439.

FRANCUZECZKA. 0-501-80-53 52.

48606KOBH_A

00398/A

OPIEKUNKĘ do dziecka - Niemcy.
0049/1604873879.

BALUSTRADY, poręcze nierdzewne różne. 0-59/848-14-90.

EKONOMISTA
HANDLOWIEC
BUDOWNICTWA
ELEKTRYK

• TECHNIK FRYZJERSTWA

HERBALIFE, 0604-875-222.
-----------------------------------------------------------------

INNE

(budynek zso)

tel./fax (0-94) 347-13-39

ABY zarobić sprzedawaj kosmetyki
Avon-u 059/810-27-54,
0-606-762-522.

------- *---------------------------------------------------------

i

KUPNO- ciągniki, kombajny, maszyny
rolnicze, gotówka. (0-59) 822-52-13.
------------------- ----------------------------------------------

10924/A

PUBLICZNE
• RESOCJALIZACJA
• PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-

(Szkoła Podstawowa Nr 7)

tel./fax (0-94) 347-13-39
ul. Batalionów Chłopskich 79
tel./fax (0-94) 346-14-61

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

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

00328/A

00287/A

00634/A

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

WYNAJMY okolicznościowe
kraj i zagranicę. PKS Koszalin,
094/34-78-781.

00412/A

BLONDYNECZKI prywatnie.
Kołobrzeg, 0698054054.

-WYCHOWAWCZA
Z PRACĄ SOCJALNĄ

nabór luty 2006 r.

00335/8

!! Super ekskluzywny lokal we Wrocławiu
zatrudni atrakcyjne dziewczyny.
Gwarantuję zarobki 3-5tys. tygodniowo.
Luźne dni pracy, (możliwe również
same weekendy). Zapewniamy pełną
dyskrecję, bezpieczeństwo, zakwaterowa
nie. 0-889-653-825,0-71/799-88-89,
0-511-033-628.

08563/A j

36-LATKA. 0-506-365459.

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

w systemie dziennym i zaocznym

\

00221/C

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

PEDAGOGIKA

Zapraszamy do najtańszych
i najlepszych szkół

00436/A

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

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

NAUKA

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

KUPNO
00262/A

00221/8

kierunek

gdansk@securitas.pl

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

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

o

! ROMANTIKA-CLUB p/Ustką.
0-504-172-480.

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

DIETA Cambridge, gimnastyka,
aerobik, step, aqua, 0-601-84-76-36,
0-59/810-50-62

• 00517/A

SIEWNIK i pługi. 0-604-236-391.

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

w systemie dziennym i zaocznym

lub w formie elektronicznej

SZKLARSKIE

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

()

00221/A

nabór luty 2006

ODNOWA BIOLOGICZNA

ul. Sadowa 8

\

Humanistycznych

00427/A

ROZSIEWACZ nawozów 4 tony,
stan idealny, cena 19.000.
0-604-52-15-16.

!!!! EKSTRALOKAL, ekstrawarunki,
zatrudnię, Kołobrzeg, 0-604-408-726.
------------- ---------- --------:------------------- ------------------------- —------------- ---------------------------------

zaprasza na studia

80-771 Gdańsk

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

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

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

Nauk
00356/A

PROSIĘTA. 0-59/846-26-94.

TOWARZYSKIE

0-665-079-487.19-latka.

„Securitas”,

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

Koszalińska
Wyższa Szkoła

! BEZPIECZNIE ginekolog.
0-500-510-201.
GINEKOLOG, 0-604-257-285

OFERTY PROSIMY
PRZESYŁAĆ NA ADRES:

0-59/841-34-34
----------------------------------------------

00570/A

INNE

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

PRACOWNIKÓW
OCHRONY
BEZ LICENCJI
z Koszalina i okolic

OKNA

redakcja@glos~pomorza.pl

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

Poniedziałek, 30 stycznia 2006 r.

00225/

„MZ”. Koszalin, (094) 347-32-86.
---------------------------- -------------------------------------

10702/A

LICENCJONOWANE usługi -detektywistycz: ne. Poszukiwania osób, mienia.
Profesjonalizm, dyskrecja,
i (094) 345-50-62, 0508-185415.
: ------------- ----------------------------------------------------

00513/A

Księdzu Proboszczowi,
Kombatantom, Przyjaciołom,
Znajomym i Sąsiadom
serdeczne podziękowania
za

udział w ostatniej drodze
Naszego Tatusia,
Dziadka, Pradziadka
śp.

MIECZYSŁAWA
PARADY
składa Rodzina
49606SLSB/A

głos Pomorza "j j

REKLAMA

Poniedziałek, 30 stycznia 2006 r.

www.glos-pomorza .pl

redakcja@glos-pomorza.pl

DOBRZE Cl SIĘ WYDAJE

PEUGEOT 206 Z 2005 ROKU

PEUGEOT I007 Z 2005 ROKU

OSZCZĘDZASZ NAWET

I7 000 ZŁ

OSZCZĘDZASZ NAWET

PEUGEOT 407 Z 2005 ROKU

PEUGEOT 307 Z 2005 ROKU

OSZCZĘDZASZ NAWET

2 500 ZŁ

3 600 ZŁ

OSZCZĘDZASZ NAWET

18 500ZŁ

www. peugeot, pl

WIĘCEJ++

PEUGEOT

W PEUGEOT

ZYSKA OSZCZĘDZAJĄC
KONKRETNE SUMY!
ZYSKAJ, PŁACĄC NISKĄ RATĘ
W KORZYSTNYM KREDYCIE!

MODELE Z 2005 ROKU:
PEUGEOT 1007- OSZCZĘDZASZ NAWET
PEUGEOT307- OSZCZĘDZASZ NAWET

I 7 000 ZŁ
I 3 600 ZŁ

PEUGEOT407- OSZCZĘDZASZ NAWET 18 500ZŁ
PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ.

PEUGEOT

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.
PROMOCYJNE OBNIŻONE OPROCENTOWNIE KREDYTU NA SAMOCHODY Z ROCZNIKA 2005
-1% W SKALI ROKU!

ANDRZEJCZUK

Stare Bielice 27 C
tel. 094/346 86 38

e-mail: andrzejczuk@peu3eot.com.pl

www.andrzejczuk.peu3e0t.pl

Koszalin / Biesiekierz

68506KOBH

głos Pomorza_______________ INFORMATOR
www.glos-poiTiorza.pl

SERWIS PRENUMERATORA

::

przyjmuje w godz. 8-15

Zadzwoń!

Katarzyna Krupka

Zgłoszenia przyjmuje:

pod numerem

Anna Kozoń

094 347 35 58

tel. 059 848 81 24

TELEFONY ALARMOWE

TELEFONY INTERWENCYJNE
Pogotowie Ciepłownicze:
BYTÓW - 059 822-66-44
CZŁUCHÓW - 059 843-27-50
LĘBORK- 059 862-11-81
MIASTKO - 059 857-28-91
Pogotowie Wodno-Kanalizacyj

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

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

KURSY WALUT
Kantor MIAMI „Galeria Podkowa”
ul. Starzyńskiego, Słupsk, tel. 059
841-70-31:
Sprzedaż
Skup
USD
3,02
3,20
EURO
3,72
3,90
GBP
5,42
5,60
CHF
2,37
2,50

PORADNICTWO

ne:
BYTÓW - 059 822-22-03
CZŁUCHÓW - 059 834-25-08
LĘBORK-059 862-14-73
ŁEBA-059 866-18-36
MIASTKO - 059 857-24-69
POMOC DROGOWA
SŁUPSK - 981 ;059 844-04-31;
059 842-79-40; 059 842-44-40;059
811-91-50; 059 847-18-88
BYTÓW - 059 822-40-32; 059 82227-28
CZŁUCHÓW - 059 834-14-12
LĘBORK-059 862-17-87

INFORMACJA
Biuro numerów - 118913
Paszportowa - 059 846-84-85
Kolejowa - 94-36
Celna - 0-300-900-012
AIDS-0-801-225-001

PORADA DNSA

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

Uwagi i reklamacje dotyczące

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 84119-99, czynny w poniedziałki, wtor
ki i czwartki w godz. 16-19
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
Towarzystwo Zapobiegania Nar
komanii, al. Sienkiewicza 7, tel.
059 840-14-60 - poniedziałek
w godz. 10-19, wtorek godz. 10-15,
środa 10-19.30, czwartek 10-15,
piątek godz. 10-15
Poradnia Uzależnienia od Alko
holu i Współuzależnienia, al.
Wojska Polskiego 50, tel. 059 84242-78; 059 842-30-33 - poniedz.wtorek godz. 8-15; środa i czwartek
godz. 12-15.30; piątek 8-15
Punkt konsultacyjny Fundacji
Fenix dla osób z problemem
narkomanii w rodzinie, al. Sien
kiewicza 7,1 piętro, tel. 059 842-7080 - poniedz.-piątek w godz. 16-19
Poradnia Odwykowa, ul. Pade
rewskiego 9, tel. 059 840-20-01,
poniedz.-czwartek w godz. 9-17;
piątek w godz. 9-14
Dom Interwencji Kryzysowej,
ul. Wolności 3, tel. 059 842-71-25
(przy PCK) - placówka dostępna
całą dobę dla osób rodzin doświad
czających przemocy lub znajdują
cych się w innej sytuacji kryzysowej
Słupskie Stowarzyszenie Pomo
cy Dziecku i Rodzinie, al. Sien
kiewicza 3 (II p.), czwartki w godz.
15-18 (porady pomoc psychiczna
i terapeutyczna dla dzieci, młodzie
ży i rędzin)
BYTÓW: Towarzystwo Zapobie
gania Narkomanii, ul. Gdańska
59, tel. 059 822-32-54 - poniedz.
w godz. 15-19; wtorek i piątek
w godz. 15-18.30
USTKA: Towarzystwo Zapobie
gania Narkomanii (punkt infor-

^ Magdalena Litwin-Jusza,
właścicielka kwiaciarni w Koszalinie
- Zimą kwiaty doniczkowe odpoczywają.
Należy więc ograniczyć podlewanie i nie
używać żadnych odżywek. Ze względu na to, że zimą
powietrze w mieszkaniach jest suche, powinniśmy je
zraszać, a nawet zrobić im od czasu do czasu prysznic.

macyjno-konsultacyjny), ul. Ma
rynarki Polskiej 83, tel. 059 814-5888 - wtorek i czwartek godz. 16-18
SZCZECIN: Stowarzyszenie Po
mocy Poszkodowanym w Wy
padkach i Kolizjach Drogowych
„Alter-Ego”, ul. Staromłyńska 7/1,
70-561 Szczecin, tel. 091 488-4635

Warsztaty
taneczne
Gdzie: Słupsk
Kiedy: poniedziałek-czwartek,
30 stycznia - 2 lutego
Klub Tańca Sportowego
„Paktan” zaprasza wszystkich
zainteresowanych do udziału
w warsztatach tanecznych
z udziałem Katarzyny i Pawła
Tomalczyków, mistrzów Polski
w tańcach standardowych
z 2000 roku. Warsztaty odbę
dą się w sali gimnastycznej
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku,
przy ul. Szczecińskiej 60. Za
jęcia w godz. 10-13. Mistrzo
wie poprowadzą je w ponie
działek i wtorek.

(maz)

W kinie Rejs w Młodzieżo
wym Centrum Kultury film „Harry
Potter i czara ognia”. W Hogwarcie rozgrywa się Turniej Trójma
giczny, na który przybywają
uczniowie szkół z Francji i Buł
garii. Zgodnie ze starą tradycją
do turnieju mają być wybrani
trzej przedstawiciele każdej ze
szkół. Jednak dziwnym zbiegiem
okoliczności do turnieju zostaje
wybranych czterech uczestni
ków, w tym i Harry Potter. Odtąd
na głównego bohatera czekają
trzy zadania, a w związku z nimi
wiele niesamowitych i niebez
piecznych przygód. Film we wto
rek i środę o godz. 17, w sobotę,
4 lutego, o godz. 15.
(Hr)

Szopki
na wystawie

Turniej
trójmagiczny

Gdzie: Biały Bór
Kiedy: do końca stycznia

Gdzie: Słupsk
Kiedy: wtorek i czwartek,
31 stycznia i 1 lutego

W Miejsko-Gminnym Ośrod
ku Kultury jeszcze dzisiaj i jutro
można oglądać wystawę szopek
bożonarodzeniowych. Piękne
prace wykonali uczniowie miej
scowych szkół oraz więźniowie
z zakładu karnego w Czarnem.

(kor)

i

W związku z żałobą narodową
ogłoszoną przez prezydenta
Lecha Kaczyńskiego
dzisiejszy spektakl „Projekt
Sofokles” w Nowym Teatrze
został odwołany.

Konkurs
na reportaż
W ramach III edy
cji Europejskiego
Festiwalu Filmowe
go „Integracja Ty wGmZmSB
i Ja” Koszalińskie
Towarzystwo
Społeczno-Kuituralne, Koszalińska
Biblioteka Publiczna i „Głos Po
morza”
ogłaszają
konkurs
na reportaż prasowy dotyczący
problematyki osób niepełno
sprawnych. Celem konkursu
jest promocja osób niepełno
sprawnych szczególnie uzdol
nionych artystycznie lub sporto
wo, które dzięki twórczej aktyw
ności lub sportowej rywalizacji
pokonują własną niepełno
sprawność i odnajdują cel
i sens życia.
Konkurs
ma
charakter
otwarty - mogą w nim uczestni
czyć wszyscy piszący w tym
również dziennikarze prasowi
i osoby współpracujące z re
dakcjami gazet. Do konkursu
mogą być zgłoszone artykuły
opublikowane w roku 2005 lub
dotychczas nie publikowane.
Praca nie powinna przekraczać
3 stron maszynopisu. Zgłosze
nia należy przesyłać do końca
marca pod adresem: Redakcja
„Głosu Pomorza”, 75-004 Ko
szalin, ul. Mickiewicza 24 z do
piskiem „Integracja Ty i Ja” lub
w formie elektronicznej na ad
res e-mail:
redakcja@glos-pomorza.pl
Jury powołane przez organi
zatorów przyzna nagrodę dla
dziennikarza lub autora repor
tażu oraz nagrodę ufundowaną
przez Państwowy Fundusz Re
habilitacji Osób Niepełnospraw
nych dla bohatera reportażu
- osoby niepełnosprawnej. Wy
niki zostaną ogłoszone na ła
mach „Głosu Pomorza” oraz
na antenie Radia Koszalin.

Lębork
oD

Słupsk

Sławno
oQ

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

OD

Koszalin

Kołobrzeg
10

SŁUPSK: Prywatne Pogotowie
Stomatologiczne - lekarz Kalina
Kwiatkowska - czynne w godz. 22
- 02, ul. Sołdka 2, tel. 059 843-5675
NZOZ Lekarz Domowy, ul. Kołłą
taja 31, tel. 059 840-35-50 (budy
nek Poczty Głównej) - całodobo
wa; Przychodnia Lekarska, ul.
Chełmońskiego 3, tel. 059 845-6160 - czynna w godz. 8-19
NZOZ Klinika SALUS, ul. Zielona
8, tel. 059 840-19-40; 059 840-1941 czynna w godz. 7-19; Przychod
nie POZ: ul. Młyńska 1a, tel. 059
841-37-63 w godz. 8-19; ul. Moch
nackiego 19, tel. 059 848-26-66;
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

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

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

PIZZA NA TELEFON
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 do
bę) tel. 059 841-30-45; 059 842-5247

DYŻURY APTEK
SŁUPSK: „Ratuszowa”, ul. Tuwi
ma
4,
tel.
059
842-49-57;
„Przy Placu Dąbrowskiego”,
(wejście od ul. Przemysłowej)
otwarta codziennie 8-22, tel. 059
840-30-22 (bezpłatny dowóz leków
do domu); „Vitae”, w Kauflandzie czynna codziennie w godz. 8-22,
tel. 059 840-21-31
BYTÓW: „Helios”, ul. Wojska Pol
skiego 36 e, tel. 059 822-66-68
CZŁUCHÓW: „Oberland”, ul. Dłu
gosza 29, tel. 059 834-17-52
LĘBORK:
„Bluszczowa”,
ul.
Czołgistów, tel. 863-32-05
ŁEBA: „Słowińska”, ul. Kościusz
ki, tel. 059 866-13-65
MIASTKO: „Królowej Jadwigi”,
ul. Królowej Jadwigi 12, tel. 059
857-56-76
USTKA: „Ustecka”, ul. Żerom

skiego 5, tel. 059 814-98-17
WICKO: „Pod Agawą”, tel. 059
861-11-14

WYSTAWY
SŁUPSK: Muzeum Pomorza
Środkowego - Zamek Książąt
Pomorskich, ul. Dominikańska 59, poniedziałek i wtorek nieczyn
| ne; Herbaciarnia w Spichlerzu,
czynna godz. 10.30-21: Muzealne
spotkania z fotografią; Galeria

Bytów
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iD
Białogard

oD

LEGENDA:

•7

- temp. w dzień

EJ - temp. w nocy

Świdwin
to
Szczecinek
-10

«fc;

USŁUGI MEDYCZNE

USŁUGI RÓŻNE

RAL

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ I JUTRO

REKREACJA

CO? GDZIE? KIEDY?

informator

Poniedziałek, 30 stycznia 2006 r.

Prognozę
przygotowało Biuro
Prognozy Pogody
„Calvus”.

Człuchów
-20

Drawsko
Pomorskie
10
Walcz
10

ASTRONOMIA

Wschód słońca o 7.42,

PROGNOZA DLA REGIONU'

zachód o 16.25.

Nad Pomorze dociera łagodniejsze powietrze z zachodu. W ca

Dzień będzie trwał 8 godz.

łym regionie pochmurno, mglisto i tylko miejscami możliwe będą

i 42 minut.

słabe opady śniegu lub mżawki. Na pojezierzach opady mogą
być marznące. Temperatura maksymalnie wzrośnie do -2°C, tylko

PRZYSŁOWIE

na wybrzeżu lekka odwilż do TC. Wiatr-slaby, zach. W nocy po

Św. Marcin lody gładzi, gdy

chmurno i mglisto. Rano lekki mróz do -2°C. Jutro i pojutrze bez

ich nie ma, to je sadzi.

większych zmian, pochmurno sporo mgieł i bez istotnych opadów.

REGION, 30/31 STYCZNIA 2006
ZJAWISKO

POPOŁUDNIE

WIECZÓR

TEMPERATURA [°C]
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ZACHMURZENIE

duże

duże

duże

JUTRO

KARTKA Z KALENDARZA
Interesują się techniką współczesną, najnowszymi wynalazkami, lot
nictwem, radiem i kinem. Studiują też duszę ludzką, pragnąc po
znać i określić rozmaitość charakterów ludzkich. Lubią obserwować

30.01.
2006 r.

życie przyrody - zwierząt i roślin, podobnie jak i ludzi.
Imieniny obchodzą.
Bardzo wrażliwy, szlachetny. Jego życie wewnętrzne jest bogate
i uporządkowane. Ma niezwykle silną wolę, bywa uparty, czasem
despotyczny. Ceni przyjaźń i dobre towarzystwo. Nadmierna po
budliwość nie rokuje dobrze jego związkom, ale pokorna partner
ka ma szanse ostudzić jego emocje.
Kameralna, ul. Partyzantów 31 a:
czynna w godz. 8-16, sob-niedz
w godz. 10-18: Krzysztof Prze
woźny; Baszta Czarownic, ul.
F.Nullo 8, czynna w godz. 10-17:
Niewygodnie, kurator: Jacek Koło
dziejski
BYTÓW: Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, tel. 059 822-26-23
w godz. 10-16: Kultura materialna
Kaszubów Bytowskich; Sztuka sa
kralna; Portrety Gryfitów Książąt
Pomorskich; Dawna broń i uzbroje
nie i historia zamku. Wieża po ko
ściele św. Katarzyny: Pradzieje Zie
mi Bytowskiej - archeologiczna
opowieść o przeszłości. Historia no
wożytna miasta. Wystawy czasowe:
Zobaczyć Łącko - miniatury graficz
ne i exlibrisy
CZŁUCHÓW: Muzeum Regionalne,
tel. 059 834-25-86, czynne w godz.
10-16: Kultura materialna Ziemi
Człuchowskiej; Pradzieje; Rzemio
sło artystyczne XV-XIX wieku
LĘBORK: Muzeum czynne w godz.
10-16: Lębork w zabytkach i doku
mentach (Lębork na starej fotogra
fii); Alfred Lubocki - prace ludowe;
Odkrywanie przeszłości; Checz ka
szubska; Gabinet Paula Nipkowa
(twórca telewizji); Białogarda i Lę
bork - wczesne średniowiecze; Od
krywanie przeszłości; Galeria Stro
me Schody: Biżuteria Gotów; Spo
tkania z fotografią - wystawa
pokonkursowa
KLUKI: Muzeum Wsi Słowińskiej,
tel. 846-30-20 w godz. 9-15: Pre
zentacja architektury i kultury mate
rialnej Słowińców
SMOŁDZINO: Muzeum Przyrodni
cze Słowińskiego Parku Narodowe
go, tel. 811-73-68 czynne ponie-

MARCIN
MACIEJ

działęk-piątek w godz. 7.30-15.30
w sobotę i niedzielę czynne
po uprzednim uzgodnieniu telefo
nicznym

USTKA: Bałtycka Galeria Sztuki,
ul. Zaruskiego 1a, czynna w godz.
10-17: Szymon Parafiniak - Muza

TEATR
SŁUPSK: Teatr Nowy, ul. Jana
Pawła II 3, tel. 059 842-84-34: So
fokles, godz. 19.13 (duża scena)

KINA
SŁUPSK: MILENIUM tel. 842-5191: sala A Tylko mnie kochaj,
godz. 17, 18.45 i 20.30; Bambi 2,
godz. 14 i 15.30; sala B Bambi 2,
godz. 16.30; Piła 2, godz. 18.30,
20.30; sala C Piła 2, godz. 19.30;
Sky Fighters, godz. 17.30 i 17.30

USŁUGI POGRZEBOWE
SŁUPSK: „KALLA”, ul. Armii Kra
jowej 15, tel. 842-81-96; 0-601928-600, Halina i Krzysztof Bana
chowie
„HADES”, ul. Kopernika 15, cało
dobowo; tel. 842-98-91,0-601-663796. Przewóz i przechowanie bezpłatne
„ZIELEŃ”, tel. 841-13-15, (całodo
bowe) tel. 0-502-525-005
„HERMES”, ul. Obrońców Wybrze
ża 1, (całodobowo) tel. 842-84-95;
0-604-434-441.
„EDEN”, ul. Armii Krajowej 9 (cało
dobowo), 059/8-400-760; 0-509858-313, przewóz gratis!
O wszelkich zmianach prosimy in
formować: tel. 848-81-00; teresa.bobowska@glos-pomorza.pl.
(teb)

za tydzień:
#AZS Gaz Ziemny Koszalin
w Dominet Basket Lidze
podejmuje Polpharmę
Starogard Gdański.

dziś polecamy:
Nasz plebiscyt

Triumf ustczan
Barbara Madejczyk
i Henryk Michalski,
wygrali w 46. Plebi
scycie na Najlepsze
go Sportowca i
Trenera Regionu
Słupskiego w 2005
roku.
- STR. 23

Ekstraklasa pitki ręcznej

Porażka akademiczek
AZS Politechnika
Koszalińska prze
grała zdecydowa
nie na swoim par
kiecie z mistrzem
Polski SPR Icom
Lublin 20:31.
STFL IM

i liga piłki ręcznej

Nowa Słupia
FOT. SŁAWOMIR ŻABICKI

Pod wodzą Izabeli
Nasierowskiej, za
stępującej szkole
niowca Adama Fe
dorowicza, Słupia
Słupsk pokonała
MKS TPR Lublin.
$TR. 21

Puchar Świata

Małysz odżył

Derby dla Energi
Czarnych
Koszykarskie derby Pomorza Środkowego były twardą i nieustępliwą walką o prestiż w regio
nie. W Dominet Basket Lidze po raz drugi wygrała Energa Czarni Słupsk, tym razem 93:85.
AZS Gaz Ziemny Koszalin pozostawił po sobie dobre wrażenie. Ma także satysfakcję, bo kilka
dni wcześniej pokonując słupszczan, awansował do finału Pucharu Polski.
R

e

k

l

a

m

Adam Małysz w kolejnym konkursie Pucha
ru Świata w skokach narciarskich zajął
czwartą pozycję. Zakopane jest dla niego
szczęśliwe.

a

We wtorek 7 lutego
w prezencie dla naszych Czytelników:
Zbierz cała serię!!!

ROZMÓWKI
ANGIELSKIE

/ słowniczek angielski
/ słowniczek niemiecki •>
/ słowniczek rosyjski
y oraz rozmówki angielskie

Tylko
z „Głosem Pomorza”

płacisz 3,50 zł
+ cena gazety
Czytelniku!
W każdy wtorek w dodatku
„Praca” bezpłatne lekcje
języka angielskiego.
■ 552Ö6SLSB B

WOKOŁ SPORTU

głos Pomorza

www.gios-pomorza.pt
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Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Turynie w 2006 roku

Przed ekranem

Świat się zmienia
RAFAŁ SZYMAŃSKI
dziennikarz sportowy

Adam Fedorowicz, szkoleniowiec piłkarek ręcznych

XX Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Turynie zdominują lutową ramówkę programo
wą Telewizji Polskiej. Od 10 do 26 lutego TVP zaprezentuje ponad 180 go
dzin relacji z igrzysk.

Słupi Słupsk jest trenerem co najmniej dobrym. Czło
wiekiem już zgoła kontrowersyjnym, ale ile straciłby słup
ski sport, gdyby Jerzy Mazurek nie ściągnął go swojego
czasu nad Słupię. Jakże szary byłby ten krajobraz bez nie
go. Ile mniej plotek i anegdot opowiadaliby sobie kibice
na trybunach. Co prawda plany zbudowania hegemonii
w piłce ręcznej kobiet odkładane są z roku na rok i szansa,
która była już dawno uciekła, ale Fedorowiczowi to nie prze
szkadza. Nie uda się na 15-lecie klubu awansować do eks
traklasy? Uda się za rok. W tym czasie szkoleniowiec po raz
drugi prowadzić będzie dwa kluby jednocześnie. Kiedyś Piotrcovię i Słupię, teraz Vitaral Jelfę i Słupię. Ewenement. Nie
może wejść do ekstraklasy, to ekstraklasa przychodzi do nie
go. Tylko pośrednio, niestety korzysta na tym Słupsk.
W1991 roku stworzono mu warunki, to nie miał jeszcze za
wodniczek i doświadczenia. Teraz ma tego w bród, kontak
ty z piłkarkami w całej Polsce, to nie ma w mieście warun
ków. I Słupsk musi dzielić się Fedorowiczem z innymi.

Chcemy pokazać wielkość olimpijskiego sportu - podkreślił
Robert
Korzeniowski,
szef
sportu w TVP. - Nie jesteśmy
potęgą w dyscyplinach zimo
wych, ale oczywiście bardzo
uważnie śledzić będziemy wy
stępy Polaków. Relacje z igrzysk

Trudno? Niekoniecznie, zawsze może się zdarzyć, że trzeci
klub zaproponuje mu posadę. Jak znam szkoleniowca nie od

zajmować będą codziennie 16 go
dzin w trzech programach TVP
- dodał.

wydarzenia sportowe składać
się będzie z 17 dziennikarzy i 5
ekspertów, natomiast w War
szawie w realizację transmisji
z Turynu oraz studia olimpij
skiego zaangażowanych będzie
ok. 90 osób, w tym 30 dzienni
karzy.
Telewizja publiczna przygo
towała także szereg materiałów
prezentujących sylwetki czoło
wych polskich sportowców, kan
dydatów do wysokich lokat

Wrażeń sportowych mnóstwo. A i estetycznych nie zabrak
nie. W sąsiednim Koszalinie jakoś można pogodzić koszy
kówkę i szczypiorniaka. Czemu nie nad Słupią?

w olimpijskiej rywalizacji. Pre
zentowane one są już od końca
grudnia na antenach TVP oraz
TV Polonia.
Nowością będzie udział w ob
słudze zimowych igrzysk Tele
wizji Interaktywnej iTVP. Po raz
pierwszy iTVP otrzymała pra
wa do transmisji igrzysk olimpij
skich i dzięki temu internauci,
mający szerokopasmowy dostęp
do internetu, będą mogli korzy
stać z pięciu niezależnych kana
łów przekazu. Potencjalny od
biorca
będzie
więc
sam

Jagna Marczułajtis będzie chorążym polskiej ekipy.
podejmować decyzje, którą z pię
ciu przekazywanych w tym sa
mym czasie relacji chce oglądać.
Telewizja
Interaktyw
na przez 16 dni relacjonować bę

FOTORZEPA

Konkurencje z udziałem pol
skich sportowców walczących
o medale lub wysokie lokaty,
a także największe wydarzenia
zimowych igrzysk pokazywane
będą w programie 1 i 2 TVP.
Ekipa obsługująca na miejscu

mówi.
Chciałbym, aby ta ekstraklasa w ręczną do Słupska dotarła.

dzie 15 dyscyplin. Oznacza to,
że przez dwa tygodnie przepro
wadzi transmisje sponad 250
wydarzeń, co daje ponad 500 go
dzin relacji na żywo.
(PAP)

- Są tacy co twierdzą, że powinienem zapomnieć o piłce.
Może powinienem zapomnieć o oddychaniu.

Gerard Houllier (z prawej), były trener FC Liverpool

KONKURS KOSZYKARSKI
Kolejna niespodzianka dla sympatyków koszykówki. Do wy
grania jest ręcznik sponsora koszykarzy słupskiej druży
ny Energa Czarni. Należy tylko odpowiedzieć na jedno py
tanie na niżej zamieszczonym kuponie. Termin jego
nadsyłania upływa 2 lutego (decyduje data stempla pocz
towego). Spośród kuponów z prawidłowymi odpowiedziami
dokonamy losowania nagrody. Nasz adres: „Głos Pomo
rza”, 76-200 Słupsk, ul. H. Pobożnego 19. Na kopercie pro
simy o dopisek: Konkurs - ręcznik do wygrania.
(FEN)

1. Który z polskich koszykarzy aktualnego składu Energi
Czarnych Słupsk zaliczył najwięcej krajowych klubów i po
daj ich nazwy?

Imię i nazwisko:..................................................................................
Adres:......................................................................................................

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych oso
bowych (Dz. U. nr 133, poz. 833).
Podpis

REDAKCJA
DODATEK

Red. prowadzący: Rafał Szymański
rafal.szvmanski@glos-Domorza.pl
tel. 059 848 81 30

PROMOCJA

Kolejna zakładka 6 lutego ’06
0

W regionie słiipskii
Mindaugas Burnćika - kfoszykarz
Energi Czarnych Sfupsli

W regionie koszalińSKi
Paweł Bogdan- koszykarz
AZS Koszalin.

Marcin
SKK

obrzegu
oszykarz
ołobrzeg.

797505SLSB_K

KOSZYKÓWKA

głos Pomorza

Poniedziałek, 30 stycznia 2006 r.
.... msmmmmśt.... mmssrnsissssssBrnrnssB^sai -1- sssmBBSMSSBsmm

www.gios-pomorta.pl

::

ß

|

w-*:<

redakcja@glos-pomorza.pi

Wokół derbów
Nowy sponsor
Koszykarze Energi Czar
nych Słupsk wystąpili
w meczu z nowym logo
- firmy Kanclerz. To ko
lejny sponsor, który do
łączył do grona wspiera
jących słupski zespół.
Klub podpisał z nim
umowę do końca 2006
roku.

Larry Daniels
Nowy center AZS Gaz
Ziemny Koszalin zagrał

To nie były derby pełne polotu, finezji i efektownych akcji. Zawodnicy i trene
rzy postawili na efektywność, liczyła się skuteczność w obronie i ataku. Mniej

25 minut. Zdobył 11
punktów. Miał jedną
zbiórkę. Na 8 wykona
nych rzutów osobistych

było zagrań pod publikę, więcej punktów wyszarpanych twardą grą z „gardła”

trafił pięć razy. Na sześć
rzutów za dwa trafił trzy

przeciwnika.

razy. Po meczu kibice
z Koszalina skandowali
w stronę prezesa AZS
Bogusława Kowalskiego:
mmmm
mm

F*»'
mtr
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Danielsa nie przypadła

Swoje dołożyli także sędziowie, odŚ UPf

SWizdując skrupulatnie każde prze
winienie. Czwarta kwarta trwała

gt Je).OS$ 94% 82 01

.

im do gustu.
m im.
JjZZZZ"

HienncewiCzoSofilS

przez to blisko pół godziny.
Koszalinianie byli pierwszym ze
społem, który w tym sezonie zdołał
rzucić w hali Gryfia aż 85 punktów.
Gospodarze, znani z twardej obrony,
tym razem nie zawsze znajdowali
sposób na Chudney’a Grey’a. Ich szy
ki obronne pokrzyżowały także zej
ście z boiska za pięć przewinień pod

WA -

Kudriawcew - Gray

m

W środowym meczu
Pucharu Polski
Chudney Gray (AZS
Gaz Ziemny Kosza
lin) uderzył nogą
Aleksandra Kudriawcewa (Energa
Czarni). W meczu li

stawowych graczy. Przez to Energa

wc;>

Ntr

gowym obaj znowu

Czarni straciła w ostatniej kwarcie
aż 30 punktów. To także spowodo
wało, że AZS do końcowej syreny był

„Gdzie jest center”. Gra

pilnowali się nawza

NET

jem. - Mówił
do mnie cały czas

w stanie walczyć o zwycięstwo.
Pierwsza kwarta pokazała, że ko

jakieś wyrazy (tzw.
fe,.«Rybacka A

„trash - talk” - sło

szalinianie nieprzypadkowo do ostat

wa mające zdenerować słupszczanina), ale nie docierało to

nich chwil toczyli niedawno równy
bój z mistrzem Polski Prokomem

do mnie, skupiłem się na grze - komentował po meczu wzajemne
relacje Kudriawcew.

Treflem Sopot. AZS w Gryfii prowa

dził 5:2,13:9,15:13. Dopiero zmiany
poczynione w słupskim składzie
przez szkoleniowca Igora Griszczuka
spowodowały szczelniejszą obronę.

cy Przemysław Frasun-

Za Omara Barletta wszedł Tarmo

kiewicz i Miah Davis,

Kikerpill i gospodarze wyszli na pro

narzekali po meczu

wadzenie, które systematycznie po

na kontuzje. Frasun-

większali. Zadecydowała o tym tak

kiewicz kończył mecz

że zmiana w AZS. Paweł Kowalczuk,
nie radził sobie z Aleksem Durniem,
dlatego na boisku pojawił się Larry
Daniels. I to nie przyniosło rezulta
tu. Punkty, które słupszczanie zdoy w pierwszych 20 minutach, dzięf ^granym zbiórkom Dunna,
decydowały w ostatecznym rozra
chunku o wyniku w meczu. Pierwszą
połowę miejscowi zwyciężyli w zbiór
kach 23:9 (drugie 20 minut Czarni
przegrali 12:16) i w tym elemencie
obaj szkoleniowcy po meczu upatry
wali przyczyn zwycięstwa gospoda
rzy. Do zbiórek Energa Czarni
w drugiej kwarcie dołożyła dobrą grę
w obronie i szybki atak. „Trójki”
dwóch egzekutorów Czarnych Kikerpilla i Mindaugasa Bumeiki (zdobył
wszystkie swoje punkty w tych 10
minutach) dochodziły kosza i mimo
częstych zmian wśród wysokich, do
konywanych przez Piotra Barana,
szkoleniowca AZS (Robak za Danielsa, Kowalczuk za Steffona Bradforda) AZS „nie ustał” tej kwarty. Na
dział się także na kontry efektownie
wykończone przez Barletta i Dunna.
W głupi sposób piłkę tracili Gray,

Kontuzje
Dwa słupscy zawodni

utykając. - Doznał ura

Twardy mecz walki, charakterów i sędziów, którzy chcieli mieć decydujący wpływ
na przebieg akcji - takie były derby Pomorza Środkowego. Wygrali je gospodarze.

Davis (na zdjęciu) ma
kłopoty z przyczepami
mięśni - takie były

Milos Sporar i Bradford. Dopiero
przerwa wniosła większą ofiarność
w walce pod koszami akademików.
- Nie wiem dlaczego na począt
ku mieliśmy taką blokadę. Wiedzie
liśmy wszystko o Enerdze Czarnych,
ale nie potrafiliśmy tego wykorzy
stać - oceniał pierwszą połowę Spo
rar. Po pauzie AZS zagrał skutecz
niej. Zaczęło to mieć wpływ
na ostateczny wynik w czwartej
kwarcie. Wtedy posypał się „żelazny
skład” Energi Czarnych. Przy wy
niku 74:56 (32. minuta - najwyższe
prowadzenie miejscowych w meczu)
z boiska za pięć przewinień zaczęli

- AZS postawił nam twarde wa
runki. Mieliśmy trudną sytuację
- nie ukrywał obserwujący już wte
dy mecz z ławki rezerwowych Dunn.
Na boisku z bardziej doświadczo
nych graczy wśród gospodarzy po
zostali tylko Kikerpill i Miah Davis.
Obaj zresztą także z czterema prze
winieniami. Nerwy dały znać o sobie
nawet u Kikerpilla. Trafiający jak
automat z osobistych (jest liderem
klasyfikacji najlepiej rzucających
w Polsce w tym elemencie), trzy ra

schodzić poszczególni jej zawodnicy.
Najpierw Barlett, potem Dunn,
Aleksander Kudriawcew i Burneika. AZS natychmiast to wykorzy
stał, przyspieszył grę i nagle 3 tysią
ce widzów w hali Gryfia oniemiało.
Z bezpiecznej przewagi zrobiło się

zy pomylił się.
Było wtedy już bardzo
nerwowo, udzieliło się to i mi. Naj
ważniejsze, że wygraliśmy - mówił
po spotkaniu estoński zawodnik.
Rzuty osobiste nie były tylko wy
nikiem taktyki obu szkoleniowców.
To także efekt walki, ale i skrupulat
ności sędziów. Ci przed meczem pro
sili widzów o to, by nie używać

„tylko” 87:81.

gwizdków na trybunach. Sami za to

Przegrana deska
Przetrzymaliśmy napór

Igor Griszczuk

Piotr Baran
szkoleniowiec AZS Gaz Ziemny

szkoleniowiec Energi Czarnych Słupsk
Do końca mój zespół miał

Dla kibiców to był dobry mecz, tym

zu ścięgna Achillesa.

szansę walki o zwycięstwo.

bardziej, że to derby.

Przed spotkaniem mówiłem

Dla mnie jednak każ
dy mecz to derby.
Nasi zbierający Barlett
> Dunn 10 minut byli po
za boiskiem i bardzo trud
no nam się gra, gdy ich
brakuje. Oni trzymają na

chłopakom, że jeśli będzie

sza „deskę”, dlatego cieszę
się, że ich brak nie okazał się klu
czowy.

z

my mieli pięć zbiórek mniej
to jesteśmy w stanie wy

grać. Mieliśmy ich dziesięć
mniej. Widoczne to było
do przerwy, kiedy Energa
Czarni powtórzyła nam chyba
14 akcji. A trudno

odrabiać

straty jeśli się przegrywa „de
skę”.

bardzo drobiazgowo traktowali każ

wstępne diagnozy An

dy ruch zawodników w stronę prze
ciwnika. Stąd aż 72 odgwizdane fau
le - to kolejny rekord w polskiej lidze.

drzeja Perchela, słup
skiego lekarza. Gracze
dzisiaj przejdą szcze
gółowe badania.

Energa Czarni Słupsk
. KONTRA
AZS Gaz Ziemny

Prezydenci
Mecz oglą
dali prezy
denci obu

(21:21,27:15,24:19,21:30)
Energa Czarni: Flieger O, Kikerpill 22 (2x3),
Davis 13, Kudriawcew 21 (2), Cywiński 1,
Barlett 4, Dunn 14, Burneika 8 (2), Frasunkiewicz 10 (1).

miast, Ko
szalina Miro
sław Miketyński
i Słupska

AZS Gaz Ziemny: Witos 2, Sporar 10 (2), Ko

Maciej Koby

walczuk 8, Gray 29 (2), Balcerzak 3 (1), Ra

liński (na

dwan 5 (1), Wiechowski O, Bradford 15, Ro

zdjęciu). Ten

bak 2, Daniels 11.

ostatni spóź
nił się nieco. Miał za to efektowne „wejście” - przy pełnych trybu

RAFAŁ SZYMAŃSKI

nach.

(RES)

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

Tabela PLK
A storia Bydgoszcz
Noteć Inowro
cław
119:68,
Prokom Trefl Sopot
- Unia Tarnów
86:73, Polpharma

jljL—

Starogard Gdański Śląsk
Wrocław
82:68. Polonia War
szawa - Stal Ostrów
Wielkopolski, Polpak
Świecie - Anwil
Włocławek, Kotwica
Kołobrzeg - Turów
BOT Zgorzelec - me
cze odwołane.

TABELE
1. Prokom Trefl Sopot
2. Polpak Świecie
3. Energa Czarni Słupsk

,

17

31

16

28

17

28

4. Polpharma

17

28

5. Astoria Bydgoszcz
6. Era Śląsk Wrocław

17

27

17

26

7. Anwil Włocławek

16

25

8. Polonia Warszawa

16

24

9. Turów Zgorzelec

16

24

10. Stal Ostrów

16

24

11. AZS Koszalin

17

23

12.m Unia Tarnów

17

22

13. Kotwica Kołobrzeg

16

21

14. Noteć Inowrocław

17

17

KOSZALIN

1 0 głos Pomorza_______

www.glos-pomorza.pl

PIŁKA NOŻNA. Mecz sparingowy Darzboru

Pogoń Połczyn Zdrój

doszło do sparingu,
w
którym
Darzbór
Szczecinek zmierzył się

Darzbór Szczecinek

N

1:0 (0:0)
Bramka: Świderski - 32 min

(0:0).

(rzut karny).

Poziom spotkania był
bardzo wyrównany, a je

Pogoń: Suwikowski - Miłek, Starnowski, Mikołajewicz, Świderski, Horanin,

dyny gol padł po rzucie
karnym, podyktowanym
za faul Radosława Bęb

rzyńczuk, Dziuba. Na zmiany wchodzili:

na na jednym z napast
ników Pogoni. „Jede
nastkę”
wykorzystał
Swiderski.
(SUW)

» • Kr NOii

Skrzyżowane pięści

KONTRA

z Pogonią Połczyn Zdrój.
Wygrali połczynianie 1:0

Poniedziałek, 30 stycznia 2006 r.

redakcja@glos-pomorza.pl

8ÜKS. Pięściarska gala w hali w Barwicach

Pogoń była lepsza
a boisku w Kołaczu

::

Po raz pierwszy w Barwicach odbyła się gala bokserska. Kibice spragnieni
oglądania na żywo walk pięściarskich do ostatniego miejsca wypełnili

Sójka, Drozdowski, Węglowski, Waw-

miejscową halę. Z honorami przywitano gości, brązowych medalistów igrzysk
olimpijskich Kazimierza Adacha i Jana Dydaka.

Kobryś, Zakrzewski.
Darzbór: Towarnicki - Fijołek, Bęben
(46 Kot), Kozanko, Peszczyński (46 Sadzik), Hrymowicz, Włodarczyk (46 Rogo
ziński), Gehrke, Bernatek (46 Adamo
wicz), Jakubiak (46 Podpryga), Sztuba.

- Sparing Kotwicy na sztucznej murawie
Główny orga
nizator im
prezy Józef
Warchoł

Baty od Arki Gdynia
iłkarze trzecioligowej
Kotwicy Kołobrzeg roze
grali pierwszy mecz sparin
gowy. Zmierzyli się w Gdy

Arka Gdynia

P

przygotował
dla kibiców nie

KONTRA
Kotwica Kołobrzeg

spodziankę. W ringu
pojawiły się zawod

7:0 (3:0)

ni na sztucznym boisku
z pierwszoligową Arką
i przegrali wysoko 0:7 (0:3).

Bramki: Kubisz - 28 min, Ki-

szalina. Jako pierw

czyński - 33 min, Mitura - 35

- Trenujemy w piętnastu
do siedemnastu graczy, bo

i 82 min, Bartoszewicz - 71 min,
Kołodziejski - 78 min, Kaczma

sze zaprezentowały
swoje umiejętności
Izabela Kranus (Po

wcześniej jedni zawodnicy
przyjeżdżali, inni wyjeżdża
li. Moi piłkarze nie pamięta

rek - 83 min.

ją jeszcze nawet imion swo
ich kolegów i jesteśmy
na etapie poznawania się
- mówił Grzegorz Lewan
dowski, grający trener Ko
twicy.

niczki z Torunia i Ko

Kotwica: Wasilewski, Galant
(70 Roszak), Kowalczyk, Lewan
dowski,-Gruszczyński (75 Janasiak), Grodzicki (60 Kajca), Maj
chrzak (75 Rybkiewicz), Batista,
Różycki, Miklasiński (65 Szy
mański), Jackiewicz.

(SUW)

Gwardia grała z Błoniami Barwice

Nowe twarze w składzie
^ wardia Granica Koszav_Tlin wygrała w meczu

Gwardia Granica Koszalin

sparingowym z Błoniami
Barwice. W drużynie kosza
lińskiej grało dwóch nowych
zawodników. Byli to Bartek
Klimowski (z zespołu junio

Błonie Barwice

rów Pogoni Szczecin) oraz
Robert Żolik (Astra Ustro
nie Morskie). Nowymi twa
rzami w Błoniach byli: Wal
demar Grzeszczuk (powrót
z wojska), Daniel Myszkow
ski (powrót po kontuzji) oraz
przebywający na testach pił
karze Wielima Szczecinek,
Tomasz Woroń i Jerzy Hahiszka.
(SUW)

KONTRA

morzanin Toruń) i An
gelika
Watkowska
(Gwardia Koszalin). Wal
ka nie trwała zbyt długo,
gdyż już w pierwszej run
dzie wygrała przez rsc koszalinianka. Drugi poje
dynek również zakończył
się przed czasem, ponie
waż Agnieszka Nowakow
ska (Pomorzanin) prze
grała w drugiej rundzie
przez rsc z Sylwią Kusiak
(Gwardia).
Po paniach do ringu
wkroczyli
pięściarze,
a w pierwszym pojedyn
ku (kat. 69 kg) Dariusz
Nowak (Sztorm Szczecin)

4:1 (0:0)
Bramki: 1:0 - Daniel Sorbian - 56 min,
2:0 - Robert Żolik - 71 min, 3:0 - Da
niel Piasecki - 75 min (samobójcza), 3:1
- Jerzy Hałuszka - 79 min, 4:1 - Adam
Pastwa - 81 min (rzut karny).
GWARDIA GRANICA: Malec - Pastwa, Ce
bula, Ziernik, Janusz, Wawerczak, Gogół
(46 Żolik), Sęk, Sorbian, Klimowski (65
Sobieraj), Waldziński (46 Piszko).
BŁONIE: Klentak - Kraska, Niedźwiedź,
Jabłoński, Piasecki, Zając, P. Kikun, Lo
makin (35 Woroń), Szadziński, Grzesz
czyk, Borkowski (40 Hałuszka).

Karol Ozimkowski (z prawej) wygrał swoją walkę w wadze do 69 kg.

przegrał na punkty 0:3
z Maciejem Tomczakiem
(Kontra Elbląg). W kolejnej wal
ce Karol Chabros (81 kg, Sztorm
Szczecin) zwyciężył pewnie
na punkty 3:0 Tomasza Kontułę (BKS Gorzów).
W trzecim pojedynku (kat.
69 kg) do ringu wszedł wychowa
nek Czarnych Słupsk - Maciej
Adamiak. Jego rywalem był Łu
kasz Ziętarski (Pomorzanin To
ruń). Słupszczanin walczył zna
komicie prezentując całą gamę
bokserskich umiejętności, tech-

nicznie był zdecydowanie lepszy
od rywala i nie mogło być inne
go werdyktu niż 3:0 dla niego.
Także w kategorii 69 kg wal
czył Karol Ozimkowski z Klubu
Sportów Walki Gwardia Kosza
lin. Wychowanek trenera Józefa
Warchoła tym razem nie zapre
zentował najlepszych umiejęt
ności, ale ostatecznie stosun
kiem głosów 2:1 pokonał Piotra
Sokołowskiego (Sztorm Szcze
cin). - Karol odbywa obecnie

służbę wojskową w żandarme
rii, stąd jego może nieco słabsza
dyspozycja. Inna sprawa, że je

ski (Sztorm Szczecin) i Tomasz
Król (Olimp Szczecin) nie zawie
dli barwickich sympatyków pię-

go rywal bardzo przygotował się
do tego pojedynku - tłumaczył

ściarstwa i rozgrzali widownię
zadając mnóstwo celnych ciosów.
Sędziowie wypunktowali zwy

po walce Warchoł.
W kategorii 91 kg Michał Towarnicki (Sztorm Szczecin) wal
czył z Jackiem Głowackim
(Orzeł Wałcz). Wygrał Towarnicki 2 :1.
Walką wieczoru był pojedy
nek w kat. 60 kg. Jakub Suchal-

cięstwo Suchalskiego 3:0.
MAREK SUWAŁOWSKI
marek.suwalowski@glos-Domor7a.pl

tel. 094 3473521

-, Mistrz Polski pokazał klasę w Koszalinie: AZS Politechnika Koszalińska Koszalin - SPR loom lublin 20:31 (7:15)

Zabójczy kwadrans lublinianek
Po kwadransie gry AZS
Politechnika Koszalińska
przegrywał z SPR ICom
Lublin 0:8. Ten fragment
meczu zadecydował
o porażce akademiczek
z lubiiniankami 20:31
(7:15).
Rozegrane w Koszalinie spo
tkanie 15. kolejki ekstraklasy
piłkarek ręcznych nie było emo
cjonujące, gdyż koszalinianki
po prostu nie były w stanie sku
tecznie przeciwstawić się fawo
ryzowanym
lubliniankom.
Wprawdzie AZS Politechnika
przystąpił do meczu bez kontu
zjowanych Ewy Jarzyny i Joan
ny Chmiel, ale w niczym to nie
AZS Politechnika Koszalińska

KONTRA
SPR Icom Lublin

20:31 (7:15)
AZS Politechnika: Pabich, Stroińska - Sudnik 1,
Szostakowska 2, Pociecha 3, Żołyniak 1, Dworaczyk 4, Skipor 5, Goraj, Szafulska 2, Svatko 2.
Trener: Dariusz Dworaczyk.

usprawiedliwia fatalnej dyspo
zycji pozostałych zawodniczek.
Aktualny mistrz Polski już

ła wykorzystać czołowa snajper
ka koszalińska Joanna Dwora-

na Svatko. Nie zmieniło to jed
nak chwilowo obrazu meczu.

da poskutkowała,
gdyż od tego mo

czyk. Defensywa koszalinianek

Nadal zdecydowanie lepiej pre

mentu SPR po

w początkowej fazie spotkanie
sprowadził koszalinianki na zie
mię. Wynik me

również nie stanowiła żadnego
monolitu i lublinianki wchodzi

zentowały się zawodniczki lu
belskie i powiększały przewa
gę. W 21. minucie prowadziły
12:2 i była to największa prze

nownie zdecydow
a
n
i
e
przyspieszył
i
koszali

waga w pierwszej połowie.
Od tego momentu zadowolone

nianki były
bezradne wobec takiej
dyspozycji rywalek.
Systematyczna prze

czu otworzyła
w 3. minucie Do
rota Malczew
ska, a następnie
jej koleżanki raz
po raz trafiały
do siatki kosza
lińskiej bramki.

ły w nią jak

TABELA
Sośnica Gliwice - Vitaral Jel
fa Jelenia Góra 34:28 (18:12),

w ser szwaj
carski. Gdy
by nie dobra

Łącznościowiec-Poczta Polska

postawa
bramkarki
Iwony Pa
bich,
to

Zagłębie Lubin - EB Start Elbląg

35:29 (13:15), Vive Kielce 30:27 (15:14), Zgoda Ruda Ślą

po kwadran

W 16. minucie
AZS nadal nie
miał na koncie

ska - Piotrcovia Piotrków Trybu

sie gry AZS
przegrywał
by zapewne

strzelonej bram
ki. W tym czasie
znakomicie
w ekipie lubel
skiej spisywała
się bramkarka
Magdalena Chemicz, na którą
nie mogły zna
leźć recepty ko
szalinianki. Na

37:21 (19:7).

wet sytuacji sam
na sam z Chemicz nie potrafi-

nalski 19:28 (7:12), AZS AWFiS
Gdańsk - AZS AWF Katowice
1.Zagłębie

15 28 468-375

2.AZS AWFiS

15

3.SPR ICom

15 21 465-350

4.Piotrcovia

15

5.Vive

15 18 454-441

6.Zgoda

15

7.AZS Kosz.

15 15 381-383

2 475-403
1 428-380
7 401-352

8.Łącznościowiec 15 14 399-403
9.Sośnica

15 14 417-427

10.EB Start
11.Vitaral Jelfa

15
15

6 375-447
6 348-466

12.AZS AWF

15

O 285-469

różnicą kilkunastu
bramek.
Niemoc
strzelecka
koszalinia
nek została
wreszcie
przełama
na w 17. mi
nucie, gdy
do
siatki
SPR trafiła
Krists i -

z wysokiego prowadzenia za
wodniczki lubelskie nie forso
wały już takiego tempa i gra się
wyrównała, a koszalinianki
zdołały nawet przed przerwą
zmniejszyć stratę do ośmiu bra
mek.
W drugiej połowie mniej
zmobilizowane lublinianki po
woli, ale systematycznie zaczę
ły tracić wcześniej uzyskaną
wysoką przewagę. W 48. minu
cie koszalińskie szczypiomistki
przegrywały już tylko różnicą
pięciu bramek (16:21) i wśród
kibiców odżyły nadzieje na wy
równaną końcówkę meczu.
W tym momencie zdenerwowa
ny trener lublinianek wziął jed
nak czas i dosadnie wytłuma
czył swoim zawodniczkom jaką
prezentują postawę. Reprymen-

waga lublinianek za
częła znów rosnąć
w szybkim tempie
i w 56. minucie
mistrz Polski
uzyskał naj
wyższą prze
wagę w meczu
(30:18).
Ostatnie
minuty
meczu by
ły wyrów
nane, a akademiczkom
udało się nawet odro
bić... jedną bramkę.
(MARS)

Mimo starań Joanny Dworaczyk, akademiczki nie
zdołały dorównać lubliniankom.

46, Halowy Turniej Trampkarzy im. Stanisława Figasa w Koszalinie

Przedsionek reprezentacji
Za nami kolejna edycja naszej tradycyjnej imprezy, która zawsze gromadzi na starcie kilkadziesiąt zespołów z całego
Pomorza Środkowego. Turniej to w wielu przypadkach start do wielkiej kariery.
waniem przyglądał się grze tramp

KATEGORIA „MŁODSZYCH”

karzy i zachwycony był szczegól
nie postawą niektórych „malu
W naszych zawodach brali udział
między innymi późniejsi reprezen
tanci Polski. Tu zdobywali pierw
sze doświadczenia sportowe Mi
rosław
Okoński,
Mirosław
Trzeciak czy Sebastian Mila. Ma
my nadzieję, że również w tym ro
ku w hali koszalińskiej Gwardii
grali zawodnicy, którzy w przy
szłości założą koszulki z Białym
Orłem na piersi.
Impreza zgromadziła na star
cie 48 drużyn - 480 zawodników.
Rozegrano 113 meczów, strzelono
273 gole. W finale w dwóch kate
goriach wiekowych rywalizowało
osiem zespołów. Wśród „Młod
szych” (rocznik 1995 i młodsi)
triumfowała ekipa U2 Gwiazdy
Bytów, która wyprzedziła swoich
lokalnych rywali z U2 Galaktycz
ni. Trzecie miejsce zajęły Szersze
nie
SP
1
Połczyn
Zdrój,

w naszej tradycyjnej imprezie i ży
czył, żeby nadal solidnie trenowa
li, a wówczas całkiem realne będą
ich występy w Lidze Mistrzów. Te
życzenia młodzi piłkarze przyjęli
gorącymi brawami. Później nastą
pił moment wręczenia nagród
ufundowanych przez prezydenta.
Wszyscy trampkarze-finaliści, a by
ło ich 80, otrzymali piłki, a najlep
si zawodnicy dodatkowo dostali tor
by sportowe.
W tym roku nasz turniej po raz
pierwszy prowadził Wiktor Wą
troba, działacz Koszalińskiego
Okręgowego Związku Piłki Noż
nej. - Mecze z udziałem tramp

a na czwartej pozycji uplasował

karzy są zawsze interesujące,
gdyż nie ma tu żadnej kalkulacji
i gra się o jak najlepszy wynik -

się Gryf 95 Słupsk. W kategorii

powiedział Wiktor Wątroba. — Aż

„Starszych” (roczniki 1993-1994)
zwyciężyły Żaki 94 Kołobrzeg. Ko

miło było patrzeć jak chłopcy am
bitnie walczą, dają z siebie do
słownie wszystko. To ich różni

lejne miejsca w finale zajęły ze
społy Bałtyku Foto Relax Kosza

od starszych kolegów po fachu,

lin, Kotwicy Baj omy Kołobrzeg

którzy często zapominają, że gra

i Bałtyku Koszalin.

ją nie tylko dla siebie, ale także

Finałowe zmagania obserwo
wał m.in. prezydent Koszalina Mi
rosław Mikietyński, który w tym

dla kibiców.

roku objął patronat nad turniejem.
Prezydent z olbrzymim zaintereso

Gryf 95 Słupsk

chów”, którzy jak stwierdził mają
już duże zadatki na dobrych piłka
rzy. Podczas uroczystego zakończe
nia turnieju prezydent Mikietyński
podziękował zawodnikom za udział

(MARS)

Stoją (od lewej): Jacek Adamski (kierownik drużyny), Wojciech Luzak, Bartek Gesek, Patryk Adamski, Oskar Borkow
ski, Damian Motyliński, Adam Pietras (trener), Paweł Cybulski (opiekun); w dolnym rządzie - Krystian Cybulski,
Grzegorz Nazaruk, Hubert Sawicki, Mateusz von Bredow; leży - Kuba Butkiewicz.
KATEGORIA „STARSZYCH”

Bałtyk Foto Relax Koszalin

Stoją (od lewej): Dawid Biergiel, Sławomir Bieniek, Dominik Pooch, Maciej Wyganowski, Karol Szymański, Mariusz Lenartowicz (trener); w dolnym rządzie - Leis Wahidi, Mate
usz Ponurko, Szymon Stanowski, Wojciech Pawłowski.
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Żaki 94 Kołobrzeg

Stoją (od lewej): Sławomir Pietras (trener) Paweł Kułakowski, Oskar Rewers, Kamil Błaszczyk, Patryk Pietras, Rafał Grzechnik, Łukasz Sak, Maciej Kieruzel, Dawid Baryła
usz Górski (opietundruzyny)mk drUŻyny>: W ddnym rzidzle ~ Łukasz Górski’ Krzyszt°f Kiełkowski, Sebastian Orzełek, Filip Żarski, Wojciech Maciejewski, Kuba Wieczorek, Mate-

Kotwica Bajoma Kołobrzeg

BiSfzczak (w™?reZe\
*• młodzieży), JakubGUiński, Artur Przybylski, Dawid Zając, Hubert Błaszczak, Łukasz Kędziora, Marcin Jakubowski
(kierownik drużyny), Andrzej Stawowczyk (trener); w dolnym rządzie - Krzysztof Gihński, Mateusz Zuchowski, Krzysztof Olszewski, Oskar Pintera; leży - Dawid Jakubowski.

Poniedziałek, 30 stycznia 2006 r.

PREZENTACJA FINALISTÓW_________ głos Pomorza
www.glos-pomorza.pi

::

redakcja@glos~pomorza.pl

U2 Galaktyczni Bytów

Stoją (od lewej): Bartosz Jabłonowski, Michał Godwin, Mateusz Kryzek, Sebastian Medwid, Cezary Kołakowski (trener), Adrian Sinkiewicz, Kacper Karolczak, Denis Jakuć; w dol
nym rządzie - Aleksander Trapp, Eugeniusz Pawłowski, Michał Szmidke, Robert Hendel, Michał Wicher.

Bałtyk Koszalin

Stoją (od lewej): Dawid Ejzygman, Bartek Kaliszczak, Łukasz Korszański (trener), Mateusz Asman; w dolnym rządzie - Cezary Czyruk, Paweł Radzimowski, Piotr Mazur, Rafał
Sobczak, Marek Zdanowicz
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KATEGORIA „MŁODSZYCH”

U2 Gwiazdy Bytów

Stoją (od lewej): Dominik Petryszyn, Dawid Garski, Mateusz Cybula, Cezary Kołakowski (trener), Karol Greinke, Krystian Dawidowski; w dolnym rządzie - Bartosz Cyrson, Paweł
Wartel, Artur Wojach, Bartłomiej Chojnacki, Maciej Chmielecki.

KATEGORIA „MŁODSZYCH”

Szerszenie SP Połczyn Zdrój

Stoją (od lewej): Mateusz Grzelak, Przemysław Ciąmpała, Mateusz Hamer, Kuba Kinasiewicz, Mateusz Suchecki, Bartłomiej Czetowicz, Janusz Podpora (trener); w dolnym rządzie
- Dawid Kruk, Damian Pawlikowski, Piotr Baszarkiewicz, Kamil Bodnar.
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PSLKÄ MQZm* Pierwszy sparing Pogoni

P|

'• •

Porażka lęborczan
iektóre drużyny piłkarskie zaczęły już gry kontrolne. W Połcho-

N

wie Kaszuby (IV liga Pomorze) podejmowały lęborską Pogoń
(słupska klasa okręgowa). Mecz zakończył się zwycięstwem połcho-

wian 1:0 (0:0). Gola strzelił Michał Freiberg w 72. minucie.
Skład Pogoni: K. Sęktas (60 - K. Labuda) - O. Jasiński, N.
Bomba, Sł. Trawiński (46 - T. Czubak) - M. Drzazgowski (46 - K
Brudzyński), M. Kozakiewicz, R. Piotrowski, E. Iwosa (46 - T. Frącek), Ł. Łapigrowski - A. Czaja (46 - P. Adamowicz), P. Konkel (46
- A. Żuchowski).
- Był to pierwszy sprawdzian i z niego jestem zadowolony stwierdził Arkadiusz Gaffka, trener Pogoni Lębork. - Jeszcze nie
dawno grałem w Kaszubach i nadal jestem jeszcze zawodnikiem połchowskiego klubu. Obawiałem się trochę tej konfrontacji. Więcej
z gry mieli czwartoligowcy, ale niewiele z niej wynikało. Bramkę stra

::

redakcja@gios-pomorza.pi

IŁKA I'

TENIS STOŁOWY

l liga kobiet

III liga północna

Udany debiut

W Łebie doszło do meczu na szczycie
wicelidera i trzeciej drużyny w tabe
li. UKS Łeba podejmował AZS AWFiS Dębica Lincer Gdańsk. Gospo
darze przegrali 6:8. Punkty dla nich
zdobyli: Jarosław Zawisza - 3,5 i M~
rosław Wroński - 2,5. Pogoń III Lę
bork - Echo Biesowice 3:8. Dla lę
borczan punkty zdobyli: Jarosław

W nowej roli zadebiutowała Izabela Nasierowska.

Mras -1,5, Marek Rybaczek -1, Se

Najlepsza piłkarka Słupi Słupsk nie tylko grała na
skrzydle, ale także prowadziła zespół do boju jako trener.
Jej podopieczne wygrały 27:24 z MKS TPR Lublin.

Damian Janczewski - 3,5, Marcin

bastian Rybaczek - 0,5. Dla Biesowic:

ciliśmy po Wędzie rezerwowego bramkarza. Z szerokiej kadry pierw
szego zespołu nie miałem pięciu piłkarzy. Ich obecność jednak by
ła usprawiedliwiona. W najbliższą środę o godz. 11.30 w Lęborku

Czarnecki - 2,5, Wojciech Bujwid -1.
Szymon Ciepiela -1.
Inne mecze: MRKS IV Gdańsk
- Start Wejherowo 8:4. Wolfram Wła
dysławowo - Skoczek Sopot - przeło
żone.

zmierzymy się z innym czwartoligowcem. Będzie to Drutex-Bytovia
Bytów.
(FEN)

1. AZS AWFiS 10 20

80-23

2. Echo 1015

71-39

3. UKS 1014

74-52

4. MRKS IV1010

51-60

5. Skoczek 9 9

57-52

6. Start 9 6
7. Wolfram 9 2

4862
27-67

8. Pogoń III 90

19-72
(FEN)

II liga mężczyzn
W Chełmnie Agro-Sieć pokonało Po
goń II Lębork 8:6. Z lęborskich pingpongistów punkty wywalczyli: Karo!
Awchimieni - 2,5, Sebastian Matusiak - 2, Marcin Janczewski -1,5.
Inne mecze: MRKS II Gdańsk
- Konradia Gdańsk 8:2, Gwiazda
Bydgoszcz - LZS Dragacz 8:4. Mecz
zaległy Agro-Sieć - LZS 8:6

Kamil Sęktas nie puścił gola w pierwszym sparingu Po
goni. Jego zmiennik popełnił błąd.

96-65
68-8^

9. LZS 14 6

PILICA ItllŻiilb Grali w hall

Rewanż Jantara

62-102

10. Agro-Sieć 14 6

51-102

11. Konradia 14 5

55-104

12. Pogoń II14 3

42-107
(FEN)

Izabela Nasierowska (z piłką) zdobyła najwięcej goli ze słupskich zawodniczek.

T)iłkarze czwartoligowego Jantara Ustka solidnie przygotowują się
r do wiosennych rozgrywek. Wygrali mecz w hali z Nadnarwianką Pułtusk 11:8. Był to rewanż za mecz rozegrany na normalnym
boisku. Wtedy Jantar przegrał 1:3.
W hali ekipy grały szóstkami. Barw Jantara bronili: Jakub Gra
czyk, Radosław Budniak, Mateusz Mondrzejewski, Piotr Piszko,
Krzysztof Mateja, Dariusz Małkowski, Marcin Opuchlik, Tomasz Ru

Realizują projekt
tego było to, że uzyskała najwięk

Nasierowska zastąpiła Adama Fe

szą, bo siedmiobramkową przewagę
w 47. minucie (24:17). Do końca spo
tkania miejscowe kontrolowały bieg
wydarzeń na boisku. MKS TPR wal

sław Iwański, Radosław Łukasik, Karol Borysewicz,

dorowicza, który został równocze
śnie szkoleniowcem jeleniogórskie

Sylwester Rudnik (nowy nabytek z Prime Food Brda

go zespołu ekstraklasy Vitaral Jelfa.

czył ambitnie i zmniejszył rozmiary
porażki. W słupskiej ekipie bardzo
dobrze spisywała się bramkarka

Przechlewo), Łukasz Stasiak, Artur Sikora i Seba

Zrobiła to z dobrym skutkiem.
Przed własną publicznością słupsz-

Agnieszka Janko, która dwunastokrotnie popisała się niezwykle uda

czanki pokonały MKS TPR 27:24
(11:11). Była to trzynasta kolejka.
Niektórzy powiadają, że trzynastka

nymi interwencjami. Słowa uznania
należą się także zawodniczkom w po
lu. Pokazały one charakter walcza

jest pechowa, ale nie dla Izy.
Dobre widowisko zobaczyli kibi

ków i zademonstrowały
kilka niekonwencjonal

ce w słupskiej hali Szkoły Podstawo

nych zagrań, które zo
stały nagrodzone bra

dzik, Michał Haftkowski, Arkadiusz Rudiak, Przemy

stian Sikora.
- Był to pożyteczny sprawdzian - uznał
Edmund Raniszewski, trener usteckiego Jantara. - Graliśmy w ha
li Zespołu Szkół Ogólno

WU/p

1 MRKS II14 18
8. Gwiazda 1413

kształcących.
Mecz
trwał 90 minut. Konku
rencja w drużynie jest
duża i to mnie cieszy. Obecnie nie ma stuprocen
towych pewniaków, bo wszyscy walczą o miejsca
w podstawowym składzie.
Konfrontacja była spotkaniem przyjaźni.
Wojciech Granosik ufundował dwa puchary
dla kapitanów Jantara i Nadnarwianki.
W jego imieniu wręczył je syn Bartłomiej
Granosik, jeden z najlepszych piłkarzy
z Pułtuska, wychowanek Jantara.
(FEN)

Kibice z Ustki liczą na wyjątkową skuteczność
Łukasza Stasiaka w meczach na wiosnę.

wej nr 5. Było to za sprawą pierwszo
ligowych
piłkarek
ręcznych
miejscowej Słupi i lublinianek. Żad
na ze stron nie miała zamiaru od
puszczać. Walka toczyła się gol
za gol. W pierwszej połowie aż osiem
raży wyświetliły się na tablicy remi
sowe wyniki. Po 30 minutach gry
obydwie drużyny miały po jedena
ście bramek na koncie. W drugiej
połowie słupskie szczypiomistki za
grały jeszcze odważniej. Przy stanie
15:15 jedna z zawodniczek z Lubli

wami.
Dla Słupi bramki
zdobyły: Nasierowska 6, Agnieszka Łazańska-Korewo - 5, An

w Lublinie 28:37.
KRZYSZTOF NIEKRASZ
krzvsztof.niekrasz@glos-Domorza.pl
tel. 059 8488130

WYNIKI I TABELA
KSS Kielce - Biofactor Jelenia Góra 29:25

yniki spotkań w 12. kolejce: Culani Warszawa - Odra Głoska

W

konfrontacja odbędzie się 1.02. o godz. 16).

20:28 (9:15), AZS AWF Wrocław - AZS AWF

pod numerami telefonów 094 340 22
30 oraz 0 693 639 443 (Jan Nowicki).

l.Łączpol

13

22

415-349

2.Ruch

13

21

357-308

Podstawowej przy ul. Staszica 38.

3.KSS

13

18

355-296

4.Biofactor

13

17

O godz. 11.15 planowane jest rozpo
częcie pierwszych gier. Później roz

5.MKS TPR

13

16

384-337

6.SMS

13 14

328-321

-2.
- Jestem niezmier
nie szczęśliwa, że mój
debiut w roli trenerskiej
zakończył się sukcesem
- wyznała uśmiechnięta
Izabela Nasierowska. Dziękuję koleżankom

7.Słupia

13 12

343-351

8.AZS AWF W.

13 11

309-280

9.AZS AWF K.

13 11

314-334

Kraków 20:22 (11:14), MKS Zgierz - AZS
PWSZ Olimpia Nowy Sącz 30:18 (15:11), Łączpol Gdynia - SMS Gliwice 28:25 (12:11).

346-336

10. Beskid

13

7

298-355

ll.MKS

13

5

236-314

12.AZS PWSZ

13

2

285-389

12

24

48-2

12

20

40-21

3. TUR

11

18

40-21

4. Tęcza Poltarex

11

16 ✓

34-21

5. Trasko

12

12

33-30

6. MRKS

11

10

25-28

7. Ostródzianka

11

8

24-36

8. ZKS ZSMP

12

4

21-45

9. Culani

12

2

20-46

trzecią - Adam Semeniuk.
Obaj zdobyli po 7 pkt. Turniej
rozegrano w siedzibie Stowa
rzyszenia Krokus w Słupsku

10. Pogoń

12

2

12-47

przy ul. Sienkiewicza.

Świętego, Zachodniopomorski Zwią
zek Tenisa Stołowego, Wydział Roz
woju i Współpracy Zagranicznej oraz
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego

PIŁKA NOŻNA W HAU
Turniej im. św. Bosko
Dzisiaj o godz. 9 rozpocznie się
VIII Halowy Turniej w Piłce Nożnej
im. św. Jana Bosko. Młodzi adepci
futbolu rywalizować będą w hali Gryfia przy ul. Szczecińskiej w Słupsku.
Udział potwierdziły między innymi
zespoły z Gdańska, Koszalina i Słup
ska. Uroczyste zakończenie turnieju
0 godz. 15.30. Patronat nad imprezą
objęli: Michał Listkiewicz (prezes
Polskiego Związku Piłki Nożnej), Zbi
gniew Boniek (znakomity piłkarz,
wielokrotny reprezentant Polski)

Znany słupski szachista
ugrał 7,5 pkt. Kolejne lokaty
wywalczyli też słupszczanie.
Drugą - Ryszard Świątek,

(FEN)

maja.
Organizatorem projektu jest KTS
Koszalinianin Koszalin, a współor
ganizatorami: Parafia p.w. Ducha

(SUW)

Brunon Studziński
zwyciężył w kolejnym
turnieju szachów
szybkich.

2. Olimpia Unia

(FEN)

grywki KLM planowane są w nastę
pujących terminach: 11-12 lutego, 25
lutego, 4 marca, 19 marca oraz 1-3

w Koszalinie.

Studziński triumfował

1. Odra Głoska

(FEN)

szalinie.
Zgłoszenia do udziału w rozgryw
kach Koszalińskiej Ligi Międzyszkol

na Pniewska - 4, Kata
rzyna Joszczuk - 4,
Adriana Chudzik - 4,
Paulina Muchocka - 2,
Barbara Kaźmierczak

na otrzymała dwuminutową karę.
Przewagę liczebną w polu bezlito
śnie wykorzystały słupszczanki. Od
skoczyły na 18:15 w 41. minucie. Słu

Księginice 0:4, ZKS ZSMP Zielona Góra - Trasko Ostrzeszów
4:2. Przełożone zostały mecze: MRKS Gdańsk - TUR Jaktorów
i Ostródzianka Ostróda - Tęcza Poltarex Nowa Wieś Lęborska (ta

mentem projektu był zorganizowany
2 stycznia tego roku, turniej nowo
roczny. Obecnie komitet organizacyj
ny Koszalińskiej Ligi Międzyszkol
nej przystąpił do realizacji drugiego
elementu rozgrywek szkolnych w Ko

nej przyjmowane są do 5 lutego

(16:14), Beskid Nowy Sącz - Ruch Chorzów

SZACHY. Grali w słupskim Krokusie

Tęcza przełożona

„Ruch to przyjemność i zdrowie”
- projekt pod taką nazwą realizowa
ny jest w Koszalinie w ramach kon
kursu ogłoszonego przez Komisję
Sportu Związku Miast Bałtyckich
„Miasta w ruchu”. Pierwszym ele

Tego dnia w godz. 10-10.30 przyjmo
wane jeszcze będą dodatkowe zgło
szenia w miejscu rozgrywek, czyli
w hali sportowej Katolickiej Szkoły

pia była na fali, posiadała inicjatywę,
grała szybko i skutecznie. Efektem

TENIS STOŁOWY* Ekstraklasa mężczyzn

z drużyny, które stanęły na wysoko
ści zadania i wspólnie udało się nam
zrealizować założenia przedmeczowe. Zwycięstwo nie przyszło łatwo
i kosztowało nas sporo wysiłku. Prze
ciwnik zawiesił wysoko poprzeczkę.
Wszystko doskonale się skończyło.
Udał się nam rewanż za porażkę

Grają Adam Semeniuk (z lewej) i Brunon
Studziński.

1 Michał Głobisz (trener reprezenta
cji Polski grup młodzieżowych).
(FEN)
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■ar Świata w cieniu tragedii

RĘCZNA Mistrzostwa Europy

Awans do drugiej 1
T) eprezentacja PolXYski piłkarzy ręcz

Mały

nych zapewniła sobie
awans do drugiej run
dy turnieju finałowe
go mistrzostw Euro
py, które odbywają się
w Szwajcarii. W so
botę „biało-czerwoni”
zremisowali w St.

Puchar Świata

FOTORZEPA

i SI 11M I

::
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Gallen z gospodarza
mi imprezy 31:31
(17:16).
Polska Szmal, Stęczniewski
- Kuchczyński 3,
Nilsson 1, Tkaczyk 5,
Bielecki 5, Grabar

był jedną
z nielicznych
krajowych imprez
sportowych
rozgrywanych
w niedzielę - dzień

Polski bram
karz Jarosław
Szmal broni
strzał jednego ze
Szwajcarów.

czyk, Obrusiewicz 6, Jurecki 5, Urbanowicz,
Moszczyński, Wiśniewski 1, Lijewski 5.
W ostatnim meczu grupowym Polska prze
grała ze Słowenią 29:33 (10:16). Gole dla pol
skiej drużyny zdobywali: - Starczan 2, Bielec
ki 9, Tkaczyk 3, Lijewski, Kuchczyński 3,
Grabarczyk 2; Nilsson, Obrusiewicz 1, Jurecki
4, Urbanowicz, Moszczyński 1, Wiśniewski 4.

żałoby po wypadku
w Katowicach.

(PAP)

Adam Małysz wywalczył w pierwszym konkursie czwarte miejsce.

• IU& Puchar Anglii
Pierwszy, sobotni konkurs zdominowa
li Finowie. Wygrał Matti Hautamaeki
przed Tamim Kiuru i Janne Ahonenem.
Cała trójka nie poleciała do Japonii
na poprzednie zawody PS. - Woleliśmy
trenować w Lahti. Było trochę zimno,
ale to akurat za bardzo nam nie prze
szkadzało - powiedział Hautamaeki.
Bardzo zaskoczony swoim wynikiem był
Kiuru. - To dopiero mój piąty start
w Pucharze Świata w tym sezonie.

Białkowski ratuje „Świętych”
olski bramkarz Bartosz Białkowski w dwóch
meczach w barwach drugoligowego angiel
skiego klubu FC Southampton nie puścił gola.
W spotkaniu Pucharu Anglii „Święci” pokona

P

ZYSK!

li na wyjeździe innego drugoligowca - Leicester

40 % taniej niż w kiosku,
z dostawą do domu

1:0.
18-letni Białkowski, który do Southampton
trafił na początku stycznia, zadebiutował w tej
drużynie w środę, w zakończonym bezbramkowym remisem, meczu ligowym z Crystal Palace.

Wcześniej zajmowałem miejsca w dru
giej i trzeciej dziesiątce. Zupełnie nie
spodziewałem się miejsca na podium
- powiedział Fin. Hautamaeki uzy
skał notę 274,3 pkt. (132/131.5 m). Naj
lepszy z Polaków Adam Małysz zajął
czwarte
miejsce - 261.5
pkt.
(127/130.5 m). Hautamaeki wyprzedził

(PAP)

swoich rodaków Tami Kiuru - 264.7
pkt. (128.5/130.5) i Janne Ahonena 264 (127/130.5). Kamil Stoch zajął 15.
miejsce, Stefan Hula uplasował się
na 22. pozycji.
W niedzielę ponownie wygrał Hauta
maeki - 277.5 pkt. (133/132 m). O trzy
punkty wyprzedził swojego rodaka Jan
ne Ahonena (132/130.5) oraz o 8.6 pkt.
Austriaka Thomasa Morgenster
na (133/127.5). Najlepszy z Polaków Adam Małysz - uplasował się na 14. po
zycji (128/127). Punkty Pucharu Świa
ta zdobyli także Kamil Stoch, który był
19. oraz Stefan Hula, który zajął 21. lo
katę.
W klasyfikacji generalnej PŚ po 15
zawodach prowadzi czwarty w niedzie
lę Czech Jakub Janda, który ma 946
pkt. Drugie miejsce z dorobkiem 895
pkt zajmuje Ahonen, a trzeci jest Nor
weg Roar Ljoekelsoey - 664 pkt. Ma
łysz ma 338 pkt. i plasuje się na 13.
miejscu.
Zawody odbyły się mimo katastrofy
budowlanej w Katowicach, w której zgi
nęło 66 osób. Przed rozpoczęciem kon
kursu pamięć ofiar uczczono minutą ci
szy, a ksiądz odmówił w ich intencji
modlitwę. ,

O
ł—
O
Ll_

Pani Dorota prenumeruje
itGłos Pomorza” od 4 lat

Bartosz Białkowski jeszcze niedaw
no grał w Górniku Zabrze.

TENIS Australian Open

Młodzi Polacy wygrali

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

łażej Koniusz i Grzegorz Panfil wygrali
w deblu rywalizację juniorów (do lat 18)
w wielkoszlemowym turnieju Australian Open.
W finale pokonali 7:6 (7-5), 6:3 tenisistów ame
rykańskich Kellena Damico i Nathaniela
Schnugga, rozstawionych z szóstką.
Polacy w półfinale wygrali 7:6 (7-1), 6:0 z Libańczykiem Bassamem Beidasem i Ameryka
ninem Mateuszem Keckim.

B

Szczegółowe informacje pod bezpłatnym numerem telefonu:

0800 20 35 35.

(PAP)

(PAP)

KO N K U R S WA L E N T Y N KO W Y

glos Pomorza

na najpiękniejszy wiersz

o miłości
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„A
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Klasyfikacja sportowców i trenerów

Najlepsi sportowcy w 2005 roku - Barbara Madejczyk

Punkt po punkcie
N

Nasza Basia kochana

a sportowy 46. Konkurs-Plebiscyt „Głosu Pomorza” w Słupsku
otrzymaliśmy 7622 kupony. Unieważniono 6 kuponów, które nie

spełniały wymogów regulaminowych. Do liczenia zakwalifikowano

7616 kuponów. Głosowano na 46 sportowców i 28 trenerów z regio
nu słupskiego. Komisja konkursowa pracowała w składzie: Krzysz
tof Niekrasz (przewodniczący), Andrzej Osak i Jan Wodecki.
Końcowe wyniki w regionie słupskim:
SPORTOWCY
1. Barbara Madejczyk (lekkoatletyka - Jantar Ustka) - 2729
pkt. 2. Daniel Sołtysiak (karate - Pomorski Klub Oyama Karate
i Kickboxingu Słupsk) - 2479 pkt. 3. Magdalena Lis (strzelectwo
- Klub Strzelecki Gryf Słupski Słupsk) - 532 pkt.
tusewicz (badminton - Piast B Słupsk) - 317 pkt.

4. Paulina Ma5. Maciej Ada

miak (boks - Czarni Słupsk) - 309 pkt. 6. Jakub Miłosz (pływa
nie - Solex Lębork) -158 pkt. 7. Kamila Augustyn (badminton
- Piast B/FC Langefeld) -100 pkt. 8. Aleksander Kudriawcew (ko
szykówka - Energa Czarni Słupsk) - 96 pkt. 9. Kinga Ruszczyńska (boks - Czarni) - 94 pkt. 10. Tomasz Mazur (boks - Czarni)
- 91 pkt. 11. Maciej Zdunek (motocross - Auto-Moto Klub Człuchów)
- 88 pkt. 12. Miah Davis (koszykówka - Energa Czarni) - 54 pkt.
13. Agnieszka Pogroszewska (lekkoatletyka - Jantar) - 47 pkt.
14. Łukasz Mudyń (kolarstwo - Baszta Bytów) - 41 pkt.
,

15. Iza-

bela Nasierowska (piłka ręczna - Słupia Słupsk) - 40 pkt. 16.
Adam Pietras (piłka nożna - Gryf 95 Słupsk) - 39 pkt. 17. Dawid
Misiura (piłka nożna - Drutex-Bytovia Bytów) - 37 pkt. 18. Ma
ciej Kowalik (badminton - Piast B) - 32 pkt. 19. Sebastian Osiurak (kajakarstwo - Piast Człuchów) - 30 pkt. 20. Sylwia Gwiżdż
(lekkoatletyka - Prime Food Brda Przechlewo) - 29 pkt. 21. Paweł
Chmiel (tenis stołowy - Tęcza Poltarex Nowa Wieś Lęborska) - 28
pkt. 22. Przemysław Frasunkiewicz (koszykówka - Energa Czar
ni) - 24 pkt. 23. Łukasz Stasiak (piłka nożna - Jantar Ustka) - 23
pkt. 24.Malwinaltrich(strzelectwo-LiderLębork)-22pkt. 25.
Magdalena Barańska (pływanie - Solex) - 21 pkt. 26. Piotr Kwiet
niewski (piłka nożna - Prime Food Brda Przechlewo) - 20 pkt. 27.
Alex Dunn (koszykówka - Energa Czarni) -19 pkt. 28. Dariusz Pie
chota (plażowa piłka nożna - Americanos Słupsk) - 18 pkt.
29. Jenifer Kęsik (windsurfing - Łebski Klub Żeglarski Łeba) -13
pkt.

Barbara Madejczyk
Po raz drugi z rzędu została wybrana najlepszym
sportowcem regionu słupskiego. Oszczepniczka
usteckiego Jantara została sklasyfikowana na siód

Daniel Sołtysiak

mym miejscu w rankingu światowym. Dwukrotnie po

Ma 32 lata. Zawodnik Pomorskiego Klubu Oy-

prawiała rekord Polski. Najpierw posłała oszczep

ama Karate i Kicboxingu Słupsk. Startuje
w formułach knockdown karate, full contact

we Florencji (Włochy) w ramach Pucharu Europy. Swój
rekordowy wynik poprawiła podczas mityngu w Pary

licza wicemistrzostwo międzynarodowego pu
charu Oyama TOP 2004. Jest dwukrotnym mi

żu. W stolicy Francji uzyskała wynik 63 metry i 3 cen
tymetry. Została także mistrzynią Polski w Białej Pod
laskiej. Godne podkreślenia jest to, że stało się to już

strzem Polski, trzykrotnym wicemistrzem

Paweł Roziński (lekkoatletyka - Słupski Klub Lekkiej Atletyki
M&S Słupsk) - 5 pkt. 37-39. Magdalena Jaworek (badminton
- Piast B) - 4 pkt., Lena Olejnik (strzelectwo - Klub Strzelecki
Gryf Słupski) - 4 pkt. Roman Cech (piłka nożna - Drutex-Bytovia)
- 4 pkt. 40-44 Michał Haftkowski (piłka nożna - MUKS Żaki 98

na odległość 61 metrów i 72 centymetrów. Było to

karate. Do swoich największych sukcesów za

30. Omar Barlett (koszykówka - Energa Czarni) - 12 pkt.

31. Tarmo Kikerpill (koszykówka - Energa Czarni)
-11 pkt. 32. Marcin Nickowski (kajakarstwo - Polstyr Człuchów)
-10 pkt. 33. Piotr Chmiel (tenis stołowy - Tęcza Poltarex) - 7 pkt.
34. Artur Pelo (lekkoatletyka - Baza Turystyczna Izbica) - 6 pkt.
35-36. Rafał Frank (koszykówka - Czami/Polpak Świecie) - 5 pkt.,

Magdalena Lis
Od wielu lat należy do czołowych strzelczyń w kraju.
Zdobywała medale w różnych kategoriach wiekowych.
Reprezentowała Polskę w mistrzostwach świata i Eu

Ustka) - 3 pkt., Agnieszka Jaskuła (badminton - Rast B) - 3 pkt.,
Marek Prądzinski (tenis stołowy - Tęcza Poltarex) - 3 pkt., Łukasz
Seweryn (koszykówka - Energa Czarni) - 3 pkt. Daniel Ustarbowski (boks - Czarni) - 3 pkt. 45. Marta Stępień (lekkoatletyka - Pri

Polski, zdobył także dwa razy brązowe medale

po raz trzeci z rzędu. Ustczanka uczestniczyła także

ropy. Rok 2005 był dla niej szczęśliwy. Wywalczyła ty

me Food Brda) - 2 pkt.

mistrzostw Polski. Trzy razy zdobywał puchar

w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Helsin

tuł mistrzyni Polski w pistolecie sportowym 30+30

ga Czarni) -1 pkt.

kraju. Od czterech lat występuje w kadrze Pol

kach. Jest niezwykle sumienna i pracowita. Ma 30

strzałów. Reprezentantka Klubu Strzeleckiego Gryf

ski. Dwukrotnie był najlepszym zawodnikiem

lat. Nie zachłysnęła się sukcesami, które osiągnęła

Słupski ma 27 lat Ukończyła Akademię Wychowania

oyama karate w Polsce w 2004 i 2005 roku.

w 2005 roku. Teraz pracuje już na zgrupowaniu

Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Obecnie pracuje jako

w Spalę, by dobrze przygotować się do tegorocznego

nauczycielka wychowania fizycznego w Zespole Szkół

występu w mistrzostwach Europy.

w Siemianicach koło Słupska.

(RES)

(FEN)

(FEN)

Najlepsi trenerzy w 2005 roku - Henryk Michalski

46. Dariusz Cywiński (koszykówka - Ener

TRENERZY
1. Henryk Michalski (lekkoatletyka - Jantar Ustka) - 2495 pkt.
• 2. Waldemar Leończyk (karate - Pomorski Klub Oyama Karate
i Kickboxingu Słupsk) - 2476 pkt. 3. Julian Lis (strzelectwo
- Klub Strzelecki Gryf Słupski Słupsk) - 532 pkt. 4. Klaudia Ma
jorowa (badminton - Rast B) - 332 pkt. * 5. Kazimierz Adach (boks
- Czarni Słupsk) - 301 pkt. * 6. Igor Griszczuk (koszykówka
- Energa Czarni Słupsk) - 292 pkt. # 7. Zygmunt Petk (lekkoatle
tyka - Lęborski Klub Biegacza Braci Petk Lębork) - 247 pkt.
« 8. Dariusz Gromulski (pływanie - Solex Lębork) - 219 pkt. * 9. Jó
zef Mazur (boks - Czarni) -197 pkt. * 10. Jerzy Opara (kajakarstwo
- Piast Człuchów) - 82 pkt. * 11. Eugeniusz Majorow (badminton
- MKS Badminton Słupsk) - 68 pkt. • 12. Tomasz Natkaniec (ko
larstwo - Baszta Bytów) - 60 pkt. 13. Robert Kozłowicz (koszyków

Pasjonat Fą z Ustki

ka - Czarni Słupsk) - 46 pkt. • 14. Adam Fedorowicz (piłka ręczna
- Słupia Słupsk) - 42 pkt. i 15. Waldemar Walkusz (piłka nożna
- Drutex-Bytovia Bytów) - 39 pkt. * 16. Mariusz Rutkowski (lekko
atletyka - Prime Food Brda Przechlewo) - 35 pkt. * 17. Marek Pa
łucki (boks - Czarni) - 31 pkt. 18. Edmund Raniszewski (piłka noż
na - MUKS Żaki 98 Ustka) - 30 pkt. 19. Andrzej Pluto-Prądzyński
(piłka nożna - Prime Food Brda Przechlewo) - 20 pkt. 20. Bernard
Kęsik (windsurfing-Łebski Klub Żeglarski Łeba)-16 pkt. 21. Ja
rosław Kaczmarek (piłka nożna - Gryf 95 Słupsk) -15 pkt. 22. Ro
bert Biczkowski (strzelectwo - Lider Lębork) - 9 pkt. 23. Ryszard
Jękot (kajakarstwo - Polstyr Człuchów) - 8 pkt. 24. Ewa Grecka
(lekkoatletyka - Słupski Klub Lekkiej Atletyki M&S Słupsk) - 7 pkt.
25. Kazimierz Wanke (zapasy styl klasyczny - ZKS Miastko) - 6
pkt. 26-27. Zenon Szewczyk (strzelectwo - Klub Strzelecki Gryf
Słupski) - 4 pkt. Irena Waszkinel (judo - Gryf 3 Słupsk) - 4 pkt.
« 28. Lidiusz Kazior (judo - Gryf 3) - 3 pkt.

(FEN)

Nagrody

i Jeni czytelnicy

Henryk Michalski
W stawce trenerskiej po raz drugi z rzędu obdarowany
został największym zaufaniem kibiców-czytelników.

S

pośród nadesłanych kuponów na sportowy plebiscyt dokonaliśmy

losowania nagród. Oto wykaz szczęśliwców.
Discman - Marek Dębiński (Słupsk), Olgierd Jackowiak (Człu
chów). Zestaw upominkowy od „Głosu Pomorza” - Zofia Mudyń
(Ugoszcz), Halina Petk (Lębork), Ewelina von Bredow (Słupsk), Jan
Czaja (Czamówko), Janusz Żukowski (Słupsk). Mieszkańcy Słup

Reprezentant sekcji lekkoatletycznej Jantara Ustka
ma 50 lat. Ukończył Akademię Wychowania Fizyczne
go w Poznaniu. Jest trenerem klasy mistrzowskiej.
Współpracuje z kadrą olimpijską. W 2005 roku ob
chodził jubileusz 25-lecia pracy szkoleniowej. Jego wiJulian Us
Ze słupskim strzelectwem związany jest już od 35 lat.

ska mogą odebrać nagrody od środy (1.02.) w godzinach 9-15.30.
Nasz adres: „Głos Pomorza”, Słupsk, ul. H. Pobożnego 19. Pozosta
li nagrodzeni proszeni są kontakt telefoniczny pod numerem: (059)

szewska, wielokrotna medalistka Polski. Z jego bar

Najpierw jako zawodnik, a od 1986 roku jako trener.

848-81-15 z panią Agatą Olszewską.

dziej znanych wychowanków trzeba wymienić jeszcze:

Specjalizuje się w konkurencjach pistoletowych. Wiele
nauczył się od swoich pierwszych szkoleniowców: Ry

Waldemar Leończyk

zytówką jest oszczepniczka Barbara Madejczyk, trzy

Trener w Pomorskim Klubie Oyama Karate
i Kicboxingu Słupsk. Ma 41 lat. Zaczynał tre

krotna mistrzyni Polski i olimpijka. Niewiele ustępuję
jej przedstawicielka rzutu młotem - Agnieszka Pogro-

nować karate w Suwałkach, pbtem wyjechał
do USA (1990-1995), tam walczył w różnych
stylach, ale pozostał przy oyama karate.
W 1994 roku brał udział w mistrzostwach

Aleksandrę Grandę (skok o tyczce, wieloboje), Małgo
rzatę Zdziech (rzut młotem), Rafała Sobisza (biegi

szarda Sarnackiego i Tadeusza Sadowskiego. Będąc

świata. Po powrocie zajął się szkoleniem mło

na 3000 m i na 2000 m z przeszkodami), Annę Ry-

czynnym strzelcem wywalczył srebrny medal drużyno

dych zawodników, z których najlepszym jest
Daniel Sołtysiak. W zeszłym roku obchodził 25

cyk (biegi na 800 m, 1000 m i 1500 m), Monikę
Skonke (biegi przełajowe) i Katarzynę Połeć (skok

wo w mistrzostwach Europy (1975 r.) i mistrzostwo
Europy też w drużynie (1976 r.). Ma na koncie medale

Wyniki plebiscytu w regionie koszalińskim, listę nagrodzonych

lecie swojej „przygody życia" z karate.

w dal).

mistrzostw Polski.

czytelników i zdobycze punktowe przedstawimy za tydzień.

(RES)

(FEN)

(FEN)

(FEN)
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06.00 Kawa czy herbata? magazyn poranny
08.00 Wiadomości, Prognoza
pogody
08.15 Smocze opowieści (35):
Trudno się dzielić - serial
animowany, USA
08.50 Budzik: Co to jest szkoła? program dla dzieci
09.15 Legenda o trzech drzewach
- film animowany
09.45 Ferie z Jedynką - program
dla dzieci
10.05 Szkoła złamanych serc (7) serial obyczajowy
10.50 Telezakupy
11.25 Rolnictwo na świecie reportaż
11.40 Zielony biznes - magazyn
11.45 Agrobiznes - magazyn
rolniczy
12.00 Wiadomości
12.10 Warto kochać (27) - serial
obyczajowy
12.55 Wielkie rzeczy (3): Sieć serial obyczajowy
13.50 AAAabsolutnie każdą pracę
- magazyn
14.00 Glob 2006 - magazyn
14.25 Agroliga 2005 - reportaż
15.00 Wiadomości
15.10 J.A.G. - Wojskowe Biuro
Śledcze (11): Do Betlejem
pośpieszajcie - serial
sensacyjny
15.55 Był taki dzień: 30 stycznia felieton
16.00 Moda na sukces (2713,
2714) - telenowela
16.50 Sportowy Express
17.00 Teleexpress
17.20 Na celowniku - magazyn
17.35 Klan (1047)-serial
obyczajowy
18.00 Jaka to melodia? - quiz
muzyczny
18.30 Plebania (651) - serial
obyczajowy
19.00 Wieczorynka: Smerfy - serial
animowany, Belgia
19.30 Wiadomości
19.55 Sport, Prognoza pogody
20.15 Wielkie kino: Za kilka
dolarów więcej - western,
Hiszpania/Monako/RFN/Włoc
hy 1965, reż. Sergio Leone,
wyk. Clint Eastwood, Gian
Maria Volonte, Klaus Kinski,
Lee Van Cleef
22.30 Prosto w oczy - program
publicystyczny Moniki
Olejnik
22.50 Boża podszewka 2 (16-ost.)
- serial obyczajowy, Polska,
reż. Izabella Cywińska, wyk.
Kinga Preis, Hanna
Śleszyńska, Karolina
Gruszka, Iza Dąbrowska
23.50 Wiadomości
00.00 Sprawy rodzinne 3 (9/21)serial obyczajowy, USA, wyk.
Christopher McDonald,
Kathleen Quinlan, Dixie
Carter, Tony Danza
00.45 Sprawy rodzinne 3 (10/21) serial obyczajowy, USA, wyk.
Christopher McDonald,
Kathleen Quinlan, Dixie
Carter, Tony Danza
01.25 Był taki dzień: 30 stycznia felieton
01.30 Kinematograf - magazyn
01.55 Glob 2006 - magazyn
02.20 I wojna światowa (5/10): Na
wszystkich frontach - serial
dokumentalny, Australia
02.45 Był taki dzień: 30 stycznia felieton
02.50 Zakończenie programu

11.05 M jak miłość (266) - serial
obyczajowy
11.55 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza: Koronowany
smak - magazyn kulinarny
12.20 Telezakupy
12.40 Święta wojna: Kucharzserial komediowy
13.10 Andaluzja - raj i piekło na
ziemi - film dokumentalny,
USA 2004
14.00 Ojczyzna-polszczyzna: Że iż, posiadać - mieć program prof. Jana Miodka
14.20 Jedność modlitwy - reportaż
14.35 Wędrówki przyrodnicze
z Davidem Attenborough
(12): Niedźwiedź na
zakręcie - film
dokumentalny, Wielka
Brytania 2003
15.10 Ferie z Dwójką: Nowe
przygody Flippera (6/22) serial przygodowy
16.00 Panorama
16.10 Załóż się - program
rozrywkowy
17.35 12. Marzenia Marcina
Dańca... o festiwalachprogram rozrywkowy
17.55 Prognoza pogody
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama
18.40 Prognoza pogody
18.50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19.20 SOS, czyli Sami O Sobiemagazyn reporterów
19.35 Konsument - magazyn
20.10 M jak miłość (382) - serial
obyczajowy
21.00 Kulisy serialu ŃM jak
miłośćó
21.10 Kochaj mnie (133) telenowela dokumentalna
21.35 997 - magazyn kryminalny
22.00 Panorama
22.20 Biznes - magazyn
22.25 Sport telegram
22.30 Prognoza pogody
22.45 Warto rozmawiać - talk
show
00.00 Kryminalne zagadki Las
Vegas (9/23) - serial
kryminalny, Kanada/USA,
wyk. William Petersen, Marg
Helgenberger, Gary Dourdan,
George Eads
00.45 Kryminalne zagadki Las
Vegas (10/23) - serial
kryminalny, Kanada/USA,
wyk. William Petersen, Marg
Helgenberger, Gary Dourdan,
George Eads
01.30 Wieczór artystyczny: Grand
Prix Jazz Melomani 2004 koncert galowy
02.20 Zakończenie programu

06.00 Piosenka na życzenie program muzyczny

06.50 TV Market - magazyn
reklamowy

07.10 Interwencja - magazyn
reporterów

07.30 Bravo - magazyn
rozrywkowy

i
06.10 Uwaga! - magazyn (powt.)
06.30 Telesklep
07.10 Nash Bridges (57/122) serial kryminalny
08.05 Zawód glina (13/15) - serial
sensacyjny
09.00 Wykręć numer - teleturniej
10.10 Salon gier - teleturniej
11.05 Zielone drzwi - magazyn
11.35 Na Wspólnej (587) - serial
obyczajowy
12.05 Rozmowy w toku - talk show
13.10 Detektywi - serial fabularnodokumentalny, Polska
13.45 Zawód glina (14/15) - serial
sensacyjny
14.45 Nash Bridges (58/122)serial kryminalny
15.45 Barwy grzechu (16/160) 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 serial fabularnodokumentalny
19.00 Fakty
19.30 Sport
19.40 Pogoda
19.45 Uwaga! - magazyn
20.10 Najsłabsze ogniwo teleturniej
21.00 Na Wspólnej (588) - serial
obyczajowy, Polska, wyk.
Tomasz Schimscheiner,
Grażyna Wolszczak,
Wojciech Majchrzak, Renata
Dancewicz
21.30 Mamy Cię! - program
rozrywkowy
22.45 Dowody zbrodni (9/23) serial sensacyjny, USA, wyk.
Kathryn Morris, John Finn,
Thom Barry, Jeremy
Rate hf ord
23.45 Firma - magazyn
00.15 Wydanie drugie poprawione
- magazyn
00.45 Multikino - magazyn
01.10 Uwaga! - magazyn (powt.)
01.30 Nocne igraszki - program
rozrywkowy
02.30 Telesklep - magazyn
reklamowy
02.50 Nic straconego - programy
powtórkowe

08.00 Adam i Ewa (7) - serial
obyczajowy

09.00 Tango z aniołem (20):
Wstrząs - serial obyczajowy
09.45 Daję słowo - teleturniej
10.30 Graczykowie (20) - serial
komediowy

11.00 Strażnik Teksasu (189) serial sensacyjny

12.00 Adam i Ewa (8) - serial
obyczajowy

13.00 Jak pan może, panie
doktorze? (68) - serial
komediowy

05.45 Złotopolscy (336): Grzeszne
myśli - serial obyczajowy
06.10 10 minut tylko dla siebie
06.25 Dwójka dzieciom: Pan
Samochodzik i templariusze
(4/5): Podziemny labirynt serial przygodowy
07.00 Telezakupy
07.15 Od przedszkola do Opola:
Zespół Raz, Dwa, Trzy program rozrywkowy
07.40 Dwójka dzieciom:
Teletubisie (133/156) serial dla dzieci
08.10 Egzamin z życia (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
10.45 Przystanek praca - magazyn
11.00 Panorama, Prognoza
pogody

21.30 Studio LOTTO
23.15 Dziupla Cezara (4/13):
Mamusia - serial
komediowy, Polska, reż.
Wojciech Adamczyk, wyk.
Piotr Adamczyk, Małgorzata
Socha, Grzegorz Wons,
Bogdan Kalus
00.00 Biznes wydarzenia
00.20 Prognoza pogody
00.25 Bumerang - program
publicystyczny
00.55 Dziewczyny w bikini program rozrywkowy
01.55 Magazyn sportowy
05.30 Zakończenie programu

13.30 Graczykowie (21): Wielka
pula - serial komediowy
14.00 Miodowe lata (52):
Obiecujący młody człowiek
- serial komediowy

14.45 Klinika samotnych serc (4) serial obyczajowy

15.45 Wydarzenia
16.05 Prognoza pogody
16.10 Interwencja - magazyn
reporterów
16.30 Tango z aniołem (21):
W pajęczynie hipotez serial obyczajowy
17.10 Czysta gra - teleturniej
17.20 Daję słowo - teleturniej
18.05 Pierwsza miłość (217) serial obyczajowy
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25Prognoza pogody
19.30 Samo życie (643) - serial
obyczajowy
20.15Interwencja Ekstra magazyn reporterów
20.50 MEGAHIT: Tajna broń - film
sensacyjny, USA 1996, reż.
John Woo, wyk. John
Travolta, Christian Slater,
Samantha Mathis, Delroy
Lindo

05.55 Mania grania - teleturniej
06.45 Telesklep
07.45 Karen Sisco (10) - serial
sensacyjny, USA, wyk. Carla
Gugino, Bill Duke, Robert
Foster, William O’Leary
(powt.)

08.40 Mała księżniczka (169/175)
- telenowela, Meksyk, reż.
Marta Luna, Juan Carlos
Munoz, wyk. Daniela Aedo,
Lisette Morelos, Ana Patricia
Rojo, Nora Salina (powt.)

09.35 Nie ma sprawy (20/44) serial komediowy, USA, wyk.
Thomas Cavanagh, Julie
Bowen, Josh Randall, Jana
Marie Hupp (powt.)

10.30 Policjanci z Miami (36/114)
- 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 (21/44) serial komediowy, USA, wyk.
Thomas Cavanagh, Julie
Bowen, Josh Randall, Jana
Marie Hupp

14.55 Mała księżniczka (170/175)
- telenowela, Meksyk, reż.
Marta Luna, Juan Carlos
Munoz, wyk. Daniela Aedo,
Lisette Morelos, Ana Patricia
Rojo, Nora Salina
15.50 Hydepark - program
rozrywkowy

16.20 Dzień dobry, Miami (16/18)
- serial komediowy, USA,
wyk. Mark Feuerstein, Ashley
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Williams, Matt Letscher, Jere |
Burns (powt.)
16.50 Nie ma jak u teściów (5/15) |
- serial komediowy, USA,
wyk. Dennis Farina, Jean
Smart, Elon Gold, Bonnie
Somerville (powt.)
17.20 Seans filmowy - magazyn
18.15 Policjanci z Miami (36/114)
- serial kryminalny, USA,
wyk. Don Johnson, Philip
Michael Thomas, Edward
James Olmos, Saundra
Santiago (powt.)
19.10 Dzień dobry, Miami (17/18)
- serial komediowy, USA,
wyk. Mark Feuerstein, Ashley
Williams, Matt Letscher, Jere
Burns
19.40 Nie ma jak u teściów (6/15)
- serial komediowy, USA,
wyk. Dennis Farina, Jean
Smart, Elon Gold, Bonnie
Somerville
20.10 Polowanie na strażaków film sensacyjny, USA 1997,
reż. Alan Smithee, wyk.
Richard Dean Anderson, Lilio
Brancato, Morris Chestnut,
Edie Falco
22.05 Witchblade - Piętno mocy
(7/13) - serial przygodowy,
USA, wyk. Yancy Butler,
Anthony Cistaro, David
Chokachi, Will Yun Lee
23.00 Weekend w Blackpool - film
obyczajowy, Wielka Brytania
1996, reż. Jevon O’Neill,
wyk. Bruce Jones, Anna
Jaskółka, Brian Glover, Ricky
Tomlinson
00.50 Hydepark - program
rozrywkowy
01.20 Na osi - program
motoryzacyjny
01.45 Zakończenie programu

05.50 Sztukateria - magazyn
kulturalny
06.15 Kinomaniak - magazyn
filmowy
06.40 VIP - wydarzenia i plotki
07.05 Muzyczne listy - magazyn
muzyczny
08.05 TV Market - magazyn
reklamowy
08.20 Rajdowe Mistrzostwa
Świata - rajd Monte Carlo
09.20 Tatuaż - komedia,
Francja/Włochy 1968, reż.
Denys de la Patelliere, wyk.
Jean Gąbin, Louis de Funes,
Paul Mercey, Yves Barsacq
11.15 Kasa na bank - teleturniej
12.15 TV Market - magazyn
reklamowy
12.30 Hell’s Kitchen od kuchni program rozrywkowy
13.30 Awantura o kasę - teleturniej
14.30 Muzyczne listy - magazyn
muzyczny
15.25 Pokemon (142) - serial
animowany, Japonia/USA
15.55 Kachorra to ja (36) telenowela, Argentyna, reż.
Jorge Montero, wyk. Maria
Leal, Maria Rosa Galio,
Natalia Oreiro, Pablo Rago
16.55 Szpital Księcia Alfreda (10)
- serial dokumentalny,
Australia
17.25 Benny Hill - program
rozrywkowy
18.00 Awantura o kasę - teleturniej
19.00 MacGyver (94) - serial
sensacyjny, USA, wyk.
Richard Dean Anderson,
Dana Elear, Bruce McGill,
Elyssa Davalos
20.00 Dziki (17): Wygrana - hotel serial komediowy, Polska,
reż. Krzysztof Lang, wyk.
Bogusław Linda, Edward
Żentara, Dariusz Kordek,
Agnieszka Włodarczyk
(powt.)
21.00 Kronika nie z tej ziemi (7) serial SF, USA, wyk. Chad
Willett, Jon Polito, Rena
Sofer, Reno Wilson
22.00 Informator prawny magazyn „Gazety Prawnej"
22.15 Wydarzenia
22.25 Siła i honor - dramat, USA
2000, reż. George Tillman
Jr., wyk. Cuba Gooding Jr.,
Robert De Niro, Charlize
Theron, Aunjanue Ellis
01.05 Pałac wagabundów (36) serial obyczajowy, Australia,
wyk. Amelia Barrett, Jenni
Baird, Lisa Bailey, Rachel
Aveling
01.35 Muzyczne listy - magazyn
muzyczny
02.25 Informator prawny magazyn „Gazety Prawnej"
02.40 Strefa P - magazyn
muzyczny
03.05 Joker - program rozrywkowy
03.55 Zakończenie
programu

O NICH SIĘ.»-

■

mówi
„Diablo”
Włodarczyk
razem
z De la Hoyą

Jeden z najsłynniejszych bokse
rów na świecie, Meksykanin Oscar
........ De la Fłoya, może zostać współpromm motorem Krzysztofa „Diablo” Wło
darczyka (na zdjęciu). W Chicago, oprócz Włodarczyka, z Meksykaninem spo
tkali się szefowie grupy zawodowej Hammer KnockOut Promotions - Andrzej
Wasilewski i Piotr Werner.
- Padły bardzo interesujące propozycje, lepsze niż się spodziewaliśmy.
Oscar i jego współpracownicy chcą współpromować z nami nie tylko Włodar
czyka, ale i Dawida Kosteckiego, a także Szymona Porębskiego - poinformo
wał Wasilewski.
33-letni De la Hoya jest byłym mistrzem świata w kilku kategoriach Wago
wych. Dziewięć lat młodszy Włodarczyk na razie może tylko pomarzyć o takich
osiągnięciach, ale jego kariera przebiega bardzo dobrze. W dorobku ma już
m.in. mistrzostwo świata WBF, mistrzostwo Unii Europejskiej oraz młodzieżowe
mistrzostwo świata WBC. Od wielu miesięcy plasuje się w czołówkach rankin
gów najważniejszych organizacji na świecie. Swego czasu niewiele brakowało,
aby spotkał się z 0'Neilem Bellem, czempionem IBF, WBA i WBC w wadze ju
nior ciężkiej.

Thorpe zamierza
zakończyć
karierę
Najbardziej utytułowany australij
ski pływak Ian Thorpe zamierza za
kończyć karierę po igrzyskach olim
pijskich w Turynie w 2008 roku.
23-letni Ian Thorpe niedawno
podpisał umowę sponsorską z Adi-,
dąsem, obowiązującą do igrzysk w 2012 roku w Londynie. Jego zdaniem ten
fakt nie będzie mu przeszkadzał w zakończeniu kariery cztery lata wcześniej.
- Umowa jest tak skonstruowana, że w przypadku zakończenia startów
w 2008 roku zostanę ambasadorem tej firmy - powiedział Australijczyk.
Thorpe to najbardziej utytułowany zawodnik w historii australijskiego pływa
nia. Jako 17-latek zdobył w 2000 roku w Sydney trzy złote medale, dwa następ
ne wywalczył cztery lata później w Atenach. Ma także w dorobku 13 tytułów mi
strza świata.
(pap)

Zimowa batalia
Miłośnicy gier strategicznych, „roz
koszujący” się rozgrywką w grze
Warhammer 40 000: Dawn of War,
doczekali się dodatku do tej gry.
Na półkach sklepowych pojawił się
Winter Assault.
Fabuła, wokół której kręci się
konflikt opisany w dodatku, jest
dość banalna. Na pewnej plane
cie na końcu wszechświata zo
staje odnaleziony statek klasy
Tytan. Jest to bardzo potężna
broń i każdy z ras chce go wyko
rzystać we własnych celach. Hi
storyjka to dość typowa dla
świata „Czterdziestki“. Można
się przyczepić do jej sensu i bra
ku logiczności, ale jest to bezce
lowe - fabuła w tej grze nie jest
najważniejsza. Twórcy sprawili,
że konflikt śledzi się z zacieka
wieniem. Wiemy, o co i z kim
walczymy, i to nam starcza. A że
fabuła czasem nas zaskoczy, to
tym lepiej.
W grze mamy na starcie do
stępne dwie kampanie. Dla sił
„ładu” oraz dla sił „zamętu”.
Pierwsza z nich obejmuje Gwar
dię Imperialną oraz Eldarów,
druga kampania pozwoli nam
dowodzić siłami Chaosu oraz
Zielonoskórych.
Kampania
jest
ciekawa.
Wciąga i naprawdę chce się
grać. Misje są przemyślane i nie
nudzą. Dlatego z wielkim zdzi
wieniem dostrzegamy, że to już
koniec. Kampanie są strasznie
krótkie. Po pięć scenariuszy. To
za mało i za krótko.
Główną atrakcją dodatku jest
bez wątpienia nowa armia. Do
stajemy w swoje łapki Gwardię
Imperialną i jej sprzęt. Nowych
jednostek doczekały się także
pozostałe armie. Nie ma tego
wiele, bo każda z armii otrzyma
ła jedną, nową jednostkę. Dosta
jemy też zupełnie nową scenerię
do naszych zmagań. Jak sama
nazwa wskazuje, jest to sceneria
zimowa. Nie powiem: ładnie to
wygląda i dodaje grze klimatu.
Dodatek jest oczywiście prze
tłumaczony na nasz język. Rze
telnie wykonana robota. Mam

nadzieję, że kolejne produkty
będą tłumaczone na tym samym
poziomie.
Winter Assault to klasyczny
dodatek do gier strategicznych:
nowa rasa, nowe mapy, nowa
kampania, trochę zmian, nic wię
cej. Największym minusem jest
króciutka kampania dla pojedyn
czego gracza. Fanów Dawn of
War nie brakuje i oni zapewne
kupią dodatek. Myślę, że nie po
żałują, bo to naprawdę kawałek
solidnie wykonanego rzemiosła,
a że nie wybija się ponad prze
ciętność. Cóż, nie każdy może
być artystą.

(stefan)
Warhammer 40,000: Dawn of
War - Winter Assault
Wydawca polski: CD Projekt
Systemy operacyjne: Win
dows 98, Windows ME, Win
dows 2000, Windows XP

UWAGA, KONKURS!

Mamy dla Państwa atrakcyjną
nagrodę - egzemplarz gry
„Warhammer 40.000: Dawn of War Winter Assault”. Aby wziąć udział
w losowaniu nagrody należy wysłać
pod numer 7240 SMS-a o treści gp
gra winter (koszt SMS-a - 2,44 zł).
Czekamy do 3 lutego.
Nagrodę z naszego poprzedniego
konkursu - grę Kryzys Kubański wylosowała Anna Kowal z Koszalina.

